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Abstract:  

The present study aims at knowing the effect of parental psychological deprivation on sons 

practices for parents impiousness behavior on a sample of Saudi adolescents. The study sample 

consisted of (67) adolescents ranging between (13:17) years old from regular students in 

government schools at intermediate and secondary stages and (24) of school drop outs. Analytical 

descriptive method was used for its appropriateness of the study nature. Both the researchers used a 

scale of psychological deprivation and a scale of parent's impiousness (prepared by the researchers) 

as two tools for the study.  

The study concluded the following results: there is a statistically significant correlation 

between parental psychological deprivation and practices of parental impiousness for a sample of 

Saudi adolescents. The study also found that practices of parent's impiousness can be predicted 

from parental psychological deprivation. Finally, the study revealed that there are statistically 

significant differences in psychological deprivation and practices of parents impiousness between 

Saudi adolescents who are regular at school and school dropouts in the direction of school dropouts. 

Key words: parental psychological deprivation, parents impiousness, adolescents. 

  ملخص: 
ف الدراسة الراهنة إلى الوقوف على أثر الحرمان النفسي الوالدي على ممارسات األبناء لسلوك عقوق الوالدين، وذلك تهد

) من 43عامًا، (17و13) مراهقًا تراوحت أعمارهم ما بين 67على عينة من المراهقين السعوديين. تكونت عينة الدراسة من (
) من المتسربين دراسيًا. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي 24توسطة والثانوية، و(المنتظمين بالمدارس الحكومية بالمرحلة الم

لمناسبته لطبيعة الدراسة، استخدم الباحثان: مقياس الحرمان النفسي، ومقياس عقوق الوالدين (إعداد الباحثَْين) أداتين للدراسة. 
ة إحصائيًا بين الحرمان النفسي الوالدي وممارسات عقوق الوالدين وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية: وجود عالقة ارتباطية دال

لدى عينة المراهقين السعوديين، أيضًا توصلت الدراسة إلى أنه يمكن التنبؤ بممارسات عقوق الوالدين من خالل الحرمان النفسي 
رسات عقوق الوالدين بين المراهقين الوالدي، وأخيرًا كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا في الحرمان النفسي ومما

  .السعوديين المنتظمين في الدراسة والمتسربين دراسيًا في اتجاه المتسربين دراسياً 
  .الحرمان النفسي الوالدي، عقوق الوالدين، المراهقون الكلمات المفتاحية:
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  مقدمة:ال
ويكتسبون  ،والمفاهيم والعادات والتقاليد القيمَ  نو المراهقالتي يكتسب من خاللها األولى  االجتماعيةَ  المؤسسةَ  األسرةُ  ُتعدّ 

  والقوي في تشكيل شخصية الفرد. الحيوي  عتبر العاملَ بذلك فإنها تُ  ؛والمهارات ،العديد من الصفات والخبرات
بعوامل  متأثرةً  وتسير وفق امتداد زمني ،ن مرحلة المراهقة ذات طبيعة بيولوجية نفسية اجتماعية على السواءإ :يمكن القولو 

وطبيعة المرحلة  ،(Contreras, L 2014, p905)وبالمؤثرات االجتماعية والحضارية والجغرافية  ،النموذج البيولوجي والفسيولوجي
ال و فالمراهق في هذه المرحلة يحتاج إلى حرية عقلية وال يقبل الوصايا  ؛كبيرة عقليةٍ  أيضًا تتميز عند الجنسين على حد سواء بيقظةٍ 

 ة، وهي من الوجهةاجتماعية معين "تطمينات"ويصاحبها  ،تلك التغيرات البيولوجية التي تحدث لكال الجنسينكما تتميز بالتحكم فيه، 
كما  ؛م األفراد الذين اجتازوا الطفولة، ومن الوجهة النفسية تضتقريباً  عاماً ) 20و( )12(الزمنية تضم الذين تقع أعمارهم ما بين 

المراهقة  عتبر مرحلةُ )، وتُ 34 :2003، ميمونييتحول فيها المراهق من عالم الطفولة إلى عالم الكبار ( نمائيةً  المراهقة مرحلةً عتبر تُ 
أن مرحلة  Levien 1960 )، واعتبر ليفين294 :2008التي يعيشها (األشول، حياة الفرد تتداخل فيها األدوار  في غامضةً  مرحلةً 

  ).6: 1980 تقال بين الطفولة والرشد (قشقوش،المراهقة هي بمثابة أرض محايدة يجتاز الفرد فيها مرحلة ان
ل المسؤولية في تلك حم وت ،ذ القرارات المصيرية في حياتهتخااالنفس، و على  وتمتاز هذه المرحلة باالستقاللية واالعتماد

تتداخل فيها  ؛هذه المرحلة من المراحل الغامضة في حياة الفرد عدّ وتُ  ،عتماديةاالعلى  مدالقرارات، عكس مرحلة الطفولة التي تعت
 الصراع والقلق الذي ينعكس بشكل مباشرإلى  مما يؤدي ؛وال مركزه االجتماعي ،وال يعرف فيها المراهق دوره المنوط به ،األدوار
  .)56: 2011 ،ي، صالح367: 2000 ،منسي وآخرون( حياته وتصرفاته وأفعالهعلى 

المشكالت إذ إن  ؛ستقراريتسم بالطمأنينة واال اجتيازاً  اجتياز تلك المرحلةعلى  ما حد إلى  النفسية تتوقف المراهقفصحة 
سامه اتّ إلى  ىه حول ذاته أو حتعِ تقوقُ إلى  من أدواره االجتماعية، وأنشطته، وتؤدي في بعض األحيان التي قد تعترض حياته تحدّ 

، أو أصدقائه، أو المجتمع ةجتماعيتحصيله الدراسي، أو عالقاته اال على ببعض الصفات العدوانية، أو قد يكون تأثيرها واضحاً 
  ). 11 :2004بكافة أفراده (العبد الكريم، 

للمشكالت النفسية  ضةً وال شك أن المراهقين الذين يعيشون في بيئة أسرية تتسم بالتفكك وعدم االستقرار أكثر عر 
 . ولقد أشارت دراساتم)2013 م)، ودراسة (األسطل،2013 لي،يال(ه دراسة مثل:، الدراساتذلك بعض نت بي واالجتماعية، كما 

ودراسة  ،م)2005مثل: دراسة (حجاج،  ،بين المشكالت النفسية واالجتماعية والشعور بالحرمان النفسي أن هناك عالقةً إلى  أخرى
  م).2009م)، ودراسة (علي والبياتي، 2005 (الكشر،

أن األسرة  تهم، خاصةً امن األب أو األم سبب رئيس في عدم إشباع األبناء لحاج النفسيالباحثان أن الحرمان  ويرى
نه فحين يشعر المراهق بأواالجتماعية)،  ،(الجسمية، والنفسية ، سواء الحاجاتتلبية حاجات األبناءى لإ جاهدةً تسعى  المكتملة

استكشافه الدراسة الحالية  وهو ما تحاول وربما العقوق، بدي سلوكًا سلبيًا متمثًال بالثورة والرفض والتمرديُ بل الوالدين مرفوض من قِ 
  المراهقين في المجتمع السعودي.من خالل تطبيق أدواتها على عينة 

  مشكلة الدراسة:
م متطلبات المستقبل وما يتطلبه من جهد وفكر في سبيل رفاهية المجتمع لن وتفه  المسؤوليةل تحم على  جيل قادرإن إعداد 

ومن هنا يتأكد أن الطفل الذي يتعرض للحرمان من الوالدين يفقد كل  .واجتماعياً  اً ونفسي اً يأتي إال من خالل إنسان سليم بدني
  .)1: 2008 ينشأ في جو أسري طبيعي (دويدار،الذي  يكتسبها الطفلالتي  المميزات

 واألطفال المحرومون يجدون أنفسهم وحيدين في مواجهة صعوبات الحياة، فينتج عن ذلك العديد من المشكالت النفسية
  .وما يعتري تلك المرحلة من انفعاالت وسلوكيات قد ال يمكن التحكم فيها ،مراهقإلى  عندما يتحول الطفل خاصةً  ،والسلوكية

حيث أكدوا أن  ؛) بين الشعور بالحرمان والمشكالت النفسية واالجتماعية11 :2010(ن يخر آمن عبد اهللا و  ربط كل وقد 
نسحاب، والشعور العزلة واالإلى  العدوان، والتمرد، والعناد، هذا باإلضافة :هاأهمّ  متعددةً  واجتماعيةً  نفسيةً  الحرمان يسبب مشكالتٍ 
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قد تلك المشاعر السلبية وتكمن المشكلة في أن  ..العدوانإلى  والميلتراجع في تأكيد الذات، الضطهاد، وضعف الثقة بالنفس، و باال
  .الوالدينإلى  يتم توجيهها

من حب وعاطفة وحماية، ولتحقيق  والمراهق ما تمنحه األسرة من إشباع لحاجات الطفلعلى  وأساس الصحة النفسية قائم
واالجتماعية والمعرفية، وبشكل خاص العالقات االجتماعية السليمة ر مجموعة من المقومات النفسية النمو السليم للفرد ينبغي توافُ 

 .والعقلي واالجتماعي النفسي والجسمي هق نمو و لمطلب سيعإن حرمان الطفل من هذا ا وال سيما األبوين؛ إذ ه،بين الفرد ومحيط
للشعور بالحرمان، وفقدان الحب  ) أن النشأة في ظل أسرة غير مكتملة يجعل الطفل عرضةً 58-56 :2009والبياتي ( يعل ويرى

سرته أتجاه  عدائيةً  كثرَ أق النمو النفسي واالجتماعي السليم، فيجعل الفرد و والحماية والعاطفة، كما أن فقدان أحد عناصر األسرة يع
  .ومجتمعه

بالحرمان والخطر وعدم  حّس فعندما يكون الوسط المحيط بالفرد غير مناسب إلشباع حاجاته الجسمية أو النفسية، فإنه يُ 
وهنا تبدأ  ،سرتهأوتؤثر في سلوكه وتصرفاته ومواقفه تجاه نفسه وتجاه  ،االنتماء والنبذ، وهذه أحاسيس تبدأ بالتضخم واالستفحال

 األطفالأن  )(Michiko,et al, 2015خرون آليه ماشيكو و إشار أ، وهذا ما )7: 2002 ،(سلمان سلوكيات العقوق ونكران الجميل
  خرين.فهم مشاعر اآلعلى  وعدم القدرة ،الوالدينعلى  لسلوكيات االعتداء ياً تبنّ  (المحرومين) أكثرُ  هم نفسياً معاملتُ  ةَ اءسَ المُ 

ن المراهقين إة فعل فوكردّ  ،وا أبناءهم أوالً ن قد عق ان الحرمان النفسي الوالدي بوابة العقوق، فالوالدإ :ذن يمكننا القولإ
 نُ ن. وال هم اآلنو يعق عم م أن كل المراهقين الواقعين تحت وطأة الحرمان النفسي الوالدي سيقومون بممارسات عقوق الوالدين، لكن 
وهو ما سوف تلقي عليه  ،أو وجدانياً  أخالقياً  "، فقد يكون عقوقاً جرائياً إظاهر " غيرَ  ن كان عقوقاً إ منهم سوف يفعل، و  اً كبير  اً جزء

  الضوء نتائج الدراسة الحالية.
 عقوق الوالدينسلوك ممارسات على  ثر الحرمان النفسي الوالديأ التالي: ما في السؤال الرئيس وتنحصر مشكلة الدراسة

  من المراهقين؟ عينةٍ لدى 
  تية:وينبثق عن التساؤل الرئيس التساؤالت اآل

الوالدين لدى عينة من المراهقين هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الحرمان النفسي الوالدي وممارسات عقوق  -1
  السعوديين؟

  هل من الممكن التنبؤ بممارسات عقوق الوالدين من خالل الحرمان النفسي الوالدي لدى عينة من المراهقين السعوديين؟  -2
  ؟والمتسربين المنتظمين دراسياً في الحرمان النفسي وممارسات عقوق الوالدين لدى المراهقين  هل توجد فروق دالة إحصائياً  -3

  :أهمية الدراسة

  :األهمية النظرية: أوالً 
لدراسة الحرمان النفسي الوالدي وعالقته  –اواطالعهم نيْ حد علم الباحثَ على –األولى  اوالتالدراسة الحالية من المح ُتعدّ 

 بعقوق الوالدين.

 .ائج والتوصيات والدراسات السابقةالعديد من النت تأتي هذه الدراسة نتيجةَ  •

 مهم  أخرىمن جهة  لنفسي الوالدي) من جهة، والحرمان ااإلجرائي(الجسدي، السلوكي،  دراسة العالقة بين أشكال العقوق •
 .ومن ثم عقوقهم ،بناءجتماعي لألالنمو النفسي واالعلى  للكشف عن تأثير فقدان الوالدين للمشاعر والعواطف

 :التطبيقية األهمية :ثانياً 

رهم بعالقة الحرمان النفسي بممارسات عقوق بصّ تُ  إذ ؛الحالية المؤسسات االجتماعية المختصة ورجال الدينقد تفيد الدراسة  •
مما يتيح لهم فرص صياغة برامج إرشادية وعالجية لتحسين وتعزيز المشاعر  ؛هذا األمرم لهم نتائج حول قدّ كما تُ  ،الوالدين

 النفسية والعاطفية لألبناء. اإليجابية

الحرمان النفسي  يثري المكتبة العربية، بمتغير يُ  اً وميداني اً نظري اً إطار من خالل تقديمها قد تفيد الدراسة الباحثين والمهتمين،  •
  من الناحية النفسية. عقوق الوالدين،الوالدي و 
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  طار النظري للدراسة:اإل

 ):Psychological deprivation(النفسي الحرمان وال: أ

عالقة  وٕان ،األمانو بالحب والعطف  مشبع بوجود األب واألم في جوّ  ،أسري سليم الطفل لوسطٍ  ةتقتضي معايش ةالسوي ةالتنشئ
  .)26: 2006واإلمام،  ،(القمشالطفل بأسرته لها تأثير كبير في التطور النمائي للطفل 

إن كان المفقود هو  ةً خاص ،األطفاللدى  نفسيةاضطرابات إلى  اً لفقدان أحد أفرادها يؤدي غالب األسرةزان تّ وٕان اختالل ا
 األسرةمطالب  ةفي تلبي ةً كبير  ةً أن لألبوين أهميإلى  )2 :2002( ةشمال  حيث يشير أبو ؛للطفل ةوالطمأنينمنبع العطف األم 

  .ةاألسري ةفي التنشئ ةً خاص ة،ألساسياواألبناء 
إلى  يؤدي ؛جتماعيةواال نفسيةالوعدم إشباع حاجاته  ،والحنان ةأن فقدان الطفل للرعاي )400: 2006( ىمصطف وأكد أبو

  .والعدوان وظهور سلوكيات العناد ،سوء صحته النفسية
و أقد يخلق من الطفل ف فيما بعدُ  ن استمرّ إ) أن الحرمان في الطفولة (Huesmann,2002,p176وأضاف هيوسمان  ،هذا

  أسرته.على  اً ضد المجتمع خطر  اً المراهق مجرم
  الحرمان:مفهوم 

 ابن( : أي منعهيءم الشوحر  ؛ونقيض الرزق ،رمان نقيض اإلعطاءوالح ،المنع ىبمعن َرَم:والحرمان من حَ : ةً الحرمان لغ
  ). 362: 2004 والفقدان، والخسران (المعجم الوسيط، ،اموس العربي بأنه المنعوورد الحرمان في الق .)125: 2003 ،منظور

الشعور بعدم وجود حاجات وأشياء وأمور يحتاجها الفرد  :أنهب ) الحرمان45: 2009إسماعيل (ف عر : الحرمان اصطالحاً 
يترتب عليه  ا ومامبه العالقةقبل أن يوثق  والديههو حرمان الطفل من أما الحرمان الوالدي ف .شخصيتهلبناء وتشكيل  ةً وتكون مهم

 ،العربي(الحرمان إلى  ن االنفصال يفضيومن ثم فإ ؛والعطفكالحب  النفسيةمن انقطاع اإلشباع الكمي والكيفي للحاجات 
1999: 13(.  

على  حيث إنه ال يحصل ؛هو محرومفبل أمه أو أبيه ل من قِ همَ ض أو يُ رفَ بر أن كل طفل يُ واعتُ  ،والحرمان أشمل من ذلك
 ،محروم المتربي عند أبيه شرعيالير الطفل غو  ،؛ فمن هنا اللقيط محروموٕارشاداتهم ورعايتهم وحنانهم وتوجيهاتهمفهم حبهم وعط

ن الحرمان أ )Dodge,2003( دودجمع  )2009 (إسماعيل،هذا ويتفق )، 47 - 46: 2009إسماعيل (.الطفل المتسول محرومو 
أو أكثر من حاجاته من إشباع حاجة نه عند الفرد تنشأ من عدم تمك  ة داخليةشعوري ةوهو حال ،اإلنسانعلى  موقف ضاغط

  . نفسي لذلك يشعر بعوزٍ  ةً نتيج ةأو الشخصي ساسيةاأل

 :النفسيمفهوم الحرمان 

وعدم  ،للفرد ةبالنسب ةكبير  ةهميأبحيث تعتبر الحاجات ذات  ؛أو نقص الحنانغياب  :بأنه لنفسيالحرمان ا ف نور بارعرّ يُ 
 النفسي) أن الحرمان 42 :2007العجمي ( ويرى .)6: 2007العلي وسلوكيات الطفل ( نفسيةعلى  ةٍ وخيم نتائجَ إلى  إشباعها يؤدي

  .بالحب والقبول ةمليئ ةجيد ةعاطفي ةمن خالل توفير بيئ ،النفسية والعاطفية والوجدانيةحاجات الطفل  ةعدم تلبي يمثل
 يتم منع الوجدانات من خاللها ،ناسلوكيات يقوم بها الوالد ن الحرمان النفسي الوالدي هوأ (Perez,2012) بيرزيرى  كما

  بناء.ألى الإمن الوصول  اإليجابيةحاسيس والمشاعر واأل
 أو أحدهما ظناً ان تلك الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الوالد وأن الحرمان النفسي ه ا هذه السطورويؤكد كاتبَ 

ليل بالحب والعطف والرعاية وتذة وءلممليقومان من خالله بعدم التعبير عن مشاعرهما ا-ئ وهو مفهوم خاط ،نها "تربية"أمنهما 
  طفال والمراهقين.سلوك هؤالء األ في مما يؤثر سلباً  بنائهمأالعقبات أمام 

  :نفينصِ إلى  ) الحرمان14- 13: 2007( ف العليصن  :نواع الحرمانأ
 ،محلها من يحلّ  باألم أوعالقة  طفل أليالكلي أو األساسي يقصد به فقدان ال النفسي: الحرمان األساسيالحرمان الكلي أو  -1

 .األطفال المحرومين ةفي مؤسسات رعاي ةوالنشأ ةللحيااألولى  منذ الشهوروذلك 
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 خالل سنوات الطفولة ع األم واألبمبتجربة العالقة األولية الطفل بين والديه ومروره  ةشأ: يقصد به نالجزئي لنفسيالحرمان ا -2
وصنف هاريس . لشخصيته مةأسس سلي تها في بناءومساهم وٕايجابيتها بصرف النظر عن شكل هذه العالقة ،األولى

)Hurries( نوعينإلى  الحرمان:  
 . : (الطالق، الموت...)ومحرومًا منها حرمانًا كامًال لسبب من األسباب األسرةأن يكون الطفل منفصًال عن  - 1

وهذا  ؛كأن يعيش معها ولكنها لم تستطع أن تمنحه الحب الذي يحتاج إليه ،محرومًا من أمه حرمانًا جزئياً  الطفلأن يكون  - 2
 : ةتيالحاالت اآل ىمان يحدث في إحدمن الحر النوع 

 ،ةصحيح ةعالقات أسري ةقاما عن إماالنفعالي للوالدين وعجزهويحدث ذلك بسبب التقلب  ؛عدم وجود الجو األسري إطالقاً   -  أ
ا َرمفحَ  ةالصحيحالحياة البيئية ا من ِرمحُ كما  ةالسوي يةالبيئ ةمن الحيا افي أثناء طفولتهما ِرمحُ  اأنهمإلى  ذلك بدوره ويرجع
 . ةالحيامن هذه  اأبناءهم

إسماعيل، ( .بشكل مستمروٕايواء األطفال  ضاناحتو ا مأداء وظيفته ما عن وجود الجو األسري مع عجز الوالدين لسببٍ   - ب
2009 :47( .  

 :من منظور نظرية التعلق لحرمان النفسيا تفسير

للمشكالت  اً ، كما قد تكون مصدر لألبناءهي المصدر الرئيس لتنمية الحب واالستقرار واألمان  األسرة أن نظرية التعلقتؤكد 
الضطرابات في المستقبل، ويؤدي سوء التنشئة األسرية إلى فقدان االنتماء لألب كمصدر للسلطة أو األم كمصدر لديهم االتي تنمي 

أن  )Wolby(عن اإلشباع العاطفي. ويرى ولبي  اً بحثالنتماء لجماعات منحرفة في المراهقة ى الإمما يدفع بهذا الطفل  ؛للحنان
بوين هي أحد أسباب االضطرابات التي تظهر في المراهقة والرشد؛ حيث يعاني الفرد من صعوبة في بيئة الحرمان من عاطفة األ

من  نيجعالبل  ،الحبية ال يمنحان ات على الواقع. كما أن النمط الوالدي السلبي والبيئة السلبالتفكير المجرد بسبب سيطرة الذ
ذكر أن العالقات العائلية المضطربة تؤدي إلى ظهور اضطرابات الشخصية،  وقدفي المستقبل.  مضطربةً  هؤالء األبناء شخصياٍت 

بغير المضطربين؛ كما وصف هؤالء  مقارنةً  اً اهتماموأقل  اً حكمتبعض المضطربين بالشخصية أن والديهم كانوا أكثر  أوضححيث 
  ). Nevid et al., 2000, p. 296المضطربون القائمين على تربيتهم بالقسوة وفقدان العاطفة والمشاعر (

بل ) لوحظ أن خبرات الطفولة الصادمة، وسوء معاملة الطفل من قِ Molina et al.,2002وفي دراسة مولينا وزمالئه (
باإلضافة إلى ما يسببه ، ة ومحاوالت جريئة للقتلويّ في الهُ  اضطرابات الشخصية، واضطراباتٍ ى لإالقائمين على رعايته تؤدي 

نفسيته  في حتماً ثر ؤ األساليب التي قد يتعرض لها المراهق وت هناك بعَض  وأن ،لمراهقلمستقبلية  مشكالتالحرمان النفسي من 
  منها: ،وشخصيته

ه، أو تحقيره وٕاهانته ه وشتمِ للضرب والجرح واستخدام ألفاظ وكلمات بذيئة؛ كسب المراهق  ضتعر  يهاإلساءة الجسدية واللفظية:  - أ 
  سبب له الخزي والخجل.ه بأسماء قبيحة تُ تباستخدام مصطلحات سلبية، ومنادا

والسكن  ،والمالبس ،كالتغذية المناسبة :الحصول عليهااإلهمال: هو الفشل في تزويد المراهق بحاجاته األساسية، ومنعه من  -ب 
 .Nevid et al., 2000, pوتركه وٕاهماله دون رعاية ( ،والتربوية (الدراسية األكاديمية) ،والرعاية الصحية (الطبية) ،المالئم

534.(  
بب له األلم النفسي، سّ تُ  دمةً صا ن لدى الطفل خبرةً ُيكو ويرى البعض أن التعرض لإلساءة في الطفولة واإلهمال والحرمان 

وكيفية معالجة المحيطين به  ،على معناها بالنسبة للفرد وتفسيره لها اً كان تأثيرها أشد، كما تتوقف أيض وكلما كانت الخبرة عنيفةً 
كما أن الفرد الذي ينحدر من أسرة سلبية  ،في المستقبل ب له اضطراباتٍ سبّ مما يُ  ؛شخصية الفرد فيلهذه الخبرة، وكل ذلك قد يؤثر 

للمثيرات السلبية التي تجعله يتصرف خالل هذه الظروف بعدوانية؛  اً ستهدفومُ  اً ضعرّ لديها عنف واضطهاد وسوء معاملة؛ يصبح مُ 
  ). Ryglewicz& Pepper, 1993مما يثير غضب اآلخرين (
خرين هي يذاء الذات واآلإ لتدمير و ى الإأن الشخصية المضادة للمجتمع الميالة  )(Rathbun.2003,p54كما يؤكد ريثبون 

  نتاج حرمان نفسي وعاطفي وأبوي. م أسرة مفككة ال عاطفة فيها، وهذا المراهق الخطر هوحِ لدت من رَ شخصية وُ 
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  ):Disobedience & Maltreatment( عقوق الوالدين ثانيا:

، وعق : حفر في األرض مستطيله، والعقّ ه عقًا: شقّ ه يعقّ . يقال: عق : القطع والشقّ : العقوق لغةً عقوق الوالدينمفهوم 
 :2003بلفظ العقوق جميع الرحم (ابن منظور،  منهما، وقد يعمّ  همَ والديه: قطعهما ولم يصل رحِ  وعق  عصا طاعته، : شق والده
255(.  

  "كل ما أمر اهللا به الولد من الصلة إن أخل به كان عاقًا، غير أن:  والعقوق هو:
 م الجنة على فاعله. حر منه ما يكون فرضًا: فيكون تركه عقوقًا حرامًا يُ  -1

  ). 54: 1997منه ما يكون ندبًا، فيكون قاطعه عاقًا عقوقًا مكروهًا، ال يدخل في الوعيد بالنار (بديوي،  -2
 ).Adolescent( : المراهقةثالثاً 

هق الغالم فهو ار  :م، وفي مختار الصحاحلُ الحُ  هو الغالم الذي قاربَ أن المراهق  :: جاء في المنجدةً تعريف المراهقة لغ
  ).21 :2009شريم و ، 12 :1998(الزعبالوي،  االحتالممن أي اقترب  :مراهق

النضج  منيقترب فيها الشاب التي عمرية المرحلة الوهي  من الشيء، اقترب :بمعنى هقَ اأتت من لفظ ر  "المراهقة"كلمة و 
 .وحتى العقلية ،واالنفعالية ،والجسمية ،البدنية :ي الحياةح)، أي التطور الذي يشمل التغيير في جميع منا48: 2011، أبو زيد(

  الطفولة والدخول في عالم الشباب. مرحلة الخروج من عالم :والمراهقة هي
 ه سن بلوغِ  المراهقة بأنها: هي الفترة من حياة الفرد التي تبدأ في نهاية طفولته وتنتهي بدايةَ فت الحسين عرّ و  :اً اصطالح

  .)54 :2011وهي فترة انتقالية (صالحي،  ،الرشد
 ،والعقلية ،والنفسية ،الجسمية(أن المراهقة هي الفترة التي تبدأ من سن النضج عبر جوانب النمو  انيرى الباحثو 

  ي أدوار الكبار الراشدين.تول لمؤهًال  افيهي يكون الفرد تإلى سن الرشد ال )واالجتماعية
  :النحو التاليعلى  وهي ،لمرحلة المراهقة ر الدراسات إلى وجود أربعة أنماطتشي :أنماط المراهقة

 رم نللت وال أثرَ باآلخرين، طيبة الوعالقة المراهق  ،نفعاليالهدوء النسبي، واالتزان االإلى  ةً : وتمتاز بأنها تكون ميالالمراهقة المتكيفة
يشعر و ق عن طريقها ذاته حقّ االهتمامات العلمية الواسعة التي يُ و رة بحياة المراهق غنية بمجاالت الخف .الوالدين أو المدرسةعلى 

 .ه فيهاقِ توافُ ببمكانته في الجماعة و 

ل االنعزال واالنفراد بنفسه فضّ ة ويُ األقران والمدرس األسرة ومن مجتمع: حيث ينسحب المراهق من مجتمع نسحابيةالمراهقة اال 
كتابة ذكرياته التي يدور أغلبها  :مثل ،والشعور بالعجز أو النقص، وال يكون له مجاالت خارج نفسه، عدا أنواع النشاط االنفعالي

الوالدين، كما ينتابه الكثير من هواجس وأحالم اليقظة حول انفعاالته ومشكالته ونقده للنظم االجتماعية والثورة على أسلوب تربية 
 ).9: 1999  (وهيب، ةمشبعالت الحرمان والحاجات غير التي تدور حول موضوعا

ويميل هذا النمط إلى توكيد  ؛وطابعها الثورة والتمرد على السلطة المتمثلة بالوالدين والمدرسة والمجتمعالمراهقة العدوانية المتردية: 
 ن حولهصف بالسلوك العدواني على نفسه وعلى اآلخرين مِ تاراتهم، ويجه بالرجال ومالذات والتشب )wade,2001,p180.( 

ومنها  ،ع المجتمعرو ر عنه تصرفات تُ وقد تصدُ  ،االنهيار النفسيالمراهق من االنحالل األخالقي و  يعاني وفيها: المراهقة المنحرفة
 بل الوالدينللقسوة الشديدة في معاملته من قِ  وقد يكون، اإلدمان والسرقة وتكوين العصاباتمن السلوك المنحرف ك االنغماس في ألوانٍ 

  ).12 :2000 ،بركات  ؛9 :1999 ،وهيب( سبب في ظهور تلك السلوكيات
؛ الباحثان أن النوعين األخيرين للمراهقة (العدوانية، والمنحرفة)، هما المتجسدان في المراهقين عينة الدراسة الراهنة ويرى

و أال شخص عدواني منحرف، وكيف ال وقد يكون نمط هذا العقوق هو توجيه السباب والشتائم للوالدين، فالعقوق ال يقوم به إ
  خالقي.أفالعقوق سلوك عدواني منحرف ال  ؛يذاء الجسديلإل االتطاول عليهما بالضرب وتعريضهم

  الدراسات السابقة:
، مبحثينإلى  الدراساتسمت وقُ  ،الحالية الدراسةألهم الجهود والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيرات  قام الباحثان بعرضٍ 

  هما:
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  :النفسيالحرمان  التي تناولت دراساتال: أوالً 
السلوك مستوى  وقياس النفسيالحرمان مستوى  قياسإلى  تهدفالتي )، 2009والبياتي ( يعلدراسة  أول تلك الدراسات

ق و والكشف عن الفر  ،الحرمان العاطفي والسلوك العدائيدرجة  بين العالقةعلى  والتعرف اإلعدادية، المرحلةطلبة  لدى العدائي
األبوين، ومقياس  عاطفةم الباحثان مقياس الحرمان من ستخدا ة،وطالب اً طالب) 187( منة الدراسة وتكونت عين .لمتغير الجنس اً تبع

بين الحرمان من عالقة  ن وجودتبي كما ، اً أيضبدرجة متوسطة جاء  العينةلدى  ن أن انتشار السلوك العدائيوتبي  .السلوك العدائي
  .الجنس ُتعَزى إلى متغيرولم تظهر فروق  ،ين والسلوك العدائياألبو  عاطفة

والذين يعيشون في  ةالمحرومين من الرعاي المراهقينمجموعة من  ةمقارنإلى هدفت التي )، 2012حسون (دراسة  ثم جاءت
 اعتبارها مكوناتٍ ب ةون مع والديهم في بعض الخصائص الشخصيديين الذين يعيشابمجموعة من المراهقين الع ة،المؤسسات اإليوائي

  .لمفهوم الذات
في "جميع أبعاد  العاديينالعاديين في مفهوم الذات لصالح شملت المحرومين و  ،اً ) مفحوص112(من الدراسة عينة  لفتأت

مين في مفهوم بين الذكور واإلناث المحرو دالة  وجود فروقالدراسة  المقاييس"؛ وليس هناك أثر لتفاعل الحرمان مع العمر. وأكدت
  .الذات لصالح الذكور

ومين ر التالميذ المحعلى  السلوكيةتأثير االضطرابات معرفة  إلىالدراسة  هذه هدفت)، حيث 2013هاليلي (دراسة  تلتها
ع عند المحرومين عاطفيًا في ضوء متغير نو  السلوكيةضطرابات الفروق باالمعرفة  إلى باإلضافة ،عاطفيًا وغير المحرومين

) 72من ( العينةوتكونت  .لديهم السلوكيةمن االضطرابات  للحدّ  ةإعطاء حلول مقترح ةومحاول ،)جزئي–الحرمان العاطفي (كلي
 كانت أداة الدراسة األساسية عبارة عنو  .تم استخدام المنهج الوصفيو  ،بالمدارس االبتدائية) األول والثاني( الصفينتلميذًا من 

عند التالميذ المحرومين عاطفيًا  منها: وجود اضطرابات سلوكية ،نتائج عدة ىلإوخلصت الدراسة  .السلوكيةاالضطرابات  ةاستبان
 ؛نوع الحرمان العاطفيإلى  ىتعز صائية حفروق ذات داللة إن وجود كما تبي  ،وغير المحرومين لصالح التالميذ المحرومين عاطفياً 

  .أكثر من غيرهم السلوكيةرموا من والديهم يعانون من االضطرابات فاألطفال الذين حُ 
أبناء الشهداء لدى  الكشف عن المشكالت النفسية واالجتماعيةإلى هدفت التي )، 2016( الدايةدراسة جاءت  وحديثاً 

، ومقياس الحرمان العاطفي، س المشكالت النفسية واالجتماعيةوتمثلت أدوات الدراسة بمقيا .دات وعالقتها بالحرمان العاطفيوالشهي
إلى  وخلصت الدراسة .هداءمن أبناء الش) طفٍل وطفلة، 300عينة عشوائية بلغت (على  أدوات الدراسةقت ب طُ و  ؛من إعداد الباحثة

 رتبةمالب وحظيت مشكلة القلق ،أبناء الشهداء والشهيدات متوسطةلدى  ماعيةتالمشكالت النفسية واالجمستوى  أن: منها ،تائجن عدة
 لوسج  ،وجاءت بالمرتبة األخيرة مشكلة العدوان ،األنانيةجاءت بالمرتبة الثالثة مشكلة ثم  ،مشكلة الخجلجاءت ثم  ،األولى

  ، ثم البعد النفسي.ي، يليه البعد االجتماعىالبعد التعليمي بالمرتبة األول وجاء ،ارتفاعاً الحرمان العاطفي 
الصحة  معرفة تأثير الحرمان األبوي علىإلى هدفت و  ،في الهند دراسته )Smritikana ,ا2017ا(كانسمرتي ىأجر  وأخيراً 

من غير  طالباً  )40(و باألمن  المحرومينمن طالبًا  )40(، كان هناك مراهقاً  )80(جريت الدراسة على النفسية للمراهقين. وقد أُ 
عداد سينغ إ) 2008بطارية الصحة العقلية ( من الدراسةدوات أ تكونت. )عاماً  18و 16(تراوحت أعمارهم بين  ،المحرومين
وكانت  ،الوالدين على الصحة العقليةمن للحرمان  اً كبير  اً لقياس الصحة النفسية. كشفت نتائج الدراسة أن هناك تأثير  وسينغوبتا

 المراهقون، كما كان الصحة النفسية للمراهقين غير المحرومين من الوالدين أفضل بكثير من المراهقين المحرومين بالفعل
  .كثر عدواناً أب من األ ن نفسياً و المحروم

  :الوالدينوق عق التي تناولتًا: الدراسات ثاني
البر، وبيان مفهوم أهم حق للوالدين في اإلسالم هو أن : بيان ىتهدف الدراسة إلو ) 2006( شيرازدراسة  ول تلك الدراساتأ

انتشار ظاهرة عقوق الوالدين في محافظة جدة. وخلصت  ىه في الشريعة، ومظاهره، وأسبابه، والكشف عن مدئوجزا عقوق الوالدين،
 كشفت الدراسة عن وجود مؤثرات خارجية تؤديحيث  ؛منها: وجود تقصير في عالج مشكلة عقوق الوالدين ،عدة نتائجإلى  الدراسة

من جنس  العقوق بسبب اختالف كل نت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في درجة المعاناة من بي كما  ،ينانتشار عقوق الوالدإلى 
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. والدخل الشهري، وعدد األوالد للوالدين ،، ومقر إقامة الوالدين، والمؤهل العلمي، ونوع المسكنلدين، والحالة االجتماعية، والعمرالوا
، والمؤهل العلمي، ، وعمرهمن جنس الولد العاقّ  وجود فروق في درجة المعاناة من العقوق بسبب اختالف كل إلى الدراسة  وتوصلت

  .، والحالة االجتماعية، ومقر إقامة الولد العاقّ الدخل للولد العاقّ  ىوالحالة الوظيفية، ومستو 
لدى  الكشف عن مكانة اآلباءإلى  ، وهدفتلدراسة في دولة الكويتا جريتأُ )، حيث 2009دراسة القشعان (ثم جاءت 

تراوحت  ،ناثمن اإل )581ور و(كمن الذ) 591( ،) فرداً 1172(على  قت الدراسةبّ وطُ  .بر وعقوق الوالدينعلى  وأثر ذلك ،األبناء
 فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث أنه ال توجد: منها ،نتائجعدد من الإلى  وتوصلت الدراسة .عامًا) 32 - 18أعمارهم بين (

ارتباطات دالة إحصائيًا بين إدراك األبناء اإليجابي لمعاملة  وأن هناك ،سب متقاربةنِ على  احيث حصل كالهم ؛مقياس البرعلى 
  . هم وبين برهم آلبائهم وأمهاتهموالدي

إلى استعراض األشكال المختلفة من التدخالت  التي هدفت، )Hunter & Piper, 2012( وبايبر تلتها دراسة هانتر
واعتمدت الباحثتان على المنهج الوثائقي القائم على استعراض عدد  ًة لمواجهة إساءة معاملة الوالدين.القانونية التي قد تكون متاح

 .من األدبيات السابقة التي توضح نظام العدالة الجنائية، والمعالجة المدنية الرادعة، وتشريعات العنف األسري، وقانون الطفل
للطفل لمواجهة سلوك اإلساءة التي يرتكبها، ولكنها ر الدعم المناسب وفّ أن القوانين قد تُ  أهمها: ،وأظهرت الدراسة العديد من النتائج

أكدت الدراسة أن القانون الجنائي أو  أيضاً  .هما الوالدان ول عن سلوكهؤ تفعل هذا في سياق أن الطفل عبارة عن مجرم وأن المس
كن بتعديل بعض القوانين أن ُقدمًا في مسألة إساءة معاملة الوالدين، ولكن يم للمضيّ  مناسبةً  الحلول القضائية ال توفر وسيلةً 

  .ان لسوء المعاملة من أبنائهماذين يتعرضلُيفرض على السلطات المحلية اتخاذ خطوات مناسبة لدعم الوالدين ال
هدفت إلى استكشاف الملف التعريفي ألسر المراهقين فقد ، )Contreras & Cano, 2014( ووكان كونتريراسأما دراسة 

 )30(: مجموعات ثالثمقسمين إلى  اً ) مراهق90(المراهقين وعددهم ن مجتمع الدراسة من وتكو  .الوالدينفي حاالت إساءة معاملة 
 بال سوابقَ  اً مراهق )30و( من المجرمين غير المعتدين على الوالدين، اً مراهق )30(من المجرمين المعتدين على الوالدين، و اً مراهق

ن المكوّ  )ورمث(مقياس الوالدين والمراهقين لقياس جودة االتصال بين اآلباء واألبناء، ومقياس  دوات الدراسة من:أتكونت  .إجراميةٍ 
 ،وأظهرت الدراسة العديد من النتائج .لقياس األساليب الوالدية فقرةً  )28( ن منومقياس القواعد والمتطلبات المكوّ  ،فقرةً  )20(من 

 ،الوالدين لديهم ملف تعريف أسري مختلف عن المجرمين ذوي اإلدانات األخرىن المراهقين من المجرمين المعتدين على أأهمها: 
البنية ن المراهقين من المجرمين المعتدين على الوالدين غالبًا ما تتشكل أإلى  في بنية وآليات األسرة ذاتها. كما خلصت وخاصةً 

ن أأكدت الدراسة  يضاً أ اهقين ذوي الجرائم األخرى.في وجود أحد الوالدين وغياب اآلخر، وهذا بالمقارنة مع المر األسرية لهم 
جدًا مع والديهم أكثر من المراهقين في مجموعة المجرمين ذوي  ئاالتصال بين المراهقين من المجرمين المعتدين على الوالدين سي

  دانين.مُ الاإلدانات األخرى والمراهقين غير 
استعراض إساءة معاملة المراهقين لآلباء كأحد أشكال العنف هدفت إلى التي ) Holt, 2015وآخر دراسة كانت لهولت (

المنزلي. واعتمد الباحث على المنهج الوثائقي القائم على استعراض عدد من األدبيات السابقة التي توّضح صياغة مفهوم إساءة 
نس؛ واستخدام العالج الجماعي لمشكلة معاملة المراهقين للوالدين، من حيث كونه صراعًا ُأسريًا أم كونه عنفًا قائمًا على نوع الج

ه سمات إساءة المراهقين للوالدين مع سمات تشابُ دراسة عدة نتائج، كان من أهمها: إساءة معاملة المراهقين للوالدين. وأظهرت ال
طويلة األجل (بما في ُمرتكبي العنف المنزلي في طبيعة التفرقة على أساس الجنس، واإليذاء القائم على التنمر، واألضرار الفورية و 

ذلك الضرر على أفراد األسرة اآلخرين)، وارتكاب العنف بشكل منّظم ضد الضحايا، وأساليب اإلساءة، والمقاومة المجتمعية 
للمشكلة، أيضًا السمات المميزة إلساءة المراهقين لألبوين هي أن األبوين هما المسؤوَالن القانونيان عن المراهق (مما يحد من 

ل، والطرق الفريدة التي تتجلى بها أساليب اإلساءة، المعا لجات المتاحة)، وٕاعطاء األولوية الحتياجات المراهق عند القيام بأي تدخ
ونقص اإلدراك والتوجيه وبروتوكوالت التعامل من ِقَبل السياسات الموضوعة. أخيرًا ُيعتبر من أفضل طرق معالجة إساءة المراهقين 

أسلوب العالج الجماعي، على الرغم من كون هذا األسلوب ال يزال في مرحلة التطور في التعامل مع مثل  للوالدين هو استخدام
  تلك المشكلة.
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  الدراسات السابقة:على  تعقيب
هتمت بالحرمان العاطفي دون غيره من اسات الحرمان النفسي، فقد الحظ الباحثان أن بعض تلك الدراسات افيما يتعلق بدر  -1

 كما ركزت بعض الدراسات ،)2016 ،الداية(، ودراسة )2009، والبياتي يعل( مثل دراسة ،من كلّ  وهو جزءٌ  ،نواع الحرمانأ
ساءة معاملة درست الحرمان من منظور تبريري إل أخرى، و )2013 ،هاليلي(مثل دراسة  ،الحرمان من الوالدين بالفقدعلى 
 )2013،هاليلي(دراسة  ىفحو وبين دراستهما الحالية  بين اً شكلي اً الباحثان تشابه ، كما الحظَ )Holt,2015(كدراسة  األبناء

ن سلوكيات المراهقيعلى  التأثير السلبي للحرمان الوالديعلى  ن أكدتاياللت)Smritikana ,ا2017(سمرتيكانا ودراسة 
ن اختلف المضمون فالعقوق سلوك سلبي إ تشابهتا في الغرض العام مع الدراسة الراهنة، و  الدراستان هاتانوصحتهم النفسية، و 

 .يضاً أه المراهقون بيقوم 

تغيير درجة إلى  قد تؤدي كثيرةً  ن هناك عواملَ أبالدراسات المهتمة بعقوق الوالدين، فقد اتضح للباحثين  أما فيما يختص -2
، )2006 ،شيراز(كما أكدت ذلك دراسة  ،دخل المراهق العاقّ مستوى  ناث)، المؤهل العلمي،واإلذكور، ال( النوع :منها ،العقوق

بر الوالدين كما في على  وأثر ذلك األبناءيجابي لمعاملة دراك اإلواإل ،ونجد بعض الدراسات التي اهتمت بمفهوم بر الوالدين
سباب عقوق أسري وغياب سلطة أحد الوالدين من ن التفكك األأإلى  خلصت بعض الدراساتو ، )2009، القشعان(دراسة 

 .)Contreras & Cano, 2014(ظهر ذلك في نتائج دراسة كونتريراس وكانو  ،هماأحدعلى  الوالدين المتمثل في االعتداء

سلوكيات عقوق الوالدين، على  ثر الحرمان النفسي الوالديأاهتمت بفحص  - حسب علمهما- واحدة لم يجد الباحثان دراسةً  -3
 وهو ما تحاول الدراسة الحالية التحقق منه.

  :ضوء هدف البحث وضع الباحثان الفروض التاليةفي  :الدراسة روضف
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الحرمان النفسي الوالدي وممارسات عقوق الوالدين لدى عينة من المراهقين  -1

 .السعوديين

 .المراهقين السعوديينيمكن التنبؤ بممارسات عقوق الوالدين من خالل الحرمان النفسي الوالدي لدى عينة من  -2

  .2والمتسربين المنتظمين دراسياً في الحرمان النفسي وممارسات عقوق الوالدين لدى المراهقين  توجد فروق دالة إحصائياً  -3
  جراءات الدراسة:إ منهج و 

على  التعرفإلى  حيث يهدف؛ استخدمت الدراسة الراهنة المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته دراسة متغيراتها :منهج الدراسة -1
كما هو تمامًا، ووصف جميع العوامل والمتغيرات التي تلعب دورًا بارزًا في تفشي وانتشار ظاهرة عقوق  الواقع القائم ووصفه

 ).219: 2003ًال إحصائيًا (ذوقان، الوالدين، وذلك عن طريق تحليل البيانات تحلي

ن مجتمع العينة من :الدراسةمجتمع  -2 بالمدارس المرحلتين المتوسطة والثانوية بوالمتسربين  دراسياً المنتظمين  طالبالتكو
وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  ،3طالباً  )43337( وبلغ عدد الطالب المنتظمينالحكومية بمكة المكرمة 

  ولم يقف الباحثان على إحصائية موثقة لعدد الطالب المتسربين دراسيًا. م،2016/2017الدراسي 
) من المنتظمين 43( ،)سنة 17و 13(عمارهم ما بين أ، تراوحت مراهقاً  )67( عينة الدراسة من اشتملتالدراسة:عينة  -3

من  المنتظمين دراسياً عينة على  تم الحصول ) من المتسربين دراسيًا.24بالمدارس الحكومية بالمرحلة المتوسطة والثانوية، و(
 بن رجب المتوسطة،اومدرسة  ،المتوسطةسليمان بن يسار  ومدرسةمصعب بن عمير المتوسطة،  مدرسةعلى  خالل التردد

 عليهمفقد تم الحصول  أما عينة المتسربين دراسياً  ؛تقع بمكة المكرمة سار مدرسة النهروان الثانوية، وجميع هذه المد أيضاً و 
 جد المراهقين فيها.او توالتي يكثر  ،مكة المكرمةبنترنت مقاهي اإلعلى  نيْ د الباحثَ ترد  من خالل
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 الذين المراهقين من المحرومين عينة، ثم تم تحديد اً مراهق) 283(عدد على  النفسي عشوائياً  تم تطبيق مقياس الحرمان
م تطبيق أدوات الدراسة تو ، ) مراهقاً 72( عددهموقد بلغ  ،مقياس الحرمان النفسيعلى  )102-85( بيندرجة تراوحت على  حصلوا
  .الدراسةهم عينة  مراهقاً ) 67(ى عل الحالية
  : عتدالياً أفراد العينة توزيعًا اتوزيع 

 .ضوء مقياس الحرمان النفسي وعقوق الوالدينفي  بالتأكد من مدى اعتدالية توزيع أفراد العينة قيد البحث انقام الباحث
  .) يوضح ذلك1والجدول (

النفسي وعقوق الوالدين مقياس الحرمان في عامل االلتواء للعينة قيد البحث المعياري ومالمتوسط الحسابي والوسيط واالنحراف  )1جدول (
  )67= (ن

 ����ل ا,��واء ع ا�و�	ط م ا���	�س

  ا�9ر��ن ا��5�6

 1.09 2.91 27 28.06 ا�9ر��ن ا���ط56

 0.09- 2.94 28 27.91  ا�9ر��ن ا,�����5

 0.31 3.08 23 23.31  ا�9ر��ن ا,���7دي

 0.91 7.53 77 79.28  ا�در�� ا�#�	�

�وق ا�وا�د	ن�  

57<� 2.08- 12.59 81 72.27  ا���وق ا��5�6 / ا

 1.42 6.8 31 34.21  ا���وق ا@�را50 / ا�5��6

 1.5- 6.25 45 41.87  ا���وق ا�و�دا�5

 1.38- 12.29 154 148.34  ا�در�� ا�#�	�

ما بين تراوحت مقياس الحرمان النفسي وعقوق الوالدين في  للعينة قيد البحث معامالت االلتواءأن ) 1يتضح من جدول (
 العينةوبذلك تكون  ،مما يشير إلى أنها تقع داخل المنحنى االعتدالي ؛)3+ ،3-أنها انحصرت ما بين ( :أي ،)1.42 ،2.08- (

  .عتدالياً اتوزيعًا  موزعةً 
  .)2017 نيعداد الباحث(إ الوالدي النفسي: مقياس الحرمان أوالً  :مننت أدوات الدراسة الراهنة تكوّ أدوات الدراسة:  -4

ذوي  ةومشور  ،العالقة ذاتوبعض البحوث  النفسيبالحرمان  ةالمتعلق التربويةاألدبيات على  باالطالع الباحثان قام
، ةاألولي اصورته فقراته في ةوصياغ سالمقيا أبعاد تحديدالسابقة تم الدراسات والمقاييس على  وفي ضوء االطالع ؛ختصاصاال

من الصدق  الباحثان تأكدالفقرات. ثم  بعضوتم تعديل  ،ين وذوي الخبرةمن المختصّ  ةمجموععلى  عرض المقياس بعدها تم
: هي ،رئيسة أبعاد ةثالثعلى  تتوزع عبارةً  )34( النفسيالحرمان بلغت فقرات مقياس و ، ةاالستطالعي العينةالل نتائج والثبات من خ

غياب الرعاية والتفاعل الكافي مع الوالدين أثناء سنوات التشكيل وما بعدها، ويحدث قصد به ويُ  ،عبارةً  )12العاطفي ( الحرمانعد بُ 
 مهمةحاجات وهي حاجات المراهق العاطفية، إشباع ن غير راغبين في احيث يكون الوالد ؛الحرمان حتى في األسر السليمة

الحرمان  درجة، وحسب اجتماعيةو  نفسيةو  اضطرابات سلوكيةعنه  ينتج الحرمانوهذا  ،لالرتباط واالتصال اإلنساني الحميم الدائم
 :بهقصد ويُ  ،عبارةً  )12(فعباراته االجتماعي  الحرمانعد بُ أما  ؛ة الحرمان زادت خطورتهكلما زادت مدف، تكون ضخامة االضطراب

 :قصد بهويُ  ،عبارات )10( االقتصادي الحرمانعد بُ  أخيراً و  ؛االجتماعية والتفاعل واالتصال االجتماعي الطفل من الخبراتحرمان 
معين قد يؤثر  حد إلى  األسرةن انخفاض مستوى أومما الشك فيه  .ولية واالجتماعيةسد حاجات المراهق األعلى  عدم قدرة الوالدين

 قراناألحيث تحدث المقارنة مع  ؛في مراحل التعليم ،المراهقين خصوصاً  ،والنفسيوالتعليمي االجتماعي  المراهقمستوى في 
  بالمدرسة.

  :بحساب المعامالت العلمية للمقياس على النحو التالي انالباحثقام  :للمقياس الخصائص السيكومترية
  :الطرق التالية انلحساب صدق المقياس استخدم الباحث: أ ـ الصدق

من المتخصصين في علم النفس والصحة على مجموعة  صورته المبدئيةفي  لمقياسبعرض ا انالباحث قام :صدق المحتوى) 1(
راء الخبراء حول تراوحت النسبة المئوية آلوقد ، ضع من أجلهما وُ لمالءمة المقياس في  وذلك إلبداء الرأي ؛)8( النفسية عددهم

% من اتفاق الخبراء 80أقل من  لحصولها على نسبةٍ  عبارات) 4، وبذلك تم حذف عدد (%)90و %80عبارات المقياس ما بين (
  .) عبارة34من ( لتصبح الصورة النهائية مكونةً 
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العاملي باستخدام التحليل  بإجراء ن أشكال الصدق، وقد قام الباحثانالتحليل العاملي شكًال متقدمًا م عدّ يُ  :يالصدق العامل) 2(
 األساسيةبطريقة المكونات  FactorialAnalysis العاملي، تم إجراء التحليل SPSSالبرنامج اإلحصائي 

PrincipalComponent، ) الختيار التشبعات الدالة فقد تم اختيار 0.3وبأخذ محك جيلفورد ( ،) عوامل3وبعد التدوير أنتج (
وتم اإلبقاء على العوامل التي تتشبع عليها  ،تشبعت على أكثر من عامل بقيم غير متقاربة باختيار التشبع األكبرالتي  العبارات

 ثالث عبارات فأكثر بقيمة تشب 0.3ها األدنى (ع حد(، التي  كما يتم حذف العبارات تحصل على تشب) وهذا يضمن  ،)0.3ع أقل من
  .لتلك العوامل ، وفيما يلي وصفٌ )171 :1980للعوامل (فرج،  عامليًا أفضلَ  نقاءً 

  الدالة على العامل األول التشبعات )2جدول (
  ا��.
+  ا��
�رة  ر7م ا��
�رة

 0.85  أ.�ر 
D��C 5ر	ب !5 أ�ر�5. 6

 0.82 !�رٌق #
	ٌر 
	ن ������ آ
�ء وأ�(�ت أ�د50�7 �(م و������ وا�دّي �5. 10

 0.81 أ.�ر 
Dن ا�Iر	ن �ر��9ون !5 
	و�(م أ!Hل ��5. 12

 0.8 أ.�ر 
��<	رة 
	ن إ�و�5. 2

 0.74 ز�>50 ��: 9ب وا�َدْ	(م �(م.أ�9د  4

 0.73 أ.�ر 
��H	�ع !5 9	��5. 7

 0.73 .�وري 
9ب وا�دّي �5 ���دم. 8


ل. 3� 0.73 أ.�ر 
���وف �ن ا����


� !5 ا�
#�ء 7ل �
ب. 11Cر
 0.72  أ.�ر 

 0.69  أ9س 
�@رھ�ق وا���ب ا���دي. 9

 0.66  أ.�ر 
��9زن دا��0ً. 5

 0.61  #�د�'.أ.�ر 
Dن و�ودي  1

وأن نسبة التباين العاملي المفسر  ،)6.97من الجدول السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت (
  .تسمية هذا العامل (الحرمان العاطفي) انيقترح الباحث :وعليه .) مفردةً 12ع بهذا العامل (وقد تشبّ  ،%)20.50(

  الدالة على العامل الثاني التشبعات )3جدول (
  ا��.
+  ا��
�رة  ر7م ا��
�رة

 0.86  �(�ل أ�ر�5 درا��5. 22

 0.85 أ��7َب ��: أ.	�ء #M	رة أ!��(� دون �
ب. 23


�د �ن أ�ر�5. 24��
 0.85 أ.�ر 

 0.84 أ!Hّل ا,
���د �ن أ!راد أ�ر�5. 21

 0.83 أذھب �+ أ�ر�5 !5 ر��9. 17

 0.8 �(�م 
5.أ.�ر 
Dن أ�ر�5 ,  19

20 .�6	�H ن	ر�I>5�7 �+ ا�ن D
 0.77 أ.�ر 

 0.69 أ.�ر 
ُ#رِه ا�����+ �5. 13

 0.62  أ
�در ا�9د	ث �+ ز�>50. 18

 0.52  أرى �ظرة ا,�9��ر !5 �	ون ا�Iر	ن. 16

 0.48  , أ!(م ا�Iر	ن. 14


�د ا���س ��5. 15
 0.43  أ.�ر 

وأن نسبة التباين العاملي المفسر  ،)6.66الجذر الكامن لهذا العامل بلغت (من الجدول السابق يتضح أن قيمة 
  .تسمية هذا العامل (الحرمان االجتماعي) انيقترح الباحث :وعليه .) مفردةً 12ع بهذا العامل (وقد تشبّ  ،%)19.58(

  التشبعات الدالة على العامل الثالث )4جدول (
  ا��.
+  ا��
�رة  ر7م ا��
�رة

 0.86  !5 د!+ ��رو!�ت ا��در��.أ�Dّ�ر  25

��� ا��رف ��5. 29
 MD� 0.85َر ط�و59 

 0.81 أ!�د ا��درة ��: ا�����ل �+ ا�Iر	ن �.�وري 
�@9راج. 30

ر وا�دّي !5 ��
	� ا�9	����5. 33 U�D� ب
�
 ً<
� 0.79 أ�.: ا�6.ل ���


ون !5 ا��رف ��5ّ. 26Cر	0.78 أھ�5 ,  

 0.77 �ن #ل .5ء !5 أ�ر�5.أ.�ر 
D��5 �9روم  27

 0.76 �9: ا���	�9 , أ�دھ� �ن وا�دّي ��د �9��5 إ�	(��. 34

 0.73 أ.�ر 
D��5 أ7ل �ن ا�Iر	ن. 31

 0.67  وا�داي 
�	>ن ��5ّ. 28


�ل وا�دّي V�7ل ھ��5 ��درا��. 32ُ  0.66 
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وأن نسبة التباين العاملي المفسر  ،)6.23من الجدول السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت (
  .االقتصادي)الحرمان تسمية هذا العامل ( انيقترح الباحث :) مفردات. وعليه10ع بهذا العامل (وقد تشبّ  ،%)18.31(
) فردًا من 50بتطبيقه على عينة قوامها ( انصدق االتساق الداخلي للمقياس قام الباحثلحساب  :الداخلي ) صدق االتساق3(

للبعد معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية وقد تراوحت ، حث ومن غير العينة األصلية للبحثالبمجتمع 
عد والدرجة الكلية للمقياس ما معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بُ كما تراوحت  ،)0.86: 0.53ا بين (م المنتمية إليه

  .مما يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس ؛معامالت ارتباط دالة إحصائياً  يوه ،)0.79: 0.69بين (
  :الطرق اآلتية باستخدام انثبات المقياس قام الباحثلحساب  :ب ـ الثبات

) 50على عينة قوامها ( ، وذلك بتطبيقهباستخدام معامل ألفا كرونباخ انثبات المقياس قام الباحثلحساب  :كرونباخمعامل ألفا ) 1(
كما بلغ  ،)0.92: 0.90معامالت ألفا ألبعاد المقياس ما بين (وقد تراوحت ، األصليةع البحث ومن خارج العينة فردًا من مجتم

  . مما يشير إلى ثبات المقياس ؛صائياً معامالت ارتباط دالة إح يوه ،)0.85لفا للمقياس (معامل أ
إلى مقياس وذلك عن طريق تجزئة ال ،طريقة التجزئة النصفية اناستخدم الباحث المقياسثبات لحساب  :) طريقة التجزئة النصفية2(

على الطريقة هذه  وُطّبقت ،ثم تم حساب معامل االرتباط بينهما ،- العبارات الفردية مقابل العبارات الزوجية-متكافئين  ينأجز 
وقد ، الثباتوبعد حساب معامل االرتباط قام الباحث بتطبيق معادلة سبيرمان وبراون إليجاد معامل  ،فرداً ) 50(قوامها عينة 

 تمعامال، كما تراوحت )0.86: 0.64(لمقياس ما بين االرتباط بين درجات العبارات الفردية والزوجية ل تمعامالتراوحت 
  .مقياسمما يشير إلى ثبات ال ؛اً معامالت ارتباط دالة إحصائي ي) وه0.92 :0.78(ما بين الثبات 

  :عقوق الوالدينمقياس  :ثانياً 
 عقوق الوالدين، وجد الباحثان أن هناك التي تناولت لع عليها الباحثان والمقاييس المختلفة بعد استعراض الدراسات التي اط

 اصورتهفي قام الباحثان بصياغة فقرات المقياس  لذا ؛همافي مقاييس عقوق الوالدين في البيئة العربية، وذلك حسب علم ندرةً 
يقوم بها الشخص تجاه التي  والسلوكياتجراءات اإلمجموعة  هو: "نهأاألولية في ضوء تعريفهما لعقوق الوالدين في البحث الحالي ب

قد تكون تلك )، و سلوكيات خاطئة( ي مجتمعأعراف في ديان السماوية والتقاليد واألمع تعاليم األ ىحدهما، والتي تتنافأوالديه أو 
  ".جرائية)إ ال أخالقية، أو ال وجدانية، أو فعلية(شكل ردود أفعال على  السلوكيات
ن المقياس وتكو  ،/ الفعلي)اإلجرائيخالقي، العقوق الوجداني، العقوق النفسي األ(العقوق  :التالية بعاداأل تضمنت العباراتو 

 عبارةأمام كل ضع العبارات: حيث وُ على  الجبري لالستجاباتبالجمع  المقياسيتم تصحيح . ) فقرة38في صورته النهائية من (
وتأخذ  )قليلة(درجات،  )3(وتأخذ  )متوسطة(درجات، ) 4(وتأخذ  )كبيرة(درجات، ) 5(وتأخذ  )كبيرة جداً (هي:  ،خمسة اختيارات

مرتفع من مستوى  على تدل هيو  )،190( المقياس هيعلى  وبهذا تصبح الدرجة العليا .واحدةً  وتأخذ درجةً  )قليلة جداً (، درجتين
ي سلوك أوتعني أن المراهق ال يمارس  ،درجة )38(المقياس هي على  نيابل المراهق، والدرجة الد ممارسات عقوق الوالدين من قِ 

 عقوقه لوالديه.على  دال  
  :لعلمية للمقياس على النحو التاليبحساب المعامالت ا انقام الباحثسيكومترية للمقياس: لالخصائص ا

  :الطرق التالية انلحساب صدق المقياس استخدم الباحث: أ ـ الصدق
علم النفس مجال في  المتخصصينعلى مجموعة من  صورته المبدئيةفي  لمقياسبعرض ا انالباحثقام  :صدق المحتوى )1(

تراوحت وقد ، ضع من أجلهما وُ لمالءمة المقياس في  وذلك إلبداء الرأي ؛)8( عددهم اإلسالميةوالشريعة  والصحة النفسية
لحصولها على  ) عبارات3وبذلك تم حذف عدد ( ،%)90و %80راء الخبراء حول عبارات المقياس ما بين (النسبة المئوية آل

  .) عبارة38من ( الصورة النهائية مكونةً  فأصبحت ؛% من اتفاق الخبراء80نسبة أقل من 
بإجراء التحليل العاملي باستخدام  لي شكًال متقدمًا من أشكال الصدق، وقد قام الباحثانالتحليل العام عدّ يُ  :الصدق العاملي) 2(

 األساسيةالمكونات  بطريقة Factorial Analysis العامليتم إجراء التحليل و ، SPSSالبرنامج اإلحصائي 
PrincipalComponent، ) الختيار التشبعات الدالة فقد تم اختيار 0.3وبأخذ محك جيلفورد ( ،) عوامل3وبعد التدوير أنتج (
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وتم اإلبقاء على العوامل التي تتشبع عليها  ،م غير متقاربة باختيار التشبع األكبريَ تشبعت على أكثر من عامل بقِ التي  العبارات
وهذا  ،)0.3تحصل على تشبع أقل من (التي  ، كما يتم حذف العبارات)0.3( ها األدنىع حد ثر بقيمة تشب ثالث عبارات فأك

  .وفيما يلي وصف لتلك العوامل .)171: 1980(فرج، للعوامل  أفضلَ يضمن نقاًء عامليًا 
  التشبعات الدالة على العامل األول )5جدول (

  ا��.
+  ا��
�رة  ر7م ا��
�رة

 0.86  أ��Dذن ��د ا�د�ول ��	(��. 13

16 .5�
 0.86 أ���Vب �و�(�� إذا ��َ> ��>ً , 	��

 0.86 أ9س 
وا�ب ا@��6ق ��	(�� دون ���. 5

 0.86 أ���Vب ا���رض �.��(��. 8

 0.79 أ�
ر ��: �� أ#ره ��� 	�در ��(��. 7

15 .��)
 0.78 أ��(د أن أ#ون 7دوًة ���9ً� !5 ا�
ر 

 0.77 أ���Vب ا��U!Dف وا��H�ر �ن أ�رھ��. 9

 0.76 أ��س أ���(�� 
Dدٍب و��د	ر. 17

10 .�
 0.74  أ���Vق 
����6 وا������ !5 ��رو!��5 ا��ط�و

 0.74  أ�.5 ��6(�� إذا ُ#��V !5 طر	ق وا9د. 18

 0.74  أ�7
ل إ��ء�(�� 
�@��9ن إ�	(��. 6

د. 14 Uدون �رد '
 0.73  أ7وم 
��6	ذ �� 	�Dرا�5 

 0.68  أ�6ض �و�5 ��د ا�9د	ث ��(��. 1

 0.58  أ�واH+ وأ�ذ�ل �(��. 4

 0.57  أ�6ذ #ل #>�(�� دون ���ش و�دال. 12

 0.52  أ���Vب ا�#ذب ��	(��. 3

 0.52  أ��Dذن ��(�� ��د ا��روج �ن ا���زل. 11

�ول. 2��

Dدٍب و, أ�Cط ��	(��  ��)
 0.45  أ��ط

وأن نسبة التباين العاملي المفسر  ،)9.65(من الجدول السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت 
  .تسمية هذا العامل (العقوق النفسي/األخالقي) انيقترح الباحث :. وعليه) مفردةً 18وقد تشبع بهذا العامل ( ،%)25.40(

  التشبعات الدالة على العامل الثاني )6جدول (
  ا��.
+  ا��
�رة  ر7م ا��
�رة

 0.89  �6س ا��#�ن.أ.�ر 
����ر ��د �وا�دھ�� ��5 !5  20

 0.89 أ!#ر �د	�ً !5 إ	دا�(�� إ9دى دور ا�ر��	�. 24

 0.87 أ���Vب ا�9د	ث ��(�� أ��م ا�Iر	ن. 21

25 .��)
  0.87	Hطرا�5 إ�: .��(�� و�ّ

 0.87 أ�7ط�(�� ��د�� 	�9د�Mن. 27

28 .��)	M	9د� '
 0.8 , أ�<5 إ�	(�� و, أ��

 0.8 أ�رخ ��	(�� إن أ�طY !5 .5ء. 22

 0.8 9دث أن �7ُت 
Hرب أ9دھ��. 26

 0.78  أ�ر#(�� وا6َ7ْ	ن و, أ7ف �(��. 19

 0.78  أ���(�� �ن ا�9د	ث أ��م ا�Iر	ن. 23

وأن نسبة التباين العاملي المفسر  ،)7.62من الجدول السابق يتضح أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت (
  .تسمية هذا العامل (العقوق اإلجرائي /الفعلي) انيقترح الباحث :) مفردات. وعليه10وقد تشبع بهذا العامل ( ،%)20.05(

  التشبعات الدالة على العامل الثالث )7جدول (
  ا��.
+  ا��
�رة  ر7م ا��
�رة

 0.9  أ!رح �6ر9(��. 33

 0.9  أ�ودد �(�� وأ�9
Vب إ�	(��. 38

 0.89 وا�ر��9.أ�ظر إ�	(�� 
�	ن ا��طف  37

34 .5
 0.88 أ7ُّ
�(�� ��د ذھ�
5 وإ	�

 0.84 أ!��ر 
(�� !5 #ل �#�ن. 29

 0.81 أر�و �(�� طول ا���ر. 35

 0.8 أ!��ر 
�,����ب إ�	(��. 31

 0.76 ا
��م ��د �>��7(��. 32

 0.74  أ!�ل #ل �� 	��9���'. 36

 0.71  أ��Dّم �������(��. 30
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وأن نسبة التباين العاملي المفسر  ،)7.19أن قيمة الجذر الكامن لهذا العامل بلغت (من الجدول السابق يتضح 
  .تسمية هذا العامل (العقوق الوجداني) انيقترح الباحث :) مفردات. وعليه10وقد تشبع بهذا العامل ( ،%)18.93(
) فردًا من 50بتطبيقه على عينة قوامها ( انصدق االتساق الداخلي للمقياس قام الباحثلحساب  :الداخلي ) صدق االتساق3(

للبعد المنتمية معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية  وقد تراوحت، ومن غير العينة األصلية ،الدراسةمجتمع 
ما بين رجة الكلية للمقياس عد والدبين مجموع درجات كل بُ  معامالت االرتباطكما تراوحت  ،)0.91 :0.48ما بين ( إليه

  .مما يشير إلى االتساق الداخلي للمقياس ؛معامالت ارتباط دالة إحصائياً  يوه ،)0.83: 0.70(
  :ب ـ الثبات

  :الطرق اآلتية باستخدام انلحساب ثبات المقياس قام الباحث
) 50وذلك بتطبيقه على عينة قوامها ( ،باستخدام معامل ألفا كرونباخ انثبات المقياس قام الباحثلحساب  :معامل ألفا كرونباخ) 1(

كما بلغ  ،)0.91 :0.88ما بين ( معامالت ألفا ألبعاد المقياسوقد تراوحت  ،األصليةومن خارج العينة  ،ع البحثفردًا من مجتم
  . لمقياسمما يشير إلى ثبات ا ؛معامالت ارتباط دالة إحصائياً  يوه ،)0.90لفا للمقياس (أمعامل 

إلى مقياس وذلك عن طريق تجزئة ال ،طريقة التجزئة النصفية اناستخدم الباحث المقياسثبات لحساب  :النصفية ) طريقة التجزئة2(
على هذه الطريقة  وُطّبقت ،ثم تم حساب معامل االرتباط بينهما ،- العبارات الفردية مقابل العبارات الزوجية-ين متكافئين أجز 

وقد ، الثباترمان وبراون إليجاد معامل بتطبيق معادلة سبي اناالرتباط قام الباحث، وبعد حساب معامل فرداً ) 50(قوامها عينة 
 تمعامالكما تراوحت  ،)0.84 :0.81(ما بين  لمقياساالرتباط بين درجات العبارات الفردية والزوجية ل تمعامال تراوحت
  .مقياسمما يشير إلى ثبات ال ؛معامالت ارتباط دالة إحصائياً  يوه ،)0.91 :0.90(ما بين الثبات 

  :عرض النتائج ومناقشتها
عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين الحرمان النفسي الوالدي توجد  :التحقق من صحة الفرض األول والذي ينص على: أوالً 

  .وممارسات عقوق الوالدين لدى عينة من المراهقين السعوديين
 الحرمان النفسي الوالدي وممارسات عقوق الوالدين لدى عينة من المراهقين السعوديينمعامالت ارتباط العالقة بين  )8جدول (

  )67(ن = 

 ا���	�س
  ���ر��ت ��وق ا�وا�د	ن

57<�  ا�در�� ا�#�	�  ا���وق ا�و�دا�5  ا���وق ا@�را50 /ا�5��6  ا���وق ا��5�6/ا

ا�9ر��ن 
ا��5�6 
 ا�وا�دي

 **0.57- **0.58- **0.60 **0.60-  ا�9ر��ن ا���ط56

  **0.71-  **0.73-  **0.78  **0.76-  ا�9ر��ن ا,�����5

 **0.74- **0.71- **0.76 **0.78-  ا,���7ديا�9ر��ن 

 **0.80- **0.80- **0.85 **0.85-  ا�در�� ا�#�	�

  0.325) = 0.01(  0.250) = 0.05داللة (مستوى  قيمة (ر) الجدولية عند
  0.05* دالة عند مستوى         0.01** دالة عند مستوى 

لوالدين عالقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا بين الحرمان النفسي الوالدي وممارسات عقوق ا وجود) 8يتضح من جدول (
توجد عالقة  ، العقوق الوجداني) والدرجة الكلية للمقياس لدى عينة من المراهقين السعوديين، بينما(العقوق النفسي/األخالقي

  .الدين (العقوق اإلجرائي /الفعلي)دالة إحصائيًا بين الحرمان النفسي الوالدي وممارسات عقوق الو ارتباطية طردية 
ن فاقدي حنان وعطف الوالدين يصابون بما يسمي يأن المراهق Smritikana ,ا2017وفي هذا الصدد يؤكد سمرتيكانا 

ي شيء لتهدئة عواطفهم أفعل إلى  حياناً أهذا االضطراب يصل بهم  ،"Internalizing disorders" االستيعاب اضطرابَ 
ن الحرمان النفسي من أومن وجهة نظره  .ومشاعرهم، والتحكم في سلوكياتهم، وهو اضطراب يشبه اضطراب كرب ما بعد الصدمة

 من المراهق. لها خاصةً الوالدين صدمة وفجيعة ال يمكن تحم  
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ى لإ، تفتقر ، متهجسةً ، وسواسةً ، ضعيفةً محطمةً  لباحثان أن الحرمان النفسي الوالدي يخلق شخصيةً وفي هذا الصدد يؤكد ا
شعر بالخوف في كثير من المواقف تو  ،من ضعف القدرة على التكيف االجتماعي تعانيو ، العاطفيلمشاعر وتعاني من الفراغ ا

  أخرى.  الطبيعية، وبالخجل في مواقفَ 
 خالياً  صبح مراهقاً فيُ  ؛الطفل في صغره بالعنف الجسدي والنفسي د شخصيةَ ئِ أن بعض األسر تَ  ويضيف كاتبا تلك السطور

)، فيتجه السلوكي للطفل في كبره (مراهقاً  االنحرافمستوى  من المشاعر، ولنعلم أنه كلما زاد مستوى اإليذاء والحرمان النفسي زادَ 
 ..القلق، والتوتر، والوسواس القهري :مثل ،أخرى يمكن أن تظهر اضطراباتى لإنحو اإلدمان والسرقة والشذوذ وغيرها، باإلضافة 

  وغيرها. 
ألن فقدان  ؛كارثة إنسانيةى لإ، ربما يقود جداً  ئسي أمرٌ  المراهقالباحثان الحاليان أن ظلم الوالدين وٕاهمالهما لمشاعر  ويرى

 العقوق رد  . ومن الطبيعي أن يكونمنتجةٍ  وغيرَ  مفككةً  أسرةً الحنان الوالدي ال يمكن أن يعِوضه شيء، والحرمان النفسي سيخلق 
وستكون هناك آثار نفسية جسيمة  !!كيف يعطيه لغيره ..هفْ ن لم يعرِ أو مَ  ،، فمن فقد الحنانبل الوالدينللحرمان النفسي من قِ  فعلٍ 

  .تعود على األهالي عند الكبر، وعلى المجتمع
لوالدين في المجتمع السعودي، بل في كل مجتمعاتنا ى الإ مهمةً  يرسل الباحثان رسالةً  ةومن خالل نتائج الدراسة الراهن

العدل  :منها ،هم، وتنشر المحبة في البيتئالوالدين الرجوع إلى مجموعة من األساليب التي توثق األلفة بينهم وبين أبناعلى  العربية:
ب الجسدي منهم، االعتدال في العقوبة، االعتدال في اإلنفاق، الحنان األسري وحضنهم واالقترا )أطفاالً (بين األبناء، تقبيل األبناء 

ل وشمول، احترام مشاعرهم مع المراهقين من أبنائنا، اإلجابة عن استفساراتهم بكل تعق  واإلشباع العاطفي، فتح باب الحوار وخاصةً 
احترام عالقاتهم وصداقاتهم وتوجيههم، االبتعاد عن معهم، كل مراحلهم العمرية، التقرب منهم والتودد إليهم ومالطفتهم واللعب في 

  االستخفاف واالستهزاء بهم وتحقيرهم (مراهقين).
التنبؤ بممارسات عقوق الوالدين من خالل الحرمان يمكن  :أنهوالذي ينص على  ،الثانيالتحقق من صحة الفرض : ثانياً 

  .المراهقين السعوديينالنفسي الوالدي لدى عينة من 
المراهقين عينة من لدى  نتائج تحليل االنحدار بين أبعاد مقياس الحرمان النفسي الوالدي ومقياس عقوق الوالدين )9جدول (

  )67السعوديين (ن = 
ر7م 

 ا��طوة
 ا���	�س

ا,ر�
�ط 
 Rا����دد 

ا��
�	ن ا��.�رك 
R2 

 ��	7

ت�Mا� 

��	7  
B 

��	7  
Beta 

 �
ا���
 Fا�0�6	� 

 7	�� ت

 **8.96 **80.23 0.74-  2.97- 217.46  0.55  0.74  ا�9ر��ن ا,���7دي 1

2  
  ا�9ر��ن ا,���7دي
  ا�9ر��ن ا,�����5

0.81  0.66  242.02  
-1.96  
-1.72  

-0.49  
-0.41  

61.51**  
5.32**  
4.44**  

  0.05* دالة عند مستوى         0.01** دالة عند مستوى 
  :)9يتضح من الجدول (

  :األولى الخطوة
االقتصادي) من أبعاد مقياس الحرمان النفسي الوالدي لدى عد (الحرمان يمكن التنبؤ بممارسات عقوق الوالدين من خالل بُ 

ممارسات عقوق في  االقتصادي) في الترتيب األول من حيث إسهامه عد (الحرمانحيث جاء بُ  ؛عينة من المراهقين السعوديين
وهي تمثل إسهام المتغير  ،)0.74) بين المتغيرين (Rبلغت قيمة االرتباط المتعدد ( إذ ؛عينة من المراهقين السعوديينلدى  الوالدين

%) في المتغير 55.00سهام (وذلك بنسبة إ ،)0.55وقيمته تساوى ( ،)R2وقد أحدث تباينًا مقداره ( ؛المستقل في المتغير التابع
االقتصادي)  لى وجود ارتباط بين بعد (الحرمانمما يدل ع ؛)0.01وهي دالة عند مستوى ( ،)80.23، وبلغت قيمة (ف) (التابع

بعد  في ضوء، وبالتالي يمكن التنبؤ بممارسات عقوق الوالدين ممارسات عقوق الوالدينمن أبعاد الحرمان النفسي الوالدي و 
  :ية على النحو التاليئِ ، ويمكن صياغة المعادلة االنحدارية التنب الحرمان النفسي الوالدياالقتصادي) من أبعاد (الحرمان 

  .)االقتصادي الحرمانبعد في  درجات العينة( 2.97-+  217.46= ممارسات عقوق الوالدين
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، س هو بعد ممارسات عقوق الوالدين(حيث ص هو  س×  2.97-+  217.46ص =  هكذا هاإليويمكن أن نرمز 
  .الحرمان االقتصادي)

  :الخطوة الثانية
عد (الحرمان االجتماعي) من أبعاد مقياس الحرمان النفسي الوالدي لدى يمكن التنبؤ بممارسات عقوق الوالدين من خالل بُ 

ممارسات عقوق في  حيث جاء بعد (الحرمان االجتماعي) في الترتيب الثاني من حيث إسهامه ،عينة من المراهقين السعوديين
وهي تمثل إسهام المتغير  ،)0.81) بين المتغيرين (Rعدد (بلغت قيمة االرتباط المت إذ ؛عينة من المراهقين السعوديينلدى  الوالدين

%) في المتغير 66.00سهام (وذلك بنسبة إ ،)0.66وقيمته تساوى ( ،)R2وقد أحدث تباينًا مقداره ( ،المستقل في المتغير التابع
مما يدل على وجود ارتباط بين بعد (الحرمان االجتماعي) من  ؛)0.01وهي دالة عند مستوى ( ،)61.51، وبلغت قيمة (ف) (التابع

ت عقوق الوالدين في ضوء بعد (الحرمان ، وبالتالي يمكن التنبؤ بممارساممارسات عقوق الوالدينأبعاد الحرمان النفسي الوالدي و 
  :على النحو التالي التنبِئية، ويمكن صياغة المعادلة االنحدارية الحرمان النفسي الوالدياالجتماعي) من أبعاد 

بعد في  (درجات العينة 1.72-االقتصادي) +  بعد الحرمانفي  (درجات العينة 1.96-+ 242.02=ممارسات عقوق الوالدين
  .االجتماعي)الحرمان 

 واضحةً  اً يترك آثار  أنهو  ؛)النفسيو العاطفي، ( نوعين: إلى ف الحرمان) الذي صن 14 -13: 2006وهذا يتفق مع العلي (
  بعض المشكالت النفسية واالجتماعية.  يترتب عليه -سلبيةٍ  سمةٍ ك- هو، و ف الشخصية مستقبالً ن وتكي على توازُ 

في  خاصةً  ،في تلبية مطالب األسرة واألبناء األساسية كبيرةً  بوين أهميةً ) أن لأل2 :2002أبو شمالة (ده أكّ ما ويتفق مع 
فقدان الطفل للرعاية والحنان وعدم إشباع حاجاته النفسية واالجتماعية أن ) 400: 2006مصطفى ( ولقد أكد أبو .التنشئة األسرية

ها يَ لب أن تُ إلى السوية  األسرةتسعى  عض االحتياجات التيكما أن الحرمان يسلب ب ،يؤدي إلى سوء صحته النفسية واالقتصادية
ومن هذه  ؛لدى فئة المحرومين ية واجتماعيةكشفت عن وجود مشكالت نفسالتي من الدراسات  هناك العديدَ أن كما .هائبناأل

ودراسة (إسماعيل، م)، 2010(السويهري، دراسة م)، و 2013(هاليلي، دراسة م)، و 2015(النجار، ومحمد،  دراسةالدراسات: 
  .)م2007م)، ودراسة (فقيهي، 2009

د األمن والشعور قْ وفَ  ،في أحد الوالدين د الدعم النفسي واالجتماعي والمادي ممثالً قْ فَ  :إلى هذه النتيجةويعزو الباحثان 
ووجود خلل في الجو األسري الذي ينعدم فيه الشعور  ،بالطمأنينة، وعدم إشباع الحاجات النفسية التي تتحقق من خالل الوالدين

  .وجسدياً  الوالدية نفسياً  يةونقص أشكال الرعا ،بالرضا لدى األبناء
على الطفل  سلبياً  فإن فقدان أحد أطراف األسرة سيؤثر تأثيراً  ؛الحضن االجتماعي لألبناء يويرى الباحثان أن األسرة ه
لبيها األسرة من الحاجات التي تُ  مجموعةً  يتضمنالحرمان  عدمأن ) 53 :2009سماعيل (إوتصرفاته وسلوكه، وهذا ما يؤكده 

واالجتماعي، النفسي،  ،والذهني ،النمو الجسمي فيمن تلبية هذه الحاجات، وتؤثر  اً فالحرمان يسلب جزء ؛السوية ألبنائها
  كاديمي.واأل

في الحرمان النفسي وممارسات  فروق دالة إحصائياً  توجد :أنهوالذي ينص على  ،التحقق من صحة الفرض الثالث: ثالثاً 
  المنتظمين دراسيًا والمتسربين.عقوق الوالدين لدى المراهقين 

فسي وممارسات عقوق الوالدين (ن الحرمان الن فيوالمتسربين  دراسياً  المنتظمينداللة الفروق بين المراهقين  )10جدول (
=67(  

 ا���	�س
 درا�	�ً  نوا����ر
 ن درا�	�ً وا����ظ�

  ا�د,�� ى���و 7	�� ت
 ع م ع  م

ا�9ر��ن 
  ا��5�6

 0.01 **6.57 2.45 30.5 2.17 26.70  ا�9ر��ن ا���ط56

 0.01 **10.08 1.94 30.96 1.79 26.21  ا�9ر��ن ا,�����5

 0.01 **10.71 2.60 26.58 1.30 21.49  ا�9ر��ن ا,���7دي

 0.01 **14.65 4.82 88.04 2.82 74.40  ا�در�� ا�#�	�

���ر��
ت 

57<� 0.01 **5.41 2.72 81.58 12.95 67.07  ا���وق ا��5�6/ا

 0.01 **29.24 1.61 42.92 1.93 29.35  ا���وق ا@�را50/ا�5��6
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�وق �
  ا�وا�د	ن

 0.01 **4.21 3.06 45.71 6.57 39.27  ا���وق ا�و�دا�5

 0.01 **8.50 4.84 170.21 19.24 136.14  ا�در�� ا�#�	�

  2.66) = 0.01(  2.00) = 0.05قيمة (ت) الجدولية عند مستوى (
  0.05* دالة عند مستوى   0.01** دالة عند مستوى 

  :) ما يلي10يتضح من جدول (
 .دراسياً المتسربين اتجاه  فيو  النفسيفي الحرمان  والمتسربين دراسياً المنتظمين توجد فروق دالة إحصائيًا بين المراهقين  •

اتجاه المتسربين وفي  الوالدينفي ممارسات عقوق  والمتسربين دراسياً المنتظمين توجد فروق دالة إحصائيًا بين المراهقين  •
  ًا.يدراس

ممارسات  في وبشدةيؤثر  لألبناء التعليمي ىلمستو التي أكدت أن ا )2016 ،الداية(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
المراهقين يقلل من لدى  أن وجود ثقافة وتعليم كافيينفي  )Adam,2011دم (آمع نتيجة دراسة  جزئياً  اتفقت أيضاً العقوق لديهم، 

أن التعليم  )Onyeike,2016( أونيكو  )Hunter,2012( هانترمن  باء، وهذا ما اتفق عليه كل ممارستهم لسلوك العنف ضد اآل
 حباً في دراسته مُ  فكلما كان المراهق منتظماً  ؛عرافمع واألترادع للمراهقين والبالغين في القيام ببعض السلوكيات التي يرفضها المج

  .لها كانت عالقته بأسرته وبوالديه أكثر دفئاً 
 وفي ،عموماً  ةوأدبيات التعليم في الدول العربي !وكيف ال ،وفي هذا الصدد يؤكد الباحثان منطقية النتيجة سابقة الذكر

 .)دب مع الوالدينة، والوالء، والتعامل برفق، والتأالطاع(ي مفاهيم: تبن على  األبناء تحثوجه الخصوص على  المجتمع السعودي
مها كل تلك التعاليم تعل  !بدخول الجنة وأن رضاهم مقرونٌ  ،ب واألمحسن معاملة األى لإالتي تدعونا  نيةَ آالقر  ياتِ اآل ما أكثرَ  أيضاً 

  ).22 "َوَقَضى َربَك َأال َتْعُبُدوا ِإال ِإياُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا"(اإلسراء: :قول اهللا تعالى وذلك في، المراهق في المدرسة
بعدم  ةً كانت مملوء المتسربين دراسياً لمراهقين ثناء تطبيق أدوات البحث الراهن يؤكد الباحثان أن اللغة الدارجة لعينة اأو 

وهو ما ذكره  ؛الكلمات والمعاني التي تحملهامستوى  علىحتى  ن لوالديهمو فهم عاق  ؛التقدير وعدم االمتنان، لغة فيها جحود وشرود
الغربية والمهتمة بموضوع عقوق معن في الدراسات تالم أيضاً  .خالقي""العقوق النفسي األ اسمالباحثان في مقياسهما للعقوق تحت 

 ،"نكران الجميل"اسم مفهوم عقوق الوالدين تحت  الغربيون حيث درس ؛تلك الدراسات تْ أن الصبغة المادية هي ما كسَ يرى  الوالدين
كل  ليهإس دعت ! بل هي واجب مقد هرد نتظر يُ  ليست جميالً  األبناءفتربية  ًا؛بحت اً مادي اً والمتفحص في المصطلح يجده مصطلح

  .ديان والكتب السماويةاأل
ون لذا نجدهم في الغرب يسن  ؛قتل الوالدين أو أحدهماإلى  تصل قد يةالغربالدول معظم حاالت عقوق الوالدين في  كما أن

معظم حاالت العقوق في  ماأ .)Hunter,2012( هانترورد ذلك في دراسة  ؛ينبناء العاقّ جراءات التقاضي ضد هؤالء األإ القوانين و 
  رت فينا دالالت ديننا الحنيف.هكذا أث  ..رعايةٍ  يداعهما دورَ إأو  ،يذاء الجسديهو اإل ها قسوةً فأشد  اإلسالميةمجتمعاتنا 

مهمًا من التربية السوية، وهذا ينعكس على الحالة النفسية لديهم، ويؤثر  اً فقد األبناء جزءالحرمان يُ  :ويفسر الباحثان ذلك بأن
  .لألبناء األبوان ملجأً  عدّ فيُ  ؛في توافقهم النفسي واالجتماعي، ويؤثر في سلوكهم وتصرفاتهم عاطفة األب أو عاطفة األم

وهذا يؤثر في مهمًا من هذا الشعور،  جزءاً ويشعر الفرد باألمن والطمأنينة بجوار األب واألم، وبغياب أحدهما يفقد األبناء 
يض فال يمكن تعو  ، ومهما بذلت من جهودٍ اوحنانهم اوحبهم اوعاطفتهم هأمه وأبيإلى  ويبقى الفرد بحاجةٍ درجات القلق لديهم. 

بين الحرمان  وجود عالقة دالة إحصائياً  :م)2005. وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة (الكشر، األبناء عن عاطفة األب واألم
  بديه الطفل من مخاوف.األبوي وبين ما يُ 

  :يفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يوصى الباحثان بما يلالتوصيات: 
جتماعية عالمية، والمؤسسات االاألسرة، والوسائل اإلي ف :المؤسسات االجتماعية ىشت فيدة للمراهقين نتقديم الدعم والمسا -1

 .خاص  بشكلٍ  هقينالدى المر  يالحرمان النفس ومشكلة عام  النفسية بشكلٍ فيف المشكالت ختبالمختصة 

 .ى المحرومين نفسيًا من المراهقيني لدجتماعواال النفسيبرامج إرشادية لتحقيق التكيف  تصميم -2
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 برامج إرشادية لتخفيف حدة الحرمان النفسي لدى األطفال والمراهقين. تصميم -3

ضرورة قيام المدرسة بدورها في اكتشاف ذوي المشكالت النفسية واالجتماعية من الطالب المحرومين نفسيًا من عطف  -4
 ي.جتماعواإلرشاد النفسي واال هوا الترفيالصحة النفسية والرعاية االجتماعية ليتلقّ  مراكزى لإالوالدين، وٕارسالهم 

  والمصادر: المراجع
  القرآن الكريم.
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