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 شكر وتقدير
والصدد و والمدد ى أمدد  ألندد ء االم ددنن والم مددم   لم لددن محمددهلل , الحمددهلل ر  ا اللددنلم  
 .وأم  آله وصحمه ألجمل  

وألمددهله سلددنل  أل   جلمدده , ألحمددهلل ار أددل وجددن أل  مدد ف أمددت وو هلددت رسمددنى  دد   ال مددنل 
 .وأل   و هلت لملمن مه أم  الوجه ال ي   ض ه, أمً  خنلصًن لوجهه الك  ى

إال أل  ألسهدددهللى مخدددنل  ندددك ي وسهدددهلل  ي إلددد  مدددلنهللو , وال  مدددللت ملدددهلل سو  دددى ار سلدددنل 
ومسنملسهددن واش نددنهللاسهن اله مدد  السددت ,  لددهلل ملددل خنلددهلل الخم ادد  لموا هسهددن أمدد  ارندد اء /الددهللكسو و

 . مهن ملت كن السههلل   واالمسلن , هلل لل إل  إلجنل     ال منل 
, الله ددنمدد  أمددهلل ار مددم من  / و اامددسن  الددهللكسو كمددن ألسهددهللى منلنددك  والسهددهلل   إلدد  مددلنهلل

خم دددن مددد  حم دددهلل / ومدددلنهللو الدددهللكسو , كسمخنلدددهخم دددن مددد  امدددمنأ ن / ومدددلنهللو اامدددسن  الدددهللكسو 
أمدد  سكدد مهى منلحضددو  وسلل ددل  دد ا , الللدد ىأمددهلل ار ملددل أل ددلو / ومددلنهللو الددهللكسو و, النددن جت

 .وم حظنسهى اله م , المحث مم ئ نسهى
السددت كددن  لهددن , أمدهلل الدد ح ىملددل صدد   آمددنن / لمددلنهللو اامددسن و الدهللكسو والندك  الجل ددن 

/ والنك  والسههلل   لملنهللو اامسن  الدهللكسو .  ت سوج هت  ت م حم  إأهللاهلل الخط الهللو  اامنمت 
أمدد  سوج هنسدده الك  مد  اله مدد  خدد ن م حمدد  السحم ددن ارحصددنئت , مدلوهلل مدد  ضددح ن  الضددح ن 

 . له   ال منل 
الدد     ددى أل دد اهلل أ لدد  , وألخدد  منلنددك  واالمسلددن  طدد ا وطنلمددنل جنملدد  الممدد  مددلوهلل

ألكمددد  اا ددد   دددت إلجدددنل  ددد   , وسلدددنولهى مدددح المنح ددد , وكدددن   لممدددن مسهى ار جنم ددد , الهلل امددد 
 .ال منل 

ممدد ً   ددت وك ددن طمددى الطدد ا مددلنهللو , وألسهددهللى منلنددك  والسهددهلل   لهمددى ال هن دد  ارمدد م  
لنصدد  ملددل ووك مدد  طمددى الطنلمددنل مددلنهللو الددهللكسو و  ددهلل  , الطم نددت هددهلل مدد  مددمطن  /الددهللكسو 
 . أم  ممنلهللسهى وممنأهللسهى لممنح    ت م حم  جمح الم نلنل, لتالن  

, ومنلغ نك ي وسههلل  ي إل  أمنهللو الهمون والسمدج ن  دت م كدل الهلل امدنل الجنمل د  لمملدنل
 .والم نلنل الخنص  منلل ل أم  من طهللمو  م  سمه  ل  ت الحصون أم  ارحصنئ نل 

أمدنهللو الهلل امدنل اللم دن أمد  ملحهدن إ دني لجنمل  المم  ملوهلل مم مد   دت  ونك ي الجل ن
مد ألي , ألسههللى منلنك  الجل ن لكن م  من ى  دت إلجدنل  د   ال مدنل  .  ص  إكمنن هلل امنست اللم ن

 .ملنسهىجل  ار الجم ح ألت خ   الجلان وجلمه  ت م لا  ح. ألو سوج ه ألو ممنلهللو
و ت الخسنى ألهللأو ار اللمت الههلل   أل   جلدن  د ا اللمدن خنلصدًن لوجهده الكد  ى وأولدًن لدت 

مهنمًن مسواضلنً  ,أم  طنأسه  . ت الهلل امنل المسلمه  منام و واش
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ىمقدمة
, البتػرلؿ نتجػ  نػا اتفػتة دة عػا نوا ػديشهد المجتمع السعودي تغيرات كبيرة 

لأدت إلى تحوتت فريعة في البنية اتقتص دية لاتجتم نية للمجتمع السعودي بشػل  
لأدت  ػػلت , لكػػ ف لهػػلت التغيػػرات ألر ػػ  نلػػى اوفػرة ل جػػة لنلػػى المجتمػػع ن عػػة, نػ ـ

, الجبػريا لخلػرلف)ا اوفػرة الممتػدة إلػى اوفػرة النوليػة التغيرات إلى تحوؿ نمط اوفرة ع

عمػػ  , لالػػت ؼ أاػػل ؿ الع قػػ ت بػػيا اوجيػػ ؿ تبعػػ   تنتشػػ ر  ػػلا الػػنمط ,(62: 3311
لاتسػػػ ع , جعػػػ  التواجػػػ  كيػػػر عملػػػا فيمػػػ  بيػػػنه  كمػػػ  كػػػ ف فػػػي الػػػنمط الممتػػػد ل فػػػرة

تج  ػ ت الػرفم عػا قبػ  عمػ  يترتػع نليػ  ا, المس حة النةسية لاتجتم نية بيا اوجي ؿ
: 1431, الغريػػػع)لاتج  ػػػ ت السػػػقط عػػػا قبػػػ  اللبػػػ ر نلػػػى الشػػػب ب , الشػػػب ب لللبػػػ ر

ى.(391
المجتمػػع نلػػى اوفػػرة بشػػل  فػػي   حػػدلالتغيػػرات اتجتم نيػػة التػػي  قػػد ألػػرتل 
عػػػا حيػػػف ل   ةهػػػ  لنيرتهػػػ  للحيػػػ ة لتعلع تهػػػ  لنمػػػط الع قػػػ ت بػػػيا أفراد ػػػ  , عب اػػػر

ألػرت التغيػرات اتجتم نيػة لنمليػ ت التحػديف نلػى بنػ   اوفػرة كم    .لتوزيعه  لدلله 
لحقػ  فػي  ,فأجبح الشػب ب يتعلػع إلػى اتفػتق لية لالحريػة فػي التعبيػر, لني عه  القيمي

 .(01: 3331, السيد)المش ركة في اتق ذ القرارات الق جة بشؤلف اوفرة 
أكثػػر تعقيػػدا   ,ضػػرفػػي الحةػػ ظ نلػػى أبن  هػػ  فػػي الوقػػ  الح  اوفػػرة ل يةػػة تعتبػػر

لعػػػػػا المؤكػػػػػد أف يلػػػػػوف لتلػػػػػا التغيػػػػػرات  تأليراتهػػػػػ  , لجػػػػػعوبة عػػػػػا العصػػػػػور الم ضػػػػػية
, اتجتم نيػػة فػػي للػػي الم يػػد عػػا المشػػل ت اوفػػرية التػػي لػػ  تلػػا ععرلفػػة عػػا قبػػ 

لاتتجػػ ت نحػػو الةرديػػة , لإحسػ س بعػػم اوفػػراد بػ تكتراب لالع لػػة النةسػػية لاتجتم نيػة
لب لتػػػ لي زيػػػ دة الجريمػػػة لالمشػػػل ت اوفػػػرية بلػػػ  , اتجتمػػػ نيلالم يػػػد عػػػا التةلػػػا 
ل هػػور أنػػواع جديػػدة عػػا الجػػرا   لاتنحرافػػ ت السػػلوكية لػػ  تلػػا , أاػػل له  المقتلةػػة
فػػػي  ا  ععػػػرد ا  لتؤكػػػد الدرافػػػ ت اتجتم نيػػػة لالنةسػػػية أف  نػػػ ؾ ازديػػػ د .ععرلفػػػة عػػػا قبػػػ 

 تم نية التػي تػؤلر فػي حيػ ة اوفػرةلزي دة درجة تعقيد اليوا ر اتج ,المشل ت اوفرية
 .(62: 3311, الجبريا لخلرلف)
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انعلسػ  خل ر ػ  نلػى النسػي , ألرت نلى درجة التػرابط اوفػريإف  لت التغيرات 
كمػ  أضػعة  , لعا ل  أحػدل  للقلػة فػي ال ػبط دالػ  اوفػرة, القيمي في المجتمع

ربػػ ب اوفػػر تةػػ نلوا عػػع نتيجػػة وف أ, إلػػى حػػد عػػ  الرق بػػة اوفػػرية لالسػػلع ت الوالديػػة
 .(333: 1431,نبدت)التغير عع ندـ لجود التوازف المعلوب لمق بلة  لا التغير

لفػي المجتمػع , في كثير عػا اوحيػ ف لتصعدـ توقع ت اآلب   عع تصرف ت أبن  ه 
لك لبػػ   عػػ  يتبنػػوف قػػي  , الح ػػري يقػػتلط اوبنػػ   عػػع جم نػػ ت عػػا أجػػدق  ه  لزع  هػػ 

لنتيجػة لػللا قػد يلتسػع الشػب ب اتج  ػ ت , الليا يرتبعوف بهػ  الجم نة لاوجدق  
ل ػي أكثػر  ,ف لشػب ب يػرتبط نػا قػرب ب ونمػ ط الجديػدة, تتع رض عػع اتج  ػ ت اآلبػ  

 .(3311, الجوير) عرلنة نلى التغير لتقب  القي  الجديدة لالتوافي ععه 
عػػػع  اوفػػػرةانعلػػػل نلػػػى أفػػػ ليع ال ػػػبط اتجتمػػػ ني التػػػي تم رفػػػه  كػػػ  ذلػػػا 

التوافػػػي  فػػػي تحقيػػػيال ػػػبط اوفػػػري لالنيػػػ ـ السػػػ  د فػػػي اوفػػػرة لعػػػع أ ميػػػة  .أفراد ػػػ 
يعػد أعػرا  حيويػػ   و ميػة الػدلر الػػلي تقػـو بػػ    فإنػػ, النةسػي شاػب ع دلافػػع الةػرد لعع لبػ 

اوفرة في توفيي ات تم عػ ت الةرديػة عػع المصػ لح الجم نيػة حتػى ت يتصػدع التم فػا 
لتعػػػد السػػػلعة الوالديػػػة إحػػػد  لفػػػ     .(5 :3361.السػػػ ل )جتمػػػ نياوفػػػري أل البنػػػ   ات
حيػف , ل ي تشم  ععي  جوانع حي ة الةػرد لػ ؿ عرحلػة العةولػة, ال بط اتجتم ني

لتعػػد  .لبغيػػر لنػػي لموضػػونية لضػػع  العػػ ج  لال ػػعي , يتقبلهػػ  بصػػورة عيل نيليػػة خليػػة
, دلر ػ  نلػى أفػراد المجتمػعالسلعة اوفرية عا أ   السلع ت اتجتم نية التي تمػ رس 

, ف وفػػػرة ألؿ فػػػلعة اجتم نيػػػة تلعػػػع دلرا  عهمػػػ   لعميػػػ ا  فػػػي البنػػػ   اتجتمػػػ ني للةػػػرد
 .(6111, الب كر لالشرنة)لتلسب  اقصيت  الممي ة 

إذ لػ  يعػد , لير  بعم اتجتم نييا أف فلعة الوالديا في الوق  الح ضر تتآك 
لأف نملية التبعية للوالديا بدأت في الػتقل  , لوغله  لجود إت في الةترة التي تسبي الب

 . (329: 3996, الري) عا الن حية النةسية البحتة كلم  اقترب اولتد عا فا البلوغ
اتسػػ ع نعػػػ ؽ  عنهػػػ  ,تآكػػ  فػػػلعة الوالػػديا وفػػػب ب نػػدة 3369ليعػػ ل الشػػػيقلي 

لازديػػ د , يسػبي لػػ  عثيػ  فػي التػ ريم اتجتمػ ني الحقػوؽ لالحريػ ت لتنونهػ  بشػل  لػ 



 "مدخل إلى الدراسة"الفصل األول"                                                             لسلطة الوالديةلالشباب  امتثال"رسالة دكتوراه

                  

4 
 

الحريػػة الةرديػػة إلػػى حريػػ ت عل لػػة لكيػػػر  تةػػوؽ النيػػ ـ الرأفػػم لي العػػ لمي الػػلي فجػػر
لاتس ع نع ؽ المجتمع اتفته كي, ب شض فة إلى انتش ر التلنولوجي  الحديثػة , نق نية

لانعلػ س ذلػا  ,جػورت  ؿالمتعػورة, لضػع  اقصػية المعلػ  لضػع  ععلوع تػ  لالػت 
جػػوة حصػػل  بػػيا الجيلػػيا فػػي الػػللؽ لات تمػػ ـ لالتسػػلية ف نلػػى جػػورة اوب, فثمػػة

 .(36: 3369 ,الشيقلي)لق    الوق  
لعمػػ  يؤكػػد أ ميػػة السػػلعة الوالديػػة تأكيػػد نلمػػ   الػػنةل لاتجتمػػ ع نلػػى ضػػرلرة 

تتمثػػػػ   ػػػػلت السػػػػلعة فػػػػي , إدراؾ اوبنػػػػ   لوجػػػػود فػػػػلعة لالديػػػػة ضػػػػما البنػػػػ   اوفػػػػري
كمت بعػػة اآلبػػ   ل بنػػ   فػػي درافػػته  , فػػلوكي ت  ػػ  رة يم رفػػه  اآلبػػ   ليػػدركه  اوبنػػ  

لتصػػويع , لععرفػػة فػػلوكي ته  لػػ رت البيػػ  لداللػػ , لفػػؤاله  ننػػد تػػألر   نػػا البيػػ 
لعشػػ ركته  فػػػي بعػػػم , لكػػللا عم رفػػػة اونشػػػعة الترفيهيػػة عػػػع اوبنػػػ  , ألعػػ   اوبنػػػ  

 .(10: 6111, الب كر لالشرنة) فوا   اشيج بية أل السلبية ق  ي   
لأاهر ع  لرد في ذلا قول  جلى اهلل , لقد أقر الديا اشف عي السلعة الوالدية

ل  ق ؿ جلى اهلل نلي  , (عتةي نلي " )ٌؿ َنْا َرِنيَِّت ِ ؤل ُكلُُّلْ  رَاٍع لَُكلُُّلْ  َعسْ " نلي  لفل  
    لفي اوـ, "ٌؿ َنْا َرِنيَِّتِ  ؤل لرج  راٍع في بيت  ل َعسْ لا: " صلفل  نلى لج  القصو 

لرنيته   ن  أبن ؤ   ب لدرجة " )لة نا رنيته ؤل لالمرأة رانية في بي  زلجه  لعس"
لُتجسد السلعة  . لا الحديف عا أاهر اوح ديف التي تقرر السلعة الوالدية, (اوللى

, التأديبية, الةلرية, النةسية, اتجتم نية, سميةإذ تعني التربية الج ,الوالدية دلر   الع ـ
نا  .اولؿ في الشرع نا ك  ع فبي  م  الوالديا لؿؤ لالمس, لاول قية, الع طةية

إف اهلل  : " , ق ؿ لى اهلل نلي  لفل جا رفوؿ اهلل رضي اهلل نن  ن أنل با ع لا 
جحيح  )"حةظ أـ ضيع ؟ حتى يسأؿ الرج  نا أ   بيت   ,نم  افترن ت ف    ك  راعٍ 
  (.6301: رق : التركيع لالتر يع

لو ميػػة السػػلعة الوالديػػة جػػ  ت  ػػلت الدرافػػة لتقػػ  نلػػى حقيقػػة عػػد  عم رفػػة 
  افػػتج بة اوبنػػ   لاعتثػػ له  لعػػد,  ػػلت السػػلعة عػػا قبػػ  اآلبػػ   فػػي المجتمػػع السػػعودي

 .لهلت السلعة

http://www.nour-atfal.org/news/wmview
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://www.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
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ى:الدراسةىشكلةم:ىأواًل
تت ػػح  أ ميػػة السػػلعة الوالديػػة عػػا أ ميػػة دلر اآلبػػ   لػػيل فقػػط فػػي  نقػػ  لق فػػة 

 ب شضػ فة إلػى أف, بػ  أي ػ   فػي إرفػ   دنػ    اقصػي ته , المجتمع وبن  ػ  بصػورة خليػة
لاترتقػ   النةسػي اتجتمػ ني للعةػ  ت نملية التنشئة اتجتم نيػة التػي تقػـو بهػ  اوفػرة 

 (.63: 6111, فم ني إ) يتحقق ف إت بوجود ن قة ل جة لقوية بيا العة  لبيا أع  لأبي 

لكػللا فػي تعلػ  العديػد عػػا , فػي بنػ   اقصػية اوبنػ   عهػ  للسػلعة الوالديػة دلر
فقػػد   ,(13: 6111, البػػ كر لالشػػرنة)السػػلوكي ت المقبولػػة لتجنػػع السػػلوكي ت كيػػر المقبولػػة

, كشة  بعم الدراف ت النةسية لاتجتم نية أف أ   ع  يواج  الشب ب عػا عشػل ت
لاوفػػػلوب الػػػلي , تلػػػوف ن تجػػػة نػػػا طبيعػػػة السػػػلعة التػػػي يم رفػػػه  اآلبػػػ   نلػػػى اوبنػػػ  

: 3930,السػػػيد)لرّد فعػػ  اوبنػػػ   أل افػػتج ب ته  حي لهػػػ , ُتمػػ رس عػػػا ل لػػ   ػػػلت السػػػلعة

362). 
عػػ  التغيػػر نلػػى المجتمػػع السػػعودي لل جػػة بعػػد عنتصػػ  القػػرف إف عػػا تػػألير نوا

 هػػور نػػوع جديػػد عػػا التنشػػئة اوفػػرية ل ػػي التنشػػئة المتسػػ  لة التػػي تت ػػما , العشػػريا
لاتنةتػ   , فبعػد انتشػ ر التعلػي  ,(13: 3369 ,العمػر)القلي  عا القيود التػي يةرضػه  اآلبػ  

لانتشػػ ر , قتلةػػة المقػػرل ة لالمر يػػةنلػػى العػػ ل  القػػ رجي عػػا لػػ ؿ لفػػ    اشنػػ ـ الم
لأجػبح  الع قػ ت تتسػ  , تغيرت الع قة بيا أفراد اوفػرة الواحػدة ,القنوات الة   ية

لأجػػػػػػػػبح  الع قػػػػػػػػة بػػػػػػػػيا اآلبػػػػػػػػ   لاوبنػػػػػػػػ   تتسػػػػػػػػ  بػػػػػػػػبعم , ب لةرديػػػػػػػػة لاتفػػػػػػػػتق لية
لنػػػ درا  عػػػ  , ف آلبػػػ   أجػػػبحوا عتسػػػ عحوف بدرجػػػة كبيػػػرة, (300: 3313,القعيػػػع)التسػػػ عح

 ,العمػر)لإنم  يتقبلوف ع  يةعل  أبن     لييهرلف لكأنه  كير عهتميا به , ع قبوف أبن    ي

3369 :13). 
لأجػػػبح أحػػػد التحػػػدي ت التػػػي تواجػػػ  اوفػػػرة السػػػعودية المع جػػػرة ضػػػبط فػػػلوؾ 

لتتػأرجح عبػػ دئ , نػ  فػي  ػلت اليػرلؼ تتػألر أفػ ليع التنشػئة اتجتم نيػةإحيػف , أبن  هػ 
لعربية لالسعودية المع جػرة بػيا إنعػ   اوبنػ   حريػة لافػتق لية كػنمط التربية في اوفرة ا
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لبػيا ضػبط فػلوؾ اوبنػ   لالمح فيػة نلػى القػي  التػي ك نػ  , عا أنم ط التربيػة الحديثػة
 .(3316, قليةةال) تحل  الع ق ت بيا أفراد اوفرة التقليدية

إلػى لجػود للػ  فػي  تر  العديد عا الدراف ت أف التغير في السلعة الوالدية أد 
ل هػور بعػم المشػل ت , لندـ لضػو  اودلار لالمسػؤللي ت, ن قة الوالديا ب وبن  

لتوضػيح عوقػ  , ل لا ع  تتوج  الدرافػة إلػى البحػف فيػ , المرتبعة ب ل بط اتجتم ني
 . الشب ب عا ذلا

درافة أحػد بعم  فبي يت ح عد  الح جة لدرافة ال بط دال  اوفرة السعودية 
معرفػػة عوقػػ  الشػػب ب عػػا السػػلعة الوالديػػة بلات تمػػ ـ  ,ل ػػي السػػلعة الوالديػػة, ليب أفػػ 

 .لعد  اعتث ل  لهلا النمط عا السلعة
عػا , لسػلعة الوالديػةعػد  اعتثػ ؿ الشػب ب لاللشػ  نػا تحػ لؿ الدرافػة الح ليػة 

تركػػ  الدرافػػة ل . درافػػة نينػػة عػػا طػػ ب لط لبػػ ت ج ععػػة الملػػا فػػعود ب لريػػ ضلػػ ؿ 
الوالػديا بػيا لاقع الع قة بيا اوبن   الشب ب ذكػورا  لإن لػ   ل  التعرؼ نلى عه  حوؿا تم 

 : في اوفرة السعودية عا ل ؿ اللش  نا
 لهػػػلت  ة عػػػد  اعتثػػػ ؿ الشػػػب بف نليػػػة السػػػلعة الوالديػػػة عػػػا لػػػ ؿ ععرفػػػ

 .السلعة
 أنم ط السلعة الوالدية في اوفرة السعودية عا لجهة نير الشب ب. 
 التػي ت  الشقصػيةاوعػور التعػرؼ نلػى عة الوالدية عا ل ؿ حدلد السل

 .  يسمح الشب ب للوالديا ب لتدل  فيه 
ى:أهموةىالدراسة:ىثانوًا

بأ مية إجػرا  الدرافػ ت العلميػة التػي تسػه  فػي فهػ   أ مية الدرافة الرا نة ترتبط
. القصوصلالسلعة الوالدية نلى لج  , التغير اوفري في اوفرة السعودية بشل  ن ـ

الدرافػػ ت التػػي تن للػػ  السػػلعة الوالديػػة فػػي المجتمػػع لقلػػة  لتتأكػػد  ػػلت او ميػػة نيػػرا  
نلػػى درافػػة لاحػػدة تحمػػ   الحصػػوؿحيػػف تعػػلر , -نلػػى حػػد نلػػ  الب حثػػة -السػػعودي

. لإنمػ  ك نػ  تُنػ قج كجػ   عػا عوضػوع, ننواف السلعة الوالدية في المجتمع السػعودي
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لدرافػػ ت تحقػػة تتنػػ لؿ  ػػ  رة ػػػػػ إف اػػ   اهلل ػػػػ لعنعلػػي لػػلا تػػأتي  ػػلت الدرافػػة كق نػػدة 
 .السلعة الوالدية في المجتمع السعودي لع  طرأ نليه  عا تغيرات

تتحػػػدد أ ميػػػة الدرافػػػة فػػػي ضػػػو  المشػػػللة المعرلحػػػة للبحػػػف لاو ػػػداؼ التػػػي 
 :اآلتيلالدرافة الح لية تستمد أ ميته  عا  . تسعى لتحقيقه

  مهمػػػػة للمجتمػػػػع السػػػػعودي فػػػػي نلػػػػ  اتجتمػػػػ ع ال ون تضػػػػدرافػػػػة وحػػػػد المو
ل ػػػو السػػػلعة دالػػػ  اوفػػػرة السػػػعودية كمػػػ  تعلسػػػه  ن قػػػة الوالػػػديا  ,اوفػػػري

 .ب وبن   الشب ب
 عم  فيسه  بػإذف اهلل فػي فػد , درافة ل فرة لأبن  ه  الشب ب نلى أفل نلمية

ستو  النق  اللي تع ني عن  الدراف ت اتجتم نية التي تهت  ب لشب ب نلى الم
 .المحلي

 ف لمشػػػل ت الن تجػػػة عػػػا نػػػدـ التةػػػ    بػػػيا , حيويػػػة عوضػػػوع السػػػلعة الوالديػػػة
اوبنػػػػ   لالوالػػػػديا تشػػػػل  لعػػػػرا  يهػػػػدد اتفػػػػتقرار دالػػػػ  اوفػػػػرة ليهػػػػ  البنػػػػ   

 .اوفري
 حيػػف يمثػ  الشػب ب عرحلػة ل جػػة بمػ  تمتػ ز بػ  عػػا , لصوجػية عرحلػة الشػب ب

 .لص    اجتم نية لنةسية لفسيولوجية
  قعػ ع كبيػر عػا المجتمػع  ػػػػ إف اػ   اهلل ػػػػ  ج  لت الدرافة فػوؼ يسػتةيد عنهػ نت

, لعنهػػػ  اوفػػرة لكػػػ  القػػ  ميا نلػػػى توجيػػ  الشػػػب ب تربويػػ   لإن عيػػػ   , لعؤفسػػ ت 
 .اوفريلاشج   لكللا عل تع التوجي  

ى:أهدافىالدراسة:ىثالثًا
 لطةىالوالدوبةىلسبىلالشباا ىىىامتثال مدى تسعى  لت الدرافة إلى التعرؼ نلػى

عػػا لػػ ؿ تعبيػػي درافػػة لجػػةية نلػػى نينػػة عػػا طػػ ب لط لبػػ ت ج ععػػة الملػػا فػػعود 
  :لفي ضو   لا الهدؼ تسعى الدرافة لتحقيي او داؼ الر يسية الت لية ,ب لري ض
 .الشب ب للسلعة الوالديةأفراد العينة عد  اعتث ؿ  التعرؼ نلى .3
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أفػراد فرة السعودية عا لجهة نير تحديد أنم ط السلعة الوالدية الس  دة في او .6
 .الشب بالعينة 

ت يسػمح للوالػديا  اقصػية   أفراد العينة الشب ب دالتعرؼ نلى اوعور التي يع .1
 . ب لتدل  فيه 

, للسػلعة الوالديػة أفػراد العينػة الشػب ببػيا اعتثػ ؿ التعرؼ نلى الةػرلؽ المعنويػة  .3
, تقصػػػػ  الدرافػػػػيال, الجػػػػنل, العمػػػػر)لبػػػػيا بعػػػػم المتغيػػػػرات الديموجرافيػػػػة

عسػػػػػتو  تعلػػػػػي  , المسػػػػػتو  اتقتصػػػػػ دي, "ريػػػػػ  -ح ػػػػػر"القلةيػػػػػة المل نيػػػػػة 
 (.الوالديا

بػػيا أنمػػ ط السػػلعة الوالديػػة للػػٍ  عػػا اوب لاوـ الةػػرلؽ المعنويػػة التعػػرؼ نلػػى  .5
, التقصػػػػ  الدرافػػػػي, الجػػػػنل, العمػػػػر)لبػػػػيا بعػػػػم المتغيػػػػرات الديموجرافيػػػػة

عسػػػػػتو  تعلػػػػػي  , اتقتصػػػػػ ديالمسػػػػػتو  , "ريػػػػػ  -ح ػػػػػر"القلةيػػػػػة المل نيػػػػػة 
 (.الوالديا

, لالمعتدلػػػػة, المتشػػػػددة)إيجػػػػ د الع قػػػػ ت اترتب طيػػػػة بػػػػيا أنمػػػػ ط فػػػػلعة اوب  .2
 (.لالمتس  لة, لالمعتدلة, المتشددة)لبيا أنم ط فلعة اوـ( لالمتس  لة

 :تساؤالتىالدراسة:ىرااعًا
 ."ةلسلطةىالوالدولالشاا ىىامتثالىمدىى"التعرؼ نلى تهدؼ الدرافة إلى 

 :التالوةىتالتساؤالىناإلجااةىصىذلكىىتضمنوو
ىللسلعة الوالدية؟ أفراد العينة الشب ب ع  عد  اعتث ؿ:ىالتساؤلىالرئوسيىاألول

عػ  أنمػ ط السػلعة الوالديػة السػ  دة فػي اوفػرة السػعودية :ىالتساؤلىالرئوسيىالثاني
 الشب ب؟أفراد العينة عا لجهة نير 

ت  اقصػػية   أفػػراد العينػػة الشػػب ب داوعػػور التػػي يعػػعػػ  :ىالتسبباؤلىالرئوسببيىالثالببثى
 يسمح للوالديا ب لتدل  فيه ؟
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اعتثػػ ؿ أفػػراد  ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دتلػػة إحصػػ  ية بػػيا ى:ىراابب التسبباؤلىالرئوسببيىال
, الجػػنل, العمػػر) لبػػيا بعػػم المتغيػػرات الديموكرافيػػة, الشػػب ب للسػػلعة الوالديػػة العينػػة

عسػتو  , المسػتو  اتقتصػ دي, " ريػ  -ح ر"ية القلةية المل ن, التقص  الدرافي
 ؟(تعلي  الوالديا

 :التساؤالتىالفرصوةىالتالوةىنتضمنىهذاىالتساؤلىاإلجااةىصوو
للسػػلعة  الشػػب ب اعتثػػ ؿ أفػػراد العينػػةبػػيا   ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دتلػػة إحصػػ  ية .3

 ؟ عمرالالوالدية ل 
الشػػب ب للسػػلعة  ةاعتثػػ ؿ أفػػراد العينػػ ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دتلػػة إحصػػ  ية بػػيا   .6

 الجنل؟ل  الوالدية
الشػػب ب للسػػلعة  اعتثػػ ؿ أفػػراد العينػػة ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دتلػػة إحصػػ  ية بػػيا  .1

 لالتقص  الدرافي؟ الوالدية
للسػػلعة  الشػػب ب اعتثػػ ؿ أفػػراد العينػػة ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دتلػػة إحصػػ  ية بػػيا  .3

 ؟"ري  -ح ر"ل القلةية المل نية  الوالدية
الشػػب ب للسػػلعة  اعتثػػ ؿ أفػػراد العينػػةلػػة إحصػػ  ية بػػيا  ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دت .5

 ل المستو  اتقتص دي؟ الوالدية
الشػػب ب للسػػلعة  اعتثػػ ؿ أفػػراد العينػػة ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دتلػػة إحصػػ  ية بػػيا  .2

 ل عستو  تعلي  الوالديا؟ الوالدية

    ن ؾ فرلؽ ذات دتلة إحصػ  ية بػيا أنمػ ط السػلعة ى:ىخامسالتساؤلىالرئوسيىال
, الجػػػنل, العمػػػر)لبػػػيا بعػػػم المتغيػػػرات الديموكرافيػػػة( للػػػٍ  عػػػا اوب لاوـ) الوالديػػػة

عسػتو  , المسػتو  اتقتصػ دي, " ريػ  -ح ر"القلةية المل نية , التقص  الدرافي
 ؟(تعلي  الوالديا

 :صوةىالتالوةالتساؤالتىالفرىناإلجااةىصىهذاىالتساؤلتضمنىوو
 عمر ؟ال    ن ؾ فرلؽ ذات دتلة إحص  ية بيا أنم ط السلعة الوالدية ل  .3
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     ن ؾ فرلؽ ذات دتلة إحص  ية بيا أنم ط السلعة الوالدية لالجنل؟ .6
 ػػ   نػػ ؾ فػػرلؽ ذات دتلػػة إحصػػ  ية بػػيا أنمػػ ط السػػلعة الوالديػػة ل التقصػػ   .1

 ؟الدرافي
مػػػ ط السػػػلعة الوالديػػػة ل القلةيػػػة  ػػػ   نػػػ ؾ فػػػرلؽ ذات دتلػػػة إحصػػػ  ية بػػػيا أن .3

 ؟"ري  -ح ر"المل نية 
المسػػػتو  ل  ػػػ   نػػػ ؾ فػػػرلؽ ذات دتلػػػة إحصػػػ  ية بػػػيا أنمػػػ ط السػػػلعة الوالديػػػة  .5

 اتقتص دي؟
    ن ؾ فرلؽ ذات دتلة إحص  ية بيا أنم ط السلعة الوالدية ل عستو  تعلي   .2

 الوالديا؟

بػػػػػػيا أنمػػػػػػ ط فػػػػػػلعة عػػػػػػ  الع قػػػػػػة اترتب طيػػػػػػة ى:ىالتسبببببباؤلىالرئوسببببببيىالسببببببادسى
, المعتدلػػة, المتشػػددة)لبػػيا أنمػ ط فػػلعة اوـ ( المتسػػ  لة, المعتدلػػة, المتشػددة)اوب

 ؟(المتس  لة

ى:مفاهومىالدراسة:ىخامسًا
لعػػا العبيعػي أف يػؤدي لضػػو   , تشػل  المةػ  ي  عةػردات اللغػػة العلميػة  للدرافػة

ب لتػػػ لي لضػػػو  التحليػػػ  ل , المةػػػ  ي  إلػػػى التحديػػػد الػػػدقيي للمتغيػػػرات التػػػي تشػػػير إليهػػػ 
د يػػتحدتػػ  لافػػتن دا  إلػػى عوضػػوع الدرافػػة فقػػد , (31: 3363, خؿ الشػػيم) العلمػػي لف نليتػػ 

 :تيةالمة  ي  اآل

 :Family األسرةى.1
, يعيشػػوف فػػي لحػػدة فػػلنية,  ػػي جم نػػة عػػا اوفػػراد تػػربعه  ن قػػة الػػ لات لالػػدـ

عثػػ  دلر , يػػة يم رفػػونه للهػػ  أدلار اجتم ن, ليتةػػ نلوف ليتواجػػلوف عػػع بع ػػه  الػػبعم
 .(21: 3330, السيد) لله  لق فته  المشتركة, اوب لاوـ لال لت لال لجة لاوبن  
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عجمونػػػػة عػػػػا اوفػػػػراد ": اوفػػػػرة بأنهػػػػ  " Malinowski ع لينوفسػػػػلي"لنػػػػّرؼ 
, ليعيشػػوف فػػي عنػػ ؿ عشػػترؾ, تػػربعه  ن قػػة لليقػػة تميػػ    نػػا كيػػر   عػػا الجم نػػ ت

ل ػػلا التعريػػ  , "عػػا أ ػػ  ل ػػ    اوفػػرة العن يػػة ب وطةػػ ؿل , لتػػربعه  نواطػػ  عشػػتركة
فوجػود أفػرة بػ  أطةػ ؿ , يعني أف لجود ال لجيا لاوطة ؿ اػرط أف فػي لوجػود اوفػرة

 .(31: 6110, القعيع) ت يعني لجود أفرة
اوفػرة بأنهػ  عجمونػة عػا  "Burgess and Locke  بيػرجل للػوؾ"ليُعػّرؼ 

ليتةػ نلوف , فيلونوف عسلن   عسػتق   , أل الدـ أل التبنيأاق ص يتحدلف برلابط ال لات 
لأـ , كػػػ لت لزلجػػػة, فػػػي تواجػػػ  عػػػع بع ػػػه  الػػػبعم بػػػأدلار   اتجتم نيػػػة المقتصػػػة 

: 3333, أبوجػػ دل) اوعػػر الػػلي ينشػػث لهػػ  لق فػػة عشػػتركة, لأخ لألػػ , لابػػا لابنػػة, لأب

632). 
 لجم نػػ ت اتجتم نيػػػة ليقػػدـ بعػػػم العلمػػ   تعريةػػػ   ل فػػرة عػػػا لػػ ؿ عق رنتهػػػ  ب

بػ   ػي , فيرلف أف اوفرة عا لجهة نير اجتم نية ليس  فقط نب رة نا أفراد, اولر 
ل ػػلت الع قػػ ت , الػػم....اشلػػوة لاولػػوات, اآلبػػ   لاوبنػػ  , الػػ لت لال لجػػة, ن قػػ ت

لالتػػي تُعػػد , تعنػػي عجمونػػة عػػا اتتصػػ تت لالػػرلابط لالتقػػ رب لاتلت اعػػ ت بػػيا اوفػػراد
إت أف اوفػػػػرة تقتلػػػػ  نػػػػا أي , تيح لسػػػػم ت الشقصػػػػية وي عجمونػػػػة اجتم نيػػػػةعةػػػ 

بػػػأف التة نػػػ  داللهػػػ  قػػػوي ت يمثلػػػ  أي تة نػػػ  دالػػػ  أي , عجمونػػػة اجتم نيػػػة ألػػػر 
, عمػػ  ي ػػةي نليػػ  نونػػ   عػػا المشػػ نر لالعواطػػ  المقتلةػػة, عجمونػػة اجتم نيػػة ألػػر 

ثيػػر عػا نمػػر الع قػػ ت فػػي أي ب شضػ فة إلػػى أف نمػػر الع قػػ ت دالػ  اوفػػرة أطػػوؿ بل
 .(Newman & Grauerholz, 2002: 7)جم نة ألر  

اوفػرة السػعودية التػي ينتمػي : يُقصد ب وفػرة فػي الدرافػة الح ليػة :التعروفىاالجرائي
 بيػ  فػي يعيشػوف الليا (أفراد نينة الدرافة)إليه  ط ب لط لب ت ج ععة الملا فعود

 .لاحد



 "مدخل إلى الدراسة"الفصل األول"                                                             لسلطة الوالديةلالشباب  امتثال"رسالة دكتوراه

                  

12 
 

  Parental authority: السلطةىالوالدوةى.2
بمعنػى القهػر, لقػد لالسػ طة , (فػّلط)عػا لغػة  فػي اوجػ  Authority  السػلعة
 ػػو السػػلع ف ل , السػػيا لتسػػليا الػػ ـ فتسػػلط نلػػػيه , لاتفػػ  ُفػػلعة ب ػػ  فػػلع  اهلل
, , للللا قػي  ل عرا  ف طيا ونه  الليا تق ـ به  الػػحجة لالػػحقوؽلالبر  ف الػحجة

, لقدرة عا ُجع  ذلا لػ  لإف لػ  يلػا عللػ    لع ف قدرة الػملا,السل  ,لالسلع ف الوالي
التغليػع, لإطػ ؽ : لالتسػليط, "قد جعل  ل  فػلع ن   نلػى ألػل حقػي عػا فػ ف" كقوؿ

 .(161: 3331: با عنيور) القهر لالقدرة
السػػلعة  ػػي القػػوة العبيعيػػة أل الحػػي الشػػرني فػػي التصػػرؼ لإجػػدار اولاعػػر فػػي 

ا الشػػل  عػػا القػػوة بمركػػ  اجتمػػ ني يقبلػػ  أن ػػ   المجتمػػع ليػػرتبط  ػػل, عجتمػػع ععػػيا
 . (13: 3900, بدلي) لعا ل  يق عوف لتوجيه ت  لألاعرت لقرارات , بوجة  ارني   
عرتبعػػة بنسػػي المل نػػة , السػػلعة قػػوة ني عيػػة لاػػرنية فػػي عجتمػػع ععػػيا دكمػػ  تعػػ

 . (330: 6131, انقبة عا المتقصصي) اتجتم نية لعوافي نليه  عا جميع أن    المجتمع
لالػلي ,  ػي السػلوؾ الػلي يُمػ رس عػا ِقبػ  اآلبػ   تجػ ت اوبنػ   لالسػلعة الوالديػة

 (. 6112: عصعةى لعسل ) يتمي  بتدل  اآلب   في جميع اوعور الق جة ب وبن  
النةػوذ الػػلي يم رفػػ  اوب أل اوـ : أف السػلعة الوالديػػة  ػػي 6116لتػر  أبػػو زيػػد 

لالمسػػػتمد لشػػػرنيت  عػػػا القػػػي  لالمعػػػ يير لالتق ليػػػد اتجتم نيػػػة  أل ك  مػػػ  نلػػػى اوبنػػػ  
نونية اوف ليع التي يم رس فػي ضػو ه   فهي, (31: 6116, أبو زيػد)الرافقة في المجتمع

فػي عسػع    لتعبػيعه   ,لعا ل له  اآلب   لاوعهػ ت أدلار ػ  عػع أبنػ  ه  عػا الجنسػيا
 جتمع عا قي  لن دات لعقوع ت للسػلوؾلفي ع  تع رؼ نلي  الم ,أل تنشئته  اجتم ني   

 .(30: 6111, فم ني إ)
السػػلعة  ػػي احتمػػ ؿ أف تعيػػع جم نػػة "أف " Max Weberعػػ كل فيبػػر "ليػػر   

لقد يلػوف عصػدر السػلعة , ععينة عا الن س اولاعر المحددة التي تأتي عا عصدر ععيا
ة فػػػي اقصػػي أل ت اقصػػي عثػػػ  النيػػ ـ القػػ نوني لللػػػا بشػػرط لجػػود ننصػػػر الشػػرني
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السلعة الق  مة لاللي يعني ضرلرة ععرفة اوفراد بػأف عػا الواجػع نلػيه  ط نػة السػلعة 
 .(2: 6113, خلرلفكة في ل )

لعػا الم حػظ , لتحتوي السلعة نلى عبدأ أل قوؿ أل رأي عألور تسير نلى  ػدات
أف السلعة الوالديػة  ػي الشػل  اولؿ للسػلعة لأف كػ  السػلع ت يػت  النيػر إليهػ  نلػى 

ليملا تقسػي  السػلعة بنػ    نلػى نػدة , ه  جورة له  عع اتلت ؼ في عه ـ ك  فلعةأن
 :عنه , تقسيم ت لانتم دا  نلى ندة أفل

o عػػ كل فيبػػر "لفػػي عقدعػػة رلاد  ػػلا اتتجػػ ت يػػأتي : اوفػػ س اتجتمػػ نيMax 

Weber" ,السػػلعة الل ري عيػػة: الػػلي يػػر  أف  نػػ ؾ ل لػػة أنػػواع للسػػلعة  ػػي ,
 .السلعة الق نونية, ديةالسلعة التقلي

o ليػػر  أجػػػح ب  ػػػلا التصػػني  أف السػػػلعة تنقسػػػ  إلػػػى : نػػوع المع علػػػة المتبعػػػة
السػػػػػػػػػلعة , السػػػػػػػػػلعة المعتدلػػػػػػػػػة, السػػػػػػػػػلعة المتشػػػػػػػػػددة: ل لػػػػػػػػػة أنػػػػػػػػػواع  ػػػػػػػػػي

 (.2: 6113, المرجع الس بي( )المتس  لة)المنةتحة

لػػلي يم رفػػ  النةػوذ ا: يُقصػد ب لسػػلعة الوالديػة فػػي  ػلت الدرافػػة :التعروببفىاالجرائببي
لالػػلي يسػػتمد اػػرنيت  عػػا , اوب أل اوـ أل ك  مػػ  نلػػى اوبنػػ   فػػي اوفػػرة السػػعودية

تع لي  الديا اشف عي لعا القي  لالمعػ يير لالتق ليػد اتجتم نيػة الرافػقة فػي المجتمػع 
 .السعودي

 of  Parental  authority  Patterns أنماطىىالسلطةىالوالدوة.ى3
 :Strict Parental authority ةىالمتشددةالسلطةىالوالدو.ىأ

, التػػي ت تسػػمح لمػػا توجػػ  إلػػيه  ألاعر ػػ  بحريػػة إجػػدار القػػراراتالسػػلعة ل ػػي 
فهػي , (2: 6113, خلرلفل كة في )لك لب   ع  تلوف فلعة ق فية ت تراني ح ج ت اوفراد

فػيل المسيعر نلػى أفػراد الع  لػة لالمػتحل  فػي اػؤلنه  دلف انتبػ ر وح  سلعةنمط ال
 .(313: 3360, السوي ) أللئا اوفراد أل احتراـ آلرا ه 
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 :Moderate Parental authorityالسلطةىالوالدوةىالمعتدلة.ى 

 ي نمط السلعة الوفط في ألاعر   بحيف تحقي اتن ب ط في  ػ  اوفػرة لتشػبع 
, (6113, كةػ في لنبػد الػػرحما)فػي نةػل الوقػ  ح جػ ت اوفػراد الػػليا توجػ  إلػيه  السػلعة

فػ  تبسػط نةوذ ػ  , فهي التي تألل في رن ية أبن  ه  ج نع اتنتػداؿ بعيػدا  نػا التعػرؼ
لإنمػػ  يتػػرال  بػػيا  ػػػلت , لت تتحلػػ  عػػا فػػلعته  لعهمتهػػ  أي ػػ   بشػػل  ك عػػ  ,الل عػػ 

: 3360 ,السػوي )لتلا بم  يحةظ له  عرك    لفلعته  التي تستقدعه  في عهمته  التربويػة

313). 
 Permissive Parental(المتسواة)الدوةىالمتساهلةالسلطةىالو.ىج

authority: 

 ػػي نمػػط السػػلعة المتسػػ  لة عػػع أبن  هػػ  فتتػػرؾ لهػػ  الحريػػة اللبػػر  فػػي التصػػرؼ  
 .(313: 3360,السوي ) بأي ال  يرلن  عن فب   لللاته  دلف أي رق بة أفرية

الوالديػػة فػػي السػػلعة  يُقصػػد بأنمػػ ط :السببلطةىالوالدوببةىطالتعروببفىاالجرائببيىألنمببا
فػي  اوب لاوـالػلي يتبعػ   (عتسػ  لة, ععتدلػة, عتسػلعة)نمػط السػلعة: الح لية الدرافة

لتػػ  تقػدير نمػط السػلعة الوالديػة فػي اوفػػرة , عػا لجهػة نيػر الشػب ب اوفػرة السػعودية
السػػعودية بنػػ    نلػػى الدرجػػة التػػي يحصػػ  نليهػػ  العػػ ب لالع لبػػ ت عػػا لػػ ؿ  عقيػػ س 

القػ ص  ث لػفاللم يػد عػا اشي ػ   انيػر الةصػ  ) اللي أندت  الب حثػة السلعة الوالدية 
 (.ب شجرا ات المنهجية

 Compliance With Parentalللسبلطةىالوالدوبةىىى(المساورة)االمتثالى.ى4
Authority : 

 :compliance   (:المساورة)االمتثالى
أل القػػػػػوانيا بأنػػػػ  اتفػػػػػتج بة للقوانػػػػػد لالمعػػػػػ يير  االمتثببببباليعػػػػّرؼ قػػػػػ عوس أكسػػػػػةورد 

(http://oxforddictionaries.com) , فػػلوؾ يلشػػػ  نػػا إتبػػػ ع الةػػرد لمعػػػ يير فهػػو
لب لتػ لي يوضػح  ػلا السػلوؾ اعتثػ ؿ , الجم نة لع  اجعلح  نلي  عا القواند للسلوؾ

, (19: 3330 ,السػػػػػػػيد) الةػػػػػػػرد أل عسػػػػػػػ يرت  للقوانػػػػػػػد لالمعػػػػػػػ يير اتجتم نيػػػػػػػة لجم نتػػػػػػػ 

http://oxforddictionaries.com/
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 ػػو أف يحلػػ  الةػػرد ليعتقػػد ليتصػػرؼ بمػػ  يلػػوف عتةقػػ   عػػع أحلػػ ـ ( المسػػ يرة)ف تعتثػػ ؿ
 .(0: 3193 ,نثم ف) لنق  د لتصرف ت الجم نة

فللػػ  جم نػػة قوانػػد تتوقػػع عػػا , اتعتثػػ ؿ يعنػػي ضػػبط السػػلوؾ ب ػػغط الجم نػػة
 ػػػع ل ػػػغط توقعػػػ ت ف لمشػػػ نر الشقصػػػية تق, أن ػػػ  ه  إتب نهػػػ  حة  ػػػ   نلػػػى لحػػػدته 

 (.   Jary & Jary, 1991: 112)لتمي  إلى عع بقته  ععه , الجم نة

فػػلوؾ ععػػ بي لتوقعػػ ت الجم نػػة يعلػػل عسػػ يرة القوانػػد أل  :ليملػػا تعريةػػ  بأنػػ 
أل ب فػػتج ب ت , ليُعبػػر ننػػ  ب فػػتج ب ت عشػػ بهة لسػػلوؾ اآللػػريا, المعػػ يير اتجتم نيػػة

 .(330: 6131, نقبة عا المتقصصيا) عع يير  تحدد طريقه  لفق   لع دات الجم نة ل 
فوجػدلا , لقد تحقي نػدد عػا نلمػ   الػنةل اتجتمػ ني عػا تػألير ضػغط الجم نػة

عقػػػدار , عثػػػ  تصػػور  يبػػػة المجمونػػة, أف درجػػ ت اتعتثػػ ؿ تعتمػػػد نلػػى عتغيػػػرات ععينػػة
كمػػ  توجػػلوا إلػػى تمييػػ  نػػونيا عػػا , حجػػ  المجمونػػة, الغمػػوض فػػي إجػػدار اوحلػػ ـ

اإلذصبانىأوىىىىى,ليعنػي اشيمػ ف بوجهػة نيػر المجمونػة لافػتيع به :ىاالسبتوعا ى:  ؿاتعتث
 (. (Jary & Jary, 1991: 113 ليعني إ ه ر اتتة ؽ لإبع ف المع رضة:ىىالمطاوصة

افػػػتج بة : يُقصػػػد ب تعتثػػػ ؿ للسػػػلعة الوالديػػػة فػػػي  ػػػلت الدرافػػػة :التعروبببفىاالجرائبببي
لتػ  تقػدير عسػتو  اتعتثػ ؿ , اوفػرة السػعوديةالعػ ب لالع لبػ ت لسػلعة الوالػديا فػي 

للسلعة الوالدية بن    نلى الدرجة التي يحصلوف نليه  عا ل ؿ  عقي س اتعتث ؿ الػلي 
 (.الث لف الق ص ب شجرا ات المنهجيةلم يد عا اشي    انير الةص  ) أندت  الب حثة 

 :Youth الشاا .ى5
لاػػع , ألقػػد  , اػػّع النػػ ر: لرد فػػي قػػ عوس عحػػيط المحػػيط فػػي عػػ دة الشػػب ب

لاػب ب , (30: 6113, حجػ زي) جػ ر فتيػ   : لاّع الغػ ـ يشػع اػب ب   , ارتةع لنم : الشي 
فتػػرة العمػػر فػػي حيػػ ة الشػػق  التػػي يتوقػػ  ننػػد   " بأنػػ (  ػػولنجر) لنّرفػػ , الشػي  أللػػ 

لت يمنحػػ  فيػػ  المركػػ  الل عػػ  , المجتمػػع الػػلي يعػػيج فيػػ  الةػػرد نػػا النيػػر إليػػ  كعةػػ 
فتػرة نمػو " بأنػ ( السػلي) كمػ  نرفػ , للي يتمتع ب  الشق  الب لغ أل أدلارت لل   ة ا
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للػػ  يلعػػع بعػػد دلر البػػ لغ كع ػػو علتمػػ  , إنسػػ ني ت يلعػػع فيهػػ  الشػػق  دلر العةػػ 
 .(63:  ػ3363, خؿ الشيم)في الني  اتجتم نية

أف  نلػػػى ـ3929لاتةػػػي لزرا  الشػػػب ب العػػػرب فػػػي المػػػؤتمر الػػػلي ُنقػػػد ب لقػػػ  رة 
بينمػ  حصػر لزرا  العمػ  , فػنة 65-35يعني عا تترال  أنمػ ر   بػيا " الشب ب" عةهـو

فػػػنة ب نتب ر ػػػ  عرحلػػػة  63-35لالشػػػؤلف اتجتم نيػػػة بػػػدلؿ القلػػػيج العربػػػي العمػػػر بػػػيا
ل ػػي السػػنوات التػػي تغعػػي فػػني الدرافػػة المتوفػػعة , اكتمػػ ؿ النمػػو الجسػػمي لالعقلػػي

 . (11: 3362, افب ر) مة في العم  الوطني بعد التقرتلبد  المس  , لالث نوية لالج ععية
اوفراد الليا تترال  أنم ر   بيا الث عنة نشػرة  :ه بأنكم  يعرؼ البعم الشب ب 

, لتتميػػ   ػػلت المرحلػػة بأنهػػ  عرحلػػة انتق ليػػة إلػػى الرجولػػة أل اوعوعػػة, لالرابعػػة لالعشػػريا
للهػلا تحتػ ت  ػلت المرحلػة إلػى , ا  ليلونػوف أكثػر تحػرر , ليتقعى عرحلة التوجي  لالرن ية

 .(63: ػ3363, خؿ الشيم)رن ية ل جة

يُقصد ب لشب ب في  ػلت الدرافػة العػ ب لالع لبػ ت الػليا  :التعروفىاالجرائي
المنتيمػػػػػػػػػػػوف ب لدرافػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي عرحلػػػػػػػػػػػػة , فػػػػػػػػػػػػنة 62 -33تتػػػػػػػػػػػرال  أنمػػػػػػػػػػػ ر   بػػػػػػػػػػػيا 

 لريػػ ض لقػػ  فػػي ج ععػػة الملػػا فػػعود ب( اشنسػػ نيةل التقصصػػ ت العلميػػة )البلػػ لوريوس
 .إجرا   لت الدرافة

 :Socializationالتنشئةىاالجتماصوةى.ى6
 ي العملية التي عا ل له  يت  نق  اودلار لالمهػ رات لالمعػ رؼ لقوانػد الثق فػة 

 .(Barker. 1999:45)إلى أفراد المجتمع
ي ػػػػػػ نػػا طريػػ ةػػرد نموعػػ   ػػػػػػػ طةػػ   لرااػػدا  فهػػي نمليػػة تعلػػ  اجتمػػ ني يػػتعل  فيهػػ  ال

ليلتسػػػػع المعػػػػ يير اتجتم نيػػػػة لاتتج  ػػػػ ت , التة نػػػػ  اتجتمػػػػ ني أدلارت اتجتم نيػػػػة
ليتعل  كي  يتصرؼ ليسلا بأفلوب اجتمػ ني توافػي نليػ  لترت ػي  الجم نػة , النةسية

 (.3992:33,الشربيني لج دؽ)لالمجتمع
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ه  تشػلي  العريقة التي يت  ب: ليُعّرؼ العديد عا الب حثيا التنشئة اتجتم نية بأنه 
ليػػدل  فػػي , اوفػػراد عنػػل طةػػولته  حتػػى يملػػنه  المعيشػػة فػػي عجتمػػع ذي لق فػػة ععينػػة

ذلا ع  يلقن  اآلب   لالمدرفة لالمجتمع ل فػراد عػا لغػة لديػا لتق ليػد لقػي  لععلوعػ ت 
 .(311: 3900, بدلي) لعه رات

 ى:Social controlالضاطىاالجتماصيىى.7
ا ل لهػػػ  ػػػػػػػ لبوافػػػعته  ػػػػػػػػ يملػػػا تصػػػػةية  ػػػو عجمونػػػػة القػػػي  لالمعػػػػ يير التػػػي عػػػػ

التػػػػوترات لالصػػػػػران ت التػػػػػي تنشػػػػأ بػػػػػيا اوفػػػػػراد حتػػػػػى يملػػػػا تحقيػػػػػي التم فػػػػػا بػػػػػيا 
 .(35: 3316, القريجي)لتسهي  إجرا ات التواج  بينه , الجم ن ت

عقععػة أل كيػر , فهو نملية   دفة لع زعة فوا   ك ن  عقصػودة أل كيػر عقصػودة
ل ػػبط ,  نػػة أل المجتمػػع عػػا لػػ ؿ لفػػ    رفػػمية أل تلق  يػػةتقػػـو بهػػ  الجم, عقععػػة

فلوؾ اوفراد لالجم ن ت بم  يحقػي اتعتثػ ؿ للقوانػد لالمعػ يير لاونػراؼ الع عػة لقػي  
لبمػػػ  يحقػػػي النيػػػ ـ لاتفػػػتقرار لالت ػػػ عا اتجتمػػػ ني , الحيػػػ ة السػػػ  دة فػػػي المجتمػػػع

 .(63: 6113, الص لح)لاو داؼ الع عة للمجتمع
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 :تمهود
 تعريػػػ  ,  تةػػػيؤالت ي ياستعرضػػػفي اػػػل الساػػػم الةػػػيرا ة ػػػداف ال راسػػػف  أ ػػػ اا 

 اػػل  ػػلا الساػػم  سػػ تا مػػرض ةػػي تػػا الر ػػ ع إل ػػ  ةػػ  , ةسػػي  ا ال راسػػف اًريػػيا  إ را  ػػيا 
 التسةػ رات ,  الدتػب الد يٌػف ,الماػيدرأدر يت ال راسف التل ت ارت لابيحٌف ة  كتب 

ى.لةيرقف التل تفي لت ة داف ال راسف أ  أح    ااب ي ال راسيت ا, الفًريف لا راسف
لابدػػػي اػػػل تل يػػػ  البيحػػػي ريلةاس ػػػف العام ػػػف مػػػ   الفًػػػر  اإلطػػػيرأ م ػػػف  تدمػػػ 

ألاػػػ  رػػػ  ف  ػػػل  الةاس ػػػف ال يةػػػت    , دراسػػػت ي إلػػػ  ف أ  الًػػػي رة التػػػل يت  ػػػ م ػػػداال
بدػػي ةػػ   تتضػػر أ م ػػف اإلطػػير الفًػػر  لا, البيحػػي التعيةػػم الاػػد ر ةػػ  ةراحػػم ردٌػػ 

ريإلضػياف , ألف الم دبلت البدٌ ف اةت اد لمي سبق ي ة  ماا, ايح ف ةب أ تراكا المعراف
اػػاذا كػػيف إطير ػػي الفًػػر  , إلطير ػػي الفًػػر  ػػل إال ااعدػػيس  البدػػي ةػػيإلػػ  أف ة ػػداف 

 أيضػيا تد يػ  اإلطػير الفًػر  ي ضػر د ر البدػي , ااا ي سُتس ا ا مػيا حػد ديا ,  اضديا 
 .(04: 0241, الةيلا) لمعرافال اإلضياف إل  ا

إف اال تمػػػػيـ ريإلطػػػػير الفًػػػػر  لا راسػػػػف سػػػػ  ار لابيحػػػػي اًػػػػرة سػػػػريعف لات ػػػػ رات 
 ررػ  اتػي   ,  يةيم   ال تد ي  ةعف   أ م ف الم داف البدٌ ػف, البدٌ ف م  الم ض ع

 كػلل  تقػ يا ةاةاػيت لا راسػيت الةػيرقف ذات الاػاف , ال راسف ة  المعراػف الةػيرقف
,  اقتػػراح ةليػػ  ةػػ  ال راسػػيت ةةػػتقببلا , دػػي ر ػػدم ةبيوػػر أ  ا ػػر ةبيوػػررم ضػػ ع الب

 .(44: 0240, الفجير  آخر ف)  تجفب التدرار ال ال راسيت الم ير ف
 اػػل  ػػلا الساػػم سػػػ تا مػػرض األدر ػػيت الفًريػػف التػػػل تػػ ارت لػػ   البيحٌػػف مػػػ  

 راسػػف ةػػ   كػػلل  مػػرض التسةػػ رات الفًريػػف لا,  ال ػػبيب,  األسػػرة, الةػػا ف ال ال يػػف
 ت ظ ػ  كػبلا ةف مػي اػل ,  الفًريف التسيما ف الرةليف, خبلؿ مرض الفًريف البفي  ف ال ظ س ف

 أخ راا س تا مرض أل ا ال راسيت الةيرقف لتل أ ريػت حػ ؿ ة ضػ ع , ال راسف الديل ف
 .ال راسف را رة ةبيورة أ  كجلء ة  دراسف
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 :Parental Authorityىىظىالوالدوظالدلط:ىالمبحثىاألول
ةػػػػػػ  الركػػػػػػي ل األسيسػػػػػػ ف التػػػػػػل تةػػػػػػتف  ما  ػػػػػػي كياػػػػػػف  Authorityالةػػػػػػا ف   تعػػػػػػ

 ماػػ  الػػراا ةػػ    ػػ د , سػػ اءا كياػػت  ػػل  المجتمعػػيت ةتق ةػػف أ  اية ػػف, المجتمعػػيت
أ   ميمػػػيت أ   اا إال أاػػػ  ي  ػػػ  اتسػػػيؽ رػػػدف  فػػػيؾ أاػػػراد, تضػػػيرب حػػػ ؿ ةس ػػػـ  الةػػػا ف

ضػػػػم  اإلطػػػػير األسػػػػر  أ   سػػػػ اءا كياػػػػت تػػػػ خم, تمػػػػيرس ة ػػػػيـ  ػػػػل  الةػػػػا ف   ئػػػػيت
  فػػيؾ ةػػ  تمػػيرس ماػػ  ا الةػػا ف , (القػػي م ف ماػػ  الةػػا ف) ي اػػا ماػػ  ا , المجتمعػل

 .(2: 4114,اسميم م)س اءا كيا ا خيضع   أ  ةتمردي 
تةتاػػ  الفًػػرة لاةػػا ف رػػيختبلؼ الت   ػػيت المةتاسػػف لدػػم ماػػا ةػػ  العاػػـ  التػػل 

ًر ف إل  ػي ةػ  ةفًػ ر ك ا ػي مما ػف ايلبيحٌ ف ال ماا الفسس يف, ت رس ة ض ع الةا ف
ر فمي يفًر إل  ي البػيحٌ ف اػل ماػا اال تمػيع ةػ  زا يػف ك ا ػي مما ػف ا تميم ػف ال , اسة ف

 .(5: 4112, كسيال  آخر ف)تد ث إال ر   د وةص يا ر أ اةر  لآلخري 
 تعػػػػػُ  الةػػػػػا ف ةس  ةػػػػػيا إوػػػػػديل يا, ذلػػػػػ  أا ػػػػػي ت حػػػػػ  ةػػػػػ  قبػػػػػم البػػػػػيحٌ   اػػػػػل 

  .يسف  السدر الة يسل ما  أا ػي أكٌػر األوػ يء تػدً راا اػل ح يتفػي ال  ة ػفس س  ل   ي الة 
 يمدػػ  الفًػػر إلػػ  الةػػا ف ماػػ  أا ػػي ةس ػػـ  يتفػػي ؿ مبلقػػف ًفي  ػػف رػػ   طػػرا   أاػػراداا أ  
ةجم مػػػيت,  تتمٌػػػم  ػػػل  العبلقػػػف اػػػل قػػػ رة ال ػػػرؼ األ ؿ ماػػػ  التػػػدً ر ماػػػ  ال ػػػرؼ 

   .(http://www. ahewar. org.)الٌيال, ا ل مبلقف سبب ف ال أسيس ي
ر ا  ػػي أ اةػػر  :ىالدلللطظىاملل ىدللاى دبولل تىرلللومىالللن سى مبلقػػف رػػ   وةاػػ   أ  أكٌػػر تػػًو

 :ا ل تعفل,  إيديءات أح  ا ال رق ت ا

  الةػػا ف  الػػل  يمٌػػم ػػةص الFigure  Authority ةدياتػػ  أ   ةػػببالػػل  ر
التدً ر اػل مبلقػف  يلا ؿ  لا, د ر  أ  اس ذ  أ  تس ق  المعترؼ ل  ر  ال ةعا ةيت 

 .الةا ف
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     كسػيال )التا يا الممف ح لارأ  أ  الق ؿ رةبب الٌقػف راػيحب  أ  الركػ ف إل ػ
 .(5: 4112,  آخر ف

احتمػػيؿ أف ت  ػػ   ميمػػف : أف الةػػا ف  ػػل "Max Weber ةػػيكس ا بػػر" يػػر  
 ق  يدػ ف ةاػ ر الةػا ف , ةع فف ة  الفيس األ اةر المد دة التل تدتل ة  ةا ر ةع  

 لدػػ  ر ػػرط   ػػ د مفاػػر ال ػػرم ف اػػل , ةٌػػم الفًػػيـ القػػيا ال, ةاػػل أ  ال وةاػػلو
الةػػػػا ف القي مػػػػف  الػػػػل  يعفػػػػل ضػػػػر رة ةعراػػػػف األاػػػػراد رػػػػدف ةػػػػ  ال ا ػػػػب ماػػػػ  ا طيمػػػػف 

 .(6: 4112, كسيال  آخر ف) ),الةا ف
رمي تمٌاػ  ةػ  أامػيط , تب أ العبلقف ة  الةا ف رعبلقف السرد ريل ال ي  داخم األسرة

قيا ػف  تيرية ػف لامجتمػ  الػل  يعػػ ل ا ػ  السػردا تمي  تبػ أ رتدػ ي  ةبلةػر  ػػل  , م ػف ً 
 وػػدم  ػػلا , العبلقػػف التػػل ت ػػدم ةةػػتقبم تعيةػػم السػػرد ةػػ  رةػػ ز الةػػا ف اػػل المجتمػػ 

كم  لا يدػ ث اػل مبلقػف السػرد ةػ  , (تمرد –طيمف  –ما يف  –خض ع )التعيةم ة  
, ذلػ الفم ذج لدم أا اع الةا ف رعػ   التل تع , ا  ة  الةا ف ال ال يف ال ي  رمي يمٌبل

ايلعبلقػػيت ةػػ  ال الػػ ي  سػػيرقف ماػػ  العبلقػػيت ةػػ  أ   ةػػ     ػػف اًػػر التدا ػػم الفسةػػل
لػػت تم ػػم إلػػ  أف ا...المػػ رس  –الػػر  س  –ايلعبلقػػف ةػػ  الدػػيكا , ةمٌػػم آخػػر لاةػػا ف

 . (6: 4114, اسميم م) تايغ ما  ارار العبلقف ة  ال ال ي 
, اال تميم ف داخم األسرة ل ي تدً ر ةبيور  مم ا اػل وةاػ ف السػرد إف العبلقيت

ح ػػػػي يدػػػػػ ف لػػػػػفم  العبلقػػػػف القي مػػػػػف رػػػػػ   أاػػػػػراد األسػػػػرة د ر أسيسػػػػػل اػػػػػل التميسػػػػػ  
ةػػ   فػػي تبػػ   أ م ػػف األسػػيل ب التػػل ,  التعػػيط   ر ح التسػػي ا اال تمػػيمل, ال ةاػػل

كػل ياػػبد ا أمضػػيء ,  تميم ػػف تػد  ا ا لاد ػػية اال, تةػتة ة ي األسػػرة اػل ترر ػػف أرفي  ػػي
 .(77: 4101 ,ال ميس)ايما   ال المجتم 

ا ػػلا يعفػػػل أافػػػي ال رػػ  أف اتدػػػ ث مػػػ  ,  رمػػي أافػػػي اتدػػػ ث مػػ  الةػػػا ف ال ال يػػػف
ألف األسػػرة تدػػيد تدػػ ف  ػػل ال ح ػػ ة التػػل تةػػ ا اػػل ت ػػد م وةاػػ ف ال سػػم , األسػػرة

 ال يدػػ ف , ف الفسةػػ ف ريلتػيلل تةػػ ا اػػل تد يػ  ااػػ ب  ةػػ  الاػد, خػبلؿ ةراحػػم ح يتػػ 
لمػػػي ل ػػػػل  , ذلػػػ  إال مػػػ  طريػػػػا األسػػػيل ب التػػػل يتبع ػػػػي ال الػػػ اف اػػػل ةعيةاػػػػف أرفي  مػػػي
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سػػ اءا الفسةػػ ف أ  االاسعيل ػػف أ  , األسػػيل ب ةػػ  تػػدً ر اػػل كػػم اػػ احل الفمػػ  مفػػ  األرفػػيء
 (. 44: 4114, اسميم م)اال تميم ف

أًػػر كػػلل  ,  ف ال ال يػػفالعبلقػػف رػػ   األسػػرة  الةػػااتفػػي ؿ ىودللاىالمبحللثىال لل ناىى
 .الةا ف ال ال يف  أاميط ي ال التد ي  ال ةال  الفسةل لؤلرفيء

 :ىىم هومىالدلطظىالوالدوظىداىاإلدالم

إف األسػػيس اػػل العبلقػػيت األسػػريف اػػل المجتمػػ  الةػػع د   ػػ  الػػ ي  اإلسػػبلةل 
 .ودا ي ال ذل  ودف  م   ةفيحل الد ية,  ال ريعف اإلسبلة ف

 حػػ د إطػػيراا  اضػػديا ,  اإلسػػبلـ رسػػا حػػ  داا  اضػػدف لاتعيةػػم رػػ   أاػػراد األسػػرة
ا ػج   م ػ  أاػراد األسػرة أف ياتلةػ ا رمةػت   إاةػيال  أخبلقػل اػل التعيةػم , لاتعييل

 طابػت ال ػريعف اإلسػػبلة ف ةػ  كػػم اػرد ةػ  أاػػراد األسػرة أف يتدمػػم , رعضػ ا ةػ  رعػػ 
أال كادػا راع  " قيؿ حا  اهلل ما ػ   سػاا, و ل ف الديةاف تجي  اسة   تجي  اآلخري المة

 المػرأة رام ػف , ايلر ػم راع اػل أ ػم ر تػ   ةةػو ؿ مػ  رم تػ ,  كادا ةةو ؿ م  رم تػ 
 (.091: 0246, الجبري ()ةتسا ما  ")ال ر ت ز   ي  ةةو لف م  رم ت ي

  عػػم طيمتػػ  ةقر اػػف رػػدداء حقػػ ؽ , حػػ د اإلسػػبلـ لا الػػ ي  ماػػ  أرفي  مػػي حق قػػيا 
 لدػػ  ال ,  أةػػر ال ػػيرع الددػػ ا ر يمػػف ال الػػ ي  حتػػ  لػػ  لػػا يد اػػي ةةػػام  , ال الػػ ي 

مفػ ةي ال ال يػف راػ  الةػا ف  اقػ , ذل  تعليل اإلسػبلـ لاةػا ف ال ال يػف الم اقػف يعفل 
اضر  ػلا ح ي  رد ال اآليت   التيل ت    ر دم   , تدي ؿ الةر ج أ  المةيس ريلعقي  

ْيِ  ُحْةفاي   ِإْف   ي    اؾ  لُِتْ ِرؾ  رِػل ة ػي ل ػْ س  ل ػ      }: ق ل  تعيل :األةر ْاة يف  ِر  اِل   ف ي اإْلِ   حَّ ػْ
ػػػػي ػػػي ُكْفػػػػُتْا تػ ْعم اُػػػ ف   ,رِػػػِ  ِمْاػػػػات ا ػػػبل  ُتِ ْعُ م   ق لػػػػ  ,  (8:العفدبػػػػ ت){ِإل ػػػلَّ ة ػػػػْرِ ُعُدْا ا ػػػػدُاػ َبُئُدْا ِرم 

ُ م ي ِال  ,ي    اؾ  م ا   أ ْف ُتْ ِرؾ  ِرل ة ي ل ْ س  ل    ِرِ  ِمْاات ا بل  ُتِ ْعُ م ي  ِإْف    }:تعيل    ح يِحبػْ
ػػػػػي ُكْفػػػػػُتْا  ػػػػػِب م  ة ػػػػػْ  أ ا ػػػػػيب  ِإل ػػػػػلَّ ًُػػػػػاَّ ِإل ػػػػػلَّ ة ػػػػػْرِ ُعُدْا ا ػػػػػدُاػ َبُئُدْا ِرم  الػػػػػَ اْػ  ي ة ْعُر ااػػػػػي   اتَّبِػػػػػْ  س 

, تق ػ   االلتػلاـ ريلةػا ف  المسػي  ا األر يػف الةيطئػفكػلل  راػ  ال,  (05: لقمػيف){تػ ْعم ُا ف  
ِإاَّػػي م ا ػػ  آً ػػيِرِ ْا ُةْ ت ػػُ  ف  } :كمػػي اػػل ق لػػ  تعػػيل  ػػْ ا ي آر يء ا ػػي م ا ػػ  ُأةَّػػف      {ر ػػْم ق ػػيُل ا ِإاَّػػي     
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ف ػي   ِإذ ا ِق م  ل ُ ُا اتَِّبُع ا ة ي أ اْػل ؿ  الاَّػُ  ق ػيُل ا }:  ال ق ل  تعيل , (44: اللخرؼ ) ر ػْم اػ تَّبِػُ  ة ػي أ ْلس  ػْ
 .(071:البقرة){ م ا ْ ِ  آر يء ا ي أ   ل ْ  ك يف  آر يُؤُ ْا ال  يػ ْعِقُا ف  و ْ ئاي   ال  يػ ْ ت ُ  ف  

اجػػػ  اػػػل سػػػفف الرسػػػ ؿ حػػػا  اهلل ما ػػػ   سػػػاا ةف ي ػػػيا  سػػػ يا ةعتػػػ الا السػػػتة اـ 
ةػر ا أرفػيءكا " ما    سػااح يي الرس ؿ حا  اهلل اسل , ال ال ي  سا ت مي ما  األرفيء

, أخر ػػ  أرػػ  دا  د)" ريلاػػبلة لةػػب   اضػػرر  ا ما  ػػي لع ػػر  ارقػػ ا ر ػػف ا اػػل المضػػي  
 ال  لا الد يي ت     لا ال ي  ريستة اـ الةا ف ال ال يف ة  كبلا ةػ  األب  ,( أحم 

رعػػ  ( 01 -7)يلاػػبلة لمػػ ة ًػػبلث سػػف اترةػػر األاسػػل الب ايػػف  ,  األـ ردسػػا ب ةتػػ رج
 .(الضرب ال ممر م ر سف ات) تدتل ال  ة  إيقيع العقيب  ذل 

مفػػ ةي   مػػيم  رضػػل اهلل مف ا  اهلل ما ػػ   سػاا لعمػػر رػػ  أرػػل سػاكػلل  ت    ػػ  حػػ
ا   ػ  حػا  اهلل ما ػ   سػاا ,  كيات ي   ت  ل ال حػدس  ال عػيـ, كيف ابلةيا حغ راا 

 رػبل تعف ػ   ال تػراخ   سػا ف ةعت لػف, ت    يا تتضر ةع  ك   تد ف سا ف المررل لامتررػل
 كػػم , يػػي اػبلـ سػػا اهلل  كػػم ر م فػػ : ح فمػػي قػػيؿ لػ  حػػا  اهلل ما ػػ   سػػاا, مػ  الت   ػػ 
امػػي زالػػت طعمتػػل اػػل األكػػم كمػػي :قػػيؿ ممػػر رػػ  أرػػل سػػام  رضػػل اهلل مفػػ , ةمػػي يا ػػ 

 (.البةير  أخر  )(مامفل الفبل حا  اهلل ما    ساا
 لتدخػلف  , معر ؼ  لتف  ف مػ  المفدػرلتدةرف ريل" ق ل  حا  اهلل ما    ساا ال 

 فػي يدػ ف الدػـل  ال ػ ة , (أخر ػ  أرػ  دا  د) " لتدطرا  ما  الدا أطػرا ,ما  ي  الةس  
 لدػػ  رعػػ  الت ضػػ ر لؤلرفػػيء  تعاػػ م ا خ ػػد ةميرسػػت ا , اػػل اسػػتة اـ سػػا ف ال الػػ ي 

 .لةا ؾ يتعيرض ة  ال ي   العرؼ
الترر ػػف ماػػ  اإلقفػػيع  ر ػػػيف  , سػػااحػػا  اهلل ما ػػ    ػػ   الفبػػلةػػ  أيضػػيا يتضػػر  

ال ػػيب الػػل   ػػيء   ا ػػ  ,اػػل الدػػ يي الػػل  أخر ػػ  أحمػػ , قػػيبالدجػػف قبػػم إيقػػيع الع
 ك   تعيةم ةعػ  حػا  اهلل ما ػ   سػاا  ,لارس ؿ حا  اهلل ما    ساا يةتدذا  ال اللا 

أاػػ  كػػيف اػػل ةجتمػػ  ةػػ  ةبلحًػػف , ريإلقفػػيع  الدجػػف حتػػ  زاؿ ةػػي رفسةػػ  ةػػ  رابػػف اللاػػ 
 .مررل ل ي  الدم ف لمديرة 
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 فػي اقػ  ال سػا ف لآلرػيء ماػ  , ةػ  أ اةػر ال ػرع  مف ةي تتعػيرض سػا ف ال الػ ي 
 ي ػػ   لػػلل  حػػ يي أسػػميء , األرفػػيء إال اإلحةػػيف اػػل المعيةاػػف  الفسقػػف  البػػر  الاػػاف

 فػػػي أةر ػػي الفبػػػل حػػا  اهلل ما ػػػ  , رضػػل اهلل مف ػػػي مفػػ ةي ق عػػػت الاػػاف ردة ػػػي الم ػػركف
 . لد  ال تتبع ي ال ال ي , تبر ردة ي  ساا أف

اػػل االمتػػراؼ ردػػا ال الػػ ي  اػػل الةػػا ف  ال يمػػف  لفػػي  ػػ   ديففػػي الدف ػػ يتضػػر 
حتػػػ  يدػػ ف لاترر ػػف  الت   ػػػ  أًػػراا  اضػػديا اػػػل  , لدػػػ  ر سػػ  ف  امتػػ اؿ, ماػػ  أرفي  مػػي
 .سا ؾ األرفيء
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 ى:األدرةىوالدلطظىالوالدوظ:ىالمبحثىال  نا
 الرك ػػػلة األسيسػػ ف التػػػل يرتدػػػل ما  ػػػي , األسػػػرة الموسةػػػف اال تميم ػػف األ لػػػ  تعػػ 

ا اػػل مما ػػف التف ػػئف اال تميم ػػف  ػػم ذلػػ  لػػ  ر ي ال,  ت ػػد م أرفي ػػ  المجتمػػ  اػػل رفػػيء
 الفسةػػ ف ألرفي  ػػي ريمتبير ػػي الماػػ ر األ ؿ الػػل  يدتةػػب ةفػػ  السػػرد ة ػػيمر  االاتمي  ػػف 

 تُعػػّ  ةػػ  الفيح ػػف  .(067: 4101, مبػػ  الػػرؤ ؼ) أةػػ  رمػػي تمفدػػ  ةػػ  حػػب  رمييػػف  ةدياػػف
ا ل الةا ف  ال ح ة اال تميم ف األ لػ  , اال تميم ف الابفف األ ل  ال الد ية اال تميم ف
أ  ذات امػ   ,ةمػي يُمٌػم  حػ ة ة   ػف, التل يفتًا ة  خبلل ي الةػا ؾ العػيـ ألاراد ػي

 .(04 : 0240, الت يجر )ألاراد ي_ اةب يا _ة ح  ة    
اعػػ  طريق ػػي ,  ػػيأقػػ   اًػػا المجتمػػ  ماػػ  الػػراا ةػػ  حػػغر حجماألسػػرة   تعػػ   

  ػػل المةػو لف مػػ  التف ػػئف اال تميم ػػف , (44 :0241, الجػ ير)يدتةػب األاػػراد إاةػػيا ت ا
ا ػػل تاعػػب د راا أسيسػػ يا اػػل سػػا ؾ األاػػراد ر ريقػػف سػػ يف أ  ا ػػر ,  الضػػب  اال تمػػيمل

 ػػػػػل  الفمػػػػػيذج , ك ف التػػػػػل تقػػػػػ ة ي ألرفي  ػػػػػي ذلػػػػػ  ةػػػػػ  خػػػػػبلؿ الفمػػػػػيذج الةػػػػػا  , سػػػػػ يف
ر سػػابيا أ  إيجيرػػيا اػػل ترر ػػف   التسػػيمبلت التػػل تػػ  ر داخػػم األسػػرة  ػػل الفمػػيذج التػػل تػػًو

 ما  الػراا ةػ  تعػ د ةوسةػيت التف ػئف اال تميم ػف إال أف األسػرة كياػت  ال . الفيوئ  
ر اػػػل كػػػم ةدتةػػػبيت اإلاةػػػيف الميديػػػف  ,  المعف يػػػفزالػػػت أقػػػ   ةوسةػػػف ا تميم ػػػف تػػػًو

يسػتمرار ر  ل الموسةف المةتمرة ةع  , ايألسرة  ل الموسةف األ ل  ال ح ية اإلاةيف
, أرػ   ػػيد ) إلػ  أف ي ػدم أسػرة   يػ ة خيحػف رػ , ر ريقػف ةبيوػرة أ  ا ػر ةبيوػرة, ح يتػ 

0208 :426). 
 ير ػػػ  احتسػػػيظ األسػػػرة رػػػ  ر ي الر  ةػػػل اػػػل التف ػػػئف اال تميم ػػػف إلػػػ  ةيل ػػػي ةػػػ  

ةمػػي يجعا ػػي أاةػػب  ػػل  , يسػػ ف ةم ػػلة مػػ  سػػي ر الموسةػػيت اال تميم ػػفخاػػي ص أس
 ت ػػتا  ػػل  الةاػػي ص ةػػ  , الموسةػػيت لتبػػ أ ا  ػػي  ةف ػػي مما ػػف التف ػػئف اال تميم ػػف

 :ميةا  
ةمػي يجعػم , أف األسرة  ل ال ح ة اال تميم ف األ ل  التل يف د ا  ي السرد :األ ؿ

ُتمٌػػم الفمػػيذج التػػل , عبلقػػيت التػػل يةبر ػػيال ريقػػف التػػل يتسيمػػم أمضػػيؤ ي ةعػػ   اػػ ع ال
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,  يتػدًر ر ػي امػ   االاسعػيلل  العػيطسل, ستت دم  اقػيا ل ػي تسيمبلتػ   مبلقيتػ  اال تميم ػف
 . ل لا كا  أًر  ال س ر مما ف التف ئف اال تميم ف لاسرد

الجميمػػػف  " Cooley كػػػ لل"الفمػػػ ذج األةٌػػػم لمػػػي سػػػمي   تُعػػػ أف األسػػػرة  :الٌػػػيال
يُقاػػ  ر ػػي الجميمػػف الاػػغ رة التػػل تتم ػػل ريالرتبػػيط  التعػػي ف المتةػػم   رػػيل د   , األ ل ػػف

 األسػػرة  ميمػػف أ ل ػػف ألا ػػي ال سػػ  الػػل  يػػتعاا السػػرد اػػل إطػػػير  ,  القػػرب  الم ا  ػػف
ا ػل , األاميط الةا ك ف التل تد د ةي سػ ؼ يدتةػب  ا مػي رعػ  اػل الجميمػيت األخػر 

 اػػل , سيسػػ ف اػػل ت ػػد م طب عػػف السػػرد اال تميم ػػفأا ػػي أ: أ م ػػي, أ ل ػػف ةػػ  اػػ احل كٌ ػػرة
 ات جػػف  ػػلا التػػرار  يدػػ ث ,  تتم ػػل  ػػل  الجميمػػف ريالرتبػػيط  التعػػي ف, ت ػػد م أادػػير 

أرػػ  )رد ػػي تاػػبر ذات السػػرد اػػل ح ػػية  أ ػػ اؼ الجميمػػف , ت حػػ  رػػ   أاػػراد الجميمػػف

 .(427: 0208,  يد 
  :ة هموظىاألدر

ك ا ػػػي أداة ا تميم ػػػف ُة ممػػػف لتميسػػػ    تتضػػػر أ م ػػػف األسػػػرة اػػػل المجتمػػػ  ةػػػ 
ت ػ ؼ إلػ  إخضػيع السػرد لاقػ ا ,   س اف لاضػب   الرقيرػف اال تميم ػف, المجتم   ترار  

 التقيل ػػػ   العػػػرؼ  األامػػػيط الةػػػا ك ف التػػػل يتبفي ػػػي المجتمػػػ  ةػػػ  خػػػبلؿ ق ية ػػػي رعما ػػػف 
المجتمػػػ  كمػػػي أا ػػػي  ػػػل المػػػرآة التػػػل تفقػػػم لاسػػػرد حػػػ رة لم يلػػػب , التف ػػػئف ألاراد ػػػي

ادامػي كياػػت الم يلػب  اضػػدف كامػي كياػت قػػيدرة ماػ  اقػػم الاػ رة الدق ق ػػف ,  ت قعيتػ 
 كامػػي أتيحػػت لاسػػرد  ضػػ حيا يةػػيم   ماػػ  التد ػػ  , لقػ ا المجتمػػ   اتجي يتػػ   تقيل ػػ  

كمػػي أف األسػػرة  ػػل ال سػػ اف األسيسػػ ف لت ػػ ير السػػرد  إمػػ اد  لم ا  ػػف , ةػػ  المجتمػػ 
 .(08: 0241, حقل  أر  سد فف)يمل الل  يمر ر  المجتم احت ي يت التغ ر اال تم

ةػ  أكٌػر   الػل  يعػ,  تمٌم األسرة اإلطير األسيسل لاتسيمم ر   ال ال ي   األرفيء
الًر ؼ تدً راا ما  اتجي يت األرفيء  سا ك ا ةفل ال س لف المبدػرة  تةػتمر ايما تػ  اػل 

اػػل كٌ ػػر ةػػ  الةبػػرات ال  ة ػػف  يا   ةػػ ر  ف ل مػػي أًػػراا اايل الػػ , مراحػػم التيل ػػف ةػػ  العمػػرال
رمعفػ  أف األد ار اال تميم ػف التػل تُفةػب إلػ  السػرد , (41: 0241, حقل  أر  سػد فف)لؤلرفيء

 ر ػػي يػػتا اػػتر , ةػػ  ِقبػػم أسػػرت  تعتبػػر ةستيحػػيا ر  ةػػ يا لبػػيقل األد ار اػػل ةجتمعػػ  الدب ػػر
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اػل ( لة يسػ ف  الٌقيا ػفكيلترر يػف  االقتاػيديف  ا)أر اب الموسةػيت اال تميم ػف األخػر 
الد ية اال تميم ف التل تد ف ة ح ة أةية  ػػ ال ر يف األةر ػػػ  ما  ػي يت قػ  اجيحػ  اػل 

 (.04: 0999, ممر)الد ية أ  ا ا  ا  ي
 تةػػػي ا األسػػػرة اػػػل الدسػػػيظ ماػػػ  أرفي  ػػػي ةػػػ  الًػػػ ا ر الغريبػػػف  ال خ اػػػف ماػػػ  

ال ت  ئت ا ل د اػ ا أمضػيء اػيما    كمي أا ي قيدرة ما  أف تاعب د راا ح  ييا , ةجتمع ا
كمي يتضر د ر ي الد    ة  خػبلؿ , ال المجتم  ة  خبلؿ مما ف التف ئف اال تميم ف

مػ  طريػا تع يػ  األرفػيء , تعي ا ي ة  الموسةيت المجتمع ف األخر  راػ رة ا ػر ةبيوػرة
أيضػػػيا إلػػػ    تفب ػػػ  األرفػػػيء, ماػػػ  طيمػػػف القػػػ اا    األاًمػػػف  احتراة ػػػي  االةتٌػػػيؿ أل اةر ػػػي

 اا كمػػػي أف لؤلسػػػرة د ر , أخ ػػػير الجػػػرا ا  الةػػػا ك يت المفدراػػػف ماػػػ  ا  ماػػػ  المجتمػػػ 
 ةدي لػػػف ت حػػػ م , اػػػل ت  ئػػػف األرفػػػيء لمػػػي سػػػ عتري ا ةػػػ  تغ ػػػرات اسةػػػ ف  مضػػػ يف يا ة مػػػ

 إقيةف  ة ر الدب  الم دة ة  أرفي  ا حتػ  ياجػد األرفػيء لؤلسػرة , المعا ةيت الةا مف
 .(94: 0244, الرة ر)لئل يرف م  أيف تةيؤالتمف  ح  ث ة داف أ  

 تمٌػػػم األسػػػرة الةػػػع ديف المعيحػػػرة الةا ػػػف اال تميم ػػػف الاػػػغر  ذات ال ظػػػي   
ف  األرفػيء ااألرػ  )ةػع د  التػل تتدػ ف ةػ    اػ  الفةق ف الدبر  ال البفيء اال تمػيمل ال

 تقػػػػػػػـ  ريل ظ سػػػػػػػف الب  ل   ػػػػػػػف اػػػػػػػل تل يػػػػػػػ  المجتمػػػػػػػ  الةػػػػػػػع د  ريلعفيحػػػػػػػػر , (اقػػػػػػػ 
قياػػف المجتمػػ  لؤلرفػػيء , (األرفػػيء)الب ػػريف  تػػود   ظ سػػف المررػػل التف ػػ ئ ف اػػل اقػػم قػػ ا ً 

,  التعػػػػػيل ا ال يف ػػػػػف,  الضػػػػػ ار  األسػػػػػريف, اتدةػػػػػب ا الاغػػػػػف العرر ػػػػػف  العػػػػػيدات العرا ػػػػػف
التػػل ,  ك س ػػف التعيةػػم  االتاػػيؿ ةػػ  اآلخػػري   األقررػػيء  الغررػػيء,  المميرسػػيت الةػػا ك ف

 ةػػ  ,  اات ػػيء رمرحاػػف الروػػ  أ  الفضػػ  ال ػػبيبمرحاػػف س لػػف ةػػر راا رتبػػ أ ةػػ  ةرحاػػف ال 
خػبلؿ  ػل  المراحػم العمريػف الت  ريػف الػٌبلث تضػ  األسػرة الةػع ديف الابفػيت األسيسػػ ف 

 (.2: 0247,العمر) (الةا ؾ ال ةال  اال تميمل)ال رفيء سا ؾ أرفي  ي
ر رػرت "ما ػ    التػل ةػ  أ م ػي ةػي أكػ  وتقومىاألدرةىب لطدولدىملنىالوئل   ىىى

 تػيلد ت ريرسػ ال" ," William Kwood لػ ا كػ  د ", " Robert McIverةػيك سر 

Talcott Parsons "  "كػػيرؿ ةيا ػػييا Karl Mannheim " , ػػل  ظ سػػف تف ػػئف  
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األرفػػيء  تػػرر ت ا  تقػػ يا سػػا ك ا  اػػا ةػػي يريػػ   المجتمػػ   يرتضػػ    يعتمػػ   اػػل خ  ػػ  
التسيمػػػػم اال تمػػػػيمل رػػػػ   أاػػػػراد األسػػػػرة يدّقػػػػا إف  .(482: 4115,الدةػػػػ )اال تميم ػػػػف 

 التسيمػػػػم الػػػػبلـز لفمػػػػ  ال سػػػػم , االاتمػػػػيء العػػػػيطسل  االرتبػػػػيط اال تمػػػػيمل  الب  لػػػػ  ل
اتتدّ ف وةا ت  الة يف ةػ  ,  استع اد  لاتعيةم ة  اآلخري   التد   ةع ا, ا تميم يا 

د   اال تمػيمل خبلؿ اكتةيب العػيدات  القػ ا األسيسػ ف التػل تػفعدس اػل سػا ك  السػر 
 ال وػػ  أف العبلقػػيت اال تميم ػػف داخػػم األسػػرة ل ػػي , (40: 4101, ال ػػميس) اإلاةػػيال

اػفم  العبلقػػف القي مػف رػ   أاػػراد األسػرة لػػ  د ر , تػدً ر ةبيوػر  مم ػػا اػل وةاػ ف السػػرد
 ةػ   فػي تتضػر ,  التعػيط   ر ح التسػي ا اال تمػيمل, أسيسػل اػل التميسػ  ال ةاػل

, تػػل تةػتة ة ي األسػػرة اػػل ترر ػػف أرفي  ػي  تػػد  ا ا لاد ػػية اال تميم ػػفأ م ػف األسػػيل ب ال
 .(77: 4101, المر   الةيرا)ل ابد ا أمضيء ايما   ال المجتم 

ال ػػـ   ػػل اسةػػ ي األسػػرة قبػػم قػػر ف خاػػت أ  سػػف ات  ال يمدػػ  القػػ ؿ أف األسػػرة
لمجتمػ  الػل   كمػي يتغ ػر ا, ايألسرة تتغ ر كمػي تتغ ػر سػي ر األاةػيؽ اال تميم ػف, ةضت

رػػػػم إف المجتمػػػػ  رةػػػػي ر ةد ايتػػػػ  الة يسػػػػ ف  االقتاػػػػيديف , تمٌػػػػم األسػػػػرة ا اتػػػػ  األ لػػػػ 
ر اػػل أوػػديؿ األسػػرة  اػػ ع التغ ػػر الػػل  ياػػ ب ي ادركػػف التاػػف   اػػل ,  اال تميم ػػف يػػًو

أدت إلػ  تقاػص امػ  األسػرة الممتػ ة  اتةػيع امػ   , ال جرة التل اجمت مف ػي, أ ر ري
 با ذل  ما  كٌ ر ة  المجتمعػيت المعيحػرة التػل حػ ث ا  ػي قػ ر   يف, األسرة الف  يف

سػ اءا أكػيف ذلػ  رةػبب التاػف   أ  التفم ػف , كب ر ة  الدػراؾ الجغرااػل أ  اال تمػيمل
 لعػػم أ ػػا التغ ػرات التػػل أحػػيرت األسػرة اػػل المجتمعػػيت  .اػل أ  ةجػػيؿ ةػػ  ةجيالت ػي

ًػػػر ماػػػ  ةتياػػػف العبلقػػػيت الػػػل  أ, المعيحػػػرة  ػػػل ةػػػي أحػػػيرت  ظػػػي   األسػػػرة  رفيء ػػػي
 ةػ  أسػرة كب ػرة الدجػا إلػ  ,  كلل  التد ؿ ة  أسرة ةمتػ ة إلػ  أسػرة ا  يػف, األسريف

 .  (02: 0240, العب   )أسرة حغ رة الدجا
 المجتمػػ  الةػػع د  كدحػػ  المجتمعػػيت التػػل دخاػػت ةرحاػػف التفم ػػف االقتاػػيديف 

اضبلا م  خا ح ت  ال يف ػف , ال  بت ما   رييح التغ ر اال تميمل  الٌقي,  اال تميم ف
أحبر يعيال ة  ة دبلت الت      التف ئف األسريف ال ةدي لػف لادسػيظ ماػ  ,  الٌقيا ف



 "اإلطار النظري للدراسة"الفصل الثاني                "                                       لسلطة الوالديةامتثال الشباب ل"رسالة دكتوراه

 

  

29 

 

 

 االسػػػتسيدة ةػػػ  ةع  ػػػيت التقػػػ ـ العامػػػل  الت ػػػ ر التقفػػػل اػػػل كياػػػف , المبػػػيدئ الةػػػية ف
ةػػ   ,الةػػع ديف المعيحػػرة ماػػ  األسػػرةأًر ػػي التغ ػػرات    كػػيف ل ػػل . المجػػيالت الد يت ػػف

 ت زي  األد ار رػ   ,  اةا الةا ف,  اةا العبلقيت ال اخا ف,  ام  ي, ايح ف تميسد ي
اقػػ  ك ػػست ال راسػػيت التػػل ايق ػػت ةجمػػم التغ ػػرات  (.0244, الجبػػري   آخػػر ف)أاراد ػػي
:  التػػل ةف ػػي, مػػ  أوػػديؿ تاػػ  التغ ػػرات التػػل تعرضػػت ل ػػي األسػػرة الةػػع ديف, األسػػريف

 اختبلؼ أوديؿ العبلقيت ر   األ  يؿ تبعيا الات ير  لا , رةاات ير الفم  الف    لؤلس
كمػي كػيف ةمدفػيا اػل الػفم  الممتػػ  , ةمػي  عػم الت احػم ا ػر ةمدػ  ا مػي ر ػف ا, الػفم 

ةمػػي يترتػػب ما ػػ  ,  كػػلل  اتةػػيع المةػػيحف الفسةػػ ف  اال تميم ػػف رػػ   األ  ػػيؿ, لؤلسػػرة
ة  ةػػ  قبػػم الدبػػير ماػػ   اتجي ػػيت الةػػ, اتجي ػػيت الػػرا  ةػػ  قبػػم ال ػػبيب لادبػػير

 (.090-091: 0240, الغريب)ال بيب
  :ةبن ءىالقوةىوالدلطظىداخلىاألدر

ةػػي  احتمػػيؿ ق ػػيـ وػػةص" إلػػ  القػػ ة ردا ػػي"  Max Weber ةػػيكس ا بػػر"يفًػػر 
رغػ  الفًػر مػ  األسػػيس , داخػم مبلقػيت ا تميم ػف رتفس ػل رابيتػ  راػا ةقي ةػف اآلخػري 

قػػػ رة ال ػػػةص أ  الجميمػػػف ماػػػ  تفس ػػػل رابيتػػػ  رمعفػػػ  , "الػػػل  يقػػػـ  ما ػػػ  االحتمػػػيؿ
" ا ػر  القػ ة ردا ػػي " Blauرػبل "أةػػي ,  اػرض سػ  رت  ماػ  اآلخػري ,  أ  ااػ   س يسػيت 

 ذلػ  , ق رة ارد أ   ميمف ة  األاراد ما  ارض رابت ي ماػ  اآلخػري  راػا ةعيرضػت ا
ياػت تُع ػ  م  طريا التر  ب أ  الردع س اءا كيف ذل  ال ودم ةفػ  المدياػ ت التػل ك

 .(029: 4101, اةبف ة  المتةاا  )" أ  ال ودم مقيب, رياتًيـ
إلػػ  أف ةس ػػـ  الةػػا ف  القػػ ة داخػػم " Sofilios Rothschildر ت ػػ م "ي ػػ ر 

ماػػ  أسػػيس األاعػػيؿ , يمدػػ  ق يسػػ  ر ريقػػف ا ػػر ةبيوػػرة, األسػػرة ةس ػػـ  ةتعػػ د األرعػػيد
مدػ  ق ػيس القػ ة داخػم األسػرة إذا  ي, الةا ك ف التل تةتبر ة  خبلل ي در ف قػ ة السػرد

اسػػػػػػت عفي أف اجمػػػػػػ  حاػػػػػػ اف اتةػػػػػػيذ القػػػػػػرارات  أامػػػػػػيط األزةػػػػػػيت  الاػػػػػػراع  تقةػػػػػػ ا 
 .(25: 0996, المجيلل)العمم
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ايلةػا ف كمػي يرا ػي  ػل , رػ   القػ ة  الةػا ف " Max Weber ةيكس ا بػر" يُم ل 
كمػي , ودم أ  ام ذج ةع   ةػ  القػ ة إذ يمػيرس الدػيكا القػ ة ريمتبير ػي حقػيا وػرم يا لػ 

_ حةػػب رأيػػ _ايلةػػا ف إذاا , يعتقػػ  األاػػراد أف  ا ػػب ا االةتٌػػيؿ لػػ   أل اةػػر   سػػا ت 
تعتمػ  ماػ  ةجم مػف ةػ  المعتقػػ ات تجعػم ةميرسػف القػ ة وػ ئيا وػػرم يا اػل اًػر كػم ةػػ  

 ريلتػػػػيلل تاػػػػبر ةةػػػػئ لف مػػػػ  االسػػػػتقرار الفةػػػػبل ألاةػػػػيؽ الةػػػػا ف , الددػػػػيـ  األاػػػػراد
 .(029: 4101, اةبف ة  المتةاا  )المةتاسف 

 ير  رع  العاميء أف الق ة تسترض    د م اء  ػػػػ حػرير أ  ضػمفل ػػػػػ رػ   طراػل 
 ق  يد ف الدٌ ر ة  مبلقيت الق ة مبلقيت ة ػتركف ا  ػي قػ ر , مبلقف الق ة أ  أطراا ي

  لا ةي  عم رعػ  العامػيء يم اػ ف إلػ  الفًػر , ةاد ظ ة  الت ااا  االاةجيـ  االتلاف
 لا المفًػ ر الػل  يركػل ماػ  مما ػف اتةػيذ القػرارات  إرػراز , ر رفيء الق ةلاق ة ة  ةفً  

رة اػػل  ػلا المجػػيؿ  Laswell" السػػ يم"افجػػ  أف , الػ  ر الػػل  تاعبػػ  الجميمػيت المػػًو

: 4101, المر ػ  الةػيرا)" الم يركف ال حف  القػرارات الم مػف اػل المجتمػ "يفًر لاق ة 
051). 

   يعفػل تاػ  ال ػبدف المعقػ ة ةػ  العبلقػيت التػل إذاا رفيء الق ة اػل الفةػا األسػر 
  فػيؾ ةػ  يفًػػر , أ  ةجتمػ  ةعػ  , تعبػر مػ  مفيحػر الةػ  رة  الةضػ ع اػل  ميمػػف ةػي

إل ػػ  ريمتبػػير  الةػػ  رة المبيوػػرة أ  ا ػػر المبيوػػرة التػػل يميرسػػ ي وػػةص أ   ميمػػف ا مػػي 
ب ماػ  ذلػ  ةػ   ةػي يترتػ, يتعاا رقض ف ةع فف أ  ت زيػ  ةاػ ر ةعػ   ةػ  ةاػيدر الفسػ ذ

 يقػػـ  امػػ  , (051: 4101, المر ػػ  الةػػيرا) تػػدً ر اػػل االتجػػي  الػػل  يسضػػا  حػػيحب القػػ ة
إذ تد د ل ا ا يرف م  المجتم  القػ ا التػل , األسرة  رف ت ي ر  ر  يـ ال ت     ال بيب

 تراقػػػب مما ػػػيت االةتٌػػػيؿ أ  التجػػػي ز ,  التقيل ػػػ  التػػػل يجػػػب اتبيم ػػػي, يجػػػب احتراة ػػػي
 .(67: 4117, ارايب ) ي تق ة

كد  اةػا آخػر , ايألسرة اةا ا تميمل ةد د ة  األد ار  المديايت  ال ظي  
 اػل المجتمػ  ,  يةتاػ  رفػيء القػ ة اػل األسػرة ةػ  ةجتمػ  آلخػر, ة  أاةيؽ المجتمػ 

كمػي تت ػير  رفػػيءات القػ ة اػل األسػػرة , ال احػ  اسةػ  حةػػب طب عػف ق يميتػ  اال تميم ػػف
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ابفيء الق ة ال أسر المجتمعيت الريس ف تت ير  ة  رعضػ ي , ال تميم فرت ير  الق يميت ا
, اةبػػف ةػػ  المتةااػػ  )  دػػلا... أكٌػػر ةػػ  ت ػػير  ي ةػػ  رفػػيء القػػ ة اػػل األسػػر الدضػػريف

4101 :050). 
أاٌر ر ل   ػػف مػػػيدة ردا ػػي أسػػػرة _  حػػ  األسػػرة العرر ػػػف اػػل األدر ػػػيت الة سػػ   ت

 تػػ ما , ماػػ  الل  ػػف  ماػػ  األرفػػيء ةػػ  الجفةػػ  يمػػيرس األب ا  ػػي سػػا ف كب ػػرة , أر يػػف
 ػػػل  الةػػػا ف األر يػػػف ظػػػر ؼ الماد ػػػف االقتاػػػيديف التػػػل ايلبػػػيا ةػػػي تدػػػ ف ر ػػػ  األب إلػػػ  

 ةميرسػف ةٌػم , ةدياػف  اضػدف داخػم األسػرةعيدات  التقيل   التػل تع ػل لػؤلب  ياب ال
ًػػير سػػاب ف  ػػل  الةػػا ف ةػػ  قبػػم األب خيحػػف ماػػ  األرفػػيء ةػػ  ال ػػبيب قػػ  تػػود  إلػػ  آ

 .(01: 0991, خ ر )ما  وةا ف  والء األرفيء 
تفي لػػػػت رعػػػػ  ال راسػػػػيت التغ ػػػػر الػػػػل  حػػػػ ث اػػػػل الةػػػػا ف داخػػػػم األسػػػػرة اػػػػل 

, ةجتمػ  ذكػػ ر  اب فمػي أكػػ  الػبع  ماػ  أف المجتمػػ  الةػع د   ,المجتمػ  الةػع د 
ةػ  ذلػ  ةػي ذكػر  , رأ  البع  اآلخر أف  فيؾ تغ ر حػ ث اػل العبلقػيت داخػم األسػرة

لآلرػيء  ردا  ةجتم  ذك ر  ةع د المجتم  ال   ما  الراا ة   ح دار 0208الة   
إال أف رع  ال راسيت اال تميم ف الت ب ق ػف أًبتػت , سا ف ا تميم ف ة اقف ما  األ الد

 فػيؾ امتػراؼ كيةػم أف ق مف طيمف األب ال المجتم  الةع د  ق  ااةسضػت  لػا يعػ  
ابعػػ  أف كياػػت العبلقػػف رػػ   اآلرػػيء  األرفػػيء اػػل , (086 :0208, الةػػ  )رةػػا ت  ة اػػا 

 كيات العبلقف مم ديف ر ي الدٌ ػر , المجتم  الةع د  التقا    تتةا ريل  ة  الاراةف
(  077: 0240, الة  ػب)ة  االحتراـ  التق ير لؤلب  الة ؼ  ال يمف ة   ياب األرفيء

لل لػا يعػ  التػ رج ال رةػل اػل العبلقػيت  الةػا ف رػ    ريلتػي, تد لت إل  مبلقيت أاق ف
 (.Khalifa, 2001)ال ال ي   األرفيء ة   داا ر دم  اضر ال  م   األسر

, طبلع ماػ  األسػرة  د ر ػي اػل رفػيء القػ ة  الةػا ف البلزةػف لضػب  أرفي  ػي رع  اال
يػػف التػػل  مبلقػػف أامػػيط الةػػا ف ال ال  ,ماػػ  ال ػػبيب التػػيلل مبدػػيسػػفاقل الضػػ ء اػػل ال

 .جير يا أـ ساب يا إيس اءا كيف سا كيا , ر  ييتاق ا ي ال أسر ا رةا ك ا داخم األسرة  خي
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 :الذب بىوالدلطظىالوالدوظ:ىالمبحثىال  لث

لتم  ػل ائػف ال ػبيب ي ا   الم تم ف ر راسف ال بيب حع رف ال تد ي  ةس ـ   اح      
, "ةػػ   ػػا ال ػػبيب"ر  تد يػػ  أ  رعبػػيرة أخػػ, ةػػ  أاػػراد المجتمػػ  مػػ  السئػػيت األخػػر 

 رػػيلترك ل ماػػ  المسػػي  ا المةػػتة ةف اػػل ماػػا الػػفسس اجػػ  أا ػػي ت ػػ ر إلػػ  ال ػػبيب إةػػي 
 اختاػ  , ( 09: 0987, الةػ  )"حػغير البػيلغ  "ماػ  أا ػا أ "كبير المرا ق  "ا ما  أا 

 ةػف ا ةػ  يػر  , زةف ػف ةال ػبيب اتػر   امف ا ةػ  يعػ,  ي  ةس ـ  ال بيبالعاميء ال تد
 الػبع  ير ع ػي إلػ  ةجم مػف ةػ  الع اةػم الفسةػ ف , ةرحاف ال بيب ظي رة ا تميم ػف أف

 ذلػػػ  لمػػػي , (44: 0209,  ػػػيف)  اال تميم ػػػف  الجةػػػم ف  العقا ػػػف  الجفةػػػ ف  االاسعيل ػػػف
ا ػ  يدمػم أرعػيداا ًقيا ػف , يٌ ر  ةس ـ  ال بيب ة  إوديل يت ت  ر ح ؿ تد يػ  ةي  تػ 

اةػػػتعرض ا مػػػي ياػػػل أل ػػػا اتجي ػػػيت  .(44: 0246, بيراسػػػ)  ا تميم ػػػف  حتػػػ  ر  ل   ػػػف
  :تعري  ال بيب

 : Youth Conceptىم هومىالذب ب
 :االتجي يت التيل ف ةف ي, االتجي يت الد يٌف ال تعري  ال بيب فيؾ الع ي  ة  

الػل  يرتدػػل اػل تد يػػ   لا ػبيب ماػػ  المرحاػف التػػل يػػتا  :االتجلل هىالبوولللوجا
 ,آؿ ال ػػ ت)  تعتمػػ  ماػػ  البعػػ  اللةفػػل, لجةػػا اإلاةػػيف ا  ػػي اكتمػػيؿ البفػػيء األسيسػػل

ا ػػػػلا االتجػػػػي  يدػػػػ د ال ػػػػبيب رستػػػػرة زةف ػػػػف اتسػػػػا ما  ػػػػي ميلم ػػػػيا أف تدػػػػ ف ( 48: 0248
 .(02: 0240, الدررل) سفف 42-05المرحاف العمريف ةير   

الل  يركل ال تد ي   لا بيب ماػ  الستػرة التػل تدػ ف رمٌيرػف  :االتج هىالن دا
إلػ  ,   يمر ا ػ  اإلاةػيف رػ   ةرحاػف ال س لػف  ةػي يتاػم ر ػي ةػ  حي ػف لاغ ػرالجةر الل

, (48: 0248, آؿ ال ػػ ت) ةرحاػف الفضػ   ةػي تتاػ  رػ  ةػػ  قػ رة ماػ  تدمػم المةػو ل ف
 لٌقياػػف المجتمػػ  ةػػ    ػػف , ا ػػل تمٌػػم ةرحاػػف ممريػػف تةضػػ  لفمػػ  ر  لػػ  ل ةػػ    ػػف

ح ػػػي تدػػػ ف مما ػػػيت الت ب ػػػ  , وػػػ رػػػ ءاا ةػػػ  ر ايػػػف الباػػػ غ  اات ػػػيء رػػػ خ ؿ الر , أخػػػر 
 . (42: 4119, ارايب ) اال تميمل ق  اكتمات
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ح ي يػرر  مامػيء  ػلا االتجػي  رػ   ةس ػـ  ال ػبيب  األداء  :االتج هىاالجتم را
رد ػػػػي تبػػػػ أ اتػػػػرة , (49: 0248, آؿ ال ػػػػ ت)اال تمػػػػيمل لػػػػؤلد ار التػػػػل يودي ػػػػي ال ػػػػبيب

ء أد ار  اال تميم ػػف التػػل تمدفػػ  ةػػ  ال ػػبيب ح فمػػي يدػػي ؿ المجتمػػ  تد  ػػم السػػرد ألدا
ا ػلا االتجػي  يفًػر إلػ  , (42: 0209,  ػيف)يجير ف  اعيل ف ال رفيء المجتمػ المةي مف را

تػػػػػ اارت ةجم مػػػػػف ةػػػػػ   اػػػػػاذا ةػػػػػي, ال ػػػػػبيب كدق قػػػػػف ا تميم ػػػػػف ال ر  ل   ػػػػػف ادةػػػػػب
 .(42: 4119, ارايب )  ل  السئف ة  ال بيب ُم تالةاي ص ال ائف الةديف 

ةػ  , ال ػبيبةس ػـ   تسيؽ ةد د لاعاميء ح ؿ ا ي   ردا  ال  4119 يوك  ارايب  
اد ػية , ح ي أا  ةرحا  ة  ةراحم الفم  مف  اإلاةيف ل ي ر ايف ةع فف  ذات ا ييف ةع فف

 ال يفتقم حيحب ي ة  ةرحاػف  ,اإلاةيف  ح ة ةتااف ةت اخاف السترات ال يمد  أف ُتجلأ
ف ةػ  ةراحػم الفمػ  ل لا يُادظ ال كػم ةرحاػ, إل  أخر  ال يـ  ةد د أ  سيمف ةد دة

 أا ػػػي ت ػػػدم ةػػػ    ػػػف أخػػػر  تقػػػ يميا  ,اسػػػتمرار خاػػػي ص المرحاػػػف الةػػػيرقف ةػػػ    ػػػف
  (.44: 4119, ارايب )لةاي ص المرحاف البلحقف ل ي 

اػػػل الممادػػػف   - سػػػفف 49 -05الػػػلي  تتػػػرا ح أممػػػير ا رػػػ    - ي ػػػدم ال ػػػبيب  
 تدتػػم , بليػ   اةػػمفاةػػبف ميل ػف ةػػ  الةػػديف تقػ ر ردػػ الل خمةػػف ة ,العرر ػف الةػػع ديف

 .(04: 0246. اسبير) %50 اةبف الفةيء ح الل , ة  الةديف %48ح الل 
  :الخص  صىالمموزةىلمرحلظىالذب ب

أ  اكتمػػيؿ الفضػػ   Pubertyتبػػ أ ةرحاػػف ال ػػبيب رتة ػػل ةرحاػػف راػػ غ الداػػا 
 اػػل ةرحاػػف , أ  قبا ػػي رقا ػػم,  يدػػ ث ذلػػ  مػػيدة مفػػ  سػػ  الةيةةػػف م ػػرة, الجفةػػل
كمػي يبػػ أ اػػل ةقيراػػف , المجتمػػ  لػػ " تاػػ ر أ  تعريػ  " يبػػ أ السػػرد اػل تد يػػ   المرا قػف

 ا  ػي أيضػيا , تا ر   إحةيس  رلات  رمةتا  إةديايت ًقيات   السرص التل تت د ػي ر ئتػ 
,  ةػ  االمتمػيد ماػ  األسػرة, يدخل اضيؿ المرا ا ة  أ م التدرر ة  الة  رة األسػريف

  ػػػػ  الةػػػػػا ؾ : الػػػػفم  األ ؿ ,ام ػػػػ   لاةػػػػا ؾ ي ا ػػػػ  ال ػػػػبيب اػػػػل  ػػػػل  المرحاػػػػػف 
ةٌبتػػيا , الػػل  ي ػػ ر إلػػ  راػ   اضػػر  حػػرير لمػػي يسعاػ  الدبػػير أ  ةضػػيد ل ػػا, المغتػرب

 الػل  ي ػ ر , "ًقياػف ارم ػف "       الةػا ؾ الػل  يعػ: أةي الفم  الٌيال ,العدس تميةيا 
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, اسػػبير)ت كػػيلمابس  المً ػػر  العبلقػػي, إلػػ  ت ػػ ر أسػػا ب ال ػػبيب الةػػيص اػػل الد ػػية
ريزديػػػػيد  ؿاسػػػل  م ػػػػ  الٌقياػػػػيت يػػػلداد لػػػػ   ال ػػػػبيب ال ػػػع ر ريالسػػػػتقبل, (42: 0246

 ,Darling & others) تبػػ أ ةةػػيرات ا لتدق ػػا أ ػػ اا ا المةتاسػػف, أممػػير ا
2008 .) 

أ  كمت ةف مي ما  ح   لستػرات ,  ق  يةتمر كمت ة   لي  الفم    الةا ك    ةعيا 
 ريلتػػػيلل اػػػاف ر ايػػػف  ػػػل  المرحاػػػف ت ػػػ   , الذلللب بةرحاػػػف  :  ػػػ  ةػػػي يةػػػم , ط ياػػػف

راػػػػ  : أ م ػػػػيةػػػػ    التػػػػل, ةجم مػػػف ةػػػػ  التغ ػػػػرات الب  ل   ػػػػف  الفسةػػػ ف  اال تميم ػػػػف
 أح يايا تتةل ة قسػيا مػ ا  يا , ال بيب لامعيي ر  الت    يت  الةا ف التل يميرس ي الدبير

      يعبػػر مفػػ  رمس ػػـ , كمػػي تم ػػم اتػػرة ال ػػبيب إلػػ  ت ػػ ير اةػػا ًقػػيال خػػيص ر ػػي, اد  ػػي
قياتػ  العيةػف  ,"ًقياف ال بيب"  تاػ  الٌقياػف التػل تُعبػر مػ  تدػ   حػرير لقػ ا المجتمػ  ً 
 (.42: 0246, اسبير)

 ُتمٌػػػم ًقياػػػف ال ػػػبيب مفػػػ  أااػػػب مامػػػيء اال تمػػػيع اػػػل أ ر رػػػي  أةريدػػػي إحػػػ   
الفمػ   ما  امتبير أف ال بيب يمٌاػ ف ةرحاػف ةػ  ةراحػم, الٌقيايت السرم ف ال المجتم 

اإلاةػػيال ل ػػػي ًقيات ػػي الةيحػػػف التػػػل تعبػػر مػػػ  ةجم مػػػف ةػػ  القػػػ ا  االتجي ػػػيت  اآلراء 
, اػل رعػ  الةػميت -أ  تةتاػ  مف ػي  -قػ  ت ػترؾ ةػ  الٌقياػف األـ ,  أاميط الةا ؾ

 تفدار  ظ سف  ل  الٌقياف السرم ف ال ت  ير ةجم مػف ةػ  المعػيي ر ُتمدػ  ال ػبيب ةػ  
ت  التجػػيرب اال تميم ػػف التػػل ياػػعب ماػػ  ا اكتةػػير ي اػػل اكتةػػيب الم ػػيرات  الةبػػرا

ضػػػ ء المعػػػػيي ر الٌقيا ػػػػف العيةػػػف  الةػػػػي  ة  التػػػػل تفتقػػػػم إلػػػ  ا ر اسػػػػ ف الدبػػػػير أ    ػػػػم 
 .(07: 0987, الة  )اآلريء

ح ية ال بيب ال الغيلب ت  ر اػل ااػ  المػف ارديػف ادػ   أف 0240 القع ب  يوك 
 الم ػػداف تدمػ  اػػل , ي ا ػفخيحػػف العبلقػيت الع, التدػرر ةػ  أ  ق ػػ د  ارتبيطػيت ةالةػف

ا ل التل تد د ايلبيا ا م ػف , الرؤيف التل يفًر ة  خبلل ي ال يب لاد ية العي ا ف  ةعفي ي
 أسػػػػا ب المع  ػػػػف  األحػػػػ قيء  ال م حػػػػيت التػػػػل يةػػػػع  لتدق ق ػػػػي  االرتقػػػػيء ل ػػػػي أ  

ل   ػل التػ,  لدم  ل  األة ر تدً ر ةبيور ما  ح ػية ال ػيب الميديػف  المعف يػف, العدس
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تدػػ د اػػل كٌ ػػر ةػػ  األح ػػيف أيػػ  يةػػد    ةػػ  ةػػ  يعػػ ل   ةػػ   ػػا أحػػ قيؤ     ػػل  
كمي تد د ق رات  ما  اخت ػير أسػا ب , األة ر تد د ل ر ف كب رة ًقيات   أسا ب ح يت 

 .  (40 :0240, القع ب) ةةت   ةع  ت 
  : نم طىالدلطظىالوالدوظىورالقته ىبدلوكىالذب ب

اػػػػل اػػػػرس القػػػػ ا  المعتقػػػػ ات ال يف ػػػػف  ةعػػػػيي ر يعتمػػػػ  المجتمػػػػ  ماػػػػ  ال الػػػػ ي  
الم اطفػػػف الاػػػيلدف التػػػل تةػػػيم  األرفػػػيء ماػػػ  أف يد اػػػ ا ةػػػ اطف   ايضػػػج    ةةػػػئ ل   

 قػػػ  اسػػػتد ذت العبلقػػػف رػػػ   اآلرػػػيء  األرفػػػيء خيحػػػف , (Henning, 2011)ا تميم ػػػيا 
تػػػل تدػػػ ث رةػػػبب التغ ػػػرات التفم يػػػف ال, ا تميةػػػيا كب ػػػراا اػػػل القػػػرف الع ػػػري , المػػرا ق  

 .(Barber & others, 2005)لؤلرفيء  اآلريء خبلؿ  ل  السترة 

, إف اال تمػػػػيـ ريلعبلقػػػػف رػػػػ   األسػػػػرة  ال ػػػػبيب  ػػػػ  ةةػػػػدلف ةف ج ػػػػف اػػػػل األسػػػػيس
 ماػ  ا م ػف  ػلا التدسػ س سػتتد د إلػ  قػ ر  , ايألسرة  ل ةرحاف التدسػ س اػل التف ػئف

كمػػػػي اػػػػل تد سػػػػ  , اقسػػػػ كب ػػػػر حيلػػػػف ال ػػػػبيب اػػػػل خاي اػػػػ   ت   يتػػػػ   سػػػػا ك يت   ة  
قػػ  يوسػػس , إف القةػػ ة  الفبػػل  اإل مػػيؿ الػػل  قػػ  ياقػػي  ال سػػم اػػل األسػػرة,  اادراايتػػ 

كمػي أف , لمةتا  ةًي ر س ء التد ػ  الةػا كل  التداػ ال  الم فػل  الد ػيتل مم ةػيا 
, الرمييػػف  الدمييػػف  الت احػػػم  حةػػ  الت   ػػػ   قبػػ ؿ ال سػػم  إحيطتػػػ  ريلدػػب  الدفػػػيف

الفسة ف  الت ااا  الٌقف ريلفسس  المفيمف الفسةػ ف  االاستػيح ماػ  الػ ا ي س وسس لاادف 
 .   (46: 4118, حجيز )ة  ة ق  قب ؿ اللات  تق ير ي,  الفيس

إف أ ا ةي ي ا   األرفيء ة  ة دبلت يفت  ال األحم م  طب عف الةػا ف ال ال يػف 
اسػػػػػػتجيرت ا   رد اعػػػػػػم األرفػػػػػػيء أ , األسػػػػػػرةالتػػػػػػل تمػػػػػػيرس ماػػػػػػ  األرفػػػػػػيء ةػػػػػػ  خػػػػػػبلؿ 

ةٌػػير   ايلدريػػف اػػل ةقيرػػم رةػػ  الةػػا ف  الفسػػ ذ  ػػ  أةػػر يعػػ, (4114, اسػػميم م)ح يل ػػي
إلػػ   ػػ ؿ حػػيد يسضػػل إلػػ    ػػ ؿ  اقػػيش رػػ   اآلرػػيء  األرفػػيء  الػػل  قػػ  يتدػػ ؿ أح ياػػيا 

, يدي ؿ كم طرؼ ا   رةػ  سػا ت   اػرض رأيػ  ماػ  ال ػرؼ اآلخػر, حراع ر   ال را  
 ػم التدػرر أليػ  ةػ  الةػا ف  الدريػف سػع يا ةػ  د ةيا اد  الم ايألرفيء المرا ق ف يةع ف

إلػػ  إحدػػيـ قبضػػت ا ماػػ   ر فمػػي يةػػع  آرػػيؤ ا, الديةػػم ا مػػي رعػػ  ةػػ  سػػا ف ال الػػ ي 
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ف يد اػػػػ ا  ػػػػا المر ػػػػ  األ ؿ  األخ ػػػػر اػػػػل كػػػػم ةػػػػي يةػػػػص أرفػػػػيء ا  يتعاػػػػا أأرفػػػػي  ا   
 .(98: 0247,الة يم)ر ا

رعػ  الم ػدبلت أ  األزةػيت الفسةػ ف مفػ  يود  الت  د أح يايا إل  التةبب اػل 
 حي لػت اػرض , خيحف إذا تعيرضت الت   يت األسريف ة  اتجي يت ال ػبيب, ال بيب

  ػػلا ةػػي أًبتتػػ  الع يػػ  ةػػ  ال راسػػيت التػػل , (67 :4117, ارايبػػ ) سػػا ت ي ماػػ  ا رقةػػ ة
رتب  التػػل أكػػ ت اتي ج ػػي أف تددػػا ال الػػ ي  ردرفػػي  ا يػػ, أ ريػػت ماػػ  المجتمػػ  العررػػل

ر كػلل   يًو, أ  م ـ االتلاف العيطسل ل   األرفيء خيحف اإلايث, رً  ر سمف العاير ف
 مػ ـ ال ػع ر , كمي يرتب  راسف العفيد  م ـ المر اػف, اجيزما  ق رات األرفيء ما  اإل

 .(01: 0991, خ ر )ريألة 
, ف األسا ب المتةا  الل  يةتة ة  ال ال اف اػل الترر ػفأ 4101 ال ميس ير  

ًػػا يدػػرة ا ةػػ  ارحػػف إحػػ ار األحدػػيـ  اتةػػيذ , تدّمػػم ةةػػو ل يت ا يدػػـر األرفػػيء ةػػ 
ايألسرة التل تتب  أسػا ب التةػا  ايلبػيا تفمػل لػ   األرفػيء  الت اكػم , القرارات المفيسبف

, ال ػػػميس)أ  ال يمػػػف العم ػػػيء أل اةر ػػػي , الةػػػ ؼ ةػػػ  الةػػػا ف,  ضػػػع  الٌقػػػف رػػػيلفسس
ا ػػر قػػيدري  , اػػل الغيلػػب ااةػػدير  ف اإف اآلرػػيء المتةػػا    يدػػ ف أرفػػي  . (80 :4101

  ػػػل  الةػػػميت ,  يد اػػػ ف أح ياػػيا مػػػ  اا     مف سػػ  , ماػػ  تدػػػ ي  مبلقػػيت ا تميم ػػػف
 (.:27White & Woollett, 1992)تمت  إل  ةرحاف ال بيب

كمػػػي أف الةػػػا ف ال ال يػػػف المتةػػػي اف التػػػل يً ػػػر ال الػػػ اف ا  ػػػي سػػػ  رة ةفةسضػػػف 
 , ماػ  ا أرفػيء ا مبئػيا  -اػل  ػلا الػفم  ةػ  المعيةاػف -رػيء ير  اآل ,قا بل ميطس يا   دمميا 

 ريلتػيلل ال  ,لػ ي ابل ي عر األرفيء ررمييف ال ا , يترك ا ا لم ا  ف الد ية ة  د ف ت    
ح ػػي يُتػػرؾ األرفػػيء ةػػ  قبػػم  الػػ ي ا رػػ  ف ت ػػج   ماػػ  الق ػػيـ رػػد  , ي ػػعر ف ريألةػػيف

 ةػ  د ف أ  ت   ػػ  , اػ ب ا ػػ  رػػ  ف ةديسػبف ماػػ  أ  سػا ؾ ا ػػر ةر , سػا ؾ ةراػ ب
 . (85: 4101, ال ميس) إل  ةي يجب ما  ا اعا  أ  ةيال يسعا ا 

 اج  أف اآلًير الترر يف لاةا ف ال ال يف المتةي اف كياػت سػببيا ر  ةػ يا ةػ  أسػبيب 
اقػػ  أكػػ ت ذلػػ  الفتػػي   , ا ػ ء الع يػػ  ةػػ  الم ػػدبلت الةػػا ك ف اػػل ةرحاػف المرا قػػف
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ماػػ  ةجم مػػف ةػػ  المػػرا ق    آرػػي  ا   Chery1 2006سػػف التػػل ت حػػات إل  ػػي درا
أيضيا تد ف الم دبلت الةا ك ف ل   األرفػيء كب ػرة اػل الم رسػف , (95: 0247, الة يم)

ح ػػي يةػػتب  األرفػػيء ,  يتػػ ا  التقػػ ير لا الػػ ي  ات جػػف ضػػع  االاتمػػيء لؤلسػػرة,  األسػػرة
 تةػ د األسػرة , رضػف أ  تػدخ رر ال ي ا ألا ا يت قع ف ةف ا تدق ا كم طابػيت ا رػبل ةعي
 تتػػػ ا  الرابػػػف اػػػل الم ػػػيركف , م ػػػ ا  ف التاػػػرؼ  التسد ػػػر رةػػػبب مػػػ ـ   ػػػ د  ػػػ ؼ

ف ةٌػػػم  ػػوالء األرفػػػيء يتم ػػػل ف إ يمدػػ  القػػػ ؿ , األسػػريف ات جػػػف االمتمػػيد ماػػػ  اآلخػػػري 
, ( 82: 4101, ال ػميس), ر ر ف ةفةسضف   اا ة  الفض  العيطسل  التد   اال تمػيمل

 يد اػػ ف ا ػػر ,  لػػ س لػػ ي ا أ ػػ اؼ اػػل ح ػػيت ا, ال يدػػ ف لػػ ي ا القػػ رة ماػػ  التفػػياسكمػػي أاػػ  
 ( :28White & Woollett, 1992)قيدري  ما  ضب  أاسة ا

ف احتراـ الةػا ف ال ال يػف ةػ  قبػم األرفػيء يقتضػل أف تدػ ف أ 0247 الة يم توك  
  يةمي يجعم األرفيء رع  , د ٌ يت يأ  اؼ  ل  الةا ف  اضدف ة  خبلؿ إقفيع األرفيء ر

ةػ  خػبلؿ  ف ةي تد ف الةا ف ال ال يف ايةضػفم  العدس تميةيا , م  مما ف التمرد ما  ي
وةاػ ف ال  ةي يسرض  اآلريء ما  أرفي  ا ة  ق اا    أاًمػف ال تةػرج مػ  ك ا ػي أحديةػيا 

 ال وػػ  أف سػػا ف ال الػػ ي  , (98: 0247,الةػػ يم) يجػػ  األرفػػيء ل ػػي أ  ةبػػرر الحتراة ػػي
رػػ  أف تدػػ ف سػػا ف ةت ازاػػف ةػػ  خػػبلؿ رػػلؿ ال الػػ ي  الج ػػ  اػػل  ال , ل ةػػت رػػبل حػػ  د

حت  يمد  البع  م  أيف أضرار اسة ف قػ  تادػا , ةعراف ةي    األاضم لماادف األرفيء
 (. (Henning, 2011ريألرفيء ات جف ةدي لت ا احتراـ سا ف  ال ي ا

ح ؿ  الختبير تا رات ال ال ي   Smetanaام  خبلؿ دراسف قيـ  ر ي سم تياي 
ةػػ   54ةػ  األة ػيت   84الػ  ر الجػ  ر  لاةػػا ف ال ال يػف ةػ  خػػبلؿ م فػف ةد اػف ةػػ  

 :التيلل يتضم اتسا اآلريء ما  أف أ م ف د ر الةا ف ال ال يف الر  أف , اآلريء
 .ضب  الق ام  األخبلق ف لؤلرفيء داخم ا يؽ األسرة( 0
 . ضب  األمراؼ  التقيل   لؤلرفيء خيرج ا يؽ األسرة( 4
 (011: 0247,الة يم)تفم ف الا اقف  ال الء ل   األرفيء ال ةةتا  العبلقيت( 4
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ايلت ػ د قػ  يجعػم , ال و  أف التةي م أ  الت  د ال ترر ف األرفيء ا ػر ة اػ ب
ألا ػا يدػي ل ف أف يقفعػ ا ةػ  حػ ل ا , األرفيء يتةم ف ريلعفيد  خيحػف اػل سػ  المرا قػف

ف ةٌم  ل  الةػا ف المت ػ دة ةػ  قبػم ال الػ ي   ةميرس, (011: 0247,الة يم)أا ا كبير
اقػ  أًبتػت , ق  تود  إل  آًير ساب ف ماػ  وةاػ ف  ػوالء األرفػيء, خيحف ما  ال بيب

أف  ,ما  ال بيب الدػ يتل 0975إح   ال راسيت الم  اا ف التل قيـ ر ي ةا س  تركل 
العػػيطسل لػػ    أ  مػػ ـ االتػػلاف, تددػػا ال الػػ ي  ردرفػػي  ا يػػرتب  رً ػػ ر سػػمف العاػػير ف

ر تددػػا ال الػػ ي  ريألرفػػيء اػػل قػػ رات ا ماػػ  اإلاجػػيز, األرفػػيء خيحػػف اإلاػػيث , كمػػي يػػًو
أةػي التػ ازف  ,مر اػف التػل يتاػ  ر ػي رعػ  األرفػيء أيضيا يرتب  ميدة راسف العفيد  م ـ ال

 مػي يرتب ػػيف ر  ػ د مبلقػف ة ػيركف ةػػير   أاالبيحػي العػيطسل  الٌقػف رػيلفسس اقػػ  أ ضػر 
ادامػي كياػػت  فػيؾ قفػػ ات لبلتاػيؿ ةػػ  ال الػ ي  كامػػي أحػبر األرفػػيء ,  ال الػػ ي  األرفػيء

,  كامػػي قضػػ  ال الػػ ي   قتػػيا أكبػػر ةػػ  أرفػػي  ا, (01: 0201, خ ػػر ) أكٌػػر ًقػػف رداسةػػ ا
كامػػي كػػيف األرفػػيء لػػ ي ا الرابػػف اػػل المدياًػػف ماػػ   ػػل  ,  كياػػت العبلقػػف ر ػػف ا قريبػػف

(  (White & Woollet,1992اآلرػيءةػا ؾ التػل يضػع ي العبلقػف ةػ  خػبلؿ ت ب ػا ق امػ  ال
 كمػػي أف التةػػػي م أ  التجي ػػػم يف ػػي أرفػػػيء لػػػ ي ا اضػػ راب سػػػا كل اسةػػػل  ا تمػػػيمل

 .(011: 0247,الة يم)
 
 

 

 

 

ى
ى
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 :ظالمداخلىالنئروظىالم درةىللدراد:ىالمبحثىالرابع

  :تمهود
ريػػف التػل سػػتركل يتفػي ؿ  ػلا الجػػلء ةػ  اإلطػػير الفًػر  لا راسػف أ ػػا المػ اخم الفً

 . الم خم التسيمال الرةل ,   ل الم خم البفي ل ال ظ سل, ما  ي ال راسف

المف اػا العػيـ الػل  ا ػم ةػ  خبللػ  ماػ  الًػي رة ة ضػ ع ى:يُقا  ريلم خم الفًػر 
أ  التاػ رات المترار ػف التػل ت  ػ  , ا   يضػا ةجم مػف ةػ  القضػييي المترار ػف, ال راسف

 يقتػػرب ةس ػػـ  المػػ خم الفًػػر  ر ػػلا االسػػتة اـ ةػػ  ,  راسػػفرؤيتفػػي لاًػػي رة ة ضػػ ع ال
كمػػػي يقتػػػرب ةػػ  ةس ػػػـ  الفًريػػػف , أ  ةس ػػػـ  اإلطػػػير المر عػػل, ةس ػػـ  اإلطػػػير التاػػ ر 

العيةػػػف التػػػل قػػػ  ي ػػػػتا ةف ػػػي ةجم مػػػف ةػػػ  االاتراضػػػػيت أ  القضػػػييي التػػػل ت ػػػدم كػػػػم 
 (.2: 0204, زاي )ةجم مف ةف ي اًريف  س  

ألا ػي ت ػدم اإلطػير المر عػل ,  الفًريف  ل الم خم العامل إل  دراسػف الم ػداف
  ػػػ  اإلطػػػير الػػػل  يدتػػػ   ماػػػ  تاػػػ ر اًػػػر   اضػػػر , أ  ال  دػػػم العًمػػػل لا راسػػػف

أ   ػػ  ,  طػػرح لام ػػداف اػػل إطػػير المػػ ارس اال تميم ػػف المةتاسػػف, لم ػػداف ال راسػػف
م ػف الفي دػف  ػل التػل تع ػل ادػرة مػ  إف الفًريػف اال تمي, رمٌيرف خيرطف اًريف لا راسػف

,  تبػػػػ   المةػػػػي م األسيسػػػػ ف التػػػل يركػػػػل ما  ػػػػي البدػػػػي, الم ضػػػ ع الػػػػل  اريػػػػ  دراسػػػت 
: 0247 ,ال  سػػر ) المعراػػف التػػل اريػػ  الداػػ ؿ ما  ػػي,  الًػػ ا ر التػػل يفبغػػل ةبلحًت ػػي

27). 
  يدتيج إل  أكٌر ة  ةفً ر حت  يمد  اإللميـ رمةتاػ ديل فة ض ع ال راسف ال  

ا  ػػ د أكٌػػر ةػػ  اًريػػف يجعافػػي أكٌػػر قػػ رة ماػػ  تقػػ يا تسةػػ ر  اضػػر  تغ  ػػف , اتجي يتػػ 
 .ةعًا   ااب ة داف ال راسف

  :االمدخلىالبن  اىالوئو :ى واًل
تر ػػ  البػػػ اييت األ لػػ  لبلتجػػػي  البفػػي ل الػػػ ظ سل اػػل ماػػػا اال تمػػيع إلػػػ  أممػػػيؿ 

" آللػل  التضػية  العضػ  التضية  ا"ال ادرتل " Email Durkheim ايم م د ركييا"
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"  Herbert Spencer  ررػرت سبفةػر"كمػي تتضػر أيضػيا مفػ  , "العقػم الجمعػل" اػل 
 التػػل ركػػل ا  ػػي ماػػ  المقيراػػف " ةميًاتػػ  ال ػػ  رة رػػ   المجتمػػ   الدػػي   العضػػ  "اػػل 

 مبر مف  أيضيا را ػ   االتجػي  البفػي ل الػ ظ سل , ر ف مي ال ض ء ةس  ةل البفيء  ال ظ سف
 Robert ر رػػػرت ة رتػػػ ف"   "Talcott Parsonsتػػػيلد ت ريرسػػػ ال"حػػػري  المعي

Merton " (08 :4118, اف ا) . 
 يعتمػػ  المػػ خم البفػػي ل الػػ ظ سل ماػػ  ااتػػراض أسيسػػل يػػ  ر حػػ ؿ ادػػرة تديةػػم 

 يػر   ػلا ,  االمتميد المتبػيدؿ رػ   العفيحػر المةتاسػف لامجتمػ , األ لاء ال كم   اح 
 ي ػتا ر راسػف العبلقػف , يتدل  ة  م د ة  األ لاء المترار ػف المفً ر أف المجتم  اةا

كمػي يفًػر إلػ  المجتمػ  ماػ  أاػ  وػبدف , ر   ةةتا   ل  األ لاء  ر   المجتم  كدم
 تتسػا حػ ؿ القػ ا المرتب ػف , ةفًمف ةػ  الجميمػيت المتعي اػف التػل تتجػ  ادػ  االسػتقرار

 ػػػػرددػا طب عت ػي     د ي ػػػػفةػا كمػي يػر  أف كػم أ ػلاء ال, ريأل  اؼ   سي م تدق ق ي
 تةػػ ا ر ريقػػف ةػػي اػػل تػػ م ا الدػػم ةػػ  خػػبلؿ ةػػي توديػػ  ةػػ  , ةتةػػيا ة ماػػ  ادػػ  ةعػػ  

ةمي يوك  ما  ادرة ارتبيط أ لاء المجتم  ة  رعض ي البع  راا ةي يبػ   ةػ  ,  ظي  
 .(68 :0999, ل سل  اللييت) استقبلل ي الًي ر 

ر العيـ الفةا ال ارمل اةا كم أ  أف  ة  إطير ال األخر  ريألاةيؽ  يتدًر يًو
 الفةا ما  يف با ال لد    األاةيؽ  م   ما  يف با المب أ  لا   التةيا  ال ظ سل,

ر الػل   ػ  اإلسػبلةل الػ ي  أف أسػيس ماػ  ,تمػ  اإلسػبلةللمجا اػل الػ يفل   ا ػر يػًو
 .(72: ػ0245, العت بل) تم لمجا األخر  ال كيألاةيؽ لاتدً ر خيض 

 ةػ  يتدػ ف ارمػل ا تمػيمل اةػا األسػرة أف يػر  الػ ظ سل البفػي ل المػ خم إف
 المتبػيدؿ,  االمتمػيد التسيمػم خػبلؿ ةػ  رػبع  رعضػ ا المػرتب  ةػ  األاػراد ةجم مػف

 تجي  كيف أـ تم لمجا تجي  أكيف س اء ,ار  المف طف ريلمت ابيت ال ظ س ف األسرة  تقـ 
 ةػ  رمجم مػف يػرتب  أمضػي  ي تجػي  رةتوديػ  األسػ الػل  الػ ظ سل  الػ  ر أاراد ػي,
 التف ػئف مما ػف  ةف ػي الميديػف  المعف يػف, األسػرة أاػراد احت ي ػيت تاب ػف ةف ػي ال ظػي  
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 أاػراد رػ   التػ تر  الاػراع حػ ة تقا ػم خػبلؿ ةػ  الفًػيـ ماػ   المدياًػف , اال تميم ػف
 .(72: 0245, العت بل) األسرة
اال تميم ػػػػف أسيسػػػػ ف اػػػػل تدق ػػػػا   تُعػػػػ  مما ػػػػيت الضػػػػب  اال تمػػػػيمل  التف ػػػػئف 

رمعفػ  أاػ  يػتا تف ػئت ا ماػ  , ح ػي يػتعاا ةػ  يق ةػ ف راعػب األد ار, الت ازف لامجتم 
( الٌػػػػػ اب)  ػػػػػل مما ػػػػػف تػػػػػ مم ي الجػػػػػلاءات اإليجير ػػػػػف , الت قعػػػػػيت المرتب ػػػػػف ريلػػػػػ  ر

 اللي  يعما ف ما  تدق ا  ل  الت قعيت أ ال , لدم ة  يود  ال  ر( العقيب) الةاب ف
للل  تع  مما ف التف ػئف اال تميم ػف مما ػف ريلغػف األ م ػف ألا ػي العما ػف التػل , قق ا ييد

رػػم  ػػل العما ػػف التػػل , ةػػ  خبلل ػػي يػػتعاا األاػػراد ةػػي  ػػ  ةت قػػ  ةػػف ا اػػل ة اقػػ  ةتبييفػػف
 اػػل مما ػػف التعاػػ ا , ياػػبر ةػػ  خبلل ػػي أمضػػيء المجتمػػ  ةاتػػلة   رفةػػا قػػ ا المجتمػػ 

ال الػػ   ال الػػ ة اػػل   عػػ يُ , د ر ال الػػ ي  ماػػ  أاػػ  أةػػر حيسػػااال تمػيمل  ػػل  يُفًػػر إلػػ  
: 0999,  ابػػل) أ ػػا ةػػ  يةػػ ا اػػل ت ػػد م وةاػػ ف ال سػػم" Parsons ريرسػػ ال"اًػػر 

410 ,414). 
ودا  ودف ا ر  ة  ماميء اال تميع الحظ التغ ػرات اػل رفػيء  "Parsons ريرس ال"
 يػر  أف , إلػ  ال حػ ات الف  يػفخيحف االاتقيؿ ة  ال حػ ات األسػريف الممتػ ة  ,األسرة

امػػػي تغ ػػػر المجتمػػػ  اػػػاف اد,  ػػػلا التغ  ػػػر اػػػل رفػػػيء األسػػػرة يػػػرتب  رػػػيلتغ  ر اػػػل  ظي س ػػػي
, الماػ ر الةػػيرا)ال ظػي   الم ا رػف ةػ  األسػرة تتغ ػر ريلضػر رة  ةػ   فػي يتغ ػر رفػيء األسػرة

0999 :414) . 
 ث ح لػ  ةػ  تغ ػر اػل ةجػػيؿ إف اةػا األسػرة يةػتج ب اسػتجيرف تبلؤة ػف لمػػي يدػ

 تةػػػػ ر ال راسػػػػيت الفةػػػػق ف  فػػػػي اػػػػل , التدضػػػػر  التاػػػػف    التقػػػػ ـ التدف لػػػػ  ل ميةػػػػف
يم ػم االتجػي  األ ؿ ادػػ  إرػراز القػ رة التد س ػف لؤلسػػرة إزاء ةػي يدػ   ر ػي ةػػ  : اتجػي   
 يتضػػر ذلػػ  اػػل تدػػ ؿ اةػػا األسػػرة ةػػ  الممتػػ  إلػػ  الفػػ    ةػػ  ةػػي حػػيحب , تغ ػػرات

 تقاػػص سػػا ف اآلرػػػيء  رػػر ز العبلقػػػيت الل ا  ػػف اػػػل , لاعبلقػػيت السرديػػػفذلػػ  ةػػ  امػػػ  
, كمػي اتضػػدت  ػػل  القػ رة التد س ػػف اػػل تغ ػر  ظػػي   األسػػرة, ةقيرػم العبلقػػيت القرار ػػف
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أةػػي االتجػػي  الٌػػيال اااػػ  ي ػػتا رمػػي يمدػػ  أف تتعػػرض لػػ  األسػػرة ةػػ  ضػػغ ط التغ ػػر الػػل  
 .(45: 0204, زاي ) ميل فيد ؿ ةعًا العبلقيت إل  مبلقيت اق يف رأس

 تمػ لمجا اػل األخر  ريألاةيؽ  يتدًر يرتب  ا تميم اي اةقاي الةع ديف األسرة  عتُ 
 ت  ر رع  ال راسيت إل  أا  ريلراا ةػ  , الت..ال يفل االقتايد , كيلفةا التعا مل,

 س ػف إال أف األسرة الةع ديف ال تلاؿ تػود  المت ابػيت ال ظ, التغ ر ال المجتم   األسرة
  ظ سػف تودي ػي التػل أ ػا ال ظػي    ةػ  ,أ  المجتمػ  لاسػرد ريلفةػبف سػ اءا  ار  المف طػف
 ما  تةيم   االةتٌيؿ التل الضب  مما يت ما  تقـ  التل ألاراد ي اال تميم ف التف ئف
 .(0245,  بلالعت) الةع د  لاسرد  الٌقيا ف اال تميم ف ال ةا ف تد ي 

  :ظتوئو ىالنئروظىداىالدراد
تقػػـ  ماػػ  ةجم مػػف ةػػ  االاتراضػػيت  -رفػػيءا ماػػ  ةػػي سػػبا-الفًريػػف البفي  ػػف ال ظ س ػػف 

التػػػػل تفًػػػػر إلػػػػ  المجتمػػػػ  ماػػػػ  أاػػػػ  رفػػػػيء يتدػػػػ ف ةػػػػ  ةجم مػػػػف ةػػػػ  األاةػػػػيؽ  الػػػػفًا 
ر ماػػػ  األاةػػػيؽ األخػػػر   ظ س ػػػيا ر ػػػ ؼ , اال تميم ػػػف  كػػػم اةػػػا رد لا ػػػ  الفًية ػػػف يػػػًو

بيتػ   سػبلةت  ةػ  تدق ا مما ف الت ازف  االستقرار  التةيا   البلزةػ   السػتمراريف البفػيء ً 
 الػل  يدػ ث ات جػف التغ ػرات التػػل , أ  حػراميت رػ   الج يػ   القػ يا, أ  اخػتبلالت

 لا التػ اخم يوكػ  حق قػف , يتعرض ل ي أ  اةا أ  اًيـ رسعم م اةم داخا ف أ  خير  ف
األخػػر  داخا ػػيا  ة مػػف   ػػل مػػ ـ إةديا ػػف ا ػػا أ  اةػػا إال اػػل ضػػ ء مبلقتػػ  ريألاةػػيؽ

يػف التػل ُتمػيرس ماػ  األرفػيء  رفيءا ما   لا التا ر الفًػر  اػاف الةػا ف ال ال ,  خير  يا 
 ػػلء ةػػ  مما ػػف التف ػػئف اال تميم ػػف   سػػ اف ةػػ   سػػي م الضػػب  اال تمػػيمل لدػػم   تعػػ

ائػػيت المجتمػػ  خيحػػف ال ػػبيب الػػلي   ػػا ممػػيد المةػػتقبم   ػػلء ةػػ  المجتمػػ  الػػل  
د ف رق ػب أ  ق ػ  ةػ  ( العيطس ػف)م د ة  الم يلب الميديػف  المعف يػفيت ا  إل  تدق ا 

 اا بلقػػػيا ةػػػ  ةبػػػ أ التػػػرار  , اا بلقػػػيا ةػػػ  ةبػػػ أ الدريػػػف  تدق ػػػا الػػػلات, قبػػػم ال الػػػ ي 
  ػػل ضػػر رة تغ  ػػر أسػػيل ب الةػػا ف ال ال يػػف , الػػ ظ سل الػػل  يقػػـ  ماػػ  ةةػػامف ة مػػف

,  الت   يت التل ظ رت ل   ال ػبيب المميرسف ما  ال بيب تبعيا لتغ ر تا  الم يلب
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التػػػ ازف  إلمػػػيدة ذلػػػ  ,   ػػػيت األاةػػػيؽ  خيحػػػف الفةػػػا الػػػ يفلةػػػ  ضػػػر رة ةرامػػػية ةع
 . االستقرار  االستمرار
  :يالمدخلىالت  رلاىالرمز:ى  نوً 

 Charles ت ػػيرلل كػػ لل"تدسػػس  ػػلا المػػ خم ماػػ  رؤيػػف التسيمػػم التػػل ط ر ػػي 
Cooley  " " ػػػ رج  ررػػػرت ة ػػػ  George Herbert Mead" , تاػػػ  الرؤيػػػف التػػػل

خيحػف , ما  دراسػيت األسػرة ةػ  خػبلؿ رعػ  أممػيؿ ة رسػف وػ ديا ػػػ  ل  يا  ػػػ  طبقت
رداػػ   ب ػػػػاػػل الغيلػػػػػػػ  ي سػػا  ػػلا المػػ خم , "Burgess ر ػػر س"  "Parkرػػيرؾ "أممػػيؿ 

 لدػػ  الػػبع  يم ػػم أح ياػػيا إؿ اسػػتة اـ اًريػػف األد ار لئلوػػيرة , ةػػ خم تسػػيمال رةػػل 
 . (44:ػ0204, زاي ) ال  لا الم خم ألف ةس ـ  ال  ر يع  ةس  ةيا ةد رييا , إل  

 تعتقػػػ  الفًريػػػف التسيما ػػػف الرةليػػػف أف الد ػػػية اال تميم ػػػف التػػػل اع  ػػػ ي ةػػػي  ػػػل إال 
  ػػل  , حاػػ اف التسػػيمبلت التػػل تقػػـ  رػػ   الب ػػر  الموسةػػيت  الػػفًا  رق ػػف الدي فػػيت

اعفػ  ,  ػاالتسيمبلت اي مف م  الرة ز التل كّ ا ػي األاػراد ادػ  اآلخػري  رعػ  التسيمػم ةع
مما ف التسيمم ر   وةا   أ  أكٌر يدّ ف كػم اػرد حػ رة ذ ف ػف تدػ ف ر ػدم رةػل مػ  

يجير ػيا أ  ةدببػيا أ  إ  لا الرةل ق  يد ف , تسيمم ةع يالسرد أ  األاراد أ  الجميمف التل 
 طب عػف الرةػل الػل  ادّ اػ  مػ  األوػةيص أ  السئػيت أ  األوػ يء , يدػ ف سػاب يا  ةدر  ػيا 

يجير ػػف أ  سػػاب ف امتمػػيداا ماػػ  إ العبلقػػف قػػ  تدػػ ف , فػػي رػػ  أ  ر ػػادػػ د مبلقت ػػ  الػػل  ي
 .(79: 4115, الدة )طب عف الرةل أ  الا رة الل ف ف التل كّ اي ي اد   أ  اد  ا 

 تُركػػػل التسيما ػػػف الرةليػػػف اػػػل ةجػػػيؿ األسػػػرة ماػػػ  مما ػػػيت التسيمػػػم األسػػػر  التػػػل 
ة ػػػدبلت , أداء الػػػ  ر األسػػػر , ميم ػػػفمما ػػػيت التف ػػػئف اال ت, ت ػػػمم اتةػػػيذ القػػػرار

 .(71: 0244, الدية   الر ةل)  التد   األسر , أاميط الةا ؾ, االتايؿ األسر 
ح ي يركػل ,  ي تا الم خم التسيمال الرةل  ال دراست  لؤلسرة ريألة ر ال اخا ف ا  ي

ي   تدػػػػػ  ,  العبلقػػػػػيت ال ال يػػػػػف ةػػػػػ  األ الد,  الت ااػػػػػا الل ا ػػػػػل, ماػػػػػ  اخت ػػػػػير القػػػػػري 
 (.8: ػ0211, الم  فل) ال ةا ف ال ض ء الة يؽ العيـ لؤلسرة
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 قػػ  أوػػير كػػ لل إلػػ  ارتبػػيط األسػػرة التػػل  ػػل ةػػ  أ ػػا الجميمػػيت األ ل ػػف رعما ػػف 
,  ذكػػر أف األسػػرة تتم ػػل ريلعبلقػػيت الدم مػػف المبيوػػرة, الضػػب  أ  التفًػػ ا اال تمػػيمل

مػػػػف ةػػػ  القػػػ ا  المعػػػػيي ر  أف ذلػػػ  التسيمػػػم األسػػػر  الػػػػ ا ا يػػػود  إلػػػ  حػػػ ياف ةجم  
 تةتاػػ  الفًريػػف التسيما ػػف الرةليػػف مػػ  ,  األد ار التػػل تُرسػػت مما ػػف الضػػب  اال تمػػيمل

ا ر ػػي ةػػ  الفًريػػيت رد ا ػػي تركػػل  تتغاغػػم داخػػم ال حػػ ة األسػػريف ةدااػػف  ظي س ػػي اػػل 
 .(71: ػ0244, الدية   الر ةل) ض ء التسيمم الل  يف د ر   أاراد ي

أاراد ػي  رػ   تػرر  ةتسيماػف  حػ ة تمٌػم الةع ديف ايألسرة ً رالمف  لا خبلؿ  ة 
 ةػ  الع يػ  األسػرة داخػم  تجػر  ,المةتاسػف الد ػية ة اقػ  اػل تسيما ػف مبلقػيت

  ػل  أ ػا  ةػ   حرك ػف, لغ يػف رةليػف اتاػيؿ  سػي م ماػ  التسيما ػف القي مػف العما ػيت
 (.78: ػ0245, العت بل)  ديفالةع األسرة ال لؤلطسيؿ التف ئف اال تميم ف مما ف العما يت

  :ظتوئو ىالنئروظىداىالدراد
ةػػ  خػػبلؿ الفًػػر إلػػ  , يمدػػ  ت ظ ػػ  اًريػػف التسيمػػم الرةػػل  اػػل ال راسػػف الديل ػػف

يجير ػػف  الةػاب ف التػػل تبػػ      يدػػ ث ا ػ  مػػ د ةػ  التسػػيمبلت اإلاألسػرة ماػػ  أا ػي ةدػػ
اتسيمػم ال الػ ي  ةػ  , اتي ج ي  اضدف ال وةا ف األاراد الػ اخا   اػل مما ػف التسيمػم

ر اػل وةاػ ف األرفػيء حةػب األسػا ب المتبػ  اػل مما ػف اإلروػيد رػيألةر أ   أرفي  مي تًو
كمػػي تتدػػ د    ػػف اًػػر , (اآلرػػيء  األرفػػيء)ف  ل الم اقػػ  التػػل يمػػر ر ػػي المتسػػيمارػػيلف ل اػػ

اػػاذا كػػيف األسػػا ب يتةػػا ريل ػػ  اػػاف , األرفػػيء ادػػ  ال الػػ ي  ةػػ  خػػبلؿ تاػػ  ال سػػ اف
 ريلتػيلل يمدػ  , يء يفًر ف إلػ  الةػا ف ال ال يػف ماػ  أا ػي ةتةػا ف  تتةػا ريلقةػ ةاألرف

أ  قػػػ  تدػػػ ف ةتةػػػمف , راػػ  تاػػػ  الةػػػا ف  مػػ ـ االااػػػ يع  االةتٌػػػيؿ أل اةػػػر ال الػػ ي 
ةمػي يػود  ريلتػيلل إلػ  مػ ـ , ريلا   ةمػي يػود  إلػ  مػ ـ ةعراػف األرفػيء الاػ اب  الة ػد

 .ال ال ي   م ـ    ا ي المبيالة ريلت    يت الايدرة ة 
ف اػػل األسػػرة الةػػع ديف الةػػا ف اا بلقػػيا ةػػ  أد ار مػػي اال تميم ػػف ا الػػ  يمػػيرس ال

تا  األد ار التل ر أت اػل التغ ػر ات جػف رػر ز مػ د ةػ  , المد دة ل مي ديف يا  ا تميم يا 
 اات ػػػػير  سػػػػي م , كيالاستػػػػيح العػػػػيلمل  االحتدػػػػيؾ ريلمجتمعػػػػيت األخػػػػر : المتغ ػػػػرات
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ـ المةتاسف التل ةيرست د راا ق  ي از  تدً ر سا ف ال ال ي  ةمي يقام ة  د ر مي اإلمبل
 .ال مما ف الت      الضب 

رة ماػػػػ  تف ػػػػئف األرفػػػػيء تغ ػػػػرت مبػػػػر األ  ػػػػيؿ ح ػػػػي ت حػػػػات , إف العفيحػػػر المػػػػًو
التغ ػػػر اػػػل ةرحاػػػف ال س لػػػف اػػػل المجتمػػػ  " اػػػل دراسػػػف قيةػػػت ر ػػػي مػػػ   4110الةا سػػػف 
ر اػل ت ػد م ًقياػف   إلػ  أف, ؿ ةقيراػف ًبلًػف أ  ػيؿة  خػبل" الةع د  أ ػا العفيحػر التػل تػًو

, الج ػػػػراف)يألسػػػػرة  المجتمػػػػ  المداػػػػلر تػػػػدًر ولألاللللىالجولللللىى:كػػػم   ػػػػم كياػػػػت كيلتػػػػيلل
يألسػرة ر تػدًروالجوللىال ل ناىىىى,(الدديييت ال عب ف) األدب ال س ل( الت....الدتيت ب

يألسػػرة ر يتػػدًروالجولللىال  لللثى,ىالقػػراءة المجتمػػ  المداػػل  األدب ال ػػس ل  الم رسػػف   
   (.Khalifa, 2001) األح قيء   سي م االتايؿ الد يٌف 
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  :ظالدراد تىالد بقى:المبحثىالخ مس

  :تمهود

 ذات الاػافمرض أ ا ال راسيت المدا ف  العرر ػف  األ فب ػف  مبدييتفي ؿ  لا ال
 .ر دم ةبيور أ  ا ر ةبيور ريلةا ف ال ال يف

ػػ ما  ح  ماا البيحٌف ػػػ دراسيت سيرقف م  الةػا ف ال ال يػف اػل األسػرة ال ت    ػ
لدػػ  رمػػي أف ةس ػـ  الةػػا ف ال ال يػػف ةس ػـ  ا تمػػيمل  اسةػػل , الةػع ديف ر ػػدم ةبيوػر

 تررػػ   اػػاف مامػػيء اال تمػػيع  مامػػيء الػػفسس  الترر ػػف  تفػػي ل   ريلبدػػي  ال راسػػف ر ريػػا 
 .ريألسرة  التف ئف اال تميم ف ا ر ةبيور  ذل  ة  خبلؿ دراسيت تتعاا

لػػػلا سػػػ ؼ يػػػتا اسػػػتعراض مػػػ داا ةػػػ  ال راسػػػيت العرر ػػػف  األ فب ػػػف مػػػ  الةػػػا ف 
كمػػي سػػ تا اسػػتعراض رعػػ  , ال ال يػػف  التػػل يمدػػ  االسػػتسيدة ةف ػػي اػػل ال راسػػف الديل ػػف
 .ال راسيت المدا ف التل ت خم ة  ضمف ي الةا ف ال ال يف

   :الدراد تىالمحلوظ:ى واًل

اتجي ػػيت طػػبلب المرحاػف الٌيا يػػف العيةػػف رم يفػػف " مػ  ((02410241))ىالدلل لمىدرادللظ
 مبلقت ػػػي ريلتميسػػػ   ,الريػػػيض ادػػػ  أسػػػيل ب الضػػػب  اال تمػػػيمل الةػػػي  ة اػػػل أسػػػر ا

ال راسػػػػف إلػػػػ  التعػػػػرؼ ماػػػػ  أسػػػػيل ب الضػػػػب  اال تمػػػػيمل األكٌػػػػر  هللللددت, "األسػػػػر 
 تد يػػػ  , ف الٌيا يػػػفاسػػػتة اةيا ةػػػ   ياػػػب األسػػػرة الةػػػع ديف ةػػػ  أرفي  ػػػي طػػػبلب المرحاػػػ

 تد ي  ةةت   التميسػ  األسػر  الةػي   اػل , ةةت   اتجي يت ا اد   ل  األسيل ب
وملللنى هللمىنتللل   ىى, األسػػرة الةػػع ديف ةػػ     ػػف اًػػر أرفي  ػػػي طػػبلب المرحاػػف الٌيا يػػف

أف أكٌػػػػر أسػػػػيل ب الضػػػػب  اال تمػػػػيمل أ م ػػػػف  اسػػػػتة اةيا لػػػػ   األسػػػػرة : الدرادللللظ
 ,ًػا الترر ػف ,ًػا التقيل ػ  اال تميم ػف ,ًا الق ا اال تميم ف ,يا فيا   الق ,الةع ديف ال ي 
أف اتجػي  طػػبلب   وضللً ىنتلل   ىالدرادللظواتضللمىمللنى.  أخ ػػراا العػرؼ ,ًػا الػػرأ  العػيـ

المرحاف الٌيا يف العيةف اد  أسيل ب الضب  اال تميمل التل تميرس ي أسر ا  ةع ا  يء 
ب ألسػيل ب الضػب  اال تمػيمل الةػي  ة اػل أ  ال ي    اةتٌيؿ تػيـ ةػ  ال ػبي ,ةت س يا 
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كمػػػػي , كمػػػػي أاػػػػ  ال ي  ػػػػ  مػػػػ ـ ا تمػػػػيـ أ  راػػػػ  لتاػػػػ  األسػػػػيل ب, األسػػػػرة الةػػػػع ديف
( ةت سػ )أ ضدت اتي   ال راسف أف ةةت   التميس  األسر  ة     ف اًػر ال ػبلب 

 . (0241, الةيلا)ال ةةت ا  ر دم ميـ
 ا ػػي تفػػيقل أسػػيل ب اػػل ك وتدللت ودىالدرادللظىالح لوللظىمللنىهلل هىالدرادللظىىى

الضػػػب  اال تمػػػيمل اػػػل األسػػػرة الةػػػع ديف ةػػػ  خػػػبلؿ م فػػػف البدػػػي المد اػػػف ةػػػ  طابػػػف 
الػل  كياػت ات جتػ   (ال ػبيب)أاػراد الع فػف  ذل  م  طريا ق ػيس اتجػي  , الٌيا يف العيةف

توك  ما  أا  ال ي    اةتٌيؿ تيـ ة  ال بيب ألسػيل ب الضػب  اال تمػيمل الةػي  ة اػل 
ماػ  ة قػ  ال ػبيب الةػع د  ةػ   ديل ػفاػل حػ   سػتركل ال راسػف ال,  د األسرة الةػع

 سػػ اف ةػػ   سػػي م الضػػب  اال تمػػيمل ػػػػػ  ةػػ  خػػبلؿ ت ػػ ير   عػػالةػػا ف ال ال يػػف ػػػػػ التػػل تُ 
 كلل  ةػ  خػبلؿ ت ػ ير ةق ػيس لبلةتٌػيؿ , ةق يس لاةا ف ال ال يف ال األسرة الةع ديف

 . لاةا ف ال ال يف

أسػػػيل ب المعيةاػػػف ال ال يػػػف  مبلقت ػػػي رػػػبع  " مػػػ   ((41174117))ىدرادلللظىالنللل جمى
 ةػ  أ ػ اؼ ال راسػف , "الم دبلت األسريف  الم رس ف مف  طيلبيت المرحاػف المت سػ ف

 أوػيرت , التعرؼ ما  أسيل ب المعيةاف ال ال يف المتبعف ةػ  طيلبػيت المرحاػف المت سػ ف
ل ب اإليجير ػػف اػػل إلػػ  أف ايلب ػػف اآلرػػيء  األة ػػيت يةػػتة ة ف األسػػي نتلل   ىالدرادللظ

أ  , المعيةاف,  أف القا م ةف ا كيا ا يةتة ة ف أسػيل ب سػاب ف اػل تعػيةا ا ةػ  رفػيت  
 فيؾ اسػتة اةيا لؤلسػيل ب الةػاب ف  لدػ  راػ رة أقػم ر ػدم ةادػ ظ ةػ  األسػيل ب  أف

 . (4117, الفي ا)اإليجير ف
 يل بأسػػاػػل التعػػرؼ ماػػ    وتدللت ودىالدرادللظىالح لوللظىمللنىهلل هىالدرادللظىى

ةػ  خػبلؿ ةعراػف أامػيط الةػا ف ال ال يػف داخػم , المعيةاف ال ال يػف اػل األسػرة الةػع ديف
 .األسرة الةع ديف ة     ف اًر ال بيب

اتجي ػػيت ال ػػبيب الةػػع د  ادػػ  أًػػر ًقياػػف "مػػ  ((02480248))درادللظى لىالذللو ىى
 ةػػ  أ ػػػ اؼ ال راسػػف التعػػرؼ ماػػ  اتجي ػػيت ال ػػػبيب , "الع لمػػف ماػػ  القػػ ا المدا ػػف

 استة اـ وػبدف , ف ات السضي  فرراة  الق)اد  أًر ًقياف الع لمف المتمٌاف ال الةع د 
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أح ًتػ   التعرؼ ما  اتجي يت ةجتم  ال راسف ادػ  التغ ػر الػل  , ما  ق م ( اتراتاإل
الةػػا ف , االاتمػػيء)ةػػ  القػػ ا اال تميم ػػف ة ضػػ ع ال راسػػف فًقياػػف الع لمػػف ماػػ  كػػم ق مػػ

االتجػػي  , حقػػ ؽ المػػرأة  ةديات ػػي, العبلقػػيت القرار ػف,  فاالتجي ػػيت االسػػت بلك, ال ال يػف
نتللل   ىى أوػػػيرت , (الػػػفم  الةػػػا كل, ال مػػػ ح  الت اعػػػيت المةػػػتقبا ف, ادػػػ  السرديػػػف
 أف  فػػيؾ , إلػػ    ػػ د مبلقػػف رػػ   تػػدًر الع فػػف رقػػ ا الع لمػػف  الةػػا ف ال ال يػػف الدرادللظ

 يويػ  أااػب , بػير ماػ  الاػغيرل   أاػراد الع فػف رداػ  ةػ  ال ب عػل اػرض رأ  الد يا اقتفيم
أاراد الع فف أا  الر  أف يدػ ف  فػيؾ حريػف اػل اتةػيذ القػرار الةػيص ر ػري  الد ػية د ف 

كمػػي يويػػ  أاػػراد الع فػػف أف سػػا ف اآلرػػيء أحػػبدت أضػػع  ات جػػف تػػدً ر , تػػ خم ال الػػ ي 
 فػف رراة  الد ارات التل تتفي ؿ حق ؽ ال بيب  سا ف اآلريء  يرا  اةبف ةػ  أاػراد الع

 يػػػر  األااب ػػػف أف ةػػػ  حقػػػ  الدػػػ ار , تػػػ خم األ ػػػم اػػػل مبلقػػػيت ا الةيحػػػف رػػػيآلخري 
 .(0248, آؿ ال  ت)  ال ايع م     ف اًر  أةيـ  ال ي 

التعػرؼ ماػػ  اتجي ػػيت اػػل  وتدللت ودىالدرادللظىالح لوللظىمللنىهلل هىالدرادللظ
 ال ػػػبيب ادػػػ  الةػػػا ف ال ال يػػػف ةػػػ  خػػػبلؿ التػػػدًر رػػػيلتغ ر الػػػل  حػػػ ث اػػػل المجتمػػػ 

 لدػػ  , الةػع د  رةػبب االاستػيح  الع لمػف  الت ػ ر الةػري  اػل  سػي م االتاػيؿ التقفػل
ال راسػػف الرا فػػف تةتاػػ  مػػ  دراسػػف آؿ ال ػػ ت اػػل أف الةػػا ف ال ال يػػف  ػػل الم ضػػ ع 

ق مػف ةػ  الةػا ف ال ال يػف  كياػتدراسػف آؿ ال ػ ت  اػل ر فمػي  ,الر  ةل الل  تبدػي ا ػ 
ال تةػت  ؼ ديل ػف كمػي أف ال راسػف ال,  ي اػل ال راسػفالقػ ا اال تميم ػف التػل تػا تد يػ 

ق ػػيس اتجػػي   إامػػي  ػػل دراسػػف  حػػس ف ل اقػػ  الةػػا ف ال ال يػػف اػػل األسػػرة الةػػع ديف ةػػ  
 .    ف اًر ال بيب

  :الدراد تىالطربوظ:ى  نوً 

 ػ ات  ,"دراسف ال ًقياػف ال ػبيب, األ  يؿحراع "م  ((09870987))ىدرادظىالدود
ي ر المةػػييرة  المغػػييرة اػػل ًقياػػف ال ػػبيب الماػػر  اػػل ال راسػػف إلػػ  الد ػػ  مػػ  ةًػػ

 رػػػ    , ػػبيب ةػػ  ايح ػػفال تقػػيرف ال راسػػف رػػ   ةجم مػػػيت ةةتاسػػف ةػػ  , ذلػػ  ال قػػت
أا ػػي أ ضػػدت أف  نتلل   ىالدرادللظى ةػػ  أ ػػا , (الدبػػير)ةجم مػػيت أخػػر  ةػػ  اآلرػػيء
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دبػير  اآلرػيء  لٌقياػف ال ,  ل ًقياف ارم ف ةةييرة لاٌقياػف األـ, ل بيب ةار ًقياف خيحف
كمػي ,  ةغييرة ل ي ال الةا ح يت التل تةمر ر ػي الٌقياػف األـ, ال العم ة يت الٌقيا ف

أويرت إل  أف أكٌر ةي ي ػد  ةفػ  ال ػبيب ةػ  ة ػدبلت اػل ةدػ   أسػر ا تاػ  التػل 
 ااتقػػير األرفػػيء إلػػ  تس ػػا اآلرػػيء , ةػػ   ياػػب اآلرػػيءال ال يػػف تػػفجا مػػ  ةميرسػػف الةػػا ف 

أوػديالا ةةتاسػف  ال ال يػف تدخل ةميرسػف الةػا ف , المرحاف التل يمر ف ر يال امل ل ب عف 
إال أف القيسػا الم ػترؾ األمًػا اػل كػم ة اقػ  , تتردد ةػي رػ   العفػ   الاػ    التةػيةر

اآلريء    حرح ا ما  تق    حريف ال بيب ال ةجػيؿ التاػرايت  حػا إرػ اء الػرأ  اػل 
حػػػػ قيء  المةػػػػتقبم ال راسػػػػل  الم فػػػػل كيخت ػػػػير األ, المةػػػػي م الةيحػػػػف أ  ال ةاػػػػ ف

أ  الرااػػب اػػل  ال ال يػػفاػػ  لػػ س كػػم ال ػػبيب الػػراا  لاةػػا ف أ  ضػػدت أ,  الل ا ػػل
 أوػػػيرت الفتػػػي   إلػػػ  أف , االسػػتقبلؿ مف ػػػي رمت اػػػ  لاتدػػػرر ةف ػػػي د ف ق ػػ د أ  ضػػػ ار 

أكٌػػر  ر فمػػي اآلرػػيء الدضػػري ف, اآلرػػيء الػػريس    أكٌػػر تمةػػديا رقػػ ا ال يمػػف الم اقػػف لآلرػػيء
 أف الغيلب ػػػف العًمػػػ  ةػػػ  ال ػػػبيب تقػػػر رضػػػر رة أف يةػػػتج ب اآلرػػػيء لػػػػبع  , تةػػػيةديا 

غاػب ما  ػي ال ػير  ي التػلة ة خيحف الم اق  الةا ك ف التل يتةل ي األرفيء ريلعف   الق
أ  ةػي كػيف ا  ػي خػر ج ماػ  قػ ا , ادراال كيلت خ    تعيطل المةػ رات  المةػدراتاال

اػػل اسػػس ال قػػت الػػل  , ي   اخػػتبلط الجفةػػ   قبػػم الػػل اجأحػػ اف كةػػ ء ةعيةاػػف ال الػػ 
ي يلب ا   ال ػبيب رضػر رة أف يتبفػ  اآلرػيء س يسػف تتةػا رػيلا    التةػيةر أ  المفيق ػف 
 اإلقفػػيع تجػػي  ة اقػػ  أخػػر  ال تف ػػ   ماػػ  رػػل ر ةعيرضػػف أ  حػػراع ةػػ  قػػ ا ةجتمع ػػف 

 .(0987, الة  ) أح اف أ  ال تم   الادراايت سا ك ف

اػل التعػرؼ ماػ     ػف اًػر  :دىالدرادظىالح لولظىملنىهل هىالدرادلظىىىىوتدت و
 كػلل     ػف اًػر ا اػػل , ال ػبيب ادػ  الةػا ف ال ال يػػف  ادػ  االةتٌػيؿ ل ػل  الةػػا ف

, األةػػػ ر التػػػل تاػػػ ر ةػػػ  رعػػػ  ال ػػػبيب  تت اػػػب ضػػػر رة حػػػـل الةػػػا ف ال ال يػػػف ا  ػػػي
 .  األة ر التل تت اب الراا  الا  

: الةػػا ف األسػػريف  ال ػػبيب الجػػيةعل اػػل األردف "مػػ  ((09910991))ىدرادللظىخوللريى
 ػػ ات ال راسػػف إلػػ  ت ضػػ ر أامػػيط الةػػا ؾ مفػػ  ال ػػبيب ةػػ  ال ابػػف , "دراسػػف ة  اا ػػف
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كمي ت  ؼ ال راسػف , الجيةع    التل ت ما ي سا ف المف  األسر  ال المجتم  األردال
,   اػل األسػػرةإلػ  ت ضػ ر ةميرسػل  ػػل  الةػا ف سػ اءا أكػيا ا ال الػػ ي  أـ أمضػيء آخػري

, المةػػت   االقتاػػيد  لؤلسػػرة, العمػػر,الجػػفس)كمػػي ت ػػ ؼ إلػػ  ق ػػيس أًػػر المتغ ػػرات
ماػػػػ  إدراؾ ال ػػػػبيب لاةػػػػا ف ( طػػػػ ؿ اتػػػػرة الةػػػػد  اػػػل ة يفػػػػف ممػػػػيف, ةدػػػيف الةػػػػد 

أف ةػ  أ ػا األةػ ر التػل تمفػ  ماػ  ال ابػف ةػ  قبػم  نت   ىالدرادلظى أوػيرت . األسريف
  ػػل أةػػ ر تػػرتب  ,  ةةيلسػػف العػػيدات  التقيل ػػ , بلا التػػدخر خػػيرج المفػػلؿ لػػ : أسػػر ا  ػػل

  مي ةع يراف ي بقيف ردـل ما  الجفةػ   ةػ  األرفػيء , رمع ير العسف  ةع ير ورؼ األسرة
أةػي , كمػي ت ضػر ال راسػف أف سػا ف المفػ  األسػر  تتركػل ر ػ  األب, خيحف ما  اإلايث

كمػػي أوػػيرت اتػػي   ال راسػػف , األـ  األخ األكبػر اػػاف الةػػا ف التػػل يتمتعػػيف ر ػي ةدػػ  دة
إل  أف األسرة األردا ػف تم ػم إلػ  الت ػ د ةػ  اإلاػيث أكٌػر ةػ  الػلك ر ةػ  أرفي  ػي رغػ  

كمػي اتضػر مػ ـ   ػ د تػدً ر ةةػتقم لمتغ ػر  دخػم , الفًر م  الة  أ  ةدػيف الةػد 
 .(0991, خ ر ) األسرة  ةديف الةد  ما  إدراؾ ال بيب لاةا ف األسريف

اػل التعػرؼ ماػ  أ ػا األةػ ر  :لح لوظىمنىدرادلظىخولريىىوتدت ودىالدرادظىا
التل تمفع ي األسرة األردا ف ما  أرفي  ي ة  ال ابػف الجػيةع     التػل يمدػ  أف تدػ ف ةػ  

رة ما  سا ف ال ال ي   كلل  ال التعرؼ ما  ة  تتركل الةا ف األسػريف , الع اةم المًو
 .ر    ال األسرة الةع ديف

وديؿ الت خم األسر  ال رع  وو ف األرفيء ة  أ" م  ((09900990))ىدرادظىخوري
  ات ال راسف إل  ت ض ر أوديؿ التػ خم األسػر  اػل , "ال بيب الجيةعل ال األردف

وػراء , اخت ير الم فػف: )وو ف األرفيء ة  ال بيب الجيةعل األردال ال المجيالت التيل ف
ق ػيس  أًػر ةتغ ػر كمي   ات ال راسف إلػ  , (العبلقيت ة  األقيرب, الدي  يت الةيحف

, الفػػػ ع ماػػػػ  أوػػػديؿ التػػػػ خم األسػػػر  اػػػػل وػػػو ف المبدػػػػً    ةػػػ  ال ػػػػبيب الجػػػػيةعل
, اخت ػػير الم فػػف)تػػ خم األسػػرة اػػل رعػػ  وػػو ف األرفػػيء  أف نتلل   ىالدرادللظ أوػػيرت 

كمػػي  , يدخػػل أوػػديالا ديمقراط ػػف ةراػػف( العبلقػػيت ةػػ  األقػػيرب, وػراء الدي  ػػيت الةيحػػف
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, خ ػػر )م األسػػر إلػػ  الت ػػ د ةػػ  اإلاػيث أكٌػػر ةػػ  الػػلك رك ػست اتػػي   ال راسػػف إلػػ  ة ػ

0990) . 
  اػل تدك ػ  ي ماػ اػل تدك ػ  ي ماػ ىوومانى نىتدت ودىالدرادلظىالح لولظىملنىهل هىالدرادلظىىىىى

 ةعراػػف أًػػر ةتغ ػػر  ةعراػػف أًػػر ةتغ ػػر , , أ م ػػف رأ  ال ػػبيب اػػل التػػ خم األسػػر  اػػل رعػػ  وػػو ف ح ػػيت اأ م ػػف رأ  ال ػػبيب اػػل التػػ خم األسػػر  اػػل رعػػ  وػػو ف ح ػػيت ا
  ..الف ع ما  أوديؿ الت خم األسر الف ع ما  أوديؿ الت خم األسر 

ألرفػػيء اػل سػ  رة األب أ  األـ ماػػ     ػف اًػر ا"مػ  ((09960996))ىدرادلظىالمجلل لاى
 ػػػ ات ال راسػػػف إلػػػ  تد يػػػ  ةركػػػل اتةػػػيذ , "دراسػػػف ة  اا ػػػف: اتةػػػيذ القػػػرارات األسػػػريف

ك ػػ ؼ ا ػػر ةبيوػػر ةػػ  كٌ ػػر ةػػ  المقػػ الت ) التدقػػا, القػػرارات داخػػم األسػػرة األردا ػػف
 ف إل  اتجي يت الةػا الفًريف ح ؿ ت زي  الةا ف داخم األسرة  ذل  ريلتعرؼ إحاي  يا 

, ُ طبقػػت ال راسػػف ماػػ  م فػػف م ػػ ا  ف ةػػ  طابػػف  يةعػػف ةوتػػف,  تركل ػي اػػل أحػػ  الػػل    
أا  ال    د مما يا  اعا ػيا لةػ  رة أر يػف ة اقػف  كيةاػف ماػ   نت   ىالدرادظ أ ضدت  

 راػػا   ػػ د أ م ػػف أكٌػػر لآلرػػيء اػػل اتةػػيذ القػػرارات األسػػريف إال أف , القػػرارات األسػػريف
ايلقرارات األسريف  خيحف ا مػي , يمد  إادير  أ  التقا م ة  أ م ت  لؤلـ أيضيا    داا ال

يتعاا ريلج ااب اال تميم ف تتةل ال ايلب ي ر دم ة ترؾ ر   الل     ة     د اابػف 
كياػت اػل ايلب ػي تتةػل ةػ  قبػم اق   أةي القرارات األسريف االقتايديف , ةد  دة لؤلز اج

 تفيقضػت اتػي   , تجي ا ػي ةػ  قبػم الل  ػيتال يمدػ   فة ػيركاألز اج  لد  ة     د 
 ػػل  ال راسػػػف ر ػػػدم  اضػػر  حػػػرير ةػػػ  كٌ ػػر ةػػػ  المقػػػ الت العيةػػف  المتعاقػػػف رت زيػػػ  

 .(0996, المجيلل) الةا ف داخم األسرة
اػل   نىت ودىالدرادلظىالراهنلظىى يتضر ةمي سبا طرح  أف  ل  ال راسف يمدػ  

 . يركف ال القرارات األسريفتدك   اتي ج ي ما  أ م ف د ر ال ال ي  ال الم 

 اقػػ  الةػػا ف األر يػػف اػػل المجتمػػ  " مػػ  ((41114111))ىدرادللظىالبلل ارىوالذللررظى
 تتد ف  ل  ال راسف ة  دراسػت   ةفساػات   لدػ  , "دراسف است بلم ف تدا ا ف, الق ر 

  ػػ ات ال راسػػػف ر ػػق  ي األ ؿ  الٌػػػيال إلػػ  ال قػػ ؼ ماػػػ  حق قػػف أ   اقػػػ  , ةتػػرار ت  
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 األسػبيب التػل تػود  إلػ  ضػع   ػل  الةػا ف اػل حػيؿ   ػ د ضػع  , الةا ف األر يػف
 . كلل  ةقيراف تق ير اآلريء  األة يت ألسبيب ضع  الةا ف األر يف, ا  ي

ال راسػف األ لػ  إلػ  إ مػيع أاػراد الع فػف االسػت بلم ف ماػ    ػ د نتل   ىى أويرت 
  رف ػػت ما ػػ    ػػلا اإل مػػيع  ػػ  القيمػػ ة أ  األسػػيس الػػل, ضػػع  اػػل الةػػا ف األر يػػف

أكٌػػر ةػػ  اتضػػر  قػػ  , ال راسػػف الٌيا ػػف التػػل تبدػػي اػػل أسػػبيب ضػػع  الةػػا ف األر يػػف
م رة أسبيب لضع  الةا ف األر يف حةب رأ  اآلريء  األة يت ةجتمع   ما  الفدػ  

يا ػػػػ  دخػػػ ؿ قػػػػ ا  مػػػيدات   يػػػػ ة ماػػػػ  , تػػػػدً ر الراػػػيؽ ماػػػػ  رعضػػػ ا الػػػػبع  :التػػػيلل
يتبعػػػػ  , ًػػػػا التػػػػ ل م اللا ػػػػ  لؤلرفػػػػيء, المةتاسػػػػفالمجتمػػػػ  مػػػػ  طريػػػػا  سػػػػي م االتاػػػػيؿ 

ياػل ذلػ  مػ ـ احتػراـ ال الػ ي  لبعضػ مي , الم دبلت التل ق  تد ث رػ   األب  األـ
ًػا قضػيء األب ةعًػا , يدتل رع  ذلػ  ضػع  الػ ازع الػ يفل لؤلرفػيء, البع  أةيـ األرفيء

األد ار  المت ابػيت  يا   االمتميد ماػ  األـ لاق ػيـ رمعًػا, سيميت الف ير خيرج المفلؿ
 أخ ػػػراا , ًػػا مػػ ـ ا تمػػػيـ  سػػي م اإلمػػبلـ رتدحػػ م العبلقػػػف رػػ   اآلرػػيء  األرفػػيء, األسػػريف

 .(4111, البيكر  ال رمف) وع ر األرفيء ريالستقبلل ف ات جف اةتبلؾ الدميل يت الميديف
ال تدك   اتي ج ي ماػ  ضػع  الةػا ف األر يػف اػل ىوومانىاإلد دةىمنىالدرادظ

 .ر يف التعرؼ ة  خبلؿ اتي ج ي ما  أ ا أسبيب ضع  الةا ف األ,   الق ر المجتم

دراسػػػف ة  اا ػػػف , الةػػػا ف ال ال يػػػف  ال ػػػبيب"مػػػ   ((41144114))ىدرادلللظى بلللوىزولللد
 ػػػ ات ال راسػػػف إلػػػ  ردػػػي , "ا تميم ػػػف لع فػػػف ةػػػ  ال ابػػػف الا ب ػػػ   رجيةعػػػف قػػػير يػػػ اس
 ةػ  ًػا , ماػ  األرفػيء ال ػبيب الةا ف داخم األسرة الا ب ف كمي تعدة ي سا ف ال ال ي 

 نتلل   الى ةػػ  أ ػػا , الد ػ  مػػ   ياػػب ةػػ  التفًػ ا اال تمػػيمل داخػػم األسػػرة الا ب ػف
التػػل ت حػػات إل  ػػي ال راسػػف أف الةػػا ف ال ال يػػف تم ػػم إلػػ  إم ػػيء قػػ ر اكبػػر ةػػ  حريػػف 

, التاػػػػرؼ لاػػػػلك ر مفػػػػ  ريلفةػػػػبف لئلاػػػػيث اػػػػل المجػػػػيالت التػػػػل تتاػػػػم رةػػػػمعف العي اػػػػف
 المب ػػػػت خػػػػيرج المفػػػػلؿ مفػػػػ  , ؤلرفػػػػيء رػػػػيلع دة اػػػػل  قػػػػت ةتػػػػدخر لامفػػػػلؿكيلةػػػػميح ل

كمي تم م الةػا ف ال ال يػف لامةػي اة رػ   ,  ال الرحبلت ال راس ف  الترا   ف, األح قيء
سػػمعف العي اػػف ا ػػر ةعرضػػف لات  يػػ  ًػػيا اػػل المجػػيالت التػػل تدػػ ف ا  ػػي أرفي  ػػي ذكػػ راا  إاي
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 تػػ خم ال الػػ ي  اػػل اخت ػػير ةجػػيؿ دراسػػف , ربكيلةػػميح لؤلرفػػيء ريلمب ػػت مفػػ  األقػػي)
 تًُ ػػػر اإلاػػػيث اةتٌػػػيالا أكبػػػر ةػػػ  الػػػلك ر لاةػػػا ف ال ال يػػػف اػػػل اخت ػػػير وػػػري  , (األرفػػػيء
 ت ضػػػر ال راسػػػف أف  , االةتٌػػػيؿ لقػػػرارات ال الػػػ ي   مػػػ ـ الت ػػػرب ةػػػ  تفس ػػػل ي, الد ػػػية

 يقػم تػ خم , العمػرالةا ف ال ال يف تتج  إل  التةس   ة  ح ت ي ةػ  تقػ ـ األرفػيء اػل 
 لػػا يدػػ  , اآلرػػيء اػػل اخت ػػير األرفػػيء ألحػػ قي  ا ةػػ  ارتسػػيع المةػػت   التعا مػػل لآلرػػيء

, لمتغ ر دخػم األسػرة تػدً ر اػل اةتٌػيؿ األرفػيء لةػا ف ال الػ ي  اػل اخت ػير وػري  الد ػية
أرػ  ) ءاػيرؽ العمػر رػ   اآلرػيء  األرفػي  يلي  ت خم اآلريء ال ا م ف ةبلرس األرفيء ة  تلاي 

 . (4114, زي 

اػل التعػرؼ ماػ  رعػ  الع اةػم  :وتدت ودىالدرادظىالح لوظىملنىهل هىالدرادلظىىى
رة اػػل الةػػا ف ال ال يػػف دخػػم ,   التعا مػػل لا الػػ ي  المةػػت  ,  العمػػر, كػػيلجفس)المػػًو

  (.األسرة

دراسػف ة  اا ػف , ًقياػف ال ػبيب الةػ ر "مػ   ((41164116))ىدرادظىمصلط  ىومدللمىى
مػػ   ػػ ات ال راسػػف إلػػ  الد ػػ  , ("امػػ ذج ة يفػػف دة ػػا)اػػل ةجػػيؿ التسيمػػم األسػػر 

, ًقياف اآلرػيء اػل المجػيؿ األسػر   التبيي  ال ًقياف ال بيب الة ر  ة  التميًم ةًي ر
 ةعراػػػف األسػػػيل ب ,  الت حػػػم إلػػػ  ةعراػػػف ةػػػ   التجػػػياس اػػػل ًقياػػػف ال ػػػبيب الةػػػ ر 

التسيمػم ةعػػ  ريتجػػي    , المتبعػف ةػػ  قبػم ال ػػبيب إلًبػيت الػػلات  التم ػل مػػ  مػيلا اآلرػػيء
ًقياػف ) تد دت ًقياف ال ػبيب اػل  ػل  ال راسػف اػل , تدق ا أ  اا ا المتا رة ل ي ا

 .( الفلمف السرديف  الفلمف األسريف ال ًقياف ال بيب, ال بيب  الةا ف األر يف

أف ًقياػف ال ػبيب اػل ةجػيؿ  :التل ت حػات إل  ػي ال راسػف نت   ال ة  أ ا  
  لا يع د إل  التميسػ  األسػر  رفي  ػيا , عيد إيجير ف ر دم ميـالتسيمم األسر  ذات أر

,  إلػػ  اسػػتمرار األسػػرة الةػػ ريف اػػل إوػػبيع احت ي ػػيت ال ػػبيب ةيديػػيا  ميطس ػػيا ,   ظ س ػػيا 
 الم م العػيـ لػ   ال ػبيب  اآلرػيء إلػ  تجػي ز ال ػ ة السيحػاف ر ف مػي كج اػ   ةػ  خػبلؿ 

, رػيء اػل أ ػا القضػييي التػل تةػص ال ػبيباتجي  ال بيب إلػ  الدػ ار  الم ػيركف ةػ  اآل
ريإلضػػياف إلػػ  االتجػػي  لقبػػ ؿ التغ ػػر لػػ   اآلرػػيء اػػل رعػػ  القػػ ا التقا  يػػف رمػػي يفيسػػب 
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ةت ابيت التغ رات االقتايديف  اال تميم ف  الٌقيا ف التل طرأت اػل اآل اػف األخ ػرة ماػ  
ًقياػػف ارم ػػف  امػػ  خػػبلؿ  ػػل  ال راسػػف يتبػػ   أف لا ػػبيب الةػػ ر , المجتمػػ  الةػػ ر 

أ  لػػػا تاػػػم إلػػػ  ةرحاػػػف التفػػػيحر , ةتبييفػػػف ةػػػ  ًقياػػػف اآلرػػػيء  ةتميًاػػػف اػػػل ال قػػػت اسةػػػ 
 .(4116, ةا س   ةةاا)ر ف مي

اػل التعػرؼ ماػ  ةػ   قبػ ؿ أ  راػ  ًقياػف لدرادلظىىوومانىاإلد دةىملنىهل هىىى
 .ال بيب لاةا ف ال ال يف

اػػػل ظػػػم تاػػػ ر ال ػػػبيب لاةػػػا ؾ الػػػ يمقراطل "مػػػ  ((41194119))ىدرادلللظىمصلللط  
لاةػػا ؾ الةػ ر   ػ ات ال راسػف إلػ  التعػػرؼ ماػ  تاػ رات ال ػبيب , "الترر ػف األسػريف

أف نتلل   ى أ ضػػدت أ ػػا , المعفسػف  ا ػػر المعفسػػف الػ يمقراطل اػػل ظػػم الترر ػػف األسػػريف
 ا اػػػػل اسػػػػر ديمقراط ػػػػف يم اػػػػ ف ألف يتاػػػػرا ا رايجير ػػػػف إزاء سػػػػا ف و األرفػػػػيء الػػػػلي  ا ػػػػ

 ال , (ل فف ال تعيةا ي)ي  أت ا ة  أسر ةتةا ف أ  ةتةيةدفال ال ي  أكٌر ة   والء الل
 رػػػيءقػػػ  ال يػػػدتل ةػػػ  كػػػر  أ  ابػػػل اآلالغيلػػػب أف األسػػػر التػػػل تاجػػػد لاعفػػػ  كػػػفم  لاترر ػػػف 

األرفػيء إلػ  ف    ا يضػ ر , لدػفرفػي  األ , رم ق  يد ف ايتجي  م  ا تمػية ا  حػب الؤلرفيء
ر فػػت تاػػ رات ال ػػبيب  كمػػي, اأف ذلػػ  اػػل ةاػػادت   فيعتقػػ  الةضػػ ع ايلبػػي  ألا ػػا

اد  الةا ؾ ال يمقراطل استدضير  اق  ةعيش يراض  ر ػ ة   الل  ا د ال أسر ةعفسف
 لا ال يب,  التل تتا  ريلة  رة اػل  م ػ  األ قػيت  اػل  م ػ  ةراحػم امػ     ػلا 
ةػػي يجعاػػ  يةػػا  سػػا ؾ ا ػػر ديمقراطػػل, ةمػػي ي لػػ  ل يػػ  ال ػػع ر رػػيلفقص  مػػ ـ الٌقػػف 

معفسػػػف ل ػػػا أف    ػػػي الا ػػػر ل ػػػبيب اػػػل احتػػػراـ األسػػػر لػػػت تاػػػ رات اكمػػػي د,رػػػيلفسس
ح ػػػي يبػػػلؿ اآلرػػػيء  األرفػػػيء   ػػػ د ا لامدياًػػػف ماػػػ  الفًػػػيـ ديمقراطػػػل اػػػل المعيةاػػػف 

ف لدػػػم اػػػرد اػػػل األسػػػرة حق قػػػي  أ ػػػر الةػػػا ا اػػػل  م ػػػ  أممػػػيل ا, ح ػػػي الػػػلاتل  التسد
 لا الفًػيـ أ  االاضػبيط   لمف  ح  ث خام ةي ال,   ا بيت يعرا ي  ياتـل ر ي الجم  

أسػػبيب ذلػػ  الضػػب  أ  التق ػػ ,  فيقػ ا ال الػػ اف ضػػب  ًيرػػت ماػػ  أرفي  مػػي, لدػػ  يع  ػػي
  ضػػ  حػػػ  د ًيرتػػػف   اضػػػدف ا مػػػي يتعاػػػا ريألوػػػديؿ الةػػػا ك ف المقب لػػػف  ا ػػػر المقب لػػػف 



 "اإلطار النظري للدراسة"الفصل الثاني                "                                       لسلطة الوالديةامتثال الشباب ل"رسالة دكتوراه

 

  

55 

 

 

  يـ ريلةا ؾ االستقبللل ةمي ي عر ا تميم يا,  ال ال قت اسة  ت ج   ال يب ما  الق 
 .(4119, ةا س ) م المةو ل ف  الق رة ما  الضب  اللاتلرتدم

اػػل التعػػرؼ ماػػ  أ م ػػف  :وتدللت ودىالدرادللظىالح لوللظىمللنىدرادللظىمصللط  ىى
ي ج ػي إلػ  أف األرفػيء الػلي  ح ػي ت ػ ر ات, الةا ؾ ال يمقراطل ال رفيء وةا ف األرفيء

لػػ ي  أكٌػػر ةػػ  اػػل أسػػر ديمقراط ػػف يم اػػ ف ألف يتاػػرا ا رايجير ػػف إزاء سػػا ف ال ا و اا ػػ
 (.ل فف ال تعيةا ي) والء اللي  أت ا ة  أسر ةتةا ف أ  ةتةيةدف

  :الدراد تىاألجنبوظ:ى  ل ً 

تغ ػػر " مػػ Smetana & others ((41154115 ) ) درادللظىدللموت ن ىو خللرون
يتفػػػي ؿ البػػػيحٌ ف اػػػل  ػػػلا ,  " المػػػرا ق   ل ال يػػػف ريلفةػػػبف لا الػػػ ي ةػػػا ف اال ةسػػػي  ا 

اقػ  كياػت الةػا ف ة اقػف رد ػي ,  تغ ر ي رمر ر اللة   يفل الاالبدي ة ض ع الةا ف 
إال أف  ػلا , يتددا ال ال اف ال  م   وو ف ال سم د ف إم ي ػ  السرحػف ريتةػيذ القػرار

حتػ  حاػم األرفػيء ماػ  الدريػف اػل رعػ  التاػرايت التػل ال , ال ض  تغ ر رمر ر الػلة 
   الة  رة الفسةػ ف  ةدػي الت  ال  لا البدي قيـ البيحٌ ف ريلتسريا ر, تضر ريآلخري 

 الػتددا , ال ال ي  التددا ال أا  ف ال سػم ر ريقػف تدػ  ةػ  ت ػ ر  السدػر   الفسةػل
كمػي ركػل , ال سا ك  رد ي يضػع ف ضػ ار   أحدػيـ  ق ػ د اػل أسػا ب تػرر ت ا لا سػم

 الم ػيركف , ل ال يػفاالبيحٌ ف ماػ  ةعتقػ ات ال الػ ي   المػرا ق   حػ ؿ حػ  د الةػا ف 
  يتسقػ ف  يء  المػرا قأف اآلرػ :ال راسػف نتل   ى ةػ  أ ػا . ةيذ القػرارات العي ا ػفال ات

 لدػػػ  , حػػػا وػػػرمل  أةػػػر طب عػػػلآلرػػػيء لد ػػػية المػػػرا ق   ر ػػػدم مػػػيـ ماػػػ  أف ت   ػػػ  ا
 أف , االخػػػتبلؼ يدمػػػ  اػػػل ةػػػ   الدريػػػف ال ةاػػػ ف التػػػل يدػػػا لامػػػرا ق   التمتػػػ  ر ػػػي

ًفػػيء الستػػرة المبدػػرة ةػػ  المرا قػػف يػػود  إاػػراط اآلرػػيء اػػل الػػتددا ريلمةػػي م ال ةاػػ ف أ
 .(Smetana & others, 2005) إل  وع ر المرا ق   ريلضغ  الفسةل
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 ػػل  ال راسػػف اػػل تدك ػػ  اآلرػػيء  ةػػ  وماللنى نىتدللت ودىالدرادللظىالح لوللظىىى
 تةتاػ  مػ  ال راسػف ,  أا ي حا ة ػر ع لا الػ ي ,  األرفيء ما  أ م ف الةا ف ال ال يف

 .ال راسف ت مم اآلريء  األرفيء ال ةرحاف المرا قفال أف م فف  ديل فال
 الختبلاػػيتا"مػػ  (8002)ىDarling & others ىدارلنللوىو خللرونىدرادللظى

    ب طيمت ي  االلتػلاـ ,  ال يفالسرديف ال امتقيدات المرا ق   ح ؿ ورم ف الةا ف ال
المرا ق   اػل اختبير التغ ر ال ب عل  االختبلايت السرديف مف   إل ال راسف    ات, "ر ي

 قػ  مػلزت  ػل  , " ةػ     ػ ب طػيمت ا ل ػي, ماػ  ا ل ال يفاامتقيد ا ر رم ف سا ف 
ال راسػػػف ةػػػي اػػػت  مػػػ  ال راسػػػيت الةػػػيرقف حػػػ ؿ  ػػػلا الم ضػػػ ع رداػػػ  ةػػػ  ازديػػػيد ممػػػر 

 رػدف ماػ  ا أف ي  عػ  ا , المرا ق   يقم إيميا ا ردف قضييي ا  ل ة  اختايص اآلريء
 ر دم مػيـ اػاف أحػ  أسػبيب ترا ػ  رضػ خ المػرا ق   ,  يال حيؿ اختبلؼ رأي ا ح ل

لةا ف اآلريء يدام ال المرا قف المبدرة ًػا يبػ أ الاػع د تػ ريج يا ةػ  ااتقػيؿ المرا ػا 
المرا قػػف المبدػػرة  ػػل المرحاػػف التػػل , ةػػ  المرا قػػف المت سػػ ف  حتػػ  المرا قػػف المتػػدخرة

 ف سػػا ف األرػػ ي  فػػيء حػػ ؿ وػػرمتدػػ ف ا  ػػي السجػػ ة اػػل أ سػػ  ةراحا ػػي رػػ   اآلرػػيء  األر
لػػػ  ر األسيسػػػل الػػػل  ياعبػػػ   قػػػ  أًبتػػػت ال راسػػػيت األخ ػػػرة ا,  ػػػي ةػػػ     ػػػ ب طيمت

ح ػػي ركػػل ا ماػػ  طب عػػف ةػػي يةػػم  , ف اػػل قػػ رة اآلرػػيء ماػػ  ةػػراقبت ا رسيما ػػف  المرا قػػ
رت إلػ  أف  الفتي   أوػي, ف ال  ل  العما ف  ل  ر السّعيؿ الل  ياعب  المرا ق ا( ريألر ة)

ف رمػػػػػػػ   سػػػػػػػا ف أرػػػػػػػ ي ا ياعػػػػػػػب د را   يةػػػػػػػي  اػػػػػػػل  ػػػػػػػل    امتقػػػػػػػيد  إيمػػػػػػػيف المرا قػػػػػػػ
 (.Darling & others, 2008)العما ف

اػل تعليل ػي لفتػي   ال راسػيت  :وتدت ودىالدرادظىالح لوظىمنىهل هىالدرادلظىى
الةػػػيرقف التػػػل ركػػػلت ماػػػ  العبلقػػػف ال رديػػػف رػػػ   ترا ػػػ  سػػػا ف ال الػػػ ي   ازديػػػيد ممػػػر 

 .تدك   اتي   ال راسف ما  أ م ف  مل المرا ق   ر  ر  ال ي ا كلل  , المرا ق  
مػ ـ التجػياس " مػ  (8002)ىCumsille & othersدرادظىامزوللىو خلرونىىى

امػ ذج التدػ الت :  التغ  ػر اػل إطػير تاػ رات المػرا ق   حػ ؿ وػرم ف الةػا ف ال ال يػف
دات ال ػرم ف مبػػر  ػ ات ال راسػف إلػػ  تق ػ ا االسػتقرار ال ػ لل لػػفم  االمتقػي, "الديةفػف
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 أ ضػػػػػدت ال راسػػػػػف أف اآلرػػػػػيء  , دراسػػػػػف السػػػػػر ؽ السرديػػػػػف اػػػػػل  ػػػػػل  األامػػػػػيط, الػػػػػلة 
,  التقا  يػف,  المرا ق   كبل مي يم م إل  تدي   سػ  رة ال الػ ي  ماػ  القضػييي األخبلق ػف

إلػػ  أف المػػرا ق   ح فمػػي يةتاسػػ ف ةػػ   الػػ ي ا  ال راسػػف نتلل   أوػػيرت    , ال ػػرم ف
ا ف اػػاا ا أكٌػػر احتمػػيالا لمفيق ػػف األةػػر ةػػ   الػػ ي ا إذا كػػيا ا ير اػػػ  ماػػ  قضػػ ف أ  قػػي

أةػي إذا كػيا ا يسضػا ف , ضم  ةد   ال رم ف لاةا ف ال ال يف  يدة ف ر  ػ ب ال يمػف
اػػاا ا أيضػػيا أقػػم مرضػػف لادػػلب ماػػ   الػػ ي ا مػػ  مػػ ـ , مػػ ـ الد ػػ  مػػ  اخػػتبلا ا

 لةػ  اإلخسػيء ةٌػم الد ػ  الجل ػ رػ الا ةػ  اسػتة اـ األوػديؿ الغ ػر ةبيوػرة, ة ااقت ا
 اللي  يعتق  ف أا ا ةض ر ف لاد ػ  مػ    ااػب ةػ  امتقػيدات ا حػ ؿ , أ  التجفب

أ  أف ال راسػػػف أًبتػػػت أف , وػػػرم ف الةػػػا ف ال ال يػػػف أيضػػػيا يم اػػػ ف لاد ػػػ  ل الػػػ ي ا
 اػيلمرا ق   كػيا ا, االمتقيد ر رم ف الةا ف ال ال يف  أ ضر تدً راا ما  سا ؾ المػرا ق  

أكٌػر مرضػف ل يمػف  الػ ي ا مفػػ  الفًػر إلػ  المةػدلف ةػػي إذا كياػت وػرم يا ضػم  الةػػا ف 
أف المرا ق   يم ا ف إلػ  تدي ػ  الةػا ف ال ال يػف رةػبب  ال راسف نت    ة  , ال ال يف 

 ةػػػػ  التقػػػػ ـ اػػػػل العمػػػػر تاػػػػبر األةػػػػ ر , اإل ػػػػراءات ال قي  ػػػػف المبلزةػػػػف لػػػػ  ر ال الػػػػ ي 
 (.Cumsille & others, 2009)" ةراقبف اللات"  الةير ف م  س  رة ال ال ي

ىىاػل التدك ػ  ماػ  أ م ػفىتدت ودىالدرادلظىالح لولظىملنىهل هىالدرادلظىىىىىومانى نىو
تدك ػػػ  العبلقػػػف رػػػ   العمػػػر  اةتٌػػػػيؿ  إلػػػػ  ريإلضػػػياف,  مفػػػ  المػػػرا ق  ىىالةػػػا ف ال ال يػػػف

 .ال بيب لةا ف ال ال ي 
ةعتقػ ات األة ػيت " مػ  Assadi & others (8022)درادظىالص ديىو خرونى

الاػػػػراع ر ػػػػف    رػػػػ   أرفػػػػي    , األامػػػػيط ال ال يػػػػف, اإليراا ػػػػيت ادػػػػ  الةػػػػا ف ال ال يػػػػف
  ات ال راسف إلػ  ةعراػف اتجػي  أة ػيت المػرا ق   اإليراا ػيت ادػ  وػرم ف , "المرا ق  

,  الاػػػراع ةػػػػير   األة ػػػيت  أرفػػػػي    المػػػػرا ق  ,  األامػػػيط ال ال يػػػػف, الةػػػا ف ال ال يػػػػف
إلػ    ػ د مبلقػف ق يػف رػ   الةػميت ال يم اراا ػف  األامػيط  ال راسػف نت   يرت أوػ  

 البلتل ةةت ا   االقتايد  , ح ي تب   ة  الفتي   أف األة يت األقم تعا ميا , ال ال يف
 تبػػ   الفتػػي   أف الاػػراع كػػيف ,  أقػػم تبريػػراا ل ػػلا التةػػا ,  ػػ  أكٌػػر تةػػا يا , ةػػفةس 
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ّ م  الةا ف ال ال يف ما  أا ي أقم ورم ف ال القضػييي التػل أما  مف  األة يت البلتل  ق
, خيحػػػػف أة ػػػػيت الػػػػلك ر,  أكٌػػػػر وػػػػرم ف اػػػػل القضػػػػييي ال ةاػػػػ ف, تدتػػػػيج إلػػػػ  ح  ػػػػف

 أا ػػي ,  أ ضػػدت الفتػػي   أف األة ػػيت اإليراا ػػيت يوكػػ ف ماػػ  أ م ػػف الةػػا ف ال ال يػػف
 & Assadi)ي تعفػػل الداػػ ؿ ماػػ  سػػا ف كب ػػرة ل ضػػ  الق امػػ  اػػل كٌ ػػر ةػػ  القضػػيي

others, 2011    .) 
 اػل التدك ػ  ماػػ ىتدلت ودىالدرادلظىالح لولظىمللنىهل هىالدرادلظىىىىىومالنى نىىو

 .الةا ف ال ال يف طالعبلقف ر   رع  الةميت ال يم اراا ف  أامي
  :تطقوبىرل ىالدراد تىالد بقظ

طػػبلع ت الةػػيرقف التػػل أُتػػ ر لابيحٌػػف االةػػ  خػػبلؿ العػػرض المػػ  ل أل ػػا ال راسػػي
 :ي يتب   ةي يالما  

إلػ   ,ةػ  ال الػ ي   األرفػيء ال ػبيب ,تف مت  ح ة التدا م اػل ال راسػيت الةػيرقف
إلػػ  ال ػػبيب اػػل المرحاػػف الٌيا يػػف  ,إلػػ  ال ػػبيب الجػػيةعل, ال الػػ ي   األرفػػيء المػػرا ق  

آراء ةتع دة ة  ائيت ةةتاسف حػ ؿ الةػا ف ال ال يػف  الع اةػم  ي ار  لا التف ع , العيةف
ر  امتمػػ ت   , يجػػيرل اػػل إًػراء ال راسػػف الديل ػػفإأًػر لػػ   يت قػ  أف يدػػ فةمػػي , ة ا  ػػيالمػًو

ةيمػػػػػػ ا دراسػػػػػػف , ب ياػػػػػػيتأااػػػػػػب ال راسػػػػػػيت الةػػػػػػيرقف ماػػػػػػ  أداة االسػػػػػػتب يف لجمػػػػػػ  ال
التػػػل امتمػػػ ت ماػػػ  ةق ػػػيس لق ػػػيس اتجػػػي  ( 0248) دراسػػػف آؿ ال ػػػ ت ( 0241)الةػػيلا

 . ميح ؿ ة ض ع ال راسف لدم ةف أاراد الع فف ال بيب
اػل اسػػتدميؿ   ااػػب ال راسػػف الديل ػػف  ةػػ  ال راسػػيت الةػػيرقف البيحٌػػفاسػتسيدت  

 رفػػػيء اإلطػػػير ,  رفػػػيء االسػػػتبيايت, تدػػػ ي  حػػػ رة وػػػيةاف لم ضػػػ ع ال راسػػػف: ةػػػ  ح ػػػي
 رر  اتي   ال راسيت الةيرقف ريل راسف الديل ف رمي يدقا التديةم ال , الفًر  لا راسف

 . ةجيؿ البدي العامل إف ويء اهلل
ال راسػف اػل  رػدف  حػ ة التدا ػم: ال راسيت الةػيرقف م ال راسف الديل ف  تةتا  
ماػ  الةػا ف  ديل ػفتركػل ال راسػف ال  , المجتم  الةع د ال بيب الجيةعل ال : الديل ف
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 ةػػ   اةتٌػػيؿ ال ػػبيب , ال ال يػػف ةػػ     ػػف اًػػر طػػبلب  طيلبػػيت  يةعػػف الماػػ  سػػع د
تػػا ت ػػ ير ةق ػػيس كمػػي , ال ػػبيب    ػػف اًػػر ةػػ  حػػ  د  ػػل  الةػػا ف , ل ػػل  الةػػا ف

 كػػػلل  ةق ػػػيس لق ػػػيس ةػػػ   , يتفيسػػػب ةػػػ  األسػػػرة الةػػػع ديف لق ػػػيس الةػػػا ف ال ال يػػػف
  .ة     ف اًر ال بيب, ا ف ال ال يفاةتٌيؿ ال بيب لاة
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 اإلجراءاتىالمنكجوة

  :تمكود
 اتبعتيلا الرااةلا اللال لايتناول هذا الفصل  اثرلءاتاا الهنية لا والاتلااا التل  

والت  تشله  ولاا الرااةلا وجنيةيلا, وتلريلر , واثرابا على تساؤحتيا يالتلق ق أهراف
كهللا يتنلهح تلريللراً لللتياا التلل  اعتهلرا عل يللا الرااةللا فلل  , جةتهل  الرااةللا وع نتلل 

والتءيقا الت  تم جح خخليا التلقلق جلح قلرأل اةياا وتباتيلا, باث لافا , ه  الب اواار
أهللم الصللعاباا  وأخ للءاً  ,التلل لل  اثاصللال  للب اوللااو إلللى تلريللر جةللاحا الرااةللا, 

 . الت  واريت الرااةا 

 : نوعىالدرادة:ىأواًل

بالهنللللاه  اقتنللللى تلق للللق أهللللراإل الرااةللللا واثرابللللا علللللى تسللللاؤحتيا احةللللتعاوا 
وتُعلللر هلللذا الرااةلللا جلللح الرااةلللاا الاقلللف ا التللل  تيلللتم برااةلللا , واةةلللال ل الهخلهلللا

فلالتعب ء الي فل  يصل  , الظاهءا ووقفيا وقفاً يق قلاً والتعب لء عنيلا تعب لءاً ك ف لاً أو كه لاً 
أجللا التعب للء اليهلل  ف عت نللا وقللفاً اقه للاً يا للص جللرى , لنللا الظللاهءا ويا للص خصالصلليا

 .اهءا واةهيا وياراا ااتباطيا ج  الظااهء الهاتلفا اةخءىاوتشاا الظ
إن الرااةللا الاقللف ا قللر تتعللرى الاقلل  وتلريللر خصللالن الظللاهءا أا اوللاً لتهتللر 

فعلللح طءيلللق , (51 :1431, النةلللاا ووخلللءون)إللللى تلريلللر الهتذ لللءاا ةاا العخقلللا بالظلللاهءا
وبالتلال  , خص يححتيلاالرااةلا الاقلف ا يلتم رهل  اللقلالق وتلل ليلا وتفسل ءها حةلتا

 (198: 1998, اسللللح)وصللل  إلللللى إقللللراا تعه هللللاا اللللال الظلللاهءا التلللل  وقللللا  برااةللللتيا
ن اةللتارا  الرااةللا الاقللف ا فلل  إرللءات هللذا البلللر يعللاي لارللاي تللءا  أباث للافا إلللى 

 .وظءي ويااةاا ةابقا ُترعم جا اا البلر
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 : منكجىالدرادة:ىثانوًا

لللت جللني  الهسللص احرتهللاع  أوسللل الهنللاه  إن جشلليلا الرااةللا وأهللرافيا رع
, وةلك ةو  أار الهناه  الءل سل ا التل   تسلتار  فل  البللا  الاقلف ا. ليذا الرااةا

, وفل  جيلان جعل ح, فيا عبااا عح الرااةا العله ا للظلااهء الهارلايا فل  رهاعلا جع نلا
ات ا لللر يتنلللاول أولل ات جارلللايا بالفعلل  وقلللت إرلللء , وهللا ينصلللل علللى الاقلللت اللا للء

, ويللاول اليشل  عللح اةو لاا القالهلا لهلاوللا النيلاض بيللا, الهسلص ول سلت جا ل ا
 .(222: 1998, اسح)وو   ختا أو بءواج  لجقخح احرتهاع 

الللذي , ويقللا  البلللر اللللال  باةللتارا  جللني  الهسللص احرتهللاع  بتءيللق الع نللا
ك وةلل, لهفلءيااييتم برااةا رزت جح أفءاي الهةته  أو عري جللري جلح الللاحا أو ا

 . اا الهتافءاف  اروي الاقت والةير واثجياو

 :مجتمعىالدرادة:ىثالثًا

ويهثللللل  طللللللخ  وطالبللللللاا , يتيلللللان جةتهلللللل  الرااةللللللا جلللللح الشللللللبا  السللللللعايي
هلللللا جلللللح هلللللذا الهةتهللللل , إة إن يجالةاجعلللللا فللللل  الههليلللللا العءب لللللا السلللللعاييا ولللللءيلا 
بللللج إرهللللال  عللللريهم عللللا  فقللللر , وسلللبا كب للللءا جللللنيم يناءطللللان فللل  الرااةللللا الةاجع للللا

 (%46)جللللللنيم , طالللللللل وطالبللللللا فلللللل  التعللللللل م العللللللال  والةللللللاجع  (943.275) ه1432
وبلذلللللللت وسلللللللبا جلللللللح يناءطلللللللان فللللللل  الرااةلللللللا , جلللللللح اثولللللللا  (%54), جلللللللح اللللللللذكاا

الهاقلللللل  احليتءوولللللل  ) جللللللح اثوللللللا  %(55), جللللللح الللللللذكاا %(45)جللللللنيم ,%(91)الةاجع للللللا

للللللللللذا تلللللللللم , (http://www.mohe.gov.sa/ar/default.aspx)( للللللللللالااا التعلللللللللل م العلللللللللال 
اخت للللللاا التللللللخ  والتالبللللللاا فلللللل  جءالللللللا البيللللللالاايا  والهسللللللةل ح فلللللل  اليل للللللاا 

والهنتظهلللللل ح فلللللل  الرااةللللللا وقللللللت , والعهل للللللا فلللللل  راجعللللللا الهلللللللك ةللللللعاي اثوسللللللاو ا
 . إرءات الرااةا اللال ا

هلل م وليللح ح يهيلح تع, ع نلا الرااةلا اللال للا تهثل  ولءيلا جللح الشلبا  الةلاجع 
وةللللك لتنلللاا طبقلللاا , النتلللال  عللللى ره للل  ولللءالص الشلللبا  فللل  الهةتهللل  السلللعايي
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فالرااةا اللال ا تسيم ف  تقريم تفس ءاا لااق  جاقل  ولءيلا هاجلا , الهةته  وفئات 
ا لر وتلءا الرااةلا التعهلق فل  يااةلا جاقل  أفلءاي , جح الشبا  جلح السللتا الاالريلا

ءينللللا وتقللللريم تفسلللل ءاا يون التعهللللق فلللل  الع نللللا علللللى التاةلللل  فلللل  يااةللللا وللللءيلا ع
 .التلل  

 :رونةىالدرادة:ىرابعًا

جللح واا للا  وةلللك لعللر  تةللاوع جةتهلل  الرااةللا, تللم اخت للاا ع نللا عشللاال ا طبق للا
وثعتلات فلءص جتسلاويا لةه ل  , ولتقاا  جةهاا اللذكاا واثولا , (أوثى, ةكء)الةنع

, ةللم 101)ا الثقافا اثةلخج اوةلك بلصء عري الُشعل لهقءاا, أفءاي جةته  الرااةا

 روالتلللل  تتءايللللا الةاجعللللا فلللل  كلللل  فصلللل  يااةلللل  وتعلللل (ةلللللم 104, ةلللللم 103, ةلللللم102
ويتم تسة ليم فل  تللك , جتتلباا إرباايا على ره   التخ  والتالباا برون اةتثنات
وجللح تللم  تلللم اخت للاا ع نلللا , الهقللءااا علللى جاتلللل  تاصصللاتيم وجسللتاياتيم الرااةللل ا

بل ر تيان الع نا الهاتااا جهثلا لةه ل  طلخ  ,  ا جح الشعل الهذكاااعشاال ا طبق
 .وطالباا الةاجعا ف  جاتل  التاصصاا

 :إجراءاتىتحدودىرونةىالدرادة

( ةللللم)تلللم اللصلللال عللللى قالهلللا تللللاي ره للل  ولللعل جلللااي اثعلللراي العلللا  . 1
  وأعلللراي التلللخ  والتالبلللاا الهسلللةل ح ف يلللا جلللح ره للل  التاصصلللاا فلللل, وأاقاجيلللا

وةلللك عللح طءيللق عهللايا القبللال والتسللة    هللل1433-1432الفصل  الرااةلل  اةول لعللا  
 .بالةاجعا
ووظللللءاً , (4556)وللتالبللللاا ( 4378)للتللللخ : بلللللج اةللللم جةتهلللل  الرااةللللا. 2

فقللر تللم ( جلل  تةللاول البااثللا للفءوقللاا البسلل تا ) لتقللاا  جةهللاا التللخ  والتالبللاا
 .اخت اا الع نا العشاال ا التبق ا
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والع نللللا , (8934)بلللللج جةهللللاا عللللري التللللخ  والتالبللللاا فلللل  كلللل  الُشللللعل . 3
طاللل ( 370)وتهت ليلايا العلري إللى , (77: 1420, النل ان)(367)الهناةبا ليذا العري 

 .وطالبا
 ,(ولعل جلح التالبلاا 5, وعل جلح التلخ  5) ُوعل  10 بلج عري الشعل. 4

وةلللك اتللى يهيللح , (جللح التالبللاا 7, جللح التللخ  7) ف هللا بعللر وللعل 4إ للافا وتللم 
 .تخف  النقن ف  احةتباواا الهستءرعا

 (.36)بلج جتاةط عري التلبا ف  ك  وعبا . 5
, (221)التللللللخ , بلللللللج عللللللري التلبللللللا الللللللذيح تللللللم تاليلللللل  احةللللللتب ان عللللللل يم . 6

 (.206)التالباا
بلج العري النيال  , م تُعبأبعر اةتبعاي احةتب اواا الناقصا واحةتب اواا الت  ل. 7

 .(185)التالباا, (185)التخ , اةتباوا( 370)
  :خطواتىجمعىالبوانات

  الهقلءااا التل  تلم  تم ةلل الع نا عشاال اً عح طءيق تسة   أاقا  الشعل فل
ةلللااًت بالنسلللبا للتلللخ  أو )لبت ع نلللا عشلللاال ا بسللل تا جنيلللاُةلللتلللم , اخت ااهلللا
 (.التالباا

 عللح طءيللق تسللل هيا , ا تبعللاً لعللري الهسللةل ح فلل  كلل  وللعباتللم تاليلل  احةللتباوا
 .ةةاتذا وأةتاةاا الهقءااا

  واصللللللت البااثلللللا , اةلللللتباوا( 427)بللللللج علللللري احةلللللتباواا التللللل  تلللللم تاليعيلللللا
 %(Response rate( )87)وبللذلك بلذللت وسللبا الهللءيوي , اةللتباوا( 370)علللى

 لل  الع نللا للهةتهلل  وتيللان وسللبا تهث. جللح جةهللاا احةللتباواا التلل  تللم تاليعيللا
(87%). 
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 :أداةىجمعىالبوانات:ىخامدًا

 Questionnaire: الدتبوانا
احةللللللتب ان اةياا اةكثللللللء اةللللللتاراجاً فلللللل  رهلللللل  الب اوللللللاا فلللللل  البلللللللا   رعلللللليُ 

ا لللر يتنلللهح جةهاعلللا جلللح اةةلللئلا جءتبتلللا بالهشللليلا البلث لللا جا لللاا , احرتهاع لللا
أو بتسلل هيا واصل اً ل قاجلاا , البءيلرإجا عح طءيلق , الرااةا تار  لهةهاعا جح اةفءاي

 .(226: 1416, الس ر)تم يقا  الباار أو جح ينا  عن  بةهع  جنيم, بهلئ 
أفللءاي الع نللا تللم تصلله م قللل فا احةللتباوا لةهلل  الب اوللاا جللح  رااةللاال ذاوفلل  هلل

وهللللم طللللخ  , بللللق عللللل يم جللللني  الهسللللص احرتهللللاع  بتءيللللق الع نللللاطُ الللللذيح  الشللللبا 
وةلك وفقاً ةهراإل الرااةا وتساؤحتيا, وعللى , ا الهلك ةعاي بالءياضوطالباا راجع

أةا  الهعءفا التءاكه ا الت  تم اللصال عل يا جلح القلءاتاا النظءيلا فل  إطلاا جا لاا 
وأةللئلا  ,بهتذ للءااوالتلل  ااتللاا علللى جةهاعللا جللح اةةللئلا الهذلقللا الهللزويا , البلللر
أو جللا ينتبللق عل لل  , ا يللءاا جناةللباً للل ويُتلللل جللح الهبلللا  اثرابللا اسللل جلل, جفتااللا

 :ه  احةتب ان الهلاوا التال اتواوقر  .جنيا
 :البواناتىاألولوة:ىالمحورىاألول

والهتعلقللا بالةااوللل الريهايءاف للا   الشللباأفءاي الع نللا الب اوللاا اةول للا الااقللا بلل
االلا السليح , الهسلتاى الرااةل , التاصن, اليل ا, العهء)واحرتهاع ا واحقتصاييا 

 (.عهء الاالريح, جستاى تعل م الاالريح, يخ  اةةءا الشيءي, نشأاالجيان , وواع 
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 :أنماطىالدلطةىالوالدوةىىمقواس:ىالمحورىالثاني
وهللللط السللللتا الللللذي يتبعلللل  : هللللذا الرااةلللا قصلللر بأوهللللاط السللللتا الاالريللللا فللل ي

أفللءاي الع نللا جللح وريللا وظللء ( جتسللاه , جعتللرل, جتسلللط)الاالللران فلل  اةةللءا السللعاييا
وتم تقريء أوهاط السلتا الاالريا ف  اةةلءا السلعاييا بنلاًت عللى الرارلا التل  , الشبا 

يلصللل  عل يلللا التلللخ  والتالبلللاا جلللح خلللخل  جق لللا  السللللتا الاالريلللا اللللذي أعرتللل  
 .وةلك بعر احطخا واحةتفايا جح جقاي ع أخءى, البااثا

وتم ق ا  هذا الهتذ ء جح خخل تتايء جق لا  لق لا  أوهلاط السللتا الاالريلا جلح 
 (40)ويتيللان جللح , بل للر يتناةللل جلل  طب عللا اةةللءا السللعاييا, وريللا وظللء الهبلللات ح

ته  هلللذا وتشللل, عبلللااا تقللل ع أوهلللاط السللللتا الاالريلللا كهلللا يلللراكيا التلللخ  والتالبلللاا
, السللللتا الهعترللللا, السللللتا الهتشلللريا) العبلللاااا عللللى تختلللا أوهلللاط للسللللتا الاالريلللا

وُية للل الهبلللا  علللى كلل  عبللااا وفقللاً لهق للا  ل يللءا الهتللرا  , (السلللتا الهتسللاهلا
, 4, 5 :وُتلسلل اللراراا بالتءت لل, أبلراً , وايااً , أا اواً , يالباً , يالهاً : جح خهع فئاا

 .ااا احيةاب ا والعيع بالنسبا للعباااا السلب اللعبا  1, 2, 3
وةلخت جلح إعلراي , جح جق ا  التهلءي عللى السللتا الاالريلا( 11) اوقر ُأخذا العباا 

 .1427 أاهر الساي 
التسللللللط )ُأخلللللذا جلللللح جق لللللا  ( 36, 35, 34, 30, 29, 28, 9,  6,  2)والعبللللاااا 

وبتصلللءإل جلللح عبلللر ,  م قلللالصةخصلللال  النفسللل  علللل  عبلللر اللللءاجلللح إعلللراي ا(الااللللري
 .(http://tebasel.com/vb/showthread.php?t=2209 )(الاها  الع سى

ُأخللللللللذا  (38, 37, 33, 31, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 12, 10, 8, 5 )والعبللللللللاااا
قاجلت بتقن نل  , 1975قبل جح إعراي  (احتةاهاا الاالريا كها يراكيا اةبنات)جح جق ا  

 .(1985, و ءفاولللللللللللللللللللا عبللللللللللللللللللللر السلللللللللللللللللللخ )عللللللللللللللللللللى الب ئللللللللللللللللللللا السللللللللللللللللللللعاييا 
http://www.bmhh.med.sa/vb/showthread.php?t=13793)) 

جلللح ( أةلللال ل الهعاجللللا الاالريلللا)ُأخلللذا جلللح جق لللا  ( 26, 15, 14, 1)والعبلللاااا
 .برون تاايخ ,أجاو  عبر الهقصايإعراي 
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جح و   البااثلا بعلر ( 40 ,39, 32, 27, 25, 24, 23, 20, 13, 7, 4, 3)والعباااا
وبعللا الهقللاي ع الااقللا باحتةاهللاا واةةللال ل , طللخا علللى الرااةللاا السللابقااح

وكلذلك قاجلت البااثلا بلءرءات يااةلا أول لا عللى ع نلا جلح طالبلاا الةاجعلا جلح , الاالريا
 .خخل تالي  اةتباوا جفتااا حةتفتات التالباا اال السلتا الاالريا

ى:عباراتىالخاصةىبكلىنمطىمنىأنماطىالدلطةىالوالدوةال
  :الدلطةىالوالدوةىالمتذددة

, 35, 34, 30, 29, 28, 26, 21, 20, 18, 17, 15, 14, 11, 10, 9, 6, 2)العبللللاااا 
36 ,39). 

 :الدلطةىالوالدوةىالمعتدلة 

 .( 40, 38, 31, 25, 23, 22, 12, 5, 1) العباااا 

 (:المتدوبة)ةالدلطةىالوالدوةىالمتداهل 

 .(37, 33, 32, 27, 24, 19, 16, 13, 8, 7, 4, 3) العباااا 

 :مقواسىاالمتثالىللدلطةىالوالوةى:ىالمحورىالثالث
اةللتةابا التللخ  والتالبللاا  :فلل  هللذا الرااةللا احجتثللال للسلللتا الاالريللايقصلر ب

تلم ق لا  هلذا الهتذ لء جلح خلخل تتلايء جق لا  و  ,  اةةلءا السلعاييالسلتا الااللريح فل
, تقللل ع جلللرى اجتثلللال التلللخ  والتالبلللاا للسللللتا الاالريلللا,  عبلللااا( 17) يتيلللان جلللح 

عللح كلل  عبللااا وفقللاً لهق للا  ل يللءا الهتللرا  جللح خهللع  الشللبا أفللءاي الع نللا ُية للل 
 ( 1, 2, 3, 4, 5):ت للوُتلسلل اللراراا بالتء , أبلراً , ولايااً , أا اولاً , يالباً , يالهاً : فئاا

 .يةاب ا والعيع بالنسبا للعباااا السلب اللعباااا اث
  السللللتا الاالريلللا اللللذي جلللح جق لللا( 14 ,11, 8, 7, 6, 5, 3) وُأخلللذا العبلللاااا 

 .  2004لرجءياش وفؤاي ا ,لءاهحس ر عبراوجلهر ال ,جح عخت الريح كفاف  طااا ك ٌ 
طللخا جللح و لل  البااثللا بعللر اح( 17, 16, 15, 13, 12, 10, 9, 4, 2, 1)والعبللاااا

, وبعللا الهقللاي ع الااقللا باحتةاهللاا واةةللال ل الاالريللا ,علللى الرااةللاا السللابقا
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وكللذلك قاجللت البااثللا بللءرءات يااةللا أول للا علللى ع نللا جللح طالبللاا الةاجعللا جللح خللخل 
 .حةتفتات التالباا اال جرى اجتثاليح للسلتا الاالريا تالي  اةتباوا جفتااا

ى:حدودىالدلطةىالوالدوةرأيىالذبابىحولىى:ىرابعالمحورىال
فءاي الع نا الشبا  ف  اةجاا جةهاعا جح العباااا الت  تا ص اأي أ تم طءح 

 . ياافقان على ترخ  الاالريح ف ياالشاص ا الت  ح
 :األدئلةىالمفتوحةى:ىخامسالمحورىال

ا طب علل لهعءفللا وةلللك , لتللرع م وتللال  الرااةللا اللال للا جفتااللا أةللئلاتللم طللءح  
  . ح والرييموبأفءاي الع نا الشبا   العخقا ب ح
 :إجراءاتىالصدقىوالثبات:ىداددًا

 :إجراءاتىالصدقىألداةىاالدتبانة:ىأوال

الصللرأل يعنلل  أن الهق للا  يقلل ع بالفعلل  السلللا  أو الظللاهءا التلل  يءيللر البااللر 
بل للر , اأي قللراا الهق لا  علللى ق لا  السلللا  أو الظلاهءا التلل  ُقلهم لق اةللي, ق اةليا

 .(162: 1416, الس ر)القال أن الهق ا  يق ع فعخً جا قهم لق اة  هيحي
والتلل  جنيللا الصللرأل الظللاهءي , وهنللا  طللءأل جاتلفللا للليللم علللى قللرأل الهق للا 

 .لال عل   البلر ال الذي اعتهر
   Face Validityالصدقىالظاهري

ةل  جلح خلخل قرات  على ق ا  جا ينبذ  ق ا: بالصرأل الظاهءي للهق ا  يقصر
ويُقل  م الصلرأل , النظء إل   وتفلن جرى جخلها بنايا لق ا  أبعاي الهتذ ء الهاتلفا

الظلللاهءي عللللايا عللللح طءيللللق عء لللل  علللللى جةهاعللللا جللللح الهليهلللل ح أو الابللللءات فلللل  
الها لاا اللذي يقلءاون جلح وريللا وظلءهم جلا إةا كلان الهق للا  الُهعلر يقل ع جلا ُأعللر 

 .(232: 1425, القلتاو  ووخءون)لق اة 
تلللم عء للليا عللللى علللري جلللح أعنلللات ه ئلللا , جلللح قلللرأل اةياا  اهءيلللاً  وللتلقلللق

وكل لللا التءب لللا قسلللم عللللم , التلللرايع فللل  كل لللا اايا  قسلللم الرااةلللاا احرتهاع لللا
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وكللذلك أعنللات ه ئللا التللرايع فلل  قسللم علللم الللنفع , الللنفع بةاجعللا الهلللك ةللعاي
للتأكللر  ,وراجعللا اةج لءا وللااا بنلت عبللرالءاهح ,بةاجعلا الهلللك ف صل  فلل  اةاسلات

وتلللم إرلللءات بعلللا , حةلللتباوا فللل  ق لللا  الهتذ لللءاا الهلللءاي ق اةلللياجلللح يقلللا أةلللئلا ا
ن ةللااًت بتعللري  قلل ايا بعللا ا احةللتباوا التلل  أوقللى بيللا الهليهلل التعللريخا علللى

 .الهفءياا أو اذإل بعنيا وإ افا جفءياا رريرا
 Reliability:ىةإجراءاتىالثباتىألداةىالدراد:ىثانوًا

تسلاأل فل  وتللال  احةلتب ان إةا طبقللت تبلاا احةلتب ان يقصللر بل  جلرى التاافللق واح
فااقللل ا الثبلللاا جلللح , (142: 1431, النةلللاا ووخلللءون) أكثلللء جلللح جلللءا وفللل   لللءوإل جهاتللللا

فالمقوااسىى, فءها ف  الهق لا  قبل  الشلءوا فل  تتب قل االصفاا اةةاة ا الت  يةل تا 
  ها الذي تيان يارا احاتبلاط بل ح اةلتاراج  فل  الهلءا اةوللى واةلتاراج  فل الثابت

 .(236: 1425, القلتاو  ووخءون) 0.70الهءا الثاو ا عال ا أي أكثء جح 
 :ثباتىأداةىالدرادة

الللذي يقلل ع , عللح طءيللق جعاجلل  ألفللا كءووبللا  ق للا  الثبللاا الللراخل  للهق للا  تللم
عللى كل  اةةلئلا الهارلايا فل   أفلءاي الع نلا الشلبا جرى احتساأل والتناةلق فل  إرابلا 

 .(142: 1431, ووخءون النةاا)الهق ا 
وأ يلءا , اةلتباوا عللى  ع نلا جهثللا لهةتهل  البللر اةقلل ( 35)فقر تم تالي  

 :يل  النتال  جا
   (. 0.82)بلج جعاج  ألفا كءووبا  لهق ا  السلتا الاالريا اليل 
 (.0.87)هق ا  السلتا الاالريا الهتشريا بلج جعاج  ألفا كءووبا  ل  
 (.0.85)بلج جعاج  ألفا كءووبا  لهق ا  السلتا الاالريا الهعترلا 
  (.0.74)بلج جعاج  ألفا كءووبا  لهق ا  السلتا الاالريا الهتساهلا 
  (.0.87)بلج جعاج  ألفا كءووبا  لهق ا  احجتثال للسلتا الاالريا 
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, على أن أياا البلر تهتال بنسبا ر را جح الثباا وترل ق م جعاجخا الثباا هذا
 .ويهيح احعتهاي على وتالةيا

 :مجاالتىالدرادة:ىدابعًا
 :المجالىالبذري

طبقلللللت هلللللذا الرااةلللللا عللللللى ع نلللللا جلللللح طلللللخ  وطالبلللللاا جءاللللللا البيلللللالاايا  
, ف  راجعا الهلك ةعاي بالءيلاض( الثقافا اثةخج ا)الهسةل ح ف  جااي اثعراي العا  

 . طالل وطالبا( 370)يهم وعر
 :المجالىالمكاني

باليل لاا   -طلخ  وطالبلاا  –طبقت الرااةا اللال ا ف  راجعا الهللك ةلعاي 
 .العله ا والنظءيا واةقسا  التابعا ليا ف  جرينا الءياض

 المجالىالزمني

  . هل1433-1432الرااةا اله راو ا ف  الفص  الرااة  اةول لعا   طبقت
 :تىجمعىالبواناتإجراءا:ىثامنًا

  قاجت البااثا بتسل م احةتباواا الااقلا بلالتخ  لقسلم الرااةلاا اثةلخج ا
اللذي أبلرى تعاوولاً جل  البااثلا فل  التنسل ق جل  أةلاتذا , عح طءيلق وك ل  القسلم

 .الهقءااا لتالي  احةتباواا على التخ  الهسةل ح ف  الشعل الهاتااا
  ل م أةلللللتاةاا الهقلللللءااا احةلللللتباواا بالنسللللبا للتالبلللللاا قاجلللللت البااثلللللا بتسلللل

 .لتاليعيا على التالباا الهسةخا ف  الشعل الهاتااا
  تم اةتبعاي احةتباواا الت  لم تيته  قب  التءج ز واثيخال ف  اللاةل

 .اال 
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 :التحلولىاإلحصائيىلبواناتىاالدتبانة:ىتادعًا

 : هها, ة  حاعتهرا الرااةا ف  تلل   الب اواا على اةتارا  أةلاب ح أةا
 :أدلوبىالتحلولىالكمي.ىأ

اعتهلر التلل لل  اليهل  ليللذا الرااةلا علللى اةلتارا  البءوللاج  اثاصلال  الاللاص 
وةلللك فلل  تلل لل  الب اوللاا اليه للا الااقللا باحةللتباوا , SPSS/PSبللالعلا  احرتهاع للا 

ا للر تللم احعتهللاي علللى إرللءاتاا اثاصلللاتاا , التلل  تللم تتب قيللا علللى ع نللا الرااةللا
 :وةلك باحةتناي على اةيواا اثاصال ا الهناةبا لناا الب اواا الهتافءا, ف االاق

والهتاةللتاا , تللم احعتهللاي علللى النسللل الهئايللا والةللراول التيءاايللا البسلل تا.1
 .واحولءافاا الهع اايا, اللساب ا

 . لرحلا الفءوأل ب ح جةهاعت ح T Test (ا)تم اةتارا  اختباا. 2
 لل   اةاايي لرحلا الفءوأل ب ح أكثء جح جةهاعت حتم اةتارا  الت. 3
(One Way Anova) ,  واختباا التاك Tukeyلليش  عح جصرا الفءوأل. 
 :أدلوبىالتحلولىالكوفي.ىب

وةللك بتلل ل  اةرلزات التل  تتتللل , تم احعتهاي على أةللا  التلل ل  الي فل 
, قيلا عللى التلخ  والتالبلااةلك الناا جح التلل   ف ها يتعلق باحةتباوا الت  تلم تتب 

عللى أفلءاي  يلاتم طءاكها أن احةتباوا تشته  على جةهاعا جح اةةئلا الهفتااا الت  
  .لترع م وتال  البلروةلك  ,ع نا الرااةا

 أهمىالصعوباتىالتيىواجكتىالدرادة:ىراذرًا

ةااًت ف  الهةته  العءب  بصفا , الرااةا بها اا الااقا العله ا الهءار  قلا .1
 .والهةته  السعايي بصفا خاقا, عاجا
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ا ر اعتلذا  احةتباوا, تباا حختباا احةتتخع ا قعاباا عنر الق ا  بالرااةا .2
لللللم يُءرلللل  احةلللللتباوا بعنلللليم و , بعللللا أفللللءاي الع نللللا احةللللتتخع ا عللللح تعبئتيللللا

 .وأفءاي وخءيح, التعايا بتالي  اةتباواا أخءى إلى البااثا ا نيا فا تءا
, عر  تعبئا بعا احةتباواا :جنيا, الب اواا ره  بعهل ا تعلقت أخءى قعاباا .3

اساة ا وقر يءر  ةلك إلى , اثرابا على بعا بناي احةتباوا وكذلك عر 
 .وتءيي البعا جح أفءاي الع نا ف  اثرابا, الها اا
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 تطؼغد

سلطة الوالديػة مػ  للالشباب  مدى امتثاؿسعت الدراسة الحالية إلى التعرؼ على 
خػػػػبلؿ ةراسػػػػة بقػػػػىية مطبمػػػػة علػػػػى عيمػػػػة مػػػػ   ػػػػبلب ب البػػػػات  امعػػػػة النلػػػػ  سػػػػعوة 

مػدى  معرفػة8 لتحميق األهػداؼ التاليػة تو هت الدراسةبفي ضوء هذا الهدؼ , بالرياض
تحديػد أمنػاط السػػلطة الوالديػة السػػا دة ب  ,لديػػةالشػباب للسػلطة الواأفػراة العيمػػة امتثػاؿ 
بالتعػرؼ إلػى أح  ػد يسػن   ,الشػبابأفػراة العيمػة رة السػعوةية مػ  ب هػة م ػر في األس

 بالتعػرؼ علػى , شخصػيةالشباب للوالدي  بالتدخل في أمور يعػدها الشػباب أفراة العيمة 
يػػػة ببعػػػغ النت يػػػرات الشػػػباب للسػػػلطة الوالدأفػػػراة العيمػػػة بػػػي  امتثػػػاؿ الىػػػربؽ النعمويػػػة 

, "ريػػ  - ضػػر"الخلىيػػة النناميػػة , التخصػػا الدراسػػي, الجػػم , العنػػر)الدينو رافيػػة
 بالتعػػرؼ علػػػى الىػػػربؽ النعمويػػػة بػػػي  , (مسػػػتوى تعلػػػيل الوالػػػدي , النسػػتوى االصتصػػػاةح

, العنػػر) بعػػغ النت يػػرات الدينو رافيػػةلنػػلم مػػ  األب باألـ ب أمنػػاط السػػلطة الوالديػػة 
, النسػتوى االصتصػاةح, "ريػ  - ضػر"الخلىية الننامية , الدراسيالتخصا , الجم 

إيجػػػػػاة العبلصػػػػػة االرتبا يػػػػػة بػػػػػي  أمنػػػػػاط سػػػػػلطة  ا  بأخيػػػػػر ,  ,(مسػػػػػتوى تعلػػػػػيل الوالػػػػػدي 
, النعتدلػة, النتشػدةة) ببي  أمنػاط سػلطة األـ, (النتساهلة, النعتدلة, النتشدةة)األب

 (.النتساهلة
 البيامػات عػرض خػبلؿ مػ  يداميػةالن الدراسػة متػا   الىصػل هػذا بيتمػابؿ
 .االستبامات  ريق ع   نعها تل اإل صا ية التي بالنعلومات
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 :ظخصائصػطجتطعػاضدراد:ػأواًل
, النليػة8 يهدؼ هذا الجزء إلى تمديل مبذة عػ  خصػا ا عيمػة الدراسػة مػ   يػ 

, الخلىيػػة النناميػػة, قػػىة ملنيػػة السػػن , العنػػر, التخصػػا الدراسػػي, السػػمة الدراسػػية
 .الحالة االصتصاةية لؤلسرة, ستوى التعليني للوالدي الن
 8اضخصائصػاألصادغطغظ:ػأ

 8اضدرادظػحدبػاضصضغظػرغظظتوزغعػ .1
 (1)جدولػرشمػ

 اضدرادظػحدبػاضصضغظػرغظظتوزغعػغوضحػ

 المسبة العدة النلية
 15.1 46 كلية اآلةاب
 11.1 56 كلية التربية

 1.1 6 كلية الل ات بالتر نة
ريةالعلـو اإلةا  7.3 13 كلية 
 3.6 12 كلية العلـو

 5.2 14 كلية الهمدسة
 4.1 11 كلية العنارة بالتخطيط

 4.1 11 كلية الصيدلة
 6.6 11 كلية الطب

 16.1 31 كلية العلـو الطبية التطبيمية
 1.6 7 كلية الحاسب بالنعلومات

 2.1 1 كلية الزراعة

 122.2 152 النجنوع

فمػػد , ع عيمػػة الدراسػػة تبعػػا  للنليػػات النسػػجلي  فيهػػاتوزيػػ( 1)يوضػػ   ػػدبؿ رصػػل 
تػػوزع أفػػراة عيمػػة الدراسػػة الحاليػػة بػػي  النليػػات العلنيػػة ب الم ريػػة بجامعػػة النلػػ  سػػعوة 
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بأصسػػاـ الطػػبلب ب الطالبػػات, بيبل ػػة أف كليػػة التربيػػة فػػي ممدمػػة النليػػات مػػ   يػػ  
كليػة 8 النليػات كنػا يلػي , ب ػاء ترتيػب بميػة% 11.1بكامػت مسػبتها , التنثيل فػي العيمػة

كليػػة العلػػـو الطبيػػة التطبيميػػة بل ػػت   ,%15.1اآلةاب فػػي النرتبػػة الثاميػػة ببل ػػت مسػػبتها 
, %6.6ثػػػل كليػػػة الطػػػب بمسػػػبة , %7.3 ثػػػل كليػػػة العلػػػـو اإلةاريػػػة بمسػػػبة, 1641مسػػػبتها  

بتشػػػير المتػػػػا   إلػػػػى تشػػػػاب  المسػػػػب الننثلػػػػة مػػػػ  صبػػػػل كليػػػػة الهمدسػػػػة بكليػػػػة العنػػػػارة ب 
ثػػل كليػػة , علػػى التػػوالي %4.1, % 4.1, % 5طػػيط ب الصػػيدلة  يػػ  بل ػػت المسػػب التخ

كنػػػا تشػػػابهت مسػػػب مسػػػاهنة كليػػػات الل ػػػات ب التر نػػػة ب كليػػػة , %3.6العلػػػـو بمسػػػبة
ب أخيػرا  ػاء تنثيػل كليػة الزراعػة , %1.6, %  1.1الحاسب اآللػي فبل ػت علػى التػوالي  

يل العيمة لنع ل التخصصػات العلنيػة بتؤكد هذه المتا   على تنث. فمط  %2.1بمسب  
 (. بلب ب البات)بالم رية في  امعة النل  سعوة بالرياض 

 8اضدرادظػحدبػاضدظظػاضدرادغظػرغظظػتوزغع .1
 (2)جدولػرشمػ

 اضدظظػاضدرادغظاضدرادظػحدبػػرغظظتوزغعػغوضحػ

ةالدراسي سمةال  المسبة العدة 
األبلىالدراسية   12.1 16 السمة 
ةالثاميالدراسية   36.7 121 السمة 
الثالثةالدراسية   16.1 67 السمة 
الرابعةالدراسية   12.3 17 السمة 

 2.1 1 لل يحدة 

 122.2 152 النجنوع

, توزيػػع عيمػػة الدراسػػة  سػػب السػػمة الدراسػػية الجامعيػػة(  1) يوضػػ   ػػدبؿ رصػػل 
(   الػػب ب البػػة 152)  يػػ  تضػػنمت النسػػتويات الدراسػػية للعيمػػة اإل ناليػػة للدراسػػة 

, ب بلػػػػب مسػػػػبة (مػػػػ  السػػػػمة األبلػػػػى إلػػػػى السػػػػمة الرابعػػػػة) علػػػػى أربعػػػػة مسػػػػتويات ةراسػػػػية
,  النشاركي  في الدراسة الحالية م  السمة الدراسية الثامية أكثػر مػ  مصػ  العيمػة النليػة
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بهػػػػي المسػػػػبة األعلػػػػى مػػػػ  بػػػػي  بػػػػاصي النسػػػػتويات الدراسػػػػية   %36.7 ببل ػػػػت مسػػػػبتها
باشػػرة  ػػػبلب ب  البػػات السػػمة الدراسػػػية الثالثػػة الػػػذي  النشػػاركة فػػي الدراسػػػة, تبلهػػا م

بيمنػػا تشػػير المتػػا   إلػػى تسػػابح مسػػبة الطػػبلب ب الطالبػػات مػػ   ,%16.1بل ػػت مسػػبتهل 
السمة الدراسية األبلى بالسػمة الدراسػية الرابعػة فػي عيمػة الدراسػة,  يػ  بل ػت مسػبتهنا 

% 2.1منػػا لػػل يحػػدة مسػػبة علػػى التػػوالي, بي %12.3, %  12.1مػػ  إ نػػالي أفػػراة العيمػػة 

بصػػد ير ػػع ارتىػػاع مسػػبة أفػػراة العيمػػة فػػي السػػمة . مػػ  إ نػػالي العيمػػة السػػمة الدراسػػية لهػػل
, الطلبػػة يجتػػاز النػػواة فػػي مػػدة أصػػل مػػ  النتوصػػع راسػػية الثاميػػة بالثالثػػة إلػػى أف بعػػغ الد

فمػد  ىاألبلػ سػمةأمػا بالمسػبة لطلبػة ال, بكذل  ُيسػجل هػذه النػواة فػي الىصػوؿ الصػيىية
فػي  أف سػلل ال يُػدرس فػي النسػتوى األبؿ ينوف سبب صلة تنثيلهل في العيمة ير ع إلػى

بصػد ,  البات اآلةاب في السمة التي تل  نػع البيامػات فيهػاخاقة , بعغ التخصصات
 .صلة الخبرة في معرفة متطلبات الجامعة م  مواة اإلعداة العاـ ير ع أيضا  إلى

 8اضدراديػاضدرادظػحدبػاضتخصصػرغظظتوزغعػ .1
 (3)جدولػرشمػ

 اضتخصصػاضدرادياضدرادظػحدبػػرغظظتوزغعػغوضحػ

 المسبة العدة التخصا
 62.6 131 أةبي

 37.1 117 علني

 122.2 152 النجنوع

فمػػد , توزيػػع عيمػػة الدراسػػة  سػػب التخصػػا الدراسػػي(  1) يوضػػ   ػػدبؿ رصػػل 
بجامعة النلػ  سػعوة  يةاإلمسامتوزعت عيمة الدراسة الحالية بي  التخصصات العلنية ب 

بأصساـ الطبلب ب الطالبات بمسب متماربة إلى  دا ما,  ي  بل ت مسػبة التخصصػات 
فلػػل تتركػػز العيمػػة فػػي , علػػى التػػوالي %37.1, % 62.6بالتخصصػػات العلنيػػة  اإلمسػػامية 

ُتنثػػػػل  ػػػػبلب ( سػػػػلل)منػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى أف مػػػػواة اإلعػػػػداة العػػػػاـ , تخصػػػػا ةبف اآلخػػػػر
 . اإلمساميةسعوة في  نيع التخصصات العلنية ب  ب البات  امعة النل 
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 8اضخصائصػاالجتطارغظػواالشتصادغظ.ػب

 8اضدرادظػحدبػاضجظسػرغظظتوزغعػ .1
 (4)جدولػرشمػ

 اضجظسػاضدرادظػحدبػرغظظػتوزغعغوضحػ

 المسبة العدة الجم 
 32.2 163 ذكر
 32.2 163 أمثى

 122.2 152 النجنوع

فمػػد تػوزع أفػػراة عيمػػة الدراسػػة , الطالبػػاتتوزيػع الطػػبلب ب ( 6)يوضػ   ػػدبؿ رصػػل 
الحالية  سب الجػم  بمسػب متسػابية تنامػا بػي  الجمسػي ,  يػ  بل ػت مسػبة الػذكور 

منػا يعمػي أمػ  , بير ع ذل  إلى أف العيمة عشػوا ية  بميػة, لنبل الجمسي  %32باإلماث 
 .ال بد م  تسابح تنثيل الطبلب بالطالبات فيها

 8ططراضدرادظػحدبػاضػرغظظتوزغعػ .2
ػ(5)جدولػرشمػ

 اضدرادظػحدبػاضططرػرغظظػتوزغعغوضحػ

 المسبة العدة العنر
سمة  12 – 16   117 37.1 

سمة 11 – 11  114 14.6 
سمة  11  6.1 13 أكبر م  

 122.2 152 النجنوع

فمػػد تراب ػػت األعنػػػار , توزيػػع عيمػػة الدراسػػة تبعػػا  للعنػػر( 3)يوضػػ   ػػدبؿ رصػػل 
 11سػمة ب  تػػى أكبػر مػػ   16بػػي  (  الػػب ب البػة  152) ناليػةالزمميػة ألفػراة العيمػػة اإل 

سػػمة المسػػبة األعلػى مػػ  بػػي  عيمػة الدراسػػة بل ػػت  12 – 16 سػمة, با تلػػت الىاػػة العنريػة 
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 يػػ  بل ػػت مسػػبتها مػػ  , سػػمة 11 - 11, تلتهػػا مباشػػرة الىاػػة العنريػػة  %37.1مسػػبتها 
إذا علنمػا أف الطالػب بالطالبػة  بهذه المتيجة متوصعة خاقة, %14.6إ نالي أفراة العيمة 

 سػػػػب )سػػػموات 4 – 6بيننػػػ  فيهػػػا بػػػي  , سػػػػمة 16عػػػاةة يلتحػػػق بالجامعػػػة فػػػي سػػػ  
بيمنا ا تلػت النرتبػة الثالثػة الىاػة العنريػة , سمة 11 – 11بيتخرج غالبا  في س  , (النلية

لػذل  مجػد أف  ,%6.1سػمة  يػ  بل ػت مسػبتها مػ  إ نػالي أفػراة العيمػة11األكبر م  
بهػػػذه المسػػػبة صػػػد تنػػػوف للطلبػػػػة , بيػػػة مػػػ  الطلبػػػة يتخر ػػػوف فػػػي النػػػدة النتوصعػػػةاألغل

أب مػػػ  لهػػػل جػػػربؼ ا تناعيػػػة كامػػػت سػػػببا  فػػػي تػػػأخر , النتعثػػػري   فػػػي بعػػػغ النمػػػررات
باإلضػػافة إلػػى أف , أب الػػزباج بمسػؤبليات , مثػػل التػأخر فػػي التسػػجيل بالجامعػة, تخػر هل

 .منا يؤخر تخر هل, راسيةبعغ التخصصات تتطلب أكثر م  أربع سموات ة
 12.31(  ػػػبلب أب  البػػػات)بأبضػػػحت متػػػا   الدراسػػػة أف متوسػػػط عنػػػر الطلبػػػة 

 .سمة
 8اضدرادظػحدبػطصانػاضظذأةػرغظظػتوزغع .3

ػ(6)جدولػرشمػ

 طصانػاضظذأةػاضدرادظػحدبػرغظظتوزغعػغوضحػ

 المسبة العدة مناف المشأة
 75.4 141 ةاخل الننلنة
 1.6 7 خارج الننلنة

 122.2 152 وعالنجن

بيتضػ  مػ  الجػدبؿ , توزيع أفراة العيمة تبعا  لنناف المشػأة (4)يوض   دبؿ رصل 
بيمنػػا   ,%7544ةاخػػل الننلنػػة بالتػػي بل ػػت   أبامػػ  أفػػراة العيمػػة مشػػ ىأف ال البيػػة الع نػػ

 . فمط %146خارج الننلنة  أباكامت مسبة م  مش
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 8اضدرادظػحدبػطصانػاضظذأةػداخلػاضططضصظػرغظظتوزغعػ .4
ػ(7)جدولػرشمػ

 داخلػاضططضصظ طصانػاضظذأةػاضدرادظػحدبػرغظظػتوزغعغوضحػ

 المسبة العدة مناف المشأة
 1.5 4 في الري 
 1.5 4 في الباةية
 73.3 163 في الندف
 1.1 6 لل يحدة

 122.2 141 النجنوع

فمػد , توزيع أفراة العيمة تبعا  لنناف المشأة ةاخل الننلنػة(  5) يوض   دبؿ رصل
فاػػات, با تلػػت فاػػة  حاليػػة بحسػػب منػػاف المشػػأة علػػى أربػػعتػػوزع أفػػراة عيمػػة الدراسػػة ال

مػػػ  إ نػػػالي عيمػػػة  %71.1المشػػػأة فػػػي الحضػػػر أب النػػػدف غالبيػػػة عيمػػػة الدراسػػػة بمسػػػبة 
 لنػلم  %1.4ي الريػ  بالباةيػة بل ػت با فػؤ , بيمنػا تسػابت مسػب البميػة منػ  مشػالدراسة
بهػل الػذي  مشػأبا خػارج الننلنػة, بهػذه  %1.6  بيمنا بل ت مسبة م  ال يمطبق, ممهنا

فالػػػدال ل , المتيجػػػة متوصعػػػة فػػػي ضػػػوء معرفتمػػػا بتوزيػػػع سػػػناف الننلنػػػة العربيػػػة السػػػعوةية
باإل صػػا يات ُتشػػػير إلػػػى أف مع ػػػل سػػػناف الننلنػػػة فػػػي الوصػػػت الحاضػػػر يعيشػػػوف فػػػي 

تمػػاصا  أمػػا سػػناف الباةيػػة فهػػل فػػي, يلػػيهل سػػناف النمػػا ق الريىيػػة, النمػػا ق الحضػػرية
 (.875 1616, آؿ الشيخ)مستنر بسبب هجرتهل إلى الحضر بالري 
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 8اضدرادظػحدبػاضطدتوىػاضتطضغطيػضضواضدغنػرغظظتوزغعػ .5
ػ(8)جدولػرشمػ

 اضطدتوىػاضتطضغطيػضضواضدغنػاضدرادظػحدبػرغظظتوزغعػغوضحػ

 النستوى التعليني
 األـ األب

 المسبة العدة المسبة العدة

 15.4 43 12.2 15 ابتدا ي
 11.6 64 11.6 64 متوسط
 16.1 126 17.5 51 ثاموح
 12.3 111 63.7 152  امعي
 12.6 62 11.7 66 أخرى

 2.3 1- -  لل يحدة

 122.2 152 122.2 152 النجنوع

توزيػػػع أفػػػراة عيمػػػة الدراسػػػة  سػػػب النسػػػتوى التعلينػػػي (  6) يوضػػػ   ػػػدبؿ رصػػػل
 النؤهػػل الدراسػػي لػػؤلب إلػػى خنػػ  حسػػبفمػػد تػػوزع أفػػراة عيمػػة الدراسػػة ب, للوالػػدي 

بير ػػػع ذلػػػ  إلػػػى  ,%63.7فاػػػات ةراسػػػية ,  با تػػػل النؤهػػػل الجػػػامعي المسػػػبة األكبػػػر  
تبلهػا مباشػرة مػ  مػؤهلهل التعلينػي الثػاموح , أسبمية التعليل الم امي للبمي  فػي الننلنػة

بمػػع , %11.6 أمػػا مػػ  يحنلػػوف النؤهػػل النتوسػػط فمػػد بل ػػت مسػػبتهل, %17.5بمسػػبة 
بصد ينوف هؤالء اآلباء م  كبار الس  , %12 فمد بل ت م  مسبة تعلينهل ابتدا يذل  

بيمنػػا بل ػػت مسػػبة اآلبػػاء الػػذي  , الػػذي  لػػل تتػػوفر لهػػل فػػرص التعلػػيل فػػي بدايػػة  يػػاتهل
  .%11.7يحنلوف مؤهبلت أخرى 

 %12.3فػػمبل ة مػػ  بيامػػات الجػػدبؿ أف , أمػا مػػ  ما يػػة النسػػتوى التعلينػػي لػػؤلـ
 اقبلت على النؤهل الجامعي, تليها مباشرة م  يحنل  النؤهل الثػاموح  م  األمهات

بير ػػع ذلػػ  إلػػى التوسػػع فػػي تعلػػيل النػػرأة فػػي الننلنػػة  ,%16.1ببمسػػبة مماربػػة بل ػػت 
, باتا ت الىرقة لها إلكناؿ تعلينها  تػى بقػلت ألعلػى مسػتوى مػ  التعلػيل بمازالػت
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علػى التعلػيل العػاـ  ا  كبيػر   ال أممػا مجػد إصبػاال  بعلى الرغل م  تأخر التعليل الم امي للنرأة إ
بصػػد ينػػ  مػػ  كبيػػرات  ,%15.4يلػػي ذلػػ  مسػػبة مػػ  تعلػػينه  ابتػػدا ي , بالتعلػػيل العػػالي

يلي ذلػ  أصػل مسػبة , الس  البلتي لل تتوفر له  فرص التعليل الم امي في بداية  ياته 
يحنلػ  مػؤهبلت بل ػت مسػبة مػ   ,%11.6به  البلتي يحنل  النؤهل النتوسط بمسبة 

  %.12.6 أخرى
بيتضػػ  مػػػ  المتػػا   السػػػابمة تمػػػارب مسػػبة الحاقػػػلي  علػػػى التعلػػيل الجػػػامعي مػػػ  

مػػػػع أسػػػبمية تعلػػػيل البمػػػػي  علػػػى تعلػػػيل البمػػػػات فػػػي الننلنػػػة العربيػػػػة , اآلبػػػاء باألمهػػػات
بهذا يدؿ على فػت  النجػاؿ للنػرأة إلكنػاؿ تعلينهػا العػالي , السعوةية بعشرات السمي 

ي إكنػػاؿ تعلينهػػا إلػػى أف صاربػػت الوقػػوؿ إلػػى مػػا بقػػل إليػػ  الر ػػل الػػذح ب نو هػػا فػػ
 . سبمها كثيرا  في بداية التعليل الم امي

 8اضدرادظػحدبػاضطدتوىػاالشتصاديػضألدرةػرغظظتوزغعػ .6

 8اضدرادظػحدبػاضدخلػاضذؼريػضألدرةػرغظظتوزغعػ . أ
ػ(9)جدولػرشمػ 

 ةاضدخلػاضذؼريػضألدرػاضدرادظػحدبػرغظظتوزغعػغوضحػ

 المسبة العدة الدخل الشهرح لؤلسرة
لاير فأصل 4222  17 12.3 

لاير 11222 - 4221  63 11.2 
ياؿر 16222 - 11221  37 13.7 

لاير 16222 - 16221   36 13.5 
لاير 16222 أكثر م   67 16.1 

 12.6 62 لل يحدة

 122.2 152 النجنوع

, خل الشػػهرح لؤلسػػرةتوزيػػع أفػػراة عيمػػة الدراسػػة  سػػب الػػد(  7) يوضػػ   ػػدبؿ 
 يػػػ  تػػػوزع أفػػػراة عيمػػػة الدراسػػػة بحسػػػب الػػػدخل الشػػػهرح لؤلسػػػرة علػػػى فاػػػات خنسػػػة 
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للػػػدخل, بيتضػػػ  مػػػ  الجػػػدبؿ تمػػػارب مسػػػبة ذبح الػػػدخل النتوسػػػط الػػػذح يتػػػرابح بػػػي  
ببي  ذبح الدخل النرتىػع الػذح يتػرابح بػي   ,% 16.7 لاير  ي  بل ت 16222 – 4221

مػػ   %12.3أمػػا مسػػبة , %17.1 بالتػػي بل ػػت مسػػبة لاير 16222مػػ   إلػػى أكثػػر – 16221
 .فأصل ياؿر 4222العيمة ةخلهل الشهرح ممخىغ بيترابح م  
فػي فاتػي الػدخل  أفػراة العيمػة الشػبابأسػر  ببصىة عامة تتركز ال البية الع نػى مػ 

اآلبػػػػاء )بصػػػػد ير ػػػػع ذلػػػػ  إلػػػػى ارتىػػػػاع مسػػػػتوى تعلػػػػيل الوالػػػػدي  , النتوسػػػػط بالنرتىػػػػع
لػل  %12.6بمبل ػة أف مسػبة , نوف سببا  فػي تػوفير فػرص عنػل أفضػلمنا ي( باألمهات

بصػػد ير ػػع ذلػػ  إلػى عػػدـ معرفػػة عيمػػة الدراسػػة ةخػػل األسػػرة , يجيبػوا علػػى هػػذا السػػؤاؿ
أب إلى التحىة بالسرية خصوقا  أف النثير م  أفراة النجتنع يىضػل التنػتل , بالتحديد

 . على الجوامب الناةية
 8عػاضدصناضدرادظػحدبػظوػرغظظتوزغعػ . ب

ػ(11)جدولػرشمػ

 ظوعػاضدصنػاضدرادظػحدبػرغظظتوزغعػغوضحػ

 المسبة العدة موع السن 
 6.7 11 شمة

 12.3 17 ةبر فيبل
 56.4 171 فيبل
 1.7 5 صصر

 122.2 152 النجنوع

فمػد تػوزع , توزيػع أفػراة عيمػة الدراسػة  سػب مػوع السػن  (12)يتض  م   ػدبؿ 
سن  إلى أربع فاات, ا تلت المسػبة األكبػر مػ  العيمػة أفراة عيمة الدراسة  سب موع ال

بيمنػػا ا تلػػت فاػػة مػػ  سػػنمهل فػػي شػػمة  ,%56.4  يػػ  بل ػػت, مػػ  يسػػنموف فػػي فػػيبل
, بأخيػػرا ا تلػػت فاػػة %12.3, % 6.7بةبر فػػي فػػيبل مسػػب متماربػػة بل ػػت علػػى التػػوالي  

 %.1.7م  سنمهل في صصر أصل مسبة  ي  بل ت  
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باإلضافة إلػى , أف مستوى تعليل الوالدي  للعيمة مرتىعبهذه المتيجة متوصعة خاقة 
خاقػػة بالمسػػبة للعا لػػة التػػي , أمػػ  مػػ   بيعػػة النجتنػػع السػػعوةح الرغبػػة فػػي سػػن  باسػػع

با ؤ بمبل ة أف الشباب فمط  ديثي الزباج في ال الب هػل الػذي  بػد, عدة أفراةها كبير
ذل  إلػى غػبلء النعيشػة  بصد ير ع, في االتجاه محو السن  في بداية  ياتهل في شمق

اتهل تحنػػل مصػػاري  ممػزؿ أكبػػر مػػ  إمنامػػ بعػدـ صػػدرة الشػػباب فػي بدايػػة  يػػاتهل علػى
 .الناةية
 8اضدرادظػحدبػطضصغظػاضدصنػرغظظتوزغعػ .ػج

ػ(11)جدولػرشمػ

 طضصغظػاضدصنػاضدرادظػحدبػرغظظتوزغعػغوضحػ

 المسبة العدة ملنية السن 
 57.3 176 مل 
 13.6 35 إيجار

ة العنلتابع لجه  17 3.1 

 122.2 152 النجنوع

توزيػع أفػراة عيمػة الدراسػة  سػب ملنيػة السػن  أثمػاء ( 11)يتض  م   ػدبؿ رصػل
فمػػد تػػوزع أفػػراة عيمػػة الدراسػػة بحسػػب ملنيػػة السػػن  إلػػى فاػػات ثبلثػػة, , إ ػػراء البحػػ 

يليهػا ببىػارؽ   ,%57.3ا تلت المسبة األكبر م  أفراة العيمة م  ينلنػوف السػن  بمسػبة 
ا تلػت فاػة السػن  بنبمػى تػابع  ب أخيػرا  , %13.6 يػ  بل ػت  ا  بير م  يسنموف إيجار ك

 %.3.1لجهة العنل النرتبة األخيرة  ي  بل ت
, يتض  م  بيامات الجدبؿ أف أكثر م  ثلثي أفراة العيمة يسنموف في سن  ملػ 

 .هلبمازالوا يسنموف مع أسر , بصد ير ع ذل  إلى أمهل مازالوا شبابا  لل يتزب وا

ػ
ػ
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 8(تداؤالتػاضدرادظ)ظتائجػاضدرادظػاضطغداظغظػ:ػثاظغًا
اضذاابابػضضدااض ظػػطاااػطاادىػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػػػػ:ولاضتداااؤلػاضرئغداايػاااألػػ

 اضواضدغظ؟

 .امتثػاؿ أفػراة العيمػة الشػباب للسػلطة الوالديػةمػدى يتمابؿ البح  في هذا الجػزء 
جابة الطبلب بالطالبات لسػلطة است8 يمصد باالمتثاؿ للسلطة الوالدية في هذه الدراسةب 

بتػػل صيػاس هػذا النت يػر مػػ  خػبلؿ تطػوير مميػاس يتنػػوف  .الوالػدي  فػي األسػرة السػعوةية
أفػراة ُيجيػب , تمي  مدى امتثاؿ الطػبلب بالطالبػات للسػلطة الوالديػة, عبارة( 15) م  

 ,ةا نػػا  8 عػػ  كػػل عبػػارة بفمػػا  لنميػػاس لينػػرت النتػػدرج مػػ  خنػػ  فاػػاتالعيمػػة الشػػباب 
للعبػػػػارات  ( 1, 1, 1, 6, 3)8تيػػػػببُتحسػػػػب الػػػػدر ات بالتر , أبػػػػدا  , مػػػػاةرا  , أ يامػػػػا  , غالبػػػػا  

 .يجابية بالعن  بالمسبة للعبارات السلبيةاإل

بلتىسير المتا   تل استخداـ األسلوب التالي لتحديد مستوى اإل ابة علػى بمػوة   
ثػل  ,(1=, أبػدا  1=, مػاةرا  1=يامػا  , أ 6=, غالبػا  3=ةا نا  )فمد تل إعطاء بزف للبدا ل 8 األةاة

تػػل تصػػمي  تلػػ  اإل ابػػات إلػػى خنسػػة مسػػتويات متسػػابية النػػدى مػػ  خػػبلؿ النعاةلػػة 
 8التالية

 2.62=  3÷ ( 1-3)= عػدة بػدا ل األةاة ÷ ( أصل صينة -أكبر صينة= ) وؿ الىاة 

 8لمحصل على التصمي  التالي
ػ(21)جدولػرشمػ

 ػتخدمػسيػأداةػاضبحثاضغئاتػوسقػاضتدرجػاضطدتوزغعػغوضحػ
 مدى النتوسطات الوق 
 3.22 – 6.11 ةا نا  
 6.12 – 1.61 غالبا  
 1.62 – 1.41 أ ياما  
 1.42 – 1.61 ماةرا  
 1.62 – 1.22 أبدا  
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 اضذبابػضضدض ظػاضواضدغظ؟ػطاػطدىػاطتثالػأسرادػاضطغظظ 

ػ(21)جدولػرشمػ

 واضدغظغوضحػإجاباتػرغظظػاضدرادظػرنػطدىػاطتثاضؼمػضضدض ظػاض

النتوسط  أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
 الحسابي

االمحراؼ 
يب النعيارح

لترت
ا

 

أرفػػػػغ  اعػػػػة بالػػػػدح  بػػػػالرغل مػػػػ  . 1
 . موصهنا علي

 131 53 17 12 3 ت
6.31 2.64 1 

% 1.6 1.5 5.6 12.1 45.6 
ال أمتثػػل ألبامػػر بالػػدح  ألمهػػا تعيػػق .1

 . ريتي
 113 74 61 16 1 ت

6.15 2.65 1 
% 2.3 1.6 11.4 13.7 36.1 

سػػػػلطة الوالػػػػدي  مهنػػػػة فػػػػي هػػػػذا .  1
 .الوصت

 5 16 41 123 161 ت
6.17 2.75 1 

% 67.1 16.6 14.6 1.6 1.7 
تنوف سلطة بالدح  في غير محلهػا . 6

 .لذل  ال أتميد بأبامرهنا
 161 127 36 16 6 ت

6.17 2.76 1 
% 1.1 1.6 13.5 17.3 66.7 

أ يع أبامر بالدح  ألمها تدؿ علػى .  3
 . ننتهنا

 6 11 34 164 131 ت
6.13 2.66 3 

% 62.6 17.3 13.1 1.3 1.1 
أعتبػػػر بالػػػدح  صػػػدبة لػػػي لػػػذل  ال . 4

 .أخال  أبامرهنا
 6 14 46 166 116 ت

6.23 2.74 4 
% 15.1 16.7 15.1 6.1 1.1 

أشعر باالستمبلؿ لػذل  ال أريػد أف . 5
 .رض علي بالدح  أبامرهنايى

 154 61 52 16 13 ت
6.21 1.14 5 

% 6.1 5.4 16.7 11.7 65.4 
ب هػػػػػػػة م ػػػػػػػر بالػػػػػػػدح  قػػػػػػػحيحة . 6

 .لخبرتهنا في الحياة
 3 12 65 136 112 ت

1.75 2.65 6 
% 17.5 61.5 11.3 1.5 1.6 

أرفػػػػػػػغ مصػػػػػػػػا   بالػػػػػػػػدح  ألمهػػػػػػػػا . 7
 .تُميدمي

 111 113 51 11 12 ت
1.75 1.21 6 

% 1.5 3.5 17.3 14.3 13.5 
أتبع أبامر بالػدح  ألمهنػا يىهنػاف . 12

 .األمور أفضل ممي
 3 14 71 114 111 ت

1.74 2.71 12 
% 11.2 14.6 16.4 6.1 1.6 

أ يػػػع أبامػػػػر بالػػػدح  خوفػػػػا  مػػػػ  .  11
 .صسوتهنا

 136 122 41 13 16 ت
1.66 1.16 11 

% 5.4 4.6 15.2 15.2 61.4 
فػػػػػرض ( ةيمػػػػػا  )مػػػػػ   ػػػػػق بالػػػػػدح  . 11

 .آرا هنا علي
 11 11 61 54 137 ت

1.64 1.11 11 
% 61.2 12.3 11.7 6.4 3.7 

ال يػػدرؾ بالػػدح  متطلبػػاتي لػػذل  . 11
 .ال أتميد بآرا هنا

 113 112 63 11 16 ت
1.57 1.16 11 

% 6.7 6.4 11.2 17.5 11.6 
 16 1.21 1.55 122 114 71 13 6 تأرفػػػػغ ب هػػػػة م ػػػػر بالػػػػدح  فػػػػي . 16
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النتوسط  أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
 الحسابي

االمحراؼ 
يب النعيارح

لترت
ا

 

 15.2 14.6 16.4 7.3 1.1 % .صمياألمور التي تخ
آخذ بتو يهػات بمصػا   بالػدح  .  13

 .في شؤبمي الخاقة
 12 11 76 117 121 ت

1.54 1.21 13 
% 15.4 16.7 14.3 6.6 1.5 

أرفػػغ تمىيػػذ أبامػػر بالػػدح  بػػدبف . 14
 .اصتماع

 77 66 121 36 16 ت
1.66 1.16 14 

% 5.4 16.4 15.1 11.6 14.6 
ال أمػػػػػاصد بالػػػػػدح  فػػػػػي أح أمػػػػػر . 15

 .ُيصدرام 
 16 121 117 41 11 ت

1.63 1.26 15 
% 6.6 14.3 15.4 15.1 12.1 

 1.71 العاـ *النتوسط
 .ةر ات 3النتوسط الحسابي م  (*)
االمتثػػاؿ للسػػلطة  العبػػارات العنسػػية تػػل صلبهػػا فػػي االتجػػاه النو ػػب ليعبػػر النتوسػػط النرتىػػع عػػ ( **)

 .الوالدية بتعبر النتوسطات الدميا ع  عدـ االمتثاؿ للسلطة الوالدية

أف النتوسػط الحسػابي العػاـ المتثػاؿ أفػراة العيمػة مػ  ( 11)يتض  م   ػدبؿ رصػل 
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة غالبػػا  مػػا , (1.71)الطػػبلب بالطالبػػات للسػػلطة الوالديػػة 

 بيامػات الجػدبؿبيتسق مع هذه المتيجة العامة ما أشارت إليػ  , ينتثلوف للسلطة الوالدية
 8 التالية

مػػ  أفػػراة العيمػػة عػػ   ػػاعتهل لوالػػديهل, بيمنػػا لػػل يػػرفغ هػػذا  %66.1عبػػر مسػػبة  
 .موص  الحياة م  هذا النضنوف %5.6بيمنا اتخذت مسبة % 6.1الرأح سوى 

 يػػ  بلػػب متوسػػط العبػػارة ببو ػػ  عػػاـ ف البيػػة أفػػراة العيمػػة ةا نػػا مػػا تطيػػع بالػػديها 
 .ب لتحتل النرتبة األبلى م  بي  عبارات النمياس, (6.31)

,  بالػديهلألبامػر  ينتثلػوفم  أفراة العيمػة  % 66بيتسق مع هذه المتيجة أف مسبة 
م  أفراة العيمة أمهل ال ينتثلوف ألبامػر بالػديهل, بيمنػا أشػارت %( 6.1) بيمنا يرى مسبة 

 .مهل أ ياما  ال ينتثلوف ألبامر بالديهلم  أفراة العيمة أ 11.4
ببو ػػ  عػػاـ ف البيػػة أفػػراة العيمػػة ةا نػػا  مػػا تنتثػػل ألبامػػر بالػػديها  يػػ  بلػػب متوسػػط 

 .ب لتحتل النرتبة الثامية م  بي  عبارات النمياس, (6.15)العبارة 
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علػػى التػػوالي مػػ  أفػػراة   %56.6, % 55.4كنػػا أيػػدت هػػاتي  المتيجتػػي  أف مسػػبة  
سػػلطة الوالػػدي  مهنػػة فػػي هػػذا الوصػػت مػػ   يػػاتهل, بأف السػػلطة الوالديػػة  دبفعػػالعيمػػة ي

 . تنوف في محلها ةبما  بم  ثل فبلبد م  التميد بأبامرهنا
ببو   عاـ ف البية أفراة العيمة غالبا  ما تنوف سلطة الوالدي  مهنة فػي هػذا الوصػت 

    بلػػب متوسػػط العبػػارتي  مػػ   يػػاتهل, بأف السػػلطة الوالديػػة تنػػوف فػػي محلهػػا ةبمػػا   يػػ  
 .ب لتحتل العبارتي  مى  النرتبة بهي النرتبة الثالثة م  بي  عبارات النمياس, (6.17)

بعلى الرغل م  هذه المتا   بالتي تشير إلى امتثػاؿ أفػراة العيمػة للسػلطة الوالديػة, 
ي مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة يرفضػػػوف ب هػػػة م ػػػر الوالػػػدي  فػػػي األمػػػور التػػػ% 11.5إال أف مسػػػبة  

مػ  أفػراة العيمػة أمهػل ةا نػا  ب غالبػا  مػا يتمبلػوف ب هػة % 41.6تخصهل, بيمنا يرى مسػبة 
مػػمهل  %16.4م ػػر الوالػػدي  فػػي األمػػور التػػي تخصػػهل, بفػػي مىػػ  الوصػػت بافمػػت مسػػبة 

 .على تمبلهل ب هة م ر الوالدي  في األمور التي تخصهل بدر ة متوسطة
مػا يتمبلػوف ب هػة م ػر الوالػدي  فػي األمػور  ببو   عاـ يرى أفراة العيمػة أمهػل غالبػا  
بػي   ةبلتحتػل النرتبػة الرابعػة عشػر , (1.55) التي تخصهل  ي  بلب متوسطها الحسابي 

 .عبارات النمياس
مػ   %41.3بعلى محو مشاب  للمتيجة السابمة فلمد أشارت المتا    إلػى أف مسػبة 

مػ  أفػراة العيمػة  %11.1مسػبة أفراة العيمة يأخػذبف بتو يهػات بمصػا   بالػديهل, إال أف 
يػربف أمهػل أ يامػا  % 14.3ال يأخذبف بها, بمػ  النلىػت لبلمتبػاه أف أكثػر مػ  ربػع العيمػة 

 .ما يأخذبف بمصا   ب تو يهات بالديهل
ببو ػػ  عػػاـ يػػرى أفػػراة العيمػػة أمهػػل غالبػػا  مػػا يأخػػذبف بتو هػػات ب مصػػا   بالػػديهل 

بػػي  عبػػارات  ةالنرتبػػة الخامسػػة  عشػػر  بلتحتػػل, (1.54)  يػػ  بلػػب متوسػػطها الحسػػابي 
 .النمياس

بعلػػى محػػو مشػػاب  تشػػير المتػػا    إلػػى أف أكثػػر مػػ  مصػػ  العيمػػة بتحديػػدا  مسػػبة 
مػ  % 15.1ال يجدبف  ر ا  في تمىيذ أبامر الوالػدي  ةبف اصتمػاع, إال أف مسػبة % 32.4
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أفػػراة العيمػػة  مػػ % 11.1أفػػراة العيمػػة أ يامػػا  مػػا يىعلػػوف ذلػػ , علػػى أمػػ  ببمسػػبة مشػػابهة 
 . يربف أمهل ماةرا  ما يىعلوف ذل 

ب بو ػػ  عػػاـ يػػرى أفػػراة العيمػػة أمهػػل غالبػػا  مػػا يمىػػذبف أبامػػر الوالػػدي  ةبف اصتمػػاع  
بػػي  عبػػارات  ةبلتحتػػل النرتبػػة الساةسػػة  عشػػر , (1.66)  يػػ  بلػػب متوسػػطها الحسػػابي

 .النمياس
مػػاصد بالػػديها فػػي أح أمػػر بأخيػػرا تشػػير المتػػا    إلػػى أف مسػػب متماربػػة تػػرى أمهػػا تُ 

يصدرام , فلمد بل ت مسبة م  يرى أم  ةا نػا  مػا يىعػل ذلػ , بمسػبة مػ  يػرى أمػ  أ يامػا  
, % 15.4, % 1647ما يىعل ذل , ب مسبة م  يرى أم  ماةرا  ما يىعل ذل  على التػوالي 

15.4  .% 
اتهل  يػػ  ببو ػ  عػػاـ يػرى أفػػراة العيمػة أمهػػل أ يامػا  مػػا يماصشػوف بالػػديهل فػي صػػرار 

باألخيػػػػرة مػػػػ  بػػػػي   ةبلتحتػػػػل النرتبػػػػة السػػػػابعة عشػػػػر , (1.63) بلػػػػب متوسػػػػطها الحسػػػػابي
 .عبارات النمياس

 :ضضدض ظػاضواضدغظػقػاضطامػرضىػاطتثالػأسرادػاضطغظظػاضذباباضتطضغ
, ثلػوف للسػلطة الوالديػةتغالبػا  ين لمتا   السابمة أف أفراة العيمة الشبابيتض  م  ا

اسػػتجابة  8فػػي الدراسػػة الحاليػػة باالطتثااال بيمصػػد, 1.71حسػػابي فمػػد بلػػب النتوسػػط ال
بهػػذه المتيجػػة ال تتىػػق كثيػػرا  مػػع مػػا توقػػلت إليػػ  ةراسػػة , لسػػلطة الوالػػدي  أفػػراة العيمػػة 

مػػػ  أمػػػ  ال يو ػػػد امتثػػػاؿ تػػػاـ مػػػ  الشػػػباب ألسػػػاليب الضػػػبط اال تنػػػاعي  1612السػػػالل
بكػػذل  ةراسػػة  1224بمسػػلل بتتىػػق مػػع ةراسػػة مصػػطىى, السػػا دة فػػي األسػػرة السػػعوةية

 ا فػػػي أسػػػر ةينمرا يػػػةب أف الشػػػباب الػػػذي  مشػػؤ  التػػػي أبضػػػحت متا جهػػا, 1227مصػػطىى
ينيلوف إلى أف يتصرفوا بإيجابية تجاه السلطة الوالدية أكثػر مػ  الػذي  أتػوا مػ  ( معتدلة)

 .أسر متسلطة أب ليمة في تعاملها
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اضدااائدةػساايػاألداارةػػطاااػأظطااا ػاضداض ظػاضواضدغااظػ :ضثاااظياضتدااؤلػاضرئغداايػاػ
 ؟ػاضذبابطودغظػطنػوجؼظػظظرػأسرادػاضطغظظػاضد

يتمابؿ البح  في هدا الجزء أمناط السلطة الوالدية السا دة في األسرة السعوةية 
 .م  ب هة م ر الشباب

يمػػي  كػػل , أصسػػاـ ة يػ  تػػل تمسػػيل النميػػاس الخػػاص بالسػػلطة الوالديػػة إلػػى ثبلثػػ
بتػل , ("متسػيب"متسػاهل, معتػدؿ, متشػدة)سػلطة الوالديػةمػ  أمنػاط ال ا  معيم ا  صسل منط

التوقػػػل مػػػ  خػػػبلؿ المتػػػا   الننيػػػة إلػػػى أمنػػػاط السػػػلطة الوالديػػػة السػػػا دة فػػػي األسػػػرة 
, النتشػدةة)بأيضا  تل التوقل م  خبلؿ المتا   الننيػة إلػى األمنػاط الثبلثػة , السعوةية
 . سرة السعوةيةم  األب باألـ ةاخل األ لسلطة كلم ( النتساهلة, النعتدلة
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 أظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػطنػوجؼظػظظرػ
 8اضذباباضطغظظػأسرادػ

المىوذ الذح ينارس  األب أب األـ أب  8 يمصد بالسلطة الوالدية في الدراسة الحالية
الػػػدي  بالػػػذح يسػػػتند شػػػرعيت  مػػػ  تعػػػاليل , كبلهنػػػا علػػػى األبمػػػاء فػػػي األسػػػرة السػػػعوةية

 .اإلسبلمي بم  الميل بالنعايير بالتماليد اال تناعية الراسخة في النجتنع السعوةح
بُتشير بعغ الدراسات إلى أف السلطة الوالدية ةاخل األسرة السعوةية آخػذة فػي 

بالنجتنػػػع , الترا ػػػع فػػػي جػػػل الت يػػػرات التػػػي ينػػػر بهػػػا النجتنػػػع العػػػالني بصػػػىة عامػػػة
هػذا الجػزء سػيتل عػرض المتػا   التػي توضػ  أمنػاط بمػ  خػبلؿ , السعوةح بصىة خاقة

 .في األسرة السعوةية م  ب هة م ر الشباب السلطة الوالدية السا دة
ػ(24)جدولػرشمػ

ػغوضحػاضطتود ػاضطامػألظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػسيػاألدرةػاضدطودغظ
 (اضذباب)طنػوجؼظػظظرػأسرادػاضطغظظػ

 النتوسط الحسابي منط السلطة
 1.67 ية النتشدةةالسلطة الوالد

 1.62 السلطة الوالدية النعتدلة
 1.66 السلطة الوالدية النتساهلة

ب هػػة م ػػر أفػػراة عيمػػة الدراسػػة  ػػوؿ السػػلطة الوالديػػة ( 16)يوضػػ   ػػدبؿ رصػػل 
 يػ  أبضػحت المتػا   أف أفػراة العيمػة يػربف بأمهػا سػلطة , السا دة في األسرة السعوةية

بيمنػػػا مبل ػػػة , 1.62ي لهػػػذا الػػػمنط مػػػ  السػػػلطة فمػػػد بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػاب, معتدلػػػة
بالسػػػلطة , مػػػ  السػػػلطة الوالديػػػة النتشػػػدةة مػػػارب فػػػي النتوسػػػطات الحسػػػابية لنػػػلم الت

ممهنػػا علػػى التػػوالي   يػػ  بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لنػػلم , (النتسػػيبة)الوالديػػة النتسػػاهلة
ة ةراسػػػػػ مثػػػػػل, بتتىػػػػػق هػػػػػذه المتيجػػػػػة مػػػػػع عػػػػػدة مػػػػػ  الدراسػػػػػات السػػػػػابمة, 1.66, 1.67

Barber & others (1223 )التػي توقػلت إلػى أمػ  , ع  أمناط األبوة عبػر النراهمػة
التػي توقػلت ( 1225)ةراسػة المػا لب , لي  همػاؾ ترا ػع فػي اسػتخداـ السػلطة الوالديػة
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بيعوة ذل  , إلى أف غالبية اآلباء باألمهات يستخدموف األساليب اإليجابية في النعاملة
مشػػػاة النبل نػػة بخاقػػػة مػػػع ارتىػػاع النسػػػتويات التعلينيػػػة إلػػى زيػػػاةة الػػوعي بأسػػػاليب الت
التػػػي ( 1616)أمهػػػا ال تتىػػػق مػػػع ةراسػػػة آؿ الشػػػيخ  إال, باالصتصػػػاةية لؤلسػػػرة السػػػعوةية

توقػػلت إلػػى أف السػػلطة الوالديػػة أقػػبحت أضػػع  متيجػػة لتػػأثير بػػرام  الحػػوارات التػػي 
( 1222)البػاكر بالشػرعة بال تتىق أيضػا  مػع ةراسػة , تتمابؿ  موؽ الشباب بسلطة اآلباء

 .التي توقلت إلى ضع  السلطة األبوية الننارسة على األبماء في ةبلة صطر

 ػ:اضدض ظػاضواضدغظػاضطتذددة

 ػ:ظط ػدض ظػاألبػاضطتذددة .ػأ

ػ(25)جدولػرشمػ
رغظظػاضدرادظػرنػظط ػدض ظػاألبػاضطتذددةػاضدائدةػسيػاألدرةػػإجاباتغوضحػ

 اضدطودغظػ

النتوسط  أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
 الحسابي

االمحراؼ 
يب لنعيارحا

لترت
ا

 

يُعػػػاصبمي مباشػػػرة إذا تىوهػػػت . 1
 . بألىاظ غير ممبولة ا تناعيا

 14 31 121 67 77 ت
1.67 1.11 1 

% 14.6 16.1 15.6 16.1 5.2 

يلػػػوممي إذا ارتػػػديت مبلبػػػ  . 1
 .ممافية لتماليد العا لة

 67 66 63 57 111 ت
1.66 1.16 1 

% 12.3 11.6 11.2 11.7 11.1 

ُيصػػػر  بأمػػػ  يعػػػرؼ مصػػػلحتي . 1
 .أكثر ممي

 36 41 64 46 77 ت
1.14 1.62 1 

% 14.6 16.6 11.1 15.2 16.4 

يػػػوبخمي إذا لػػػل أُمىػػػذ أبامػػػره . 6
 .لحاؿافي 

 66 73 65 51 51 ت
1.27 1.11 6 

% 17.5 17.1 11.3 13.5 11.7 

ذا فمػػػػػػػدت شػػػػػػػياا  يعػػػػػػػاصبمي إ. 3
 .ثنيما  

 51 56 114 66 33 ت
1.61 1.12 3 

% 16.7 11.2 11.6 11.1 17.5 

ينمعمي م  السػهر إلػى بصػت . 4
 .متأخر لنشاهدة التليىزيوف

 126 44 52 37 45 ت
1.54 1.66 4 

% 16.1 13.7 16.7 15.6 17.1 
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 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

االمحراؼ 
يب لنعيارحا

لترت
ا

 

يتخذ صرارات متعلمة باألسرة . 5
 .ةبف الر وع إلى أفراةها

 66 63 63 45 67 ت
1.54 1.16 4 

% 11.1 16.1 11.2 11.2 11.5 

يعمىمػػػػػػػػي إذا تػػػػػػػػأخرت فػػػػػػػػي . 6
 .العوةة إلى النمزؿ

 66 65 71 31 67 ت
1.52 1.11 5 % 11.1 16.1 13.1 11.3 11.6 

% 11.3 11.2 14.6 11.1 13.5 
إذا  لبػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػراء بعػػػػػػػػػغ . 7

ػػػر  اال تيا ػػػات الخاقػػػة بػػػي ُأذك 
 . لة الناةيةب ربؼ العا

 112 51 66 16 65 ت
1.64 1.17 6 

% 11.5 12.1 11.5 17.1 13.1 

يحابؿ أف يعرؼ بالتحديػد  . 12
 .كي  أتصرؼ بنصربفي

 111 66 61 64 11 ت
1.61 1.12 7 % 6.7 11.6 11.7 11.6 11.2 

% 6.1 12.3 17.1 12.6 13.6 
يتػػػػػػػػولى  ػػػػػػػػل مشػػػػػػػػنبلتي . 11

 .بمىس  أبال بأبؿ
 124 125 72 62 15 ت

1.17 1.11 12 
% 5.1 12.6 16.1 16.7 16.4 

يُعمىمػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػى مواصػػػػػػػػػ  . 11
 .بسيطة

 114 122 63 62 17 ت
1.14 1.16 11 

% 3.1 12.6 11.2 15.2 16.1 

إذا  لبػػت زيػػاةة مصػػربفي . 11
 .ال يُعار  لبي أهنية

 146 51 46 16 13 ت
1.12 1.16 11 

% 7.3 7.1 15.1 17.5 66.1 

 161 126 43 11 16 ت .يُميدمي بنثرة أبامره.  16
1.17 1.13 11 

% 5.4 6.4 15.4 16.1 16.1 
ال يهتل بالرأح الػذح أُبديػ  . 13

 .في  ل النشنبلت األسرية
 134 76 53 14 13 ت

1.26 1.11 16 
% 6.1 5.2 12.1 14.3 61.1 

ال يسن  بػدعوة أقػدصا ي . 14
 .ف مسبقإلى البيت ةبف إذ

 121 36 65 16 62 ت
1.26 1.16 16 

% 12.6 4.3 11.5 13.5 36.1 

أتوصع أم  ل  يترؾ لي  رية . 15
 .في موضوع زبا ي

 116 37 11 16 14 ت
1.67 1.17 13 

% 5.2 7.1 6.7 13.7 36.7 
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 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

االمحراؼ 
يب لنعيارحا

لترت
ا

 

يحػػدة لػػي مػػا أفعلػػ  لمضػػاء . 16
 .بصت الىراغ

 126 64 66 12 11 ت
1.54 1.25 14 

% 1.1 3.6 11.7 11.1 34.1 

يختػػػار مبلبسػػػي ةبف أخػػػذ . 17
 .رأيي

 113 11 15 1 1 ت
1.11 2.46 15 

% 2.6 2.6 6.4 3.7 65.6 

 1.66 العاـ لسلطة األب النتشدةة *النتوسط 
 .ةر ات 3النتوسط الحسابي م   )*(

أف منػػط سػػلطة األب النتشػػدةة السػػا دة فػػي األسػػرة ( 13)يتضػػ  مػػ   ػػدبؿ رصػػل
 8ية م  ب هة م ر أفراة العيمة تترتب بفق الترتيب التاليالسعوة
  يُعػػاصبمي مباشػػرة إذا تىوهػػت بألىػػاظ غيػػر ممبولػػة " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  غالبػا  مػا يتعامػل بالػدهل , (1.67)ا تناعيا 
 . معهل على هذا المحو

  يلػػػػوممي إذا ارتػػػػديت مبلبػػػػ  ممافيػػػػة لتماليػػػػد " بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػارة
منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  غالبا  مػا يتعامػل بالػدهل , (1.66"  )العا لة

 .معهل على هذا المحو
 (1.14")ُيصػػر  بأمػػ  يعػػرؼ مصػػلحتي أكثػػر ممػػي" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة ,

يتعامػل بالػدهل معهػل علػى هػذا منا يشير إلى أف أفراة العيمة يػربف أمػ  أ يامػا  مػا 
 .المحو
  (1.27")يػوبخمي إذا لػل أُمىػذ أبامػره فػي الحػاؿ" بلب النتوسط الحسػابي لعبػارة ,

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يػربف أمػ  أ يامػا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل علػى هػذا 
 .المحو
  منػا يشػير ( 1.61")يعاصبمي إذا فمدت شػياا  ثنيمػا  " بلب النتوسط الحسابي لعبارة

 .إلى أف أفراة العيمة يربف أم  أ ياما  ما يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو
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  ينمعمػػي مػػ  السػػهر إلػػى بصػػت متػػأخر لنشػػاهدة " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  أ يامػػػا  مػػػا يتعامػػػل , (1.54")التليىزيػػػوف

 .بالدهل معهل على هذا المحو
  يتخػػذ صػػرارات متعلمػػة باألسػػرة ةبف الر ػػوع إلػػى "النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة بلػػب

منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  أ يامػػػا  مػػػا يتعامػػػل , (1.54" )أفراةهػػػا
 .بالدهل معهل على هذا المحو

  يعمىمػػػي إذا تػػػأخرت فػػػػي العػػػوةة إلػػػى النمػػػػزؿ"بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػػارة "
أفػراة العيمػة يػربف أمػ  أ يامػا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل  منا يشػير إلػى أف, (1.52)

 .على هذا المحو
  إذا  لبػت شػراء بعػغ اال تيا ػات الخاقػة بػي " بلب النتوسط الحسابي لعبارة

منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  , (1.64" )ُأذك ػػر ب ػػربؼ العا لػػة الناةيػػة
 .ماةرا  ما يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو

  يحػػػػابؿ أف يعػػػػرؼ بالتحديػػػػد كيػػػػ  أتصػػػػرؼ "بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػارة
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  مػػػاةرا  مػػػا يتعامػػػل , (1.61" )بنصػػػربفي

 .بالدهل معهل على هذا المحو
  (1.17")يتػولى  ػل مشػنبلتي بمىسػ  أبال بػأبؿ" بلب النتوسط الحسابي لعبػارة ,

مػة يػربف أمػ  مػاةرا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل علػى هػػذا منػا يشػير إلػى أف أفػراة العي
 .المحو
  منػػا يشػػير , (1.14")يُعمىمػػي علػى مواصػػ  بسػػيطة"بلػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

 .إلى أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  ما يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو
  لبػػي أهنيػػة إذا  لبػػت زيػػاةة مصػػربفي ال يُعػػار"بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة " 

منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  مػػاةرا  مػػا يتعامػػل بالػػدهل معهػػل , (1.12)
 .على هذا المحو
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  منػا يشػير إلػى أف , (1.17")يُميػدمي بنثػرة أبامػره"بلب النتوسػط الحسػابي لعبػارة
 .أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  ما يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو

 ال يهػتل بػالرأح الػذح أُبديػ  فػي  ػل النشػنبلت "حسابي لعبػارة بلب النتوسط ال
منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  مػا يتعامػل بالػدهل , (1.26" )األسرية

 .معهل على هذا المحو
  ال يسػن  بػدعوة أقػدصا ي إلػى البيػت ةبف إذف " بلب النتوسط الحسابي لعبػارة

راة العيمػة يػربف أمػ  مػاةرا  مػا يتعامػل بالػدهل منا يشير إلى أف أفػ, (1.26" )مسبق
 .معهل على هذا المحو

  أتوصع أم  ل  يترؾ لي  ريػة فػي موضػوع زبا ػي" بلب النتوسط الحسابي لعبارة" 
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  مػػاةرا  مػػا يتعامػػل بالػػدهل معهػػل , (1.67)

 .على هذا المحو
  (1.54" )ة لي مػا أفعلػ  لمضػاء بصػت الىػراغيحد"بلب النتوسط الحسابي لعبارة ,

منا يشير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أف بالػدهل ال يتعامػل معهػل علػى هػذا المحػو 
 . أبدا  
  منػػا , (1.11" )يختػػار مبلبسػػي ةبف أخػػذ رأيػػي" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

 .حو أبدا  يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أف  بالدهل ال يتعامل معهل على هذا الم
يتضػػػػػ  مػػػػػ  العػػػػػرض السػػػػػابق أف النتوسػػػػػط الحسػػػػػابي العػػػػػاـ لػػػػػمنط سػػػػػلطة األب 

منا يشير إلػى أف أفػراة العيمػة مػاةرا  , (1.66)النتشدةة السا دة في األسرة السعوةية بلب
بيتسػق مػع هػذه المتيجػة , ما يدركوف معاملة بالدهل لهل باعتبارها منطا  تسػلطيا  متشػدةا  

 8بيامات الجدبؿ التالية العامة ما أشارت إلي 
مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة مػػػ  أف بالػػػدهل يعػػػاصبهل مباشػػػرة فػػػي  ػػػاؿ  %32.7عبػػػر مسػػػبة 

, %11.1تلى هػػػػل بألىػػػػاظ غيػػػػر ممبولػػػػة ا تناعيػػػػا , بيمنػػػػا لػػػػل يػػػػرفغ هػػػػذا الػػػػرأح سػػػػوى 

 .موص  الحياة م  هذا النضنوف% 15.6باتخذت مسبة 
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تىوهػػػوا بألىػػػاظ غيػػػر ممبولػػػة  ببو ػػػ  عػػػاـ فػػػأفراة العيمػػػة غالبػػػا  يعػػػاصبهل بالػػػدهل إذا
بلتحتػػػل النرتبػػػة األبلػػػى مػػػ  بػػػي  عبػػػارات , (1.67)ا تناعيػػػا   يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة

 .النمياس
مػػ  أفػػراة العيمػػة مػػ  أف  بالػػدهل  % 31.7بتتمػارب هػػذه المتيجػػة مػػع مػػا أشػػار إليػػ  

العيمػػة  مػػ  أفػػراة %11يلػػومهل عمػػد ارتػػدا هل لنبلبػػ  ممافيػػة لتماليػػد العا لػػة, بيمنػػا يػػرى 
مػ  % 13.1أمهل أ ياما  ما يعاملوف على هذا المحو, بيمنا يرى ربع العيمة بتحديدا  مسبة 

 .أفراة العيمة أف بالدهل ال يىعل ذل  معهل
ببو ػ  عػاـ فػأفراة العيمػة يػػربف أمػ  غالبػا  مػا يتعامػل بالػػدهل معهػل علػى هػذا المحػػو 

نرتبػػة الثاميػػة مػػ  بػػي  عبػػارات بلتحتػػل ال, (1.66) يػػ  بلػػب متوسػػط العبػػارة , النتشػػدة
 .النمياس

مػػ  أفػػراة العيمػػة يؤكػػدبف علػػى إقػػرار % 63.1كنػػا أيػػدت هػػاتي  المتيجتػػي  مسػػبة 
بفػي  ,%11.4بالدهل معرفتػ  لنصػلحتهل أكثػر مػمهل, بيمنػا رفػغ هػذا النضػنوف مسػبة 

 .موص  الحياة %11.1مى  الوصت بص  محو ربع أفراة العيمة 
يػػربف أمػػ  أ يامػػا  مػػا يعػػاملوف علػػى هػػذا المحػػو مػػ  ص بػػػل ببو ػػ  عػػاـ فػػأفراة العيمػػة 

بلتحتػػػل العبػػػارة النرتبػػػة الثالثػػػة مػػػ  بػػػي  , (1.14) يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة , بالػػػدهل
 .عبارات النمياس

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة يؤكػػػدبف أف بالػػػدهل يػػػوبخهل إذا لػػػل  %16.7بتؤيػػػد ذلػػػ  مسػػػبة 
بتمريبػػا  ربػػع العيمػػة يػػربف أمػػ  , %15.4بيمنػػا تػػرفغ ذلػػ  مسػػبة , يمىػػذبا أبامػػره فػػي الحػػاؿ

 %.11.3أ ياما  يتعامل معهل بالدهل على هذا المحو بل ت مسبتهل 
ببو   عاـ فأفراة العيمة يػربف أمػ  أ يامػا  يػوبخهل بالػدهل إذا لػل يمىػذبا أبامػره فػي 

بلتحتػػػل النرتبػػػػة الرابعػػػػة مػػػ  بػػػػي  عبػػػػارات , (1.27)فمػػػػد بلػػػب متوسػػػػط العبػػػػارة , الحػػػاؿ
 . النمياس
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بعلى الرغل م  هذه المتا   بالتي تشير إلػى أف أفػراة العيمػة  يػربف أمهػل أ يامػا  مػا 
مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة ال  %56.6ينػػػارس معهػػػل منػػػط سػػػلطة األب النتشػػػدةة, إال أف مسػػػبة  

يوافموف على أف بالدهل سينوف هػو قػا ب المػرار فػي االختيػار لػزبا هل, بيمنػا يتوصػع 
أمػػػ  بالػػػدهل لػػ  يتػػػرؾ لهػػػل  ريػػة فػػػي موضػػػوع زبا هػػػل, مػػػ  أفػػػراة العيمػػة  %14.1مسػػبة 

 .ممهل موص  الحياة م  ذل  %6.7ببص  مسبة 
ببو ػػ  عػػاـ يػػرى أفػػراة العيمػػة تػػوصعهل بأمػػ  مػػ  المػػاةر أف ال يتػػرؾ لهػػل الوالػػد  ريػػة 

بلتحتػػل النرتبػػة ( 1.67)االختيػػار فػػي موضػػوع زبا هػػل,  يػػ  بلػػب متوسػػطها الحسػػابي 
 .النمياسالخامسة عشر بي  عبارات 

مػ   %57.6بعلى محو مشاب  للمتيجة السابمة فلمد أشارت المتا    إلػى أف مسػبة 
مػ  % 6.4  لمضاء بصت الىراغ, بتؤكد مسػبة مأفراة العيمة ال يحدة لهل بالدهل ما يىعلو 

مػ   %11.7أفراة العيمة أف بالدهل يحدة لهل ما يىعلوه لمضاء بصت الىراغ, بيمنا أشار 
 .هل أ ياما  ما ينارس بالدهل معهل ذل  السلوؾأفراة العيمة أم

ببو   عاـ يرى أفراة العيمة أمهل ماةرا  ما ينارس بالدهل معهل هذا السػلوؾ  يػ  
 .بلتحتل النرتبة الساةسة عشر بي  عبارات النمياس, (1.54) بلب متوسطها الحسابي 

لع نػى مػ  أفػراة بعلى محػو مؤيػد للمتػا   السػابمة تشػير المتػا    إلػى أف ال البيػة ا
يػربف أف بالػدهل ال يختػار مبلبسػهل ةبف أخػذ رأيهػل, إال  %71.5العيمة بتحديػدا  مسػبة 

 %6.4م  أفراة العيمة ترى أف بالدهل  يىعل ذل  معهل, ببصىػت مسػبة % 1.4أف مسبة 
 .م  أفراة العيمة موص  النحايد م  ذل 

 يػ  , بسهل أبدا  ةبف أخذ رأيهػلببو   عاـ يرى أفراة العيمة أف بالدهل ال يختار مبل  
 .بي  عبارات النمياس ةبلتحتل النرتبة السابعة عشر , (1.11)بلب متوسطها الحسابي 
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ػ:ظط ػدض ظػاألمػاضطتذددة.ػب

ػ(26)جدولػرشمػػ

غوضحػإجاباتػرغظظػاضدرادظػرنػظط ػدض ظػاألمػاضطتذددةػاضدائدةػسيػاألدرةػ
 اضدطودغظػ

 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

االمحراؼ 
يب النعيارح

لترت
ا

 

عػػػػػػػػػػػػػاصبمي مباشػػػػػػػػػػػػػرة إذا ت. 1
تىوهػػػت بألىػػػاظ غيػػػر ممبولػػػة 

 . ا تناعيا

 12 46 61 71 111 ت
1.35 1.11 1 

% 12.1 16.4 11.6 15.1 3.6 

لػػػػػػػػػػػػوممي إذا ارتػػػػػػػػػػػػديت ت. 1
مبلبػػػػػػػػػػ  ممافيػػػػػػػػػػة لتماليػػػػػػػػػػد 

 .العا لة

 16 35 75 51 124 ت
1.61 1.11 1 

% 16.4 17.3 14.1 13.6 12.1 

عػػػػػػػػػػػرؼ ت اصػػػػػػػػػػػر  بأمهػػػػػػػػػػػتُ . 1
 .مصلحتي أكثر ممي

 36 37 63 45 121 ت
1.13 1.61 1 

% 15.1 16.1 11.2 13.7 13.5 
وبخمي إذا لػػػػػػػل أُمىػػػػػػػذ تػػػػػػػ. 6

 .في الحاؿ اأبامره
 33 66 64 66 35 ت

1.21 1.12 6 
% 13.6 11.6 11.1 11.5 16.7 

ت شػػياا  عػػاصبمي إذا فمػػدت. 3
 .ثنيما  

 37 62 126 43 41 ت
1.76 1.11 3 

% 14.6 15.4 16.1 11.4 13.7 
تػػػػػػولى  ػػػػػػل مشػػػػػػنبلتي ت. 4

 .بأبؿ أبال   ابمىسه
 46 121 121 37 61 ت

1.55 1.16 4 
% 11.4 13.7 15.6 15.1 15.1 

نمعمػػػي مػػػ  السػػػهر إلػػػى ت. 5
بصػػػػػػػػػت متػػػػػػػػػأخر لنشػػػػػػػػػاهدة 

 .التليىزيوف

 124 37 55 51 33 ت
1.54 1.61 5 

% 16.7 17.5 12.6 13.7 16.4 

عمىمػػػػي إذا تػػػػأخرت فػػػػي ت. 6
 .العوةة إلى النمزؿ

 66 67 61 51 61 ت
1.51 1.11 6 

% 11.6 17.5 11.1 16.1 11.5 
عػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ تحػػػػػػػػػػػػػػػػابؿ أف ت. 7

بالتحديػػػػػػػد كيػػػػػػػ  أتصػػػػػػػرؼ 
 .بنصربفي

 77 76 56 42 17 ت
1.35 1.11 7 

% 12.3 14.1 12.2 14.3 14.6 

 12 1.11 1.61 111 63 71 11 61 تإذا  لبػػت شػػراء بعػػغ  .12



 "فسير نتائج الدراسة الميدانيةت"الفصل الرابع                                              "لسلطة الوالديةلالشباب امتثال "رسالة دكتوراه

 

 

888 

 

 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

االمحراؼ 
يب النعيارح

لترت
ا

 

اال تيا ػػػػػػات الخاقػػػػػػة بػػػػػػي 
ػػػػػػػػػػػر ب ػػػػػػػػػػػربؼ العا لػػػػػػػػػػػة  أُذك 

 .الناةية
% 11.1 6.6 16.7 11.2 11.5 

تخػػػػذ صػػػػرارات متعلمػػػػة ت. 11
باألسػػػػػػرة ةبف الر ػػػػػػوع إلػػػػػػى 

 .أفراةها

 126 112 63 11 16 ت
1.11 1.26 11 

% 1.6 6.7 11.2 13.1 17.1 

ميػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي بنثػػػػػػػػػػػػػػػػػرة تُ .  11
 .اأبامره

 162 77 56 16 13 ت
1.17 1.11 11 

% 4.6 5.4 11.1 14.6 15.6 
سػػػػػػػػػػػػػن  بػػػػػػػػػػػػػدعوة تال . 11

أقػػػػػدصا ي إلػػػػػى البيػػػػػت ةبف 
 .إذف مسبق

 157 46 32 13 66 ت
1.16 1.61 11 

% 11.2 4.6 11.3 16.6 66.6 

عمىمػػػػػي علػػػػػى مواصػػػػػ  تُ . 16
 .بسيطة

 111 116 51 11 11 ت
1.16 1.15 11 

% 3.5 6.6 17.3 12.6 13.5 
المػػرار فػػي  ةقػػا ب يهػػ. 13

 .االختيار لزبا ي
 176 46 13 62 17 ت

1.21 1.11 16 
% 5.6 12.6 7.3 16.6 31.3 

هػػػتل بػػػػالرأح الػػػػذح تال . 14
أُبديػػػ  فػػػي  ػػػل النشػػػنبلت 

 .األسرية

 145 74 44 11 12 ت
1.76 1.12 13 

% 1.5 6.6 15.6 13.7 63.1 

حػػػػػدة لػػػػػي مػػػػػا أفعلػػػػػ  ت .15
 .لمضاء بصت الىراغ

 151 71 51 12 14 ت
1.75 1.11 14 

% 6.1 3.6 17.3 16.4 64.1 
إذا  لبػػػػػػػػػػػػػػت زيػػػػػػػػػػػػػػاةة . 16

مصػػػػػػػػربفي ال يُعػػػػػػػػار  لبػػػػػػػػػي 
 .أهنية

 162 65 37 11 11 ت
1.76 1.11 15 

% 1.2 6.7 13.7 11.3 66.4 

ختػػػػػػػار مبلبسػػػػػػػي ةبف ت. 17
 .أخذ رأيي

 141 37 16 7 5 ت
1.67 2.72 16 

% 1.7 1.6 7.1 13.7 52.3 

 1.32 العاـ لسلطة األـ النتشدةة* النتوسط
 .ةر ات 3النتوسط الحسابي م   )*(
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أف منػػػػط سػػػػلطة األـ النتشػػػػدةة السػػػػا دة فػػػػي األسػػػػرة ( 14)يتضػػػػ  مػػػػ   ػػػػدبؿ 
 8السعوةية م  ب هة م ر أفراة العيمة تترتب بفق الترتيب التالي

  عػاصبمي مباشػرة إذا تىوهػت بألىػاظ غيػر ممبولػة تُ " لعبػارةبلب النتوسط الحسابي
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  غالبػػا  مػػا تتعامػػل , (1.35" )ا تناعيػػا  

 .بالدتهل معهل على هذا المحو
  لػػػوممي إذا ارتػػػديت مبلبػػػ  ممافيػػػة لتماليػػػد ت" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة

أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  غالبػػػا  مػػػا تتعامػػػل  منػػػا يشػػػير إلػػػى أف, ( 1.61" )العا لػػػة
 .بالدتهل معهل على هذا المحو

  عػػػرؼ مصػػػػلحتي أكثػػػر ممػػػػي ت اصػػػر  بأمهػػػػتُ " بلػػػب النتوسػػػػط الحسػػػابي لعبػػػػارة"         
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  أ يامػػا  مػػا تتعامػػل بالػػدتهل , (1.13) 

 .معهل على هذا المحو
 فػػػػي الحػػػػاؿ  اوبخمي إذا لػػػػل أُمىػػػػذ أبامرهػػػػتػػػػ" ارة بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػ

منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  أ يامػػا  مػػا تتعامػػل بالػػدتهل , (1.21")
 .معهل على هذا المحو

  منػػا ( 1.76" )عػػاصبمي إذا فمػػدت شػػياا  ثنيمػػا  ت" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
مػػل بالػػدتهل معهػػل علػػى هػػذا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  أ يامػػا  مػػا تتعا

 .المحو
  أبال   اتػػػػػػػولى  ػػػػػػػل مشػػػػػػػنبلتي بمىسػػػػػػػهت" بلػػػػػػػب النتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لعبػػػػػػػارة 

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  أ ياما  ما تتعامل بالػدتهل , (1.55")بأبؿ
 .معهل على هذا المحو

  نمعمي م  السػهر إلػى بصػت متػأخر لنشػاهدة ت" بلب النتوسط الحسابي لعبارة
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  أ يامػػا  مػػا تتعامػػل  ,(1.54" )تليىزيػػوفال

 .بالدتهل معهل على هذا المحو
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 عمىمػػػػػػػي إذا تػػػػػػػأخرت فػػػػػػي العػػػػػػػوةة إلػػػػػػػى ت" بلػػػػػػب النتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لعبػػػػػػارة
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  أ يامػػػا  مػػػا تتعامػػػل , (1.51)."النمػػػزؿ

 .محوبالدتهل معهل على هذا ال
  عػػػرؼ بالتحديػػػد كيػػػ  أتصػػػرؼ تحػػػابؿ أف ت" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة

منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  مػػاةرا  مػػا تتعامػػل , (1.35" )بنصػػربفي
 .بالدتهل معهل على هذا المحو

  إذا  لبػػت شػػراء بعػػغ اال تيا ػػات الخاقػػة " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
منػا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف , (1.61")الناةيػةبي ُأذك ػر ب ػربؼ العا لػة 

 .أم  ماةرا  ما تتعامل بالدتهل معهل على هذا المحو
  تخذ صرارات متعلمة باألسرة ةبف الر ػوع إلػى ت" بلب النتوسط الحسابي لعبارة

منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  مػػػاةرا  مػػػا تتعامػػػل , (1.11" )أفراةهػػػا
 .لى هذا المحوبالدتهل معهل ع

  منػا يشػير إلػى , (1.17")اميدمي بنثػرة أبامرهػتُ " بلب النتوسط الحسابي لعبارة
 .أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  ما تتعامل بالدتهل معهل على هذا المحو

  سػػن  بػػدعوة أقػػدصا ي إلػػى البيػػت ةبف تال " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
فػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  مػػاةرا  مػػا تتعامػػل منػػا يشػػير إلػػى أف أ, (1.16" )إذف مسػػبق

 .بالدتهل معهل على هذا المحو
  منػػػا , (1.16" )عمىمػػػي علػػى مواصػػػ  بسػػيطةتُ " بلػػب النتوسػػط الحسػػػابي لعبػػارة

يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  مػػاةرا  مػػا تتعامػػل بالػػدتهل معهػػل علػػى هػػذا 
 .المحو
  ي االختيػػػار لزبا ػػػيقػػػا ب المػػػرار فػػػ يهػػػ" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة "

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  مػا تتعامػل بالػدتهل معهػل , (1.21)
 .على هذا المحو
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  هػػػػػتل بػػػػػالرأح الػػػػػذح أُبديػػػػػ  فػػػػػي  ػػػػػل تال " بلػػػػػب النتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لعبػػػػػارة
منا يشير إلى أف أفراة العيمػة يػربف أمػ  مػاةرا  مػا , (1.76" )النشنبلت األسرية

 .دتهل معهل على هذا المحوتتعامل بال
  حػػػدة لػػػي مػػػا أفعلػػػ  لمضػػػاء بصػػػت الىػػػراغت" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة "

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  مػا تتعامػل بالػدتهل معهػل , (1.75)
 .على هذا المحو

  إذا  لبػػػػت زيػػػػاةة مصػػػػربفي ال يُعػػػػار  لبػػػػي " بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػارة
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أف بالػػػدتهل مػػػاةرا  مػػػا , (1.76" )أهنيػػػة

 .تتعامل معهل على هذا المحو أبدا
  منػا ( 1.67" )ختػار مبلبسػي ةبف أخػذ رأيػي ت" بلب النتوسط الحسػابي لعبػارة

يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أف بالػػدتهل ال تتعامػػل معهػػل علػػى هػػذا المحػػو 
 .أبدا  

أف النتوسط الحسابي العاـ لمنط سلطة األـ النتشػدةة  يتض  م  العرض السابق
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة مػػاةرا  مػػا يػػدركوف , (1.32)السػػا دة فػػي األسػػرة السػػعوةية

بيتسػق مػع هػذه المتيجػة العامػة مػا , معاملة بالدتهل لهل باعتبارهػا منطػا  تسػلطيا  متشػدةا  
 8التالية بيامات الجدبؿأشارت إلي  

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة عػػػ  أف بالػػػدتهل تعػػػاصبهل مباشػػػرة فػػػي  ػػػاؿ % 36.7 عب ػػػر مسػػػبة
, %11.5تلى هػػػػل بألىػػػػاظ غيػػػػر ممبولػػػػة ا تناعيػػػػا , بيمنػػػػا لػػػػل يػػػػرفغ هػػػػذا الػػػػرأح سػػػػوى 

 .موص  الحياة م  هذا النضنوف %11.6باتخذت مسبة 
ببو ػػ  عػػاـ ف البيػػة أفػػراة العيمػػة ةا نػػا  تعػػاصبهل بالػػدتهل مباشػػرة فػػي  ػػاؿ تلى هػػل 

ب لتحتػل النرتبػة األبلػى , (1.35) ظ غير ممبولة ا تناعيا   ي  بلب متوسط العبارة بألىا
 .بهي متيجة متشابهة  دا  مع متيجة سلطة األب النتشدةة, م  بي  عبارات النمياس
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مػػ  أفػػراة العيمػػة مػػ  أف %  66.1ب تتشػػاب  هػػذه المتيجػػة مػػع مػػا أشػػارت لػػ  مسػػبة 
بػػ  ممافيػػة لتماليػػد العا لػػة, بيمنػػا يػػرى أكثػػر مػػ  بالػػدتهل تلػػومهل فػػي  ػػاؿ ارتػػدا هل لنبل

أمهػػل أ يامػا  مػا تعػػاملهل أمهػاتهل علػػى هػذا المحػو, كنػػا يػرى ببمسػػبة %  14.1 ربػع العيمػة
 .م  أفراة العيمة أف بالدتهل ال  تعاملهل على هذا المحو% 13.5مماربة

ل علػػػى هػػػذا ببو ػػ  عػػػاـ ف البيػػػة أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أف بالػػدتهل غالبػػػا  تتعامػػػل معهػػػ
بلتحتػػػل النرتبػػػة الثاميػػػة مػػػ  بػػػي  , (1.61) يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة , المحػػػو النتشػػػدة
 .بهي متيجة متشابهة  دا  مع متيجة سلطة األب النتشدةة, عبارات النمياس

مػ  أفػراة العيمػة يػربف أف بالػػدتهل  %63.6كنػا أيػدت  المتيجتػي  السػابمتي  مسػػبة 
 ,%11.4ر مػػمهل, بيمنػػا رفػػغ هػػذا النضػػنوف مسػػبة ُتص ػػر علػػى معرفتهػػا لنصػػلحتهل أكثػػ

 .موص  الحياة %11.21بفي مى  الوصت بص  محو ربع أفراة العيمة 
 يػػ  بلػػب , ببو ػ  عػػاـ فػأفراة العيمػػة يػػربف أمػ  أ يامػػا  مػػا يعػاملوف علػػى هػػذا المحػو

بهػػي , بلتحتػػل العبػػارة النرتبػػة الثالثػػة مػػ  بػػي  عبػػارات النميػػاس, (1.14)متوسػػط العبػػارة 
 .متيجة متشابهة  دا  مع متيجة سلطة األب النتشدةة

% 62.6بعلى الرغل م  المتا   السابمة, إال أم  صد أشػارت المتػا    إلػى أف مسػبة 

 %7.5  لمضاء بصػت الىػراغ, بيمنػا مسػبة مم  أفراة العيمة ال تحدة لهل بالدتهل ما يىعلو 
ايىعلومػ  لمضػاء بصػت الىػراغ, م  أفراة العيمة يؤكدبف أف بالػدتهل هػي التػي تحػدة لهػل م

 .م  أفراة العيمة أف بالدتهل أ ياما  تنارس معهل ذل  السلوؾ %17.3بأشارت مسبة 
ب بو ػػ  عػػاـ يػػرى أفػػراة العيمػػة أمهػػل مػػاةرا  مػػا ُتنػػارس أمهػػاتهل معهػػل هػػذا السػػلوؾ, 

مػ  بػي   ةبلتحتػل النرتبػة الساةسػة عشػر , (1.75) ي  بلب النتوسػط الحسػابي للعبػارة 
بهػػذه , بهػػي متيجػػة متشػػابهة  ػػدا مػػع متيجػػة سػػلطة األب النتشػػدةة, رات النميػػاسعبػػا

المتيجػة علػى الػػرغل مػ  أمهػػا عنػ  المتػػا   السػابمة إال أمهػػا متوافمػة مػػع النتوسػط العػػاـ 
 .لسلطة األـ النتشدةة
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بعلى محو مؤيد للمتا   السابمة تشير المتا    إلى أف مسبة  كبيرة م  أفػراة العيمػة  
يػػػربف أف بالػػػدتهل ال تتجاهػػل  لػػػبهل بزيػػػاةة مصػػػربفهل, إال أف  %51.1ا  مسػػػبة بتحديػػد

م  أفراة العيمة يربف أف بالدتهل  أ ياما  ال تهػتل بطلػبهل زيػاةة النصػربؼ  %13.7مسبة 
م  أفػراة العيمػة يػربف أف بالػدتهل  ال تُعيػر   %11.7أب تُعيره اهتناما  كافيا , بتُماربها مسبة 

 .ياةة مصربفهلأهنية لطلبهل بز 
ببو ػػػ  عػػػاـ يػػػرى أفػػػراة العيمػػػة أمػػػ  مػػػ  المػػػاةر أف ال تهػػػتل بالػػػدتهل لطلػػػبهل بزيػػػاةة 

بػي   ةبلتحتػل النرتبػة السػابعة عشػر , (1.76) النصربؼ,  ي  بلب متوسػطها الحسػابي 
 .عبارات النمياس

بعلى محو مؤيد للمتا   السابمة فتشير المتا   إلى أف مع ل أفراة العيمػة بتحديػدا  
أبػػػػدبا عػػػػدـ مػػػػوافمتهل علػػػػى أف بالػػػػدتهل ال تأخػػػػذ رأيهػػػػل عمػػػػد اختيارهػػػػا % 64.6مسػػػػبة 

تػػػػرى أف بالػػػػدتهل ال تأخػػػػذ رأيهػػػػل فػػػػي اختيػػػػار  %6.1بمسػػػػبة صليلػػػػة بل ػػػػت  لنبلبسػػػػهل,
مػػ  أفػػراة العيمػػة يػػربف أف أمهػػاتهل أ يامػػا  مػػا تختػػار مبلبسػػهل  %7.1مبلبسػػهل, بمسػػبة 

 .ةبف أخذ رأيهل
لعيمة أف أمهػاتهل ال يتػدخل  أبػدا  فػي اختيػار مبلبسػهل ةبف ببو   عاـ يرى أفراة ا

بلتحتػػل النرتبػػة الثاممػػة عشػػر بػػي  , (1.67) يػػ  بلػػب متوسػػطها الحسػػابي , أخػػذ رأيهػػل
 .عبارات النمياس

يتض  منا سبق أف هماؾ تشاب  في آراء أفراة العيمة  وؿ السلطة النتشػدةة لنػلم 
معاملػػة بالػديهل لهػػل منطػػا   دبفاة العيمػػة ال يعػا إلػػى أف أفػر تشػػير متا جهػ, مػ  األب باألـ
 . تسلطيا  متشدةا  
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 8اضدض ظػاضواضدغظػاضططتدضظ
 :ظط ػدض ظػاألبػاضططتدضظ .ػأ

ػ(27)جدولػرشمػ

غوضحػإجاباتػرغظظػاضدرادظػرنػظط ػدض ظػاألبػاضططتدضظػاضدائدةػسيػاألدرةػ
 اضدطودغظ

 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
 النتوسط
 الحسابي

االمحراؼ 
ترتي النعيارح

ال
 ب

يشجعمي على إبداء رأيي في . 1
 .بعغ األمور النتعلمة باألسرة

 17 17 71 74 111 ت
1.51 1.16 1 

% 11.1 13.7 13.1 12.3 3.1 
يساعدمي في  ل ما يوا همي . 1

 .م  مشنبلت
 12 63 73 61 115 ت

1.46 1.11 1 
% 16.1 11.6 13.5 11.1 3.6 

يُماصشمي صبل إقدار أح صرار . 1
 .خاص بي

 16 17 66 76 117 ت
1.41 1.16 1 

% 11.1 13.6 11.5 12.3 7.1 
يشجعمي على صضاء بصت الىراغ . 6

 .في منارسة هواياتي الخاقة
 11 64 122 61 127 ت

1.31 1.16 6 
% 17.3 11.1 15.2 11.6 6.7 

عوةمي أال الجأ إلي  إال بعد أف . 3
 .بؿ  ل النشنلة بنىرةحأ ا

 31 17 112 61 64 ت
1.17 1.11 3 

% 11.1 11.1 17.5 12.3 16.1 
يُماصشمي في اختيار تخصصي . 4

 .الدراسي
 41 67 55 71 71 ت

1.16 1.62 4 
% 16.7 16.4 12.6 11.1 14.3 

يأخذ رأيي في تحديد صينة . 5
 .النصربؼ الذح يلزممي

 36 41 71 61 61 ت
1.11 1.13 5 

% 11.7 11.6 16.4 14.3 16.4 
عوةمي على مماصشة أخطا ي صبل . 6

 .تو ي  اللـو
 45 52 67 45 55 ت

1.23 1.17 6 
% 12.6 16.1 16.1 16.7 16.1 

 .يساعدمي في اختيار مبلبسي. 7
 125 61 34 14 7 ت

1.53 1.21 7 
% 1.6 6.1 13.1 11.1 33.7 

ب النعتدلةالعاـ لسلطة األ* النتوسط  3.23 
 ةر ات 3النتوسط الحسابي م   (*)
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أف منػػط سػػلطة األب النعتدلػػة السػػا دة فػػي األسػػرة ( 15) يتضػػ  مػػ   ػػدبؿ رصػػل
 8السعوةية م  ب هة م ر أفراة العيمة تترتب بفق الترتيب التالي

  يشػػػجعمي علػػػى إبػػػداء رأيػػػي فػػػي بعػػػغ األمػػػور " بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  غالبػػػا  مػػػا , (1.51" )النتعلمػػػة باألسػػػرة

 .يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو
  يسػػاعدمي فػػي  ػػل مػػا يػػوا همي مػػ  مشػػنبلت"بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة "

منا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  غالبػا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل ,  (1.46)
 .على هذا المحو

  يُماصشػػػػمي صبػػػػل إقػػػػدار أح صػػػػرار خػػػػاص بػػػػي" سػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػارة بلػػػػب النتو" 
منا يشػير أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  غالبػا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل علػى , (1.41)

 .هذا المحو
  يشػػجعمي علػػى صضػػاء بصػػت الىػػراغ فػػي منارسػػة "بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

عيمػػة يػػربف أمػػ  غالبػػا  مػػا منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة ال, ( 1.31" ) هوايػػاتي الخاقػػة
 .يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو

  عػػػوةمي أال الجػػػأ إليػػػ  إال بعػػػد أف أ ػػػابؿ  ػػػل "بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة
منػا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  أ يامػا  مػا , ( 1.17" ) النشػنلة بنىػرةح

 .يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو
 ( 1.16")يُماصشػمي فػي اختيػار تخصصػي الدراسػي" عبارة بلب النتوسط الحسابي ل

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يػربف أمػ  أ يامػا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل علػى هػذا 
 .المحو
  يأخػػذ رأيػػي فػػي تحديػػد صينػػة النصػػربؼ الػػذح "بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

ما يتعامػل بالػدهل  منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  أ ياما  , (1.11) "يلزممي
 .معهل على هذا المحو
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  عػوةمي علػى مماصشػة أخطػا ي صبػل تو يػ  اللػـو "بلب النتوسط الحسػابي لعبػارة "
منا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  أ يامػا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل , (1.23)

 .على هذا المحو
  منػػػا , ( 1.53") يسػػاعدمي فػػي اختيػػار مبلبسػػي"بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  ما يتعامل بالػدهل معهػل علػى هػذا المحػو 
 .أبدا  

يتض  م  العرض السابق أف النتوسط الحسابي العاـ لمنط سلطة األب النعتدلػة 
منػا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة أ يامػا  مػا يػدركوف , (1.11)السا دة فػي األسػرة السػعوةية 

بيتسق مع هذه المتيجة العامة ما أشارت إليػ  , لدهل لهل باعتبارها منطا  معتدال  معاملة با
 8 التالية بيامات الجدبؿ
م  أفراة العيمػة عػ  أف بالػدهل يشػجعهل علػى إبػداء رأيهػل فػي  %37.1عب ر مسبة 

بيػػرى ربػػع , %13.4بعػػغ األمػػور النتعلمػػة باألسػػرة, بيمنػػا لػػل يػػرفغ هػػذا الػػرأح سػػوى 
 .أف بالدهل أ ياما  ما يشجعهل على فعل ذل  %13.1العيمة 

ببو   عاـ ف البية أفراة العيمة غالبا  يشجعهل بالدهل علػى إبػداء الػرأح فػي األمػور 
بلتحتػػل النرتبػػة األبلػػى مػػ  بػػي  , (1.51) النتعلمػػة باألسػػرة  يػػ  بلػػب متوسػػط العبػػارة 

 .عبارات النمياس
مػػ  أفػػراة العيمػػة مػػ  أف بالػػدهل  % 34.5بتتمػػارب هػػذه المتيجػػة مػػع مػػا أشػػار إليػػ  

% 13.5يسػػاعدهل علػػى  ػػل مػػا يػػوا ههل مػػ  مشػػنبلت, بيمنػػا يػػرى محػػو ربػػع العيمػػة 
تػػػرى أف بالػػػدهل ال % 15.4أمهػػػل أ يامػػػا  مػػػا يعػػػاملوف علػػػى هػػػذا المحػػػو, بأخيػػػرا  مسػػػبة 

 .يساعدهل في  ل ما يوا ههل م  مشنبلت
اعدهل في  ل ما يػوا ههل مػ  بو   عاـ ف البية أفراة العيمة يربف أف بالدهل يسب 

بلتحتػػل النرتبػػة الثاميػػة مػػ  بػػي  عبػػارات , (1.46) مشػػنبلت  يػػ  بلػػب متوسػػط العبػػارة 
 .النمياس
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م  أفراة العيمة يؤكدبف أف بالػدهل  %35.4كنا أيدت المتيجتي  السابمتي  مسبة  
, %17.5يماصشػػهل صبػػل إقػػدار أح صػػرار خػػاص بهػػل, بيمنػػا رفػػغ هػػذا النضػػنوف مسػػبة 

 .موص  الحياة %11.5مى  الوصت بص  محو ربع أفراة العيمة  بفي
بالدهل ببو   عاـ فأفراة العيمة يربف أم  غالبا  ما يعاملوف على هذا المحو م  ص بل 

بلتحتػػػل العبػػػارة النرتبػػػة الثالثػػػة مػػػ  بػػػي  عبػػػارات , (1.41)  يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة 
 .النمياس

إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمهػل أ يامػا  مػا  بعلى الرغل م  هذه المتػا   بالتػي تشػير
م  أفراة العيمػة يػربف أمػ   % 11.1 ينارس معهل منط سلطة األب النعتدلة, إال أف مسبة

مػ   %66.1ال يُؤخذ رأيهػل فػي تحديػد صينػة النصػربؼ الػذح يلػزمهل, بيمنػا يػرى مسػبة 
يلزمهل, بفػي مىػ  أفراة العيمة أف بالدهل يأخذ رأيهل في تحديد صينة النصربؼ الذح 

أمهػل أ يامػا  يُؤخػذ بػرأيهل فػي هػذا  %16.4الوصت تػرى محػو ربػع العيمػة ب تحديػدا  مسػبة 
 .النوضوع

ببو   عاـ يرى أفراة العيمػة أمهػل أ يامػا  يُؤخػذ بػرأيهل فػي تحديػد صينػة النصػربؼ 
بلتحتػػل النرتبػػة السػػابعة مػػ  بػػي  , (1.11)الػػذح يلػػزمهل  يػػ  بلػػب متوسػػطها الحسػػابي 

 .رات النمياسعبا
مػ  أفػراة  %15أشػارت المتػا    إلػى أف مسػبة , بعلى محو مشاب  للمتيجة السػابمة

, بتُماربهػػػػا مسػػػػبة  العيمػػػة يػػػػربف أف بالػػػدهل ال يماصشػػػػهل فػػػػي أخطػػػا هل صبػػػػل تو يػػػػ  اللػػػـو
م  أفراة العيمة يوافموف على أف بالدهل يماصشهل في أخطا هل صبل تو ي  اللػـو % 16.7

أمهػػل أ يامػػا  مػػا ينػػارس بالػػدهل معهػػل ذلػػ   %16.1ربػػع أفػػراة العيمػػة  , بيمنػػا أشػػار محػػو
 .السلوؾ

, ب بو ػػ  عػػاـ يػػػرى أفػػراة العيمػػػة أمهػػل أ يامػػا  ينػػػارس معهػػل بالػػػدهل هػػذا السػػػلوؾ
 .بلتحتل النرتبة الثاممة بي  عبارات النمياس, (1.23)  ي  بلب متوسطها الحسابي 
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ا    إلػى أف مسػبة كبيػرة مػ  أفػراة العيمػة  بعلى محو مؤيد للمتا   السابمة تشير المت
يربف أف بالػدهل ال يسػاعدهل فػي اختيػار مبلبسػهل, بيمنػا مسػبة  %56.1بتحديدا  مسبة 

% 13.1مػػ  أفػػراة العيمػػة تػػرى أف بالػػدهل يشػػاركهل فػػي اختيػػار مبلبسػػهل, بمسػػبة % 4.5

 .م  أفراة العيمة يربف أف بالدهل أ ياما  ما يىعل ذل 
أفػػراة العيمػػة أف بالػػدهل ال يسػػاعدهل أبػػدا  فػػي اختيػػار مبلبسػػهل ببو ػػ  عػػاـ يػػرى 

بلتحتػػػػل النرتبػػػػة التاسػػػػعة مػػػػ  بػػػػي  عبػػػػارات , (1.53)  يػػػػ  بلػػػػب متوسػػػػطها الحسػػػػابي
 .النمياس
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 :ظط ػدض ظػاألمػاضططتدضظ.ب

ػ(28)جدولػرشمػ

 غوضحػإجاباتػرغظظػاضدرادظػرنػظط ػدض ظػاألمػاضططتدضظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظ

 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

االمحراؼ 
يب النعيارح

لترت
ا

 

سػػاعدمي فػػي  ػػل مػػا يػػوا همي ت. 1
 .م  مشنبلت

 4 12 61 74 114 ت
6.15 2.72 1 

% 36.6 13.7 11.6 1.5 1.4 

شػػػجعمي علػػػى إبػػػداء رأيػػػي فػػػي ت. 1
 .بعغ األمور النتعلمة باألسرة

 12 12 51 114 131 ت
6.21 1.21 1 

% 61.1 11.6 17.3 3.6 1.5 

ماصشػػػمي صبػػػل إقػػػدار أح صػػػرار ت. 1
 .خاص بي

 12 11 56 76 164 ت
1.63 1.17 1 

% 17.3 13.6 11.1 6.4 3.6 

شػػػػػػجعمي علػػػػػػى صضػػػػػػاء بصػػػػػػت ت. 6
الىػػػػػػػػػػراغ فػػػػػػػػػػي منارسػػػػػػػػػػة هوايػػػػػػػػػػاتي 

 .الخاقة

 14 16 73 121 111 ت
1.54 1.16 6 

% 11.1 15.4 13.5 7.1 6.1 

أخػػػػذ رأيػػػػي فػػػػي تحديػػػػد صينػػػػة ت. 3
 .النصربؼ الذح يلزممي

 66 66 121 76 57 ت
1.11 1.15 3 

% 11.6 14.3 15.1 11.2 11.7 

ماصشػػػمي فػػػي اختيػػػار تخصصػػػي ت. 4
 .الدراسي

 31 16 121 75 62 ت
1.11 1.11 4 

% 11.4 14.1 15.4 12.1 16.1 

مي علػػػى مماصشػػػة أخطػػػا ي تعػػػوة. 5
 .اللـو صبل تو ي 

 61 42 123 55 64 ت
1.16 1.12 5 

% 11.1 12.6 16.6 14.1 11.6 

 34 37 126 66 41 ت .ساعدمي في اختيار مبلبسيت. 6
1.11 1.17 6 

% 15.2 11.6 16.1 13.7 13.1 
إال بعػػػد  امي أال الجػػػأ إليهػػػتعػػػوة. 7

 .أف أ ابؿ  ل النشنلة بنىرةح
 33 34 111 57 36 ت

1.26 1.14 7 
% 13.5 11.6 11.2 13.1 16.7 

 3.56 العاـ لسلطة األـ النعتدلة *النتوسط
 ةر ات 3النتوسط الحسابي م   (*)

أف منػػػػط سػػػلطة األـ النعتدلػػػة السػػػا دة فػػػي األسػػػػرة (16)يتضػػػ  مػػػ   ػػػدبؿ رصػػػل
 8 السعوةية م  ب هة م ر أفراة العيمة تترتب بفق الترتيب التالي



 "فسير نتائج الدراسة الميدانيةت"الفصل الرابع                                              "لسلطة الوالديةلالشباب امتثال "رسالة دكتوراه

 

 

888 

 

  سػاعدمي فػي  ػل مػا يػوا همي مػ  مشػنبلت ت "بلب النتوسط الحسابي لعبارة" 
منا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  ةا نػا  مػا تتعامػل بالػدتهل معهػل , (6.15)

 .على هذا المحو
  شػػػجعمي علػػػى إبػػػداء رأيػػػي فػػػي بعػػػغ األمػػػور ت" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة

  غالبػػػا  مػػػا منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ, (6.21" )النتعلمػػػة باألسػػػرة
 .تتعامل بالدتهل معهل على هذا المحو

  ماصشػػػػمي صبػػػػل إقػػػػدار أح صػػػػرار خػػػػاص بػػػػيت" بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػارة "
منػا يشػػير أف أفػراة العيمػػة يػربف أمػػ  غالبػػا  مػا تتعامػػل بالػدتهل معهػػل علػػى ( 1.63)

 .هذا المحو
  نارسػػة شػػجعمي علػػى صضػػاء بصػػت الىػػراغ فػػي مت" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  غالبػا  مػا تتعامػل , (1.54")هواياتي الخاقة
 .بالدتهل معهل على هذا المحو

  أخػػذ رأيػػي فػػي تحديػػد صينػػة النصػػربؼ الػػذح ت" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
منػػػا يشػػػػير إلػػػى أف أفػػػػراة العيمػػػة يػػػػربف أمػػػ  أ يامػػػػا  مػػػا تتعامػػػػل , (1.11" )يلزممػػػي
 .ل معهل على هذا المحوبالدته
  ( 1.11")اصشمي في اختيػار تخصصػي الدراسػيتم" بلب النتوسط الحسابي لعبارة 

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  أ يامػا  مػا تتعامػل بالػدتهل معهػل علػى هػذا 
 .المحو
  مي علػى مماصشػة أخطػا ي صبػل تو يػ  اللػـوتعوة" بلب النتوسط الحسابي لعبارة" 

ا يشير إلى أف أفراة العيمػة يػربف أمػ  أ يامػا  مػا تتعامػل بالػدتهل معهػل من, (1.16)
 .على هذا المحو

  منػػػا , (1.11")سػػػاعدمي فػػػي اختيػػػار مبلبسػػػيت" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة
يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  أ يامػػا  مػػا تتعامػػل بالػػدتهل معهػػل علػػى هػػذا 

 .المحو
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  إال بعػػد أف أ ػػابؿ  ػػل  امي أال ألجػػأ إليهػػتعػػوة"بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  أ يامػػا  مػػا , (1.26") النشػػنلة بنىػػرةح

 .تتعامل بالدتهل معهل على هذا المحو
يتض  م  العرض السػابق أف النتوسػط الحسػابي العػاـ لػمنط سػلطة األـ النعتدلػة 

نػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة غالبػػا  مػػا يػػدركوف م, (1.34)السػػا دة فػػي األسػػرة السػػعوةية 
بيتسػػق مػػع هػػذه المتيجػػة العامػػة مػػا أشػػارت , معاملػػة بالػػدتهل لهػػل باعتبارهػػا منطػػا  معتػػدال  

 8التالية بيامات الجدبؿإلي  
مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة إلػػػى أف بالػػػدتهل تسػػػاعدهل فػػػي  ػػػل مػػػا  %66.1أشػػػارت مسػػػبة 

ببصىػػػت موصػػػ  , %6.1الػػػرأح سػػػوى يػػػوا ههل مػػػ  مشػػػنبلت, بيمنػػػا لػػػل يػػػرفغ هػػػذا 
 .م  أفراة العيمة% 11.6النحايد م  هذا األمر مسبة 

ببو   عاـ  فأفراة العيمة يؤكدبف أف بالدتهل ةا نا  تساعدهل في  ل ما يوا ههل 
بلتحتػػػل النرتبػػػة األبلػػػى مػػػ  بػػػي  , (6.15) مػػػ  مشػػػنبلت,  يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة 

 .عبارات النمياس
مػػ  أفػػراة العيمػػة مػػ  أف  % 51.3  مػػع مػػا أشػػارت إليػػ  مسػػبة بتتشػػاب  هػػذه المتػػا 

بالدتهل تشػجعهل علػى إبػداء رأيهػل فػي بعػغ األمػور النتعلمػة باألسػرة, بيمنػا يػرى محػو 
فمػط أف  %6.1أمهل أ ياما  يعاملوف علػى هػذا المحػو, بتػرى مسػبة  %17.3خن  العيمة 

 .بالدتهل ال تشجعهل في هذا الصدة
عيمػػة يػػربف أف بالػػدتهل غالبػػا  تشػػجعهل علػػى إبػػداء رأيهػػل فػػي ببو ػػ  عػػاـ فػػأفراة ال

بلتحتػل النرتبػة الثاميػة ( 6.21) يػ  بلػب متوسػط العبػارة , بعغ األمور النتعلمة باألسرة
 . م  بي  عبارات النمياس

مػػػػ  أفػػػػراة العيمػػػػة يػػػػربف أف بالػػػػدتهل  %46.7كنػػػػا أيػػػػدت المتػػػػا   السػػػػابمة مسػػػػبة 
بفػي  ,%16بهػل, بيمنػا رفػغ هػذا النضػنوف مسػبة  تماصشهل صبل إقدار أح صرار خاص

 . موص  الحياة% 11.1مى  الوصت بص  محو خن  أفراة العيمة 



 "فسير نتائج الدراسة الميدانيةت"الفصل الرابع                                              "لسلطة الوالديةلالشباب امتثال "رسالة دكتوراه

 

 

887 

 

ببو ػػػ  عػػػاـ فػػػأفراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  غالبػػػا  مػػػا يعػػػاملوف علػػػى هػػػذا المحػػػو مػػػ  ص بػػػل 
بلتحتل العبارة النرتبة الثالثػة مػ  بػي  عبػارات  (1.63)بالدتهل  ي  بلب متوسط العبارة 

 .ياسالنم
م  أف بالدتهل عػوةتهل  %66بيدعل هذه المتا   ما أشار إلي  أفراة العيمة ببمسبة 
مػ  أفػراة العيمػة يػربف % 15.7على مماصشة أخطا هل صبل تو ي  اللـو لهل, إال أف مسبة  

أف بالدتهل ال تىعل ذل  معهل, بعلى الرغل مػ  ذلػ  تػرى ثلػ  العيمػة تمريبػا بتحديػدا  
 .هل صبل تو ي  اللـو لهلءأخطابالدتهل أ ياما  تماصد م  أف  %16.6مسبة 

هل صبل تو يػ  اللػـو ءمهل أ ياما  تُماصد بالدتهل أخطاببو   عاـ يرى أفراة العيمة أ
بلتحتػػػػل النرتبػػػة السػػػػابعة بػػػي  عبػػػػارات (  1.16) لهػػػل,  يػػػػ  بلػػػب متوسػػػػطها الحسػػػابي

 .النمياس
أف مسػػبة تمتػػرب مػػ  مصػػ   بعلػػى محػػو مؤيػػد للمتػػا   السػػابمة تشػػير المتػػا   إلػػى

يػربف أف بالػدتهل تسػاعدهل فػي اختيػار مبلبسػهل, إال أف  ,%62.6العيمة بتحديدا  مسبة 
يػػربف أف % 16.1مػػ  أفػػراة العيمػػة ال توافػػق علػػى ذلػػ  , بتمريبػػا  ثلػػ  العيمػػة  %11مسػػبة 

 . بالدتهل أ ياما  تىعل ذل 
ا  فػػي اختيػػار مبلبسػػهل ببو ػػ  عػػاـ يػػرى أفػػراة العيمػػة أف بالػػدتهل تسػػاعدهل أ يامػػ

 .بلتحتل النرتبة الثاممة بي  عبارات النمياس( 1.11) ي  بلب متوسطها الحسابي 
مػ   % 15.1بعلى محو مشاب  للمتيجة السابمة فمد أشارت المتػا    إلػى أف مسػبة 

أفػػراة العيمػػة يػػربف أف بالػػدتهل عػػوةتهل علػػى عػػدـ اللجػػوء إليهػػا إال بعػػد محػػابلتهل  ػػل 
م  أفراة العيمػة يػربف أف ذلػ  ال يحػدث , بيمنػا % 12ةهل, بمسبة مماربةالنشنلة بنىر 

 .أمهل أ ياما  ما تنارس بالدتهل معهل ذل  السلوؾ %11أشار محو ثل  أفراة العيمة 
ببو   عاـ يرى أفراة العيمة أمهل أ ياما  تنارس بالدتهل معهل هػذا السػلوؾ   يػ  

 .تبة التاسعة بي  عبارات النمياسبلتحتل النر ( 1.26) بلب متوسطها الحسابي 
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 :(اضطتدغبظ)اضدض ظػاضواضدغظػاضطتداعضظ

 8ظط ػدض ظػاألبػاضطتداعضظػ.أ

ػ(29)جدولػرشمػ

غوضحػإجاباتػرغظظػاضدرادظػرنػظط ػدض ظػاألبػاضطتداعضظػاضدائدةػسيػاألدرةػ
 اضدطودغظ

 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

اؼ االمحر 
يب النعيارح

لترت
ا

 

يترؾ لي  رية تمرير ما أشاء في .  1
 . نيع األمور

 13 17 126 116 76 ت
1.41 1.27 1 

% 13.6 12.6 17.1 12.3 6.1 
يترؾ لي الحرية النطلمة . 1

لنشاهدة ما أشاء م  النسلسبلت 
 .أب األفبلـ

 32  66 41 56 111 ت
1.31 1.61 1 

% 13.5 11.1 14.6 11 11.3 

 .ال يرفغ لي أح  لب. 1
 13 17 162 111 41 ت

1.63 1.21 1 
% 14.6 12.1 15.6 12.3 6.1 

يسن  لي بالخربج م  النمزؿ . 6
 .في أح بصت أشاء

 71 44 46 54 51 ت
1.71 1.64 6 

% 17.1 12.3 15.1 15.6 16.4 
بلصتي ال يُماصشمي في ع. 3

 . هلب بأقدصا ي مهنا بدا م  مسا
 111 66 51 66 61 ت

1.65 1.13 3 
% 11.6 11 17.3 11.5 11.5 

يسن  لي بالسىر مع أقدصا ي . 4
 .بدبف أسرتي

 172 17 64 62 36 ت
1.14 1.31 4 

% 16.4 12.6 11.6 12.3 31.6 
ال أُماصد في تأخرح خارج . 5

 .النمزؿ
 111 61 71 14 14 ت

1.11 1.16 5 
% 7.5 5 13.1 11.1 13.6 

يعرؼ أممي أكذب علي  بال . 6
 .يلوممي

 141 71 51 11 12 ت
1.21 1.12 6 

% 1.5 6.4 17.5 16.4 61.3 
ينترث إذا تىوهت ببعغ  ال. 7

 .نمبولة ا تناعيا  الغير النلنات 
 135 126 37 12 14 ت

1.75 1.27 7 
% 6.1 3.6 13.7 17.1 61.6 

تخصصي الدراسي ال ينثل ل  . 12
 أهنية

 111 66 31 16 16 ت
1.56 1.12 12 

% 4.3 1.6 16.1 11 41.6 
 11 1.11 1.46 135 62 11 11 14 تتحصيلي الدراسي ال ينثل ل  . 11
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 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

اؼ االمحر 
يب النعيارح

لترت
ا

 

 47.3 12.6 6.7 3.7 6.1 % أهنية
ال يُبدح اهتناما  إذا سافرت . 11

 .مع أقدصا ي ةبف علن 
 121 12 15 16 16 ت

1.61 1.21 11 
% 1.6 1.6 6.4 3.6 61.7 

 2.45 العاـ لسلطة األب النتساهلة *النتوسط
 ةر ات 3النتوسط الحسابي م   (*)

أف منػػط سػػلطة األب النتسػػاهلة السػػا دة فػػي األسػػرة ( 17)يتضػػ  مػػ   ػػدبؿ رصػػل
 8 السعوةية م  ب هة م ر أفراة العيمة تترتب بفق الترتيب التالي

  ما أشػاء فػي  نيػع األمػور  يترؾ لي  رية تمرير" بلب النتوسط الحسابي لعبارة
منػػا يشػػير إلػػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػػربف أمػػ  غالبػػا  مػػػا يتعامػػل بالػػػدهل , (1.41" )

 .  معهل على هذا المحو
  يتػػرؾ لػػي الحريػػة النطلمػػة لنشػػاهدة مػػا أشػػاء " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

  منا يشير إلى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ, (1.31" )م  النسلسبلت أب األفبلـ 
 .غالبا  ما يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو

  منػػا يشػػير , (1.63" )ال يػػرفغ لػػي أح  لػػب" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
 .   إلى أف أفراة العيمة يربف أم  غالبا  ما يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو

  يسػن  لػي بػالخربج مػ  النمػزؿ فػي أح بصػت " بلب النتوسط الحسػابي لعبػارة
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  أ يامػػػا  مػػػا يتعامػػػل , (1.71" )أشػػػاء

 .  بالدهل معهل على هذا المحو
  عبلصتػػي بأقػػدصا ي مهنػػا بػػدا ال يُماصشػػمي فػػي " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  ما يتعامػل , (1.65" )هل ب م  مسا
 .  هذا المحوبالدهل معهل على 
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  يسن  لػي بالسػىر مػع أقػدصا ي بػدبف أسػرتي"بلب النتوسط الحسابي لعبارة "
منا يشير إلى أف أفراة العيمة يػربف أمػ  مػاةرا  مػا يتعامػل بالػدهل معهػل , (1.14)

 . على هذا المحو
  (1.21" )يعرؼ أممػي أكػذب عليػ  بال يلػوُممي" بلب النتوسط الحسابي لعبارة ,

أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  ما يتعامػل بالػدهل معهػل علػى هػذا منا يشير إلى أف 
 . المحو
  غيػػر ينتػػرث إذا تىوهػػت بػػبعغ النلنػػات  ال" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

منػا يشػير إلػى أف أفػػراة العيمػة يػربف أمػ  مػاةرا  مػػا , (1.75" )نمبولػة ا تناعيػا  ال
 .يتعامل بالدهل معهل على هذا المحو

 تخصصػػػػي الدراسػػػػي ال ينثػػػػل لػػػػ  أهنيػػػػة " لحسػػػػابي لعبػػػػارة بلػػػػب النتوسػػػػط ا "
منا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  أبػدا  ال يتعامػل بالػدهل معهػل , (1.56)

 .على هذا المحو
  ( 1.46" )تحصيلي الدراسي ال ينثل ل  أهنيػة " بلب النتوسط الحسابي لعبارة

تعامػل بالػدهل معهػل علػى هػذا منا يشير إلى أف أفراة العيمة يػربف أمػ  أبػدا  ال ي
 .المحو
  ال يُبػػدح اهتنامػػا  إذا سػػافرت مػػع أقػػدصا ي " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة يػػربف أمػػ  أبػػدا  ال يتعامػػل , (1.61" )ةبف علنػػ  
 .بالدهل معهل على هذا المحو

األب  يتضػػػػػ  مػػػػػ  العػػػػػرض السػػػػػابق أف النتوسػػػػػط الحسػػػػػابي العػػػػػاـ لػػػػػمنط سػػػػػلطة
منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػراة , (1.63)السػػا دة فػػي األسػػرة السػػعوةية ( النتسػػيبة)النتسػػاهلة

بيتسػػق مػػع هػػذه , العيمػػة مػػاةرا  مػػا يػػدركوف معاملػػة بالػػدهل لهػػل باعتبارهػػا منطػػا  متسػػاهبل  
 8 التالية بيامات الجدبؿالمتيجة العامة ما أشارت إلي  



 "فسير نتائج الدراسة الميدانيةت"الفصل الرابع                                              "لسلطة الوالديةلالشباب امتثال "رسالة دكتوراه

 

 

887 

 

رؾ لهػػل الحريػػة النطلمػػة فػػي تمريػػر مػػا مػػ  أفػػراة العيمػػة أف بالػػدهل يتػػ% 34.1عب ػػر 
يشػػػاءبف مػػػ  أمػػػور فػػػي مختلػػػ  ممػػػا ي الحيػػػاة, بأكػػػد مسػػػبة تمتػػػرب مػػػ  ثلػػػ  العيمػػػة 

بيمنػػػا يؤكػػػد مسػػػبة , يػػػربف أف بالػػػدهل أ يامػػػا  يىعػػػل ذلػػػ  معهػػػل %17.1 بتحديػػػدا  مسػػػبة
 . أف بالدهل ال يترؾ لهل هذه الحرية النطلمة% 16.4

الدهل غالبا  ينمحهل الحرية النطلمػة فػي تمريػر مػا ببو   عاـ يرى أفراة العيمة أف ب 
( 1.41) يشػػاءبف مػػ  أمػػور فػػي مختلػػ  ممػػا ي الحيػػاة  يػػ  بلػػب متوسػػطها الحسػػابي 

 .بلتحتل النرتبة األبلى بي  عبارات النمياس
مػ  أفػراة  %34.6أشارت المتا   إلى أف مسبة , بعلى محو مشاب  للمتيجة السابمة

ف مػػ  مسلسػػبلت بأفػػبلـ, , ؤب يػػة الناملػػة لنشػػاهدة مػػا يشػػاالعيمػػة يعطػػيهل بالػػدهل الحر 
مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة أمهػػػل أ يامػػػا  ينػػػارس بالػػػدهل معهػػػل ذلػػػ  % 14.6بيمنػػػا أشػػػارت مسػػػبة 

 .يربف بالدهل ال ينارس معهل ذل  السلوؾ %14.3ب مسبة , السلوؾ
دة ما ببو   عاـ يرى أفراة العيمة أف بالدهل غالبا  يترؾ لهل الحرية الناملة لنشاه

بلتحتػل النرتبػة , (1.31)بف م  مسلسبلت بأفبلـ,  يػ  بلػب متوسػطها الحسػابي ؤ يشا
 .الثامية بي  عبارات النمياس

مػ  أفػراة العيمػة أف الوالػد  %65.1بيتسق مع المتا   السابمة ما أشارت إلي  مسػبة 
مػػ   بمػدر كبيػػر فير إلػى أف أفػػراة العيمػة يتنتعػػو ال يػرفغ لهػػل أح  لػب, األمػػر الػذح يشػػ
م  أفػراة العيمػة يؤكػدبف أف بالػدهل ال  %16.4السلطة الوالدية النتساهلة, إال أف مسبة 

 %15.6يمىذ كػل مػا يطلبومػ  مػ  أمػور, بيمنػا يػرى أكثػر مػ  ثلػ  العيمػة بتحديػدا  مسػبة  
 .أمهل أ ياما  ال يرفغ لهل الوالد ما يطلبوم  م  أمور

, يُػرفغ لهػل أح  لػب مػ  ص بػل بالػدهل ببو   عاـ يرى أفػراة العيمػة أمهػل غالبػا  ال
 .بلتحتل الثالثة بي  عبارات النمياس, (1.63)  ي  بلب النتوسط الحسابي للعبارة 

بعلػػى الػػرغل مػػ  هػػذه المتػػا   بالتػػي تشػػير إلػػى أف أفػػراة العيمػػة  يػػربف أمهػػل أ يامػػا  
بعلػى مػ  أفػراة العيمػة  %53.6ينارس معهل منػط سػلطة األب النتسػاهلة, إال أف مسػبة 
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محو معاك  للمتػا   السػابمة أشػارت إلػى عػدـ مػوافمتهل أف ينػوف تخصصػهل الدراسػي 
تؤكػد أف تخصصػهل الدراسػي ال ينثػػل  %12.1ال ينثػل أهنيػة عمػد بالػدهل, بيمنػا مسػبة 

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة موصػػػ   %1.6أهنيػػػة لوالػػػدهل, بفػػػي مىػػػ  الوصػػػت بصػػػ  فمػػػط مسػػػبة  
 . الحياة م  هذا النضنوف

فراة العيمػػػة يػػػربف عػػػدـ مػػػوافمتهل أبػػػدا  أف ينػػػوف بالػػػدهل ال يهػػػتل  ببو ػػػ  عػػػاـ فػػػأ
بلتحتػل العبػارة النرتبػة العاشػرة ( 1.56) بتخصصهل الدراسي,  ي  بلب متوسط العبارة 

 .م  بي  عبارات النمياس
مػ  أفػراة العيمػة ال  % 62.1بعلى محو مشاب  للمتيجة السابمة أيضا  أشػارت مسػبة 

مػ  %6.7ل الدراسي ال  ينثل أهنية لوالدهل, بيمنا ترى مسبة يوافموف على أف تحصيله
أفػػػراة العيمػػػة أف تحصػػػيلهل الدراسػػػي أ يامػػػا  ال ينثػػػل أهنيػػػة لوالػػػدهل, ب أخيػػػرا  أشػػػارت  

 .ينثل أهنية لوالدهلتحصيلهل الدراسي ال أف إلى  %12.1مسبة 
 يهػػػػػتل  ببو ػػػػػ  عػػػػػاـ ف البيػػػػػة أفػػػػػراة العيمػػػػػة ال يوافمػػػػػوف أبػػػػػدا  أف ينػػػػػوف بالػػػػػدهل ال

ب لتحتػل النرتبػة الحاةيػة عشػر ( 1.46)  ي  بلب متوسػط العبػارة , بتحصيلهل الدراسي
 .م  بي  عبارات النمياس

التػػي ( 1616)بيؤيػػد المتيجتػػي  السػػابمتي  المتيجػػة التػػي توقػػلت إليهػػا آؿ الشػػيخ 
أبضػحت رفػػغ الشػباب اعتبػػار سػلطة الوالػػدي  عا مػػا  أمػاـ تحميػػق تطلعػاتهل فػػي اختيػػار 

 .صصاتهل العلنيةتخ
مػ  أفػراة العيمػة عػ  عػدـ مػوافمتهل أف ال يُبػدح بالػدهل  %65.1بأخيرا  عب ر مسبة 

توافػق علػػى % 5.4اهتنامػا  إذا سػافربا مػع أقػػدصا هل ةبف علنهػل, ب مسػبة صليلػػة بل ػت 
أف بالػػػػدهل أ يامػػػػا  ال يُبػػػػدح اهتنامػػػػا  إذا سػػػػافربا مػػػػع % 6.4بيمنػػػػا تػػػػرى مسػػػػبة , ذلػػػػ 

 .لنهلأقدصا هل ةبف ع
ببو ػػػ  عػػػاـ ف البيػػػة أفػػػراة العيمػػػة ال توافػػػق أبػػػدا  علػػػى أف بالػػػدهل ال يهػػػتل بمضػػػية 

ب لتحتػػػل بػػػذل  النرتبػػػة , (1.61) سػػػىرهل مػػػع أقػػػدصا هل  يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة 
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بهػػػذه المتيجػػػة تتوافػػػق مػػػع  بيعػػػة بصػػػيل بعػػػاةات , األخيػػػرة مػػػ  بػػػي  عبػػػارات النميػػػاس
 .النجتنع السعوةح النسلل
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 8 ظػاألمػاضطتداعضظظط ػدض.ب
ػ(12)جدولػرشمػ

غوضحػإجاباتػرغظظػاضدرادظػرنػظط ػدض ظػاألمػاضطتداعضظػاضدائدةػسيػاألدرةػ
 اضدطودغظ

 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

 االمحراؼ
يب النعيارح

لترت
ا

 

 .رفغ لي أح  لبتال . 1
 6 17 111 131 61 ت

1.56 2.66 1 
% 11.1 62.6 12.1 3.1 1.1 

تػػػرؾ لػػػي  ريػػػة تمريػػػر مػػػا أشػػػاء ت.  1
 .في  نيع األمور

 14 16 112 114 72 ت
1.41 1.27 1 

% 16.1 11.6 17.5 12.1 6.1 
تػػػػػػػػػرؾ لػػػػػػػػػي الحريػػػػػػػػػة النطلمػػػػػػػػػة ت. 1

لنشػاهدة مػػا أشػاء مػػ  النسلسػػبلت 
 .أب األفبلـ

 31 64 46 52 111 ت
1.67 1.66 1 

% 13.7 16.7 16.6 11.6 16.1 

سػػن  لػػي بػػالخربج مػػ  النمػػزؿ ت. 6
 .في أح بصت أشاء

 57 44 61 53 41 ت
1.71 1.16 6 

% 15 12.1 11.6 15.6 11.6 
ماصشمي فػي اختيػار أقػدصا ي تال . 3

 . هلب ا م  مسامهنا بد
 114 51 64 41 11 ت

1.32 1.11 3 
% 6.6 14.6 11.1 17.3 11.6 

ج ال أُمػػػػػػاصد فػػػػػػي تػػػػػػأخرح خػػػػػػار . 4
 .النمزؿ

 111 53 76 16 13 ت
1.61 1.17 4 

% 7.3 12.1 14.3 12.1 11 
سػن  لػي بالسػػىر مػع أقػػدصا ي ت. 5

 .بدبف أسرتي
 161 16 37 11 36 ت

1.14 1.31 5 
% 16.4 6.7 13.7 12.1 67.3 

بال  اعػػػػرؼ أممػػػػػي أكػػػػذب عليهػػػػػت. 6
 .لومميت

 116 65 61 17 17 ت
1.11 1.17 6 

% 3.1 12.3 11.6 11.3 15.1 
نتػػػػػػرث إذا تىوهػػػػػػت بػػػػػػبعغ تال . 7

 .النلنات ال ير ممبولة ا تناعيا  
 131 77 46 11 11 ت

1.23 1.14 7 
% 3.7 3.7 15.1 14.6 61.6 

 اتخصصي الدراسي ال ينثػل لهػ.12
 .أهنية

 161 63 16 15 16 ت
1.54 1.13 12 

% 5.4 6.4 12.1 11.1 43.6 
 انثل لهػتحصيلي الدراسي ال ي. 11

 أهنية
 137 61 17 14 11 ت

1.46 1.14 11 
% 3.7 6.1 5.6 11.6 52.2 
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 أبدا   ماةرا   أ ياما   غالبا   ةا نا   العبارات
النتوسط 
 الحسابي

 االمحراؼ
يب النعيارح

لترت
ا

 

بػػػػدح اهتنامػػػػا  إذا سػػػػافرت تُ ال . 11
 .امع أقدصا ي ةبف علنه

 126 16 11 12 11 ت
1.14 2.76 11 

% 1.3 1.5 1.3 5.4 61.1 

 2.51 العاـ لسلطة األـ النتساهلة *النتوسط
 .ةر ات 3النتوسط الحسابي م   (*)

أف منػػػػط سػػػػلطة األـ النتسػػػػاهلة السػػػػا دة فػػػػي األسػػػػرة ( 12)يتضػػػػ  مػػػػ   ػػػػدبؿ 
 8 السعوةية م  ب هة م ر أفراة العيمة تترتب بفق الترتيب التالي

  منػػا يشػػير , (1.56")رفغ لػػي أح  لػػب تػػال " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
 .  ى هذا المحوإلى أف أفراة العيمة يربف أم  غالبا  ما تتعامل بالدتهل معهل عل

  تػػػرؾ لػػػي  ريػػػة تمريػػػر مػػػا أشػػػاء فػػػي  نيػػػع ت" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  غالبػػػا  مػػػا تتعامػػػل , (1.41" )األمػػػور

 .  بالدتهل معهل على هذا المحو
  رؾ لػػي الحريػػة النطلمػػة لنشػػاهدة مػػا أشػػاء تتػػ" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

منػا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  , (1.67" )سبلت أب األفبلـم  النسل
 .   غالبا  ما تتعامل بالدتهل على هذا المحو

  سػن  لػي بػالخربج مػ  النمػزؿ فػي أح بصػت ت" بلب النتوسط الحسػابي لعبػارة
منا يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  أ ياما  ما تتعامل بالػدتهل , (1.71")أشاء

 .  هذا المحو معهل على
  عبلصتػػي بأقػػدصا ي مهنػػا بػػدا اصشػػمي فػػي تمال " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

منا يشير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أمػ  مػاةرا  مػا تتعامػل , (1.32")هلب م  مسا
 . بالدتهل معهل على هذا المحو
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  (1.61")ال أُمػػاصد فػػي تػأخرح خػػارج النمػػزؿ" بلػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػارة ,
يشير إلى أف أفراة العيمة يربف أم  ماةرا  ما تتعامل بالدتهل معهػل علػى هػذا  منا

 . المحو
  سػػػػن  لػػػػي بالسػػػػىر مػػػػع أقػػػػدصا ي بػػػػدبف ت" بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػارة

منػػػػا يشػػػػير إلػػػى أف أفػػػػراة العيمػػػػة يػػػػربف أمػػػ  مػػػػاةرا  مػػػػا تتعامػػػػل , (1.14")أسػػػرتي
 . بالدتهل معهل على هذا المحو

 لػػػػػومميتبال  اعػػػػرؼ أممػػػػػي أكػػػػذب عليهػػػػػت" بي لعبػػػػػارة بلػػػػب النتوسػػػػػط الحسػػػػا"         
منػػػا يشػػػير إلػػػى أف أفػػػراة العيمػػػة يػػػربف أمػػػ  مػػػاةرا  مػػػا تتعامػػػل بالػػػدتهل , (1.11) 

 . معهل على هذا المحو
  غيػػر نتػػرث إذا تىوهػػت بػػبعغ النلنػػات ت ال" بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة

راة العيمػػة يػػربف أمػػ  مػػاةرا  مػػا منػػا يشػػير إلػػى أف أفػػ, (1.23")نمبولػػة ا تناعيػػا  ال
 . تتعامل بالدتهل معهل على هذا المحو

  أهنيػػػة  اصػػػي الدراسػػػي ال ينثػػػل لهػػػتخص" بلػػػب النتوسػػػط الحسػػػابي لعبػػػارة "
منا يشير أف أفراة العيمة يربف أف بالدتهل ال تتعامػل معهػل أبػدا  علػى , (1.54)

 .هذا المحو
  أهنيػػػػة  اي ال ينثػػػػل لهػػػػتحصػػػػيلي الدراسػػػػ" بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي لعبػػػػارة "

منا يشير إلػى أف أفػراة العيمػة يػربف أف بالػدتهل ال تتعامػل معهػل أبػدا  , (1.46)
 .على هذا المحو

  بػػدح اهتنامػػا  إذا سػػافرت مػػع أقػػدصا ي تال " بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لعبػػارة
منػػػػا يشػػػػير إلػػػػى أف أفػػػػراة العيمػػػػة يػػػػربف أف بالػػػػدتهل ال , (1.14") اةبف علنهػػػػ

 . أبدا  على هذا المحو تتعامل معهل
يتضػػػػػ  مػػػػػ  العػػػػػرض السػػػػػابق أف النتوسػػػػػط الحسػػػػػابي العػػػػػاـ لػػػػػمنط سػػػػػلطة األـ 

منػا يشػير إلػى أف أفػراة العيمػة مػاةرا  مػا , (1.31)النتساهلة السا دة في األسرة السػعوةية
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بيتسػق مػع هػذه المتيجػة العامػة مػا , يدركوف معاملة بالدتهل لهل باعتبارها منطا  متسػاهبل  
 8 التالية  بيامات الجدبؿإلي  أشارت 

يػػربف أف بالػػدتهل ال  %41عب ػػر محػػو أكثػػر مػػ  مصػػ  أفػػراة العيمػػة بتحديػػدا  مسػػبة 
مػػػػ  أفػػػػراة العيمػػػة ال يوافمػػػػوف علػػػػى ذلػػػػ ,  %4.1تػػػرفغ لهػػػػل أح  لػػػػب, إال أف مسػػػبة 

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة أف بالػػػدتهل  %12.1بأبضػػػحت مسػػػبة تمتػػػرب مػػػ  ثلػػػ  العيمػػػة بل ػػػت 
 .  معهلأ ياما  تىعل ذل

 يػ  بلػب , ببو   عاـ يرى أفراة العيمة أف بالػدتهل غالبػا  ال تػرفغ لهػل أح  لػب
 .بلتحتل النرتبة األبلى بي  عبارات النمياس( 1.56) متوسطها الحسابي 

مػ   %33.5بعلى محػو مشػاب  للمتيجػة السػابمة فمػد أشػارت المتػا   إلػى أف مسػبة 
ريػة تمريػر مػا يشػاءبف فػي  نيػع األمػور, إال أف أفراة العيمة يربف أف بالدتهل تترؾ لهل  

أما محو ثلػ  أفػراة , م  أفراة العيمة يربف أف بالدتهل ال تىعل ذل  معهل %16.4مسبة 
 .فيربف أف بالدتهل أ ياما  تنارس معهل ذل  السلوؾ %17.5العيمة 

يشػاءبف ببو   عاـ يرى أفراة العيمة أمهل غالبا  ما تترؾ لهل بالدتهل  رية تمرير ما 
بلتحتػػل النرتبػػػة الثاميػػة بػػػي  , (1.41) يػػ  بلػػب متوسػػػطها الحسػػابي, فػػي  نيػػع األمػػػور
 .عبارات النمياس

مػػ  أفػػراة العيمػػة مػػ  أف  %36.6بيتسػػق مػػع المتػػا   السػػابمة مػػا أشػػارت إليػػ  مسػػبة 
بف م  مسلسػبلت ؤ الوالدة ةا نا  بفي ال الب تترؾ لهل الحرية الناملة لنشاهدة ما يشا

مػػ  أفػػراة العيمػػة يػػربف أمهػػا ال تتػػرؾ لهػػل الحريػػة الناملػػة  %14.5إال أف مسػػبة  بأفػػبلـ, 
مػػ  أفػراة العيمػػة  %16.6بف مػ  مسلسػػبلت بأفػبلـ, بيمنػا تػػرى مسػبة ؤ لنشػاهدة مػا يشػػا

بف مػػػ  مسلسػػػبلت ؤ أف بالػػػدتهل أ يامػػػا  تتػػػرؾ لهػػػل الحريػػػة الناملػػػة لنشػػػاهدة مػػػا يشػػػا
 .بأفبلـ
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بالػدتهل غالبػا  تتػرؾ لهػل الحريػة الناملػة لنشػاهدة ببو   عاـ يرى أفػراة العيمػة أف 
( 1.67) يػػػػ  بلػػػب النتوسػػػػط الحسػػػابي للعبػػػػارة , مػػػا يشػػػػاءبف مػػػ  مسلسػػػػبلت بأفػػػبلـ

 .بلتحتل النرتبة الثالثة بي  عبارات النمياس
مػ  أفػراة العيمػة مػػ  أف  %15.1بيتسػق مػع المتػا   السػابمة مػا أشػارت إليػ   مسػبة 

بتتمػػارب , بفؤ لناملػػة بػػالخربج مػػ  النمػػزؿ فػػي أح بصػػت يشػػاالوالػػدة تتػػرؾ لهػػل الحريػػة ا
هذه المسبة مع مسبة م  يربف أف بالدتهل ال تترؾ لهل الحريػة فػي منارسػة هػذا السػلوؾ 

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة أف % 11.6بيمنػػػا يػػػرى مسػػػبة , مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة %17.1 يػػػ  بل ػػػت 
 .بالدتهل أ ياما  تترؾ لهل الحرية في منارسة هذا السلوؾ

بو ػػػ  عػػػاـ يػػػرى أفػػػراة العيمػػػة أف بالػػػدتهل أ يامػػػا  تتػػػرؾ لهػػػل الحريػػػة بػػػالخربج مػػػ  ب 
بلتحتػػل , (1.71)بف  يػػ  بلػػب النتوسػػط الحسػػابي للعبػػارة ؤ النمػػزؿ فػػي أح بصػػت يشػػا

 .النرتبة الرابعة بي  عبارات النمياس
مػ  أفػراة العيمػة  %55.4 بعلى محو غيػر متسػق مػع المتيجػة السػابمة أشػارت مسػبة

فمتهل أف تنػػوف بالػػدتهل غيػػر مهتنػة باختيػػار تخصصػػهل الدراسػػي, بيمنػػا يوافػػق عػدـ مػػوا
مػػ  أفػػراة العيمػػة علػػى أف بالػػدتهل ال تهػػتل باختيػػار تخصصػػهل الدراسػػي,  %11.1مسػػبة 

مػػ  أفػػراة العيمػػة موصػػ  الحيػػاة مػػ  هػػذا  %12.1بفػػي مىػػ  الوصػػت بصػػ  فمػػط مسػػبة  
 . النضنوف

أبػػػدا  علػػػى أف بالػػػدتهل ال تهػػػتل باختيػػػارهل ببو ػػػ  عػػػاـ فػػػأفراة العيمػػػة ال يوافمػػػوف 
بلتحتل العبارة النرتبػة العاشػرة مػ  ( 1.54) للتخصا العلني  ي  بلب متوسط العبارة 

 .بي  عبارات النمياس
مػػ  أفػػراة العيمػػة عػػدـ %  61.6بعلػػى محػػو مشػػاب  للمتيجػػة السػػابمة أشػػارت مسػػبة 

لػػػػدتهل, بيمنػػػػا يػػػػرى مسػػػػبة مػػػػوافمتهل أف ينػػػػوف تحصػػػػيلهل الدراسػػػػي ال ينثػػػػل أهنيػػػػة لوا
أخيػرا  مسػبة  , ب تحصػيلهل الدراسػي ال ينثػل أهنيػة لوالػدتهلموافمتهل على أف  12.1%
 .ترى أف بالدتهل أ ياما  تىعل ذل % 5.6
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ببو ػػػ  عػػػاـ فػػػأفراة العيمػػػة ال يوافمػػػوف أبػػػدا  علػػػى أف بالػػػدتهل ال تهػػػتل بتحصػػػيلهل 
لنرتبػػػة الحاةيػػػة عشػػػر مػػػ  بػػػي  بلتحتػػػل ا( 1.46) يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة , الدراسػػػي

 .عبارات النمياس
مػػ  أفػػراة العيمػػة عػػدـ مػػوافمتهل علػػى أف بالػػدتهل ال تُبػػدح % 67.6بيُبػػدح مسػػبة 

, %4.1اهتناما  إذا سافربا مػع أقػدصا هل ةبف علنهػل, بيمنػا لػل يؤيػد هػذا الػرأح سػوى 

 .م  أفراة العيمة أف بالدتهل أ ياما  ما تىعل ذل % 1.3بترى مسبة 
 ػػ  عػػاـ فػػأفراة العيمػػة يػػربف أمهػػل غيػػر مػػوافمي  أبػػدا  علػػى أف بالػػدتهل ال تُبػػدح ببو 

بلتحتػل بػذل  , (1.61) اهتناما  بمضية سىرهل مع أقدصا هل  ي  بلب متوسط العبارة 
 .النرتبة األخيرة م  بي  عبارات النمياس

 ػ:اضتطضغقػاضطامػرضىػاألظطا ػاضثالثظػضدض ظػاألبػواألم
ب هػػػة م ػػػر الشػػػباب لػػػمنط السػػػلطة الوالديػػػة السػػػا دة فػػػي األسػػػرة  يتضػػػ  منػػػا سػػػبق أف

باضدااض ظػاضواضدغااظػيمصػػد ب , مػػ  األب باألـ ةية هػػو منػػط السػػلطة النعتدلػػة لنػػلم السػػعو 
منط السلطة الوسط في أبامرهػا بحيػ  تحمػق االمضػباط  8في الدراسة الحالية اضططتدضظ

بتػل , ي  تو ػ  إلػيهل السػلطةفي جل األسرة بتشبع في مى  الوصت  ا ات األفراة الذ
في األسرة السعوةية بماء  على الدر ة التي يحصػل النعتدلة تمدير منط السلطة الوالدية 

لنزيد ) الذح أعدت  البا ثةعليها الطبلب بالطالبات م  خبلؿ  ممياس السلطة الوالدية 
متيجػػة بتتىػػق هػػذه ال (.الخػػاص بػػاإل راءات النمهجيػػة ثالػػ المػػ  اإليضػػاح ام ػػر الىصػػل 

إلػى أف اتجػاه  ػبلب النر لػة الثامويػة العامػة ( 1612)مع ما توقلت إلي  ةراسػة السػالل 
كنا تتىػق مػع , محو أساليب الضبط اال تناعي التي تنارسها أسرهل معهل  اء متوسطا  

التػػػي توقػػػلت إلػػػى أمػػػ  ال ب ػػػوة عنليػػػا  بفعليػػػا  لسػػػيطرة أبويػػػة ( 1774)ةراسػػػة النجػػػالي 
 . مرارات األسرية م  ب هة م ر األبماءمطلمة بكاملة على ال
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ب هػػة م ػػر كثيػػر مػػ  البػػا ثي  التػػي تؤكػػد ترا ػػع مػػع كنػػا أف هػػذه المتػػا   ال تتىػػق 
خاقة في جل الت يرات التي تنر بها النجتنعات في العالل , السلطة الوالدية أب تآكلها

 .بصىة عامة بفي النجتنع السعوةح بصىة خاقة
بلصػة اآلبػاء بػاألبالة فػي األسػرة السػعوةية أثمػاء عنليػة هذه المتا   تؤكػد ت يػر ع إف

فمػد  ػدث  .سػواء  كامػت العبلصػة معهػل فػي مر لػة الصػ ر أب النبػر, التمشاة اال تناعية
 يػػ  تحولػػت مػػ  عبلصػػة يسػػوةها األمػػر بالسػػلطة , فيهػػا ت يػػر كبيػػر فػػي الىتػػرة النت يػػرة

اهل بالتشػجيع باإلرشػاة بالشػورى إلى عبلصة يسػوةها التىػ, النستمرة ىترةبالرهبة أثماء ال
 .(1616, السي ) أثماء الىترة النت يرة

فمد كاف المتشار التعليل باالمىتاح على العالل الخار ي م  خبلؿ بسػا ل اإلعػبلـ 
ةبر كبيػر فػي ت يػر العبلصػة بػي  , بامتشػار الممػوات الىضػا ية, النختلىة النمػربءة بالنر يػة

بأقػػػبحت , عبلصػػػات تتسػػػل بالىرةيػػػة باالسػػػتمبلليةبأقػػػبحت ال, أفػػػراة األسػػػرة الوا ػػػدة
 .(1611, الخطيب) العبلصة بي  اآلباء باألبماء تتسل ببعغ التسام 
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ػاػأساارادػاضطغظااظػاضذاابابتبرعاااألطااورػاضتاايػغطػطااا:ػاضتداااؤلػاضرئغداايػاضثاضااث
  الػغدطحػضضواضدغنػباضتدخلػسغؼا؟ػػذخصغظ

ػ(12)جدولػرشمػ

اضتيػغطتبروظؼاػذخصغظػوالػغدطحونػضضواضدغنػػاألطورغوضحػإجاباتػرغظظػاضدرادظػرنػ
 باضتدخلػسغؼا
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 .صراراتي يحتـر بالدح  . 1
 4 11 61 116 152 ت

6.11 2.72 1 
% 63.7 15.1 11.4 1.3 1.4 

بتىتػػيد  ح  ال أسػػن  لوالػػد .1
 .أشيا ي الخاقة

 15 35 33 127 111 ت
1.43 1.16 1 

% 11.2 17.3 16.7 13.6 5.1 
 ح  لػػػػػػي  مػػػػػػ   ػػػػػػق بالػػػػػػد. 1

 .التدخل في اختيار هواياتي
 16 65 51 114 71 ت

1.42 1.15 1 
% 16.4 14.6 17.3 11.5 4.3 

الحػػػػق فػػػػي  ح  لػػػػي  لوالػػػػد. 6
 .تحديد أبصات مومي

 11 65 55 117 46 ت
1.17 1.11 6 

% 15.1 16.7 12.6 11.3 1.3 
الحػػػػق فػػػػي  ح  لػػػػي  لوالػػػػد. 3

 .اختيار تخصصي الدراسي
 36 57 31 127 54 ت

1.12 1.15 3 
% 12.3 17.3 16.1 11.6 16.4 

اصتمػػػا ي لؤل هػػػزة الحديثػػػة . 4
 .ال يتطلب موافمة بالدح  

 17 71 46 114 42 ت
1.16 1.15 4 

% 14.1 11.6 15.1 16.4 12.3 
فػػػػػػي  ح  أرفػػػػػػغ رأح بالػػػػػػد. 5

اختيػػػػار ملبسػػػػػي الخػػػػػاص ألف 
 .هذا أمر لي ب دح

 15 71 46 115 36 ت
1.14 1.16 5 

% 16.5 11.6 16.3 13.2 12.1 

ال أسػػػػػػػػػػػػػن  لوالػػػػػػػػػػػػػدح  أف .6
 .يتدخبل في اختيار مبلبسي

 11 122 61 71 41 ت
1.16 1.16 6 

% 14.7 16.7 11.1 15.1 6.5 
 يضػػػػايممي تحديػػػػد بالػػػػدح  . 7

 .أبصات استخدامي لبلمترمت
 47 41 63 64 43 ت

1.26 1.15 7 
% 15.5 11.6 11.1 15.1 16.6 

 ح  بالػػػػد لػػػػي  مػػػػ   ػػػػق. 12
 .التدخل في اختيار عنلي

 31 77 66 71 61 ت
1.71 1.16 12 

% 11.4 16.7 11.5 14.6 16.1 
 11 1.12 1.71 14 111 51 67 61 تأف  ح  ال أسػػػػػػػػػػن  لوالػػػػػػػػػػد.11
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 7.6 13.6 17.1 16.1 11.1 % .الخار ييتدخبل في م هرح 

مػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدخوؿ . 11
للنواصع االلنتربمية التػي أريػد 

 .بدبف علل بالدح  

 43 71 56 61 36 ت
1.71 1.11 11 

% 16.4 11.7 11.1 16.7 15.4 

 ح  ال أسػػػػػػػػػػػػػػن  لوالػػػػػػػػػػػػػػد. 11
بالتػػػػػػػػػػػػػػدخل فػػػػػػػػػػػػػػي اختيػػػػػػػػػػػػػػار 

 .أقدصا ي

 66 115 61 71 16 ت
1.66 1.16 11 

% 7.1 13.1 11.1 11.4 11.7 

لي  مػ  الضػربرح أخػذ . 16
إذف مػػػػ  بالػػػػػدح  كلنػػػػػا أرةت 
الػػػػذهاب إلػػػػى السػػػػوؽ لشػػػػراء 

 .ا تيا اتي

 57 121 33 66 66 ت

1.55 1.16 16 
% 11.7 11.6 16.7 15.7 11.6 

خرب ػػػػي مػػػػع أقػػػػدصا ي . 13
للنطػػػػػاعل  ريػػػػػة ( قػػػػػديماتي)

تػػػػػػػػدخل  شخصػػػػػػػػية ال أ بػػػػػػػػذ
 .الوالدي  فيها

 125 124 31 46 16 ت

1.31 1.13 13 
% 12.1 16.6 11.6 16.4 16.7 

عبلصػػػػػػاتي العا ىيػػػػػػة مػػػػػػع .14
خػاص لػػي الجػم  اآلخػر  ػق 

 .ب  ح  ال ةخل لوالد

 113 61 45 65 15 ت
1.15 1.13 14 

% 12.2 11.5 16.1 11.3 14.4 

 ح  لػػػػي  مػػػػ   ػػػػق بالػػػػد. 15
 .التدخل في خرب ي

 121 116 42 16 11 ت
1.13 1.11 15 

% 6.4 12.1 14.1 15.1 15.4 
ي أمػػػػػا محاسػػػػػب عبػػػػػاةات. 16

 .فيها ح  عليها بال ةخل لوالد
 131 126 31 16 16 ت

1.13 1.17 16 
% 7.1 5.4 11.6 16.1 61.6 

مػػػ   مػػػي الػػػذهاب مػػػع . 17
( قػػػػػػػػػػػػػػػػػديماتي)أقػػػػػػػػػػػػػػػػػدصا ي 

لبلسػػػػػػػػػترا ة بػػػػػػػػػدبف موافمػػػػػػػػػة 
 .بالدح  

 155 121 62 12 11 ت

1.74 1.17 17 
% 3.5 6.1 12.6 15.4 65.6 

ليسػػػػػت  ح  موافمػػػػػة بالػػػػػد. 12
ضػػػػػربرية فػػػػػي اختيػػػػػار شػػػػػري  

 . ياتي

 161 125 13 16 17 ت
1.71 1.14 12 

% 3.1 5.4 7.3 16.7 66.7 
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مػػػػػػع أقػػػػػػػدصا ي أسػػػػػػافر . 11
 .ح  بدبف أخذ موافمة بالد

 133 62 16 12 5 ت
1.65 2.64 11 

% 1.7 1.5 6.7 11.4 46.7 

  1.66النتوسط العاـ للبعد            
يشير النتوسط النرتىع إلى سناح الطالب لؤلهل بالتدخل المليل في  يات  ب تعبر النتوسطات ( **)

 .الدميا ع  سناح الطالب ألهل  بالتدخل النرتىع في  يات 

الديػة  أف النتوسػط الحسػابي العػاـ لحػدبة السػلطة الو ( 11)يتض  م   دبؿ رصل 
منػػا يشػػير إلػػى أمهػػل غيػػر متأكػػدي  مػػ  كػػومهل يضػػعوف , (1.66) كنػػا يراهػػا أفػػراة العيمػػة 

بيتسق مع هػذه المتيجػة العامػة مػا ,  دبةا  لوالديهل في التدخل في أمورم يعدبمها خاقة
 8التالية بيامات الجدبؿأشارت إلي  

تهل, بيمنػػا لػػل مػػ  أفػػراة العيمػػة عػػ  أف بالػػديهل يحترمػػوف صػػرارا %61.1عب ػػر مسػػبة 
موصػ  عػدـ التأكػد بالتػرةة % 11.4بيمنػا اتخػذت مسػبة  %3.1يرفغ هذا الرأح سػوى 

 .م  مضنوف العبارة
ببو   عاـ ف البيػة أفػراة العيمػة بافمػوا علػى كػوف بالػديهل يحترمػوف صػراراتهل  يػ  

 .بلتحتل النرتبة األبلى م  بي  عبارات النمياس, (6.11)بلب متوسط العبارة 
مػ  أفػراة العيمػة ال يسػنحوف لوالػػديهل  % 41.3ع هػذه المتيجػة أف مسػػبة بيتسػق مػ
مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة أمهػػػل يسػػػنحوف  %11.5هل الخاقػػػة, بيمنػػػا يػػػرى مسػػػبة  بتىتػػػيد أشػػػيا

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة أمهػػػل  1647لوالػػػديهل بتىتػػػيد أشػػػياءهل الخاقػػػة, بيمنػػػا أشػػػارت مسػػػبة 
 .ف بغير متأكدي ب مترةة

العيمػػة بافمػػوا علػػى أمهػػل ال يسػػنحوف لوالػػديهل بتىتػػيد  ببو ػػ  عػػاـ ف البيػػة أفػػراة
بلتحتػػػل النرتبػػػة الثاميػػػة مػػػ  بػػػي  , (1.43)أشػػياءهل الخاقػػػة  يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػارة 

 .عبارات النمياس
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بتؤكػػػد مسػػػبة اسػػػتجابات أفػػػراة العيمػػػة  ػػػوؿ ةر ػػػة مػػػوافمتهل علػػػى أف ال يتػػػدخل 
 %41.6سػابمتي ,  يػ  بافمػت مسػبة بالديهل في اختيار هواياتهل مع متا   العبػارتي  ال

بيمنػا , م  أفراة العيمة على كومهل ال يسنحوف آلبا هل فػي التػدخل فػي اختيػار هوايػاتهل
لػػػل % 17.3إال أف صرابػػػة ُخنػػػ  العيمػػػة بل ػػػت  ,%17.1رفػػػغ هػػػذا النضػػػنوف ببمسػػػبة 

 .تستطيع الحسل بندى موافمتها على هذا النضنوف
فموا على أمهل ال يسنحوف لوالديهل بالتدخل في ببو   عاـ ف البية أفراة العيمة با

بلتحتػػػل النرتبػػػة الثالثػػػة مػػػ  بػػػي  , (1.42)اختيػػػار هوايػػػاتهل  يػػػ  بلػػػب متوسػػػط العبػػػارة 
 .عبارات النمياس

بعلػػى الػػرغل مػػ  هػػذه المتػػا   بالتػػي تشػػير إلػػى ارتىػػاع الحػػدبة التػػي يسػػن  فيهػػا 
مػػػ  أفػػػػراة العيمػػػػة  %53.6 للوالػػػدي  بالتػػػػدخل فػػػي شػػػػؤبف  يػػػػاة أبمػػػا هل, إال أف مسػػػػبة

( قػػديماتهل)يرفضػػوف أف ينػػوف مػػ  بػػي   مػػوصهل الػػذهاب لبلسػػترا ات مػػع أقػػدصا هل 
م  أفراة العيمة أمهل يوافموف علػى فعػل  %11.6ةبف استاذاف الوالدي , بيمنا يرى مسبة 

مػػػمهل  %12.6ذلػػػ  األمػػػر ةبف موافمػػػة بالػػػديهل, بفػػػي مىػػػ  الوصػػػت لػػػل تسػػػتطع مسػػػبة 
 .ىي أب اإليجاب سل األمر بالم

ببو ػػ  عػػاـ يػػرى أفػػراة العيمػػة أمهػػل يرفضػػوف أف ينػػوف مػػ  بػػي   مػػوصهل الػػذهاب 
ةبف اسػػتاذاف الوالػػدي   يػػ  بلػػب متوسػػطها ( قػػديماتهل ) لبلسػػترا ات مػػع أقػػدصا هل 

مػػػػ  بػػػػي  عبػػػػارات  ةبلتحتػػػػل العبػػػػارة بػػػػذل  النرتبػػػػة التاسػػػػعة عشػػػػر , (1.74)الحسػػػػابي 
 .النمياس

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة أمهػػػل  %55.6السػػػابمة فمػػػد أشػػػارت مسػػػبة باتسػػػاصا  مػػػع المتػػػا   
يرفضػوف فنػرة أف موافمػة الوالػدي  علػى شػري  الحيػاة ليسػت ضػربرية, بيمنػا يػرى مسػػبة 

م  أفراة العيمة أمهل يوافموف على اعتبارها ليست ضربرة, بفي مى  الوصت لػل % 11.5
 .ممهل  سل األمر بالمىي أب اإليجاب% 7.3تستطع مسبة 
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  عػػاـ يػرى أفػػراة العيمػة أمهػػل يرفضػػوف فنػرة أف موافمػػة الوالػدي  علػػى شػػري  ببو ػ
تػػػل العبػػارة بػػػذل  بلتح, (1.71)الحيػػاة ليسػػػت ضػػربرية  يػػػ  بلػػب متوسػػػطها الحسػػابي 

 .  بي  عبارات النمياسيالنرتبة العشر 
مػ  أفػراة العيمػة أمهػل يرفضػوف  %72.3بتأكيدا  للمتا   السابمة فمد أشػارت مسػبة 

مػػ  أفػػراة  %6.4سػػىر مػػع األقػػدصاء ةبف أخػػذ موافمػػة األهػػل, بيمنػػا يػػرى مسػػبة فنػػرة ال
العيمػػة أمهػػل يوافمػػوف علػػى اعتبارهػػا ليسػػت ضػػربرة, بفػػي مىػػ  الوصػػت لػػل تسػػتطع مسػػبة 

 .ممهل  سل األمر بالمىي أب اإليجاب% 6.7
ببو ػ  عػاـ يػرى أفػػراة العيمػة أمهػل يرفضػوف تنامػػا  فنػرة السػىر مػع األقػػدصاء ةبف 

بلتحتػل العبػارة بػذل  النرتبػة , (1.65)موافمة األهل  ي  بلب متوسطها الحسػابي أخذ 
 .  باألخيرة م  بي  العباراتيبالعشر لحاةية ا
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عالػعظاافػساروقػ اتػدالضاظػإحصاائغظػباغنػاطتثاالػػػػػػػػ:ػراباعػاضتداؤلػاضرئغدايػاضػ
وبااااغنػبطاااارػاضطتعغااااراتػػػ,ػأساااارادػاضطغظااااظػاضذاااابابػضضدااااض ظػاضواضدغااااظػػػ

,ػ"رغا ػػ–حضرػ"طصانػاضظذأة,ػاضتخصصػاضدرادي,ػاضجظس,ػطراضط)اضدغطوزراسغظ
,ػ"طضصغااظػاضدااصنػػ-ظااوعػاضدااصنػػ-اضاادخلػاضذااؼريػ"ػاضطدااتوىػاالشتصاااديػ

 ؟ػ(طدتوىػتطضغمػاضواضدغن

عػػػغ بػػػي  بلسػػػلطة الوالديػػػة ب ل الشػػػبابامتثػػػاؿ أفػػػراة العيمػػػة إليجػػػاة الىػػػربؽ بػػػي  
 التخصػاالتخصػا, الجػم الجػم , العنػرالعنػر8 هػيتحليل ستة مت يرات ب  فإم  تل, النت يرات الدينوغرافية

الدخل الشهرح ػػػػ مػوع "االصتصاةحاالصتصاةح النستوىالنستوى, "ري  ػػػ  ضر"النناميةالننامية الخلىيةالخلىية, الدراسيالدراسي
 8بذل  بماء  على ما يلي, (الوالدي الوالدي  تعليلتعليل مستوىمستوى, "السن  ػػػػ ملنية السن 

  استخداـ اختبار(ت ( )T Test ) لداللة الىربؽ بي  مجنوعتي. 
  لداللػػة الىػػربؽ بػػي  أكثػػر مػػ  مجنػػوعتي اسػػتخداـ التحليػػل األ ػػاةح(One 

Way ANOVA) , تػػػػوكي)باختبػػػػار( )(Tukey  للنشػػػػ  عػػػػ  مصػػػػدر
 .الىربؽ
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ػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػاضذاابابػػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػػػ.أ
 ططرػ؟اضػحدبضضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػ

إليجػػاة ةاللػػة ( ؼ) بػػاي  األ ػػاةحتحليػػل الت اختبػػار اسػػتخدمت الدراسػػة الحاليػػة
لسػػػػػلطة الوالديػػػػػة السػػػػػا دة فػػػػػي األسػػػػػرة ل( الشػػػػػباب)امتثػػػػػاؿ أفػػػػػراة العيمػػػػػةالىػػػػػربؽ بػػػػػي  

عنػػػر  بػػػاختبلؼ, لنػػػبل  مػػػ  األب باألـ( بالنعتدلػػػة, بالنتسػػػاهلة, النتشػػػدةة)السػػػعوةية
 .النبحوثي 

ػ(11)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػلػضطدىػاالطتثاحولػ(ػ )تحضغلػاضتباغنػاألحاديغوضحػاختبارػػ
 اضططرػػحدبػاألدرةػاضدطودغظ

مجنوع  مصدر التباي 
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 15. 2 308. بي  النجنوعات
 غير ةالة 370. 998.

 15. 367 56.67 ةاخل النجنوعات

غير ةالة, منػا يشػير إلػى عػدـ ب ػوة  (ت)أف صينة ( 11) يتض  م  الجدبؿ رصل 
متثػاؿ للسػلطة الوالديػة االفربؽ ذات ةاللة إ صا ية بي  استجابات عيمػة الدراسػة  ػوؿ 

بال تتىػق هػذه المتيجػة مػع , بذل  ألف أعنارهل متماربػة, عنر النبحوثي تعوة الختبلؼ 
ة التػػي توقػػلت إلػػى أف النػػراهمي  يمػػل امتثػػالهل لسػػلط (Nancy & Others)ةراسػػة 

 .الوالدي  كلنا تمدـ بهل العنر
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ػاضذاابابػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػػ.ب
 اضجظس؟ػحدبضضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػ

أفػػػػػػراة العيمػػػػػػة  تثػػػػػػاؿماإليجػػػػػاة ةاللػػػػػػة الىػػػػػػربؽ بػػػػػي  ( ت)تػػػػػل اسػػػػػػتخداـ اختبػػػػػػار 
 .م لجباختبلؼ ا, لسلطة الوالديةل(الشباب)

ػ(11)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػطدىػاالطتثالػضحولػ(ػ )تحضغلػاضتباغنػاألحاديغوضحػاختبارػػ
 اضجظسػحدباألدرةػاضدطودغظػ

النتوسط  العدة موع العيمة
 الحسابي

االمحراؼ 
مستوى  صينة ت النعيارح

 التعليق الداللة

 2.61 1.71 163 ذكر
1.42 2.212 

 ةالة عمد مستوى
 2.16 1.61 163 أمثى 2.21 

, منػػا يشػػير 2.21ةالػػة عمػػد مسػػتوى ( ت)أف صينػػة  (11)يتضػػ  مػػ  الجػػدبؿ رصػػل 
إلػػى ب ػػوة فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى امتثػػاؿ 
الشػػػباب السػػػعوةح للسػػػلطة الوالديػػػة تعػػػزى الخػػػتبلؼ  مسػػػهل, بكامػػػت تلػػػ  الىػػػربؽ 

بال , عمي أف الػذكور أكثػر امتثػاال  للسػلطة الوالديػة مػ  اإلمػاثمنا ي, لصال  عيمة الذكور
التػػي توقػػلت إلػػى أف الىتػػاة أكثػػر ( 1756)تتىػػق هػػذه المتيجػػة مػػع ةراسػػة  طػػب بمنػػي 

التػػي ( 1221)بأيضػػا  ال تتىػػق مػػع ةراسػػة أبػػو زيػػد , امتثػػاال  للسػػلطة الوالديػػة مػػ  الشػػاب
كنػػػا ال تتىػػػق مػػػع , ديػػػة مػػػ  الػػػذكورثػػػاال  للسػػػلطة الوالتوقػػػلت إلػػػى أف اإلمػػػاث أكثػػػر امت

التػي شػنلت عيمػػة مػ  تشػػيلي بالىلبػي  بالواليػػات  Darling & others 2008ةراسػة 
بتوقلت متا جها إلى أف الىتيات م  تشيلي بالىلبي  يعتمدف بشرعية السػلطة , النتحدة

 .الوالدية بب وب  الطاعة باالمتثاؿ لها أكثر م  الشباب
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ػاضذاابابػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظضااظػإحصااائغظػبااغنػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالػ.ج
  ػاضتخصصػاضدرادي؟ػحدبضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػض

 بػي لسػلطة الوالديػة ل االمتثػاؿإليجػاة ةاللػة الىػربؽ بػي  ( ت)تل استخداـ اختبار 
 .التخصا الدراسيباختبلؼ , أفراة العيمة

ػ(14)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػدىػاالطتثالػضطحولػ(ػت)غوضحػاختبارػػ
 حدبػاضتخصصػاضدرادي

النتوسط  العدة التخصا
 الحسابي

االمحراؼ 
مستوى  صينة ت النعيارح

 التعليق الداللة

 غير ةالة 2.612 2.61 2.65 1.67 131 أةبي
 2.11 1.64 117 علني

الة, منا يشير إلػى عػدـ ب ػوة غير ة( ت)أف صينة ( 16) يتض  م  الجدبؿ رصل 
متثػاؿ للسػلطة الوالديػة االفربؽ ذات ةاللة إ صا ية بي  استجابات عيمػة الدراسػة  ػوؿ 

 .الدراسي تعوة الختبلؼ تخصصهل
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اضذاابابػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػػػ.د
  ذأة؟ػطصانػاضظػحدبضضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػ

ػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػ  ..11
ػحداابػاضذاابابػضضدااض ظػاضواضدغااظػاضدااائدةػساايػاألداارةػاضدااطودغظػ

  ؟ػ(خارجػاضططضصظ-داخلػاضططضصظ)طصانػاضظذأة

 بػي لسػلطة الوالديػة ل االمتثػاؿإليجاة ةاللة الىربؽ بػي  ( ت)تل استخداـ اختبار ػ
 .تخصا الدراسيالباختبلؼ , أفراة العيمة

ػ(15)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػطدىػاالطتثالػضحولػ(ػت)غوضحػاختبارػػ
  (خارجػاضططضصظ-داخلػاضططضصظ)اضظذأةػنحدبػطصا

النتوسط  العدة مناف المشأة
 الحسابي

االمحراؼ 
 النعيارح

مستوى  صينة ت
 الداللة

 التعليق

 2.21 1.64 141 ةاخل الننلنة
 غير ةالة 375. .666

 2.14 1.76 7 خارج الننلنة

غير ةالة, منا يشير إلػى عػدـ ب ػوة ( ت)أف صينة ( 13) يتض  م  الجدبؿ رصل 
متثػػاؿ للسػػلطة االفػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى 

 (.خارج الننلنة, ةاخل الننلنة) الوالدية تعوة الختبلؼ مناف المشأة
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ػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػ  ..11
ػحداابػاضذاابابػضضدااض ظػاضواضدغااظػاضدااائدةػساايػاألداارةػاضدااطودغظػ

  ؟ػ(بدو-رغ -حضر)داخلػاضططضصظػطصانػاضظذأة

إليجػػػػاة ةاللػػػػة الىػػػػربؽ بػػػػي  ( ؼ)تحليػػػػل التبػػػػاي  األ ػػػػاةحتػػػػل اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
 (.بدب, ري ,  ضر) ةمناف المشأباختبلؼ , العيمةأفراة  بي لسلطة الوالدية ل االمتثاؿ

ػ(16)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػطدىػاالطتثالػضحولػ(ػ )ػتحضغلػاضتباغنػاألحاديػغوضحػاختبارػ
  (بدوػػ-رغ -حضر)اضظذأةػداخلػاضططضصظػنطصاػحدبسيػاألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع   مصدر التباي
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ اتالنربع

 التعليق الداللة

 15. 3 46. بي  النجنوعات
 غير ةالة 391. 1.003

 15. 360 55.84 ةاخل النجنوعات

غيػر ةالػة, منػا يشػير إلػى عػدـ ب ػوة ( ؼ)أف صينػة ( 14)يتض  م  الجدبؿ رصل 
فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى امتثػػاؿ الشػػػباب 

بال , (بػػدب, ريػ ,  ضػر)الوالديػة تعػوة الخػتبلؼ منػاف المشػأة ةاخػل الننلنػة للسػلطة
با تػي توقػلت إلػى أف الشػباب الػذي  مشػؤ ال( 1765)تتىق هذه المتيجة مػع ةراسػة السػيد

بال تتىػق , با فػي الحضػرلطة الوالدية م  الشباب الػذي  مشػؤ في الري  أكثر امتثاال  للس
با فػي تػي توقػلت إلػى أف الشػباب الػذي  مشػؤ ال( 1756)أيضا  مػع ةراسػة  طػب بمنػي 

 .با في الري لطة الوالدية م  الشباب الذي  مشؤ الندف أكثر امتثاال  للس
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اضذاابابػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظ.ػعاااػ
اضطداتوىػاالشتصااديػػػحدابػػضضدض ظػاضواضدغظػاضداائدةػسايػاألدارةػاضداطودغظػػػػػ

  ؟ػ(طضصغظػاضدصن-ظوعػاضدصنػ-رياضدخلػاضذؼ)ضألدرة

ػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػػ  ..11
ضضدااض ظػاضواضدغااظػاضدااائدةػساايػاألداارةػاضدااطودغظػحداابػػػاضذااباب

  اضدخلػاضذؼريػضألدرة؟

إليجػػػػاة ةاللػػػػة الىػػػػربؽ بػػػػي  ( ؼ)تحليػػػػل التبػػػػاي  األ ػػػػاةحتػػػػل اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
 .الدخل الشهرحباختبلؼ , أفراة العيمة بي لسلطة الوالدية ل االمتثاؿ

ػ(17)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػطدىػاالطتثالػضحولػ(ػ )ػتحضغلػاضتباغنػاألحاديػغوضحػاختبارػ
 حدبػاضدخلػاضذؼريػضألدرةسيػاألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع  مصدر التباي 
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 قالتعلي الداللة

 2.26 6 2.13 بي  النجنوعات
 2.16 113 64.11 ةاخل النجنوعات غير ةالة 2.725 2.14

غيػر ةالػة, منػا يشػير إلػى عػدـ ب ػوة ( ؼ)أف صينػة ( 15)يتض  م  الجدبؿ رصل 
فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى امتثػػاؿ الشػػػباب 

بتتىػق هػذه المتيجػة مػع ةراسػة , ل الشػهرح لؤلسػرةللسلطة الوالدية تعوة الختبلؼ الدخ
التي توقلت إلى أم  لي  لنت ير ةخل األسرة تأثير في امتثاؿ الشػباب ( 1221)أبو زيد 

 .لسلطة الوالدي 
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ػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػػ  ..11
ػحداابضضدااض ظػاضواضدغااظػاضدااائدةػساايػاألداارةػاضدااطودغظػػػاضذااباب
  ضدصن؟ظوعػا

إليجػػػػاة ةاللػػػػة الىػػػػربؽ بػػػػي  ( ؼ)تحليػػػػل التبػػػػاي  األ ػػػػاةحتػػػػل اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
 .موع السن باختبلؼ , أفراة العيمة بي لسلطة الوالدية ل االمتثاؿ

ػ(18)جدولػرشمػ

ض ظػاضواضدغظػاضدائدةػضدطدىػاالطتثالػضحولػ(ػ )ػتحضغلػاضتباغنػاألحاديػغوضحػاختبارػ
 ظوعػاضدصنػػسيػاألدرةػاضدطودغظػباختال 

مجنوع   مصدر التباي
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 27. 3 83. بي  النجنوعات
 غير ةالة 144. 1.81

 15. 366 56.14 ةاخل النجنوعات

غيػر ةالػة, منػا يشػير إلػى عػدـ ب ػوة ( ؼ)أف صينػة  (28)يتض  م  الجدبؿ رصػل 
فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى امتثػػاؿ الشػػػباب 

أح أمػ  ال يو ػد اختبلفػات بػي  , السعوةح للسلطة الوالدية تعزى الختبلؼ موع السن 
 .الشباب في مدى امتثالهل للسلطة الوالدية  سب موع السن 
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ػالضااظػإحصااائغظػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدػ  ..11
حداابػضضدااض ظػاضواضدغااظػاضدااائدةػساايػاألداارةػاضدااطودغظػػػاضذااباب
  اضدصن؟ػطضصغظ

إليجػػػػاة ةاللػػػػة الىػػػػربؽ بػػػػي  ( ؼ)تحليػػػػل التبػػػػاي  األ ػػػػاةحتػػػػل اسػػػػتخداـ اختبػػػػار 
 .ملنية السن باختبلؼ , أفراة العيمة بي لسلطة الوالدية ل االمتثاؿ

ػ(19)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػطدىػاالطتثالػضحولػ(ػ )ػتحضغلػاضتباغنػاألحاديػاختبارغوضحػػ
 حدبػطضصغظػاضدصنػسيػاألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع   مصدر التباي
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 14. 2 29. بي  النجنوعات
 غير ةالة 387. 95.

 15. 367 56.68 ةاخل النجنوعات

غيػر ةالػة, منػا يشػير إلػى عػدـ ب ػوة ( ؼ)أف صينػة ( 17)يتض  م  الجدبؿ رصل 
فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى امتثػػاؿ الشػػػباب 

 .السعوةح للسلطة الوالدية تعزى الختبلؼ ملنية السن 
اسػػػتجابات عيمػػػة  منػػػا سػػػبق يتضػػػ  أمػػػ  ال تو ػػػد فػػػربؽ ذات ةاللػػػة إ صػػػا ية بػػػي 

بال تتىػػق هػػذه , الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى االمتثػػاؿ للسػػلطة الوالديػػة بالنسػػتوى االصتصػػاةح
التػي توقػلت إلػى أف االمتثػاؿ للسػلطة الوالديػة  ,1756 المتيجة مع ةراسة  طب بمنػي

ينػػوف أكثػػر لػػدى الشػػباب الػػذي  يمتنػػوف ألسػػر مسػػتواها االصتصػػاةح مرتىػػع بكػػذل  مػػ  
 . االصتصاةح ممخىغيمتنوف ألسر مستواهل 
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اضذاابابػإحصااائغظػبااغنػاطتثااالػأساارادػاضطغظااظػػعاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػػػ.و
طداااتوىػتطضاااغمػحدااابػػضضدااض ظػاضواضدغاااظػاضداااائدةػسااايػاألدااارةػاضداااطودغظػ

ػاضواضدغن؟ػ

ػعلػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػاطتثالػأسرادػاضطغظظ .2
ػحدبدغظػضضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطوػػاضذباب

 ؟طدتوىػتطضغمػاألب

 االمتثػػػػاؿإليجػػػاة ةاللػػػػة الىػػػربؽ بػػػي  ( ؼ)اختبػػػار الحاليػػػػة  اسػػػتخدمت الدراسػػػة 
 .مستوى تعليل األبباختبلؼ , أفراة العيمة بي لسلطة الوالدية ل

ػ(12)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػطدىػاالطتثالػضحولػ(ػ )ػتحضغلػاضتباغنػاألحاديػغوضحػاختبارػ
 حدبػطدتوىػتطضغمػاألبػرةػاضدطودغظػسيػاألد

مجنوع   مصدر التباي
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 2.11 6 2.32 بي  النجنوعات
 2.14 143 34.65 ةاخل النجنوعات غير ةالة 2.311 2.61

إلػى عػدـ ب ػوة غيػر ةالػة, منػا يشػير ( ؼ)أف صينػة ( 12)يتض  م  الجدبؿ رصل 
فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى امتثػػاؿ الشػػباب ا 

 .للسلطة الوالدية تعزى الختبلؼ مستوى تعليل آبا هل
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ػعلػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػاطتثالػأسرادػاضطغظظ .1
ػحدباضذبابػضضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػ

 ؟غمػاألمطدتوىػتطض

 االمتثػػػػاؿإليجػػػاة ةاللػػػػة الىػػػربؽ بػػػي  ( ؼ)اختبػػػار الحاليػػػػة  اسػػػتخدمت الدراسػػػة 
 .ـمستوى تعليل األباختبلؼ , أفراة العيمة بي لسلطة الوالدية ل

ػ(12)جدولػرشمػ

ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػطدىػاالطتثالػضحولػ(ػ )ػتحضغلػاضتباغنػاألحاديػغوضحػاختبارػ
 دتوىػتطضغمػاألمػحدبػطسيػاألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع   مصدر التباي
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 2.15 6 2.47 بي  النجنوعات
 غير ةالة 2.165 1.11

 2.14 141 34.11 ةاخل النجنوعات

غيػر ةالػة, منػا يشػير إلػى عػدـ ب ػوة ( ؼ)أف صينػة ( 11)يتض  م  الجدبؿ رصل 
ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  اسػػتجابات عيمػػػة الدراسػػة  ػػوؿ مػػدى امتثػػاؿ الشػػػباب   فػػربؽ

 .للسلطة الوالدية تعزى الختبلؼ مستوى تعليل أمهاتهل
 

  

ػ
ػ
ػ
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علػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػادتجاباتػ8 خاطساضتداؤلػاضرئغديػاض
رغظظػاضدرادظػحولػأظطاا ػاضداض ظػاضواضدغاظػاضداائدةػسايػاألدارةػاضداطودغظػػػػػػػػ

,ػاضتخصااصػاضدرادااي,ػاضجااظس,ػاضططاار)وبااغنػبطاارػاضطتعغااراتػاضدغطوزراسغااظػ
ظااوعػػ-اضاادخلػاضذااؼري"ػاضطدااتوىػاالشتصااادي,ػ"رغاا ػ–حضاارػ"طصااانػاضظذااأة

 ؟ػ(طدتوىػتطضغمػاضواضدغن,ػ"طضصغظػاضدصنػ-اضدصن
إليجاة الىربؽ بي  اسػتجابات عيمػة الدراسػة  ػوؿ أمنػاط السػلطة الوالديػة ببعػغ 

 التخصػاالتخصػا, الجػم الجػم , العنػرالعنػر8 تحليل ستة مت يرات بهػي فإم  تل, رافيةالنت يرات الدينوغ
الػػدخل الشػػهرح ػػػػػ  "االصتصػػاةحاالصتصػػاةح النسػػتوىالنسػػتوى, "ريػػ  ػػػػػ  ضػر" النناميػػةالنناميػػة الخلىيػػةالخلىيػػة, الدراسػيالدراسػي

 8بذل  بماءم على ما يلي, (الوالدي الوالدي  تعليلتعليل مستوىمستوى, "موع السن  ػػػػ ملنية السن 
  استخداـ اختبار(ت ( )T Test )  مجنوعتي لداللة الىربؽ بي. 
  اسػػتخداـ التحليػػل األ ػػاةح لداللػػة الىػػربؽ بػػي  أكثػػر مػػ  مجنػػوعتي(One 

Way ANOVA) , تػػػػوكي)باختبػػػػار( )(Tukey  للنشػػػػ  عػػػػ  مصػػػػدر
 .الىربؽ
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علػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػباغنػاداتجاباتػرغظاظػاضدراداظػحاولػػػػػػ.ػأ
 ػأظطااا ػاضدااض ظػاضواضدغااظػاضدااائدةػساايػاألداارةػاضدااطودغظػتطااودػالخااتالػػػػ

  ؟اضططر
إليجػػاة ةاللػػة الىػػربؽ بػػي  أمنػػاط ( ؼ) تحليػػل التبػػاي  األ ػػاةح ـ اختبػػارخداسػػتُ 

 لنػلم ( بالنعتدلػة, بالنتسػاهلة, ةةالنتشد)السلطة الوالدية السا دة في األسرة السعوةية
 .باختبلؼ العنر, م  األب باألـ

ػ(11)جدولػرشمػ
ضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػحولػأظطا ػا(ػ )غوضحػاختبارػتحضغلػاضتباغنػاألحاديػػ

ػاضططرػحدباألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع  مصدر التباي  البعد
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

سلطة األب 
 النتشدةة

 1.037 2 2.073 بي  النجنوعات
3.013 .050 

 ةالة عمد مستوى
 344. 367 126.287 ةاخل النجنوعات 2.23

سلطة األب 
 النعتدلة

 1.278 2 2.556 بي  النجنوعات
 غير ةالة 100. 2.321

 550. 367 202.006 ةاخل النجنوعات

سلطة األب 
 النتساهلة

 801. 2 1.601 بي  النجنوعات
 غير ةالة 074. 2.627

 305. 367 111.870 ةاخل النجنوعات

سلطة األـ 
 النتشدةة

 994. 2 1.989 بي  النجنوعات
3.392 .035 

 ةالة عمد مستوى
 293. 367 107.599 ةاخل النجنوعات 2.23

سلطة األـ 
 النعتدلة

 1.519 2 3.037 بي  النجنوعات
4.167 .016 

ةالة عمد مستوى 
 364. 367 133.760 ةاخل النجنوعات 2.23

سلطة األـ 
 النتساهلة

 984. 2 1.969 بي  النجنوعات
3.231 .041 

مستوى ةالة عمد 
 305. 367 111.803 ةاخل النجنوعات 2.23

ػ
أمػػػ  يو ػػػد فػػػرؽ معمػػػوح لػػػ  ةاللػػػة إ صػػػا ية عمػػػد ( 11) يتضػػػ  مػػػ  الجػػػدبؿ رصػػػل 

,  يػ  (الشػباب)أفػراة العيمػة بي  سػلطة األب النتشػدةة بعنػر  2.23مستوى النعموية 
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ميػػاس , بمػػ  خػػبلؿ اسػػتخداـ م2.232ببل ػػت الدر ػػة النعمويػػة , 1.211بل ػػت صينػػة ؼ 
اتضػػػػ  أمػػػػػ  ال يو ػػػػد فػػػػربؽ ذات ةاللػػػػػة إ صػػػػا ية بػػػػي  سػػػػػلطة األب  Tukeyالتػػػػوكي

 .النتشدةة ب عنر النبحوثي 
كنػػا يتضػػ  أيضػػا  أمػػ  يو ػػد فػػرؽ معمػػوح لػػ  ةاللػػة إ صػػا ية عمػػد مسػػتوى النعمويػػة 

 ,  يػػ  بل ػػت صينػػة ؼ(الشػػباب)أفػػراة العيمػػة بػػي  سػػلطة األـ النتشػػدةة بعنػػر  2.23
, بباستخداـ ممياس التوكي اتض  أمػ  يو ػد فػرؽ 2.213ة النعموية ببل ت الدر  1.171

 12-16الػذي  تتػرابح أعنػارهل مػ   (الشػباب)أفػراة العيمػة معموح ل  ةاللة إ صا ية بي  
بتبػػي  مػػ  خػػبلؿ ممارمػػة النتوسػػطات , سػػمة 11-11بالػػذي  تتػػرابح أعنػػارهل بػػي  , سػػمة

 12-16بػي بمػاء الػذي  تتػرابح أعنػارهل الحسابية أف األـ أكثر تشدةا  في السلطة مع األ
بالنتوسػػػػط , (1.33)سػػػػمة  12-16فمػػػػد بلػػػػب النتوسػػػػط الحسػػػػابي للىاػػػػة األبلػػػػى , سػػػػمة

أح أف األـ أكثػػر تشػػدةا  فػػي السػػلطة مػػع , (1.62)سػػمة  11-11الحسػػابي للىاػػة الثاميػػة 
أف   التػي توقػلت إلػى( 1221)ةراسة أبػو زيػدبهذه المتيجة تتىق مع , األبماء األق ر سما  

أح أف السػػلطة الوالديػػة تتجػػ  إلػػػى , عبلصػػة السػػلطة الوالديػػة بعنػػر األبمػػاء عبلصػػة  رةيػػة
 .التخىي  كلنا تمدـ األبماء في العنر

بتوض  متا   الجدبؿ أيضا  أم  يو د فرؽ معموح ل  ةاللػة إ صػا ية عمػد مسػتوى 
 يػ  بل ػت صينػة , (الشػباب)أفػراة العيمػة بي  سلطة األـ النعتدلة بعنر  2.23النعموية 

, بباسػتخداـ مميػاس التػوكي اتضػ  أمػ  يو ػد 2.214ببل ػت الدر ػة النعمويػة  6.145ؼ 
الػػذي  تتػػرابح أعنػػارهل مػػ   (الشػػباب)أفػػراة العيمػػة فػػرؽ معمػػوح لػػ  ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  

 ي  بلب النتوسػط الحسػابي للىاػة ,  سمة 11أكبر م  بالذي  أعنارهل , سمة 16-12
ف بذلػػ  يعمػػي أ( 1.11)ي  بلػػب النتوسػػط الحسػػابي للىاػػة الثاميػػة فػػي  ػػ( 1.42)األبلػػى 

 .األق ر سما  في السلطة مع األبماء األـ أكثر اعتداال  
 بكػػذل  توضػػ  أمػػ  يو ػػد فػػرؽ معمػػوح لػػ  ةاللػػة إ صػػا ية عمػػد مسػػتوى النعمويػػة  
,  يػػ  بل ػػت صينػػة ؼ (الشػػباب)أفػػراة العيمػػة بعنػػر  تسػػاهلةبػػي  سػػلطة األـ الن 2.23

, بباستخداـ ممياس التوكي اتض  أمػ  يو ػد فػرؽ 2.261ببل ت الدر ة النعموية  1.111
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 12-16الػذي  تتػرابح أعنػارهل مػ   (الشػباب)أفػراة العيمػة معموح ل  ةاللة إ صا ية بي  
 , سػػمة 11بالػػذي  أعنػػارهل أكثػػر مػػ  , سػػمة 11-11بالػػذي  تتػػرابح أعنػػارهل بػػي  , سػػمة

فػػي  ػػي  بلػػب النتوسػػط الحسػػابي ( 1.66)بلػػى  يػػ  بلػػب النتوسػػط الحسػػابي للىاػػة األ
بذلػ  يعمػي أف األـ , (1.63) لثػةبلب النتوسط الحسابي للىاة الثاب  ,(1.31)للىاة الثامية 

 بتتىق هػذه المتيجػة مػع ةراسػة أبػو زيػد, األكبر سما  في السلطة مع األبماء   تساهبل  أكثر 
 .التي سبق اإلشارة إليها( 1221)

, منػػط سػػلطة األب النعتدلػػة بالنتسػػاهلةغيػػر ةالػػة فػػي  (ؼ)كنػػا يتضػػ  أف صينػػة 
لسػلطة  األب    هػذي  المنطػيمنا يشير إلى عدـ ب وة فربؽ ذات ةاللة إ صا ية بػي  

 .(الشباب)أفراة العيمة عنر السا دة في األسرة السعوةية ب 
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عاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػادااتجاباتػرغظااظػاضدرادااظػحااولػػ.ب
 اضجظس؟ػحدباضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػػأظطا ػاضدض ظ

إليجاة ةاللة الىربؽ بػي  أمنػاط السػلطة الوالديػة ( ت)اختبار  استخدمت الدراسة
مػػػ  األب  لنػػػلم ( بالنعتدلػػة, هلةبالنتسػػػا, النتشػػدةة)السػػا دة فػػػي النجتنػػع السػػػعوةح

 .باختبلؼ الجم , باألـ
ػ(11)جدولػرشمػ

ػحدباضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػػحولػأظطا (ػت)غوضحػاختبارػػ
   اضجظس

النتوسط  العدة موع العيمة البعد
 الحسابي

االمحراؼ 
مستوى  صينة ت النعيارح

 التعليق الداللة

 سلطة األب النتشدةة
 60. 2.59 163 ذكر

3.68 2.222 
ةالة عمد 

 55. 2.37 163 أمثى 2.21مستوى 

 سلطة األب النعتدلة
 72. 3.27 163 ذكر

 غير ةالة 302. 1.03
 75. 3.19 163 أمثى

 سلطة األب النتساهلة
 56. 2.65 163 ذكر

7.35 2.222 
ةالة عمد 

 46. 2.25 163 أمثى 2.21مستوى 

 سلطة األـ النتشدةة
 56. 2.47 163 ذكر

 غير ةالة 436. 77.
 52. 2.52 163 أمثى

 سلطة األـ النعتدلة
 59. 3.52 163 ذكر

 غير ةالة 137. 1.49
 62. 3.61 163 أمثى

 سلطة األـ النتساهلة
 53. 2.69 163 ذكر

ةالة عمد  2.222 6.78
 51. 2.32 163 أمثى 2.21مستوى 

8 فػػػي بعػػػد 2.21ةالػػة عمػػػد مسػػتوى ( ت)أف صينػػػة ( 11)يتضػػ  مػػػ  الجػػدبؿ رصػػػل 
لػة إ صػا ية بػي  اسػتجابات منا يشير إلى ب وة فػربؽ ذات ةال, سلطة األب النتشدةة

بتعوة الىػربؽ , عيمة الدراسة  وؿ منط السلطة النتشدةة لؤلب تعوة الختبلؼ الجم 
, بهذا يعمػي أف عيمػة الدراسػة تػرى تشػدة األب مػع الػذكور ةبف اإلمػاث, لصال  الذكور
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التػػي توقػػلت إلػػى أف األسػػرة األرةميػػة ( 1772)بهػػذه المتيجػػة ال تتىػػق مػػع ةراسػػة خيػػرح
كنػػػا ال تتىػػػق مػػػع ةراسػػػة خيػػػرح , مػػػع اإلمػػػاث أكثػػػر مػػػ  تشػػػدةها مػػػع الػػػذكور متشػػػدةة

التػػػي توقػػػلت إلػػػى أف أشػػػناؿ التػػػدخل األسػػػرح فػػػي بعػػػغ شػػػؤبف األبمػػػاء مػػػ  ( 1771)
أبػو بال تتىػق أيضػا  مػع ةراسػة , الشباب الجامعي أشد  دة مع اإلماث عمها عمد الػذكور

األسػػرة الليبيػػة تنيػػل إلػػى إعطػػاء  التػػي توقػػلت إلػػى أف السػػلطة الوالديػػة فػػي( 1221)زيػد 
صػػدر أكبػػر مػػ   ريػػة التصػػرؼ للػػذكور عمػػ  بالمسػػبة لئلمػػاث فػػي النجػػاالت التػػي تتصػػل 

بتنيػػل إلػػى النسػػاباة بػػي  أبما هػػا الػػذكور باإلمػػاث فػػي النجػػاالت التػػي , بسػػنعة العا لػػة
( 1765)بأيضػا  ال تتىػق مػع ةراسػة السػيد , تنوف فيها سنعة العا لة غير معرضة للتهديػد

التي توقلت إلػى أف مسػبة كبيػرة مػ  اآلبػاء تػرى أف البمػت يجػب أف تعامػل معاملػة أكثػر 
بالتػي توقػلت  Darling & others 2008بأيضا  ال تتىػق مػع ةراسػة , تشدةا  م  الولد

م  خبلؿ  عيمة شنلت تشيلي بالىلبي  بالواليات النتحدة أف اآلبػاء الػذي  مػ  الىلبػي  
 .يات أكثر ممها على الشبابيسموف صوامي  على الىت

سػػػلطة 8 فػػػي بعػػػد 2.21ةالػػػة عمػػػد مسػػتوى ( ت)كنػػا يتضػػػ  مػػػ  المتػػا   أف صينػػػة 
منا يشير إلى ب ػوة فػربؽ ذات ةاللػة , بكذل  سلطة األـ النتساهلة, األب النتساهلة

الىػربؽ تعػوة ب , إ صا ية بي  استجابات عيمػة الدراسػة  ػوؿ هػذي  المنطػي  مػ  السػلطة
منػػا أعطػػى , (غيػػر ممضػػبطة)بهػػذا يشػػير إلػػى أف منػػط السػػلطة متسػػاهلة, لصػػال  الػػذكور

بينن  إر ػاع ذلػ  إلػى أف األب صػد يحتػاج إلػى , في هذا المنط لصال  الذكور ا  ارتىاع
منا يرى فيها االبػ  , التشدة في بعغ النواص  األسرية التي صد تتطلب التدخل األبوح

لػػب منػػط سػػلطة صػػد تنػػوف ليمػػة بال كنػػا أف همػػاؾ بعػػغ النواصػػ  التػػي تتط, أمهػػا تشػػدة
ةراسػة بهذه المتيجة ال تتىق مع , ها األبماء أمها تساهلدبيع, تعمي الضع  م  الوالدي 

كنػا أشػرما , (1765)ةراسػة السػيد ب ,  (1221)أبػو زيػد  ,(1771)خيػرح , (1772)خيرح
 .في المتيجة السابمة

ي بميػة األبعػاة, منػا غير ةالػة فػ( ت)أف صينة ( 15)بيتض  أيضا  م  الجدبؿ رصل 
يشير إلى عػدـ ب ػوة فػربؽ ذات ةاللػة إ صػا ية بػي  اسػتجابات عيمػة الدراسػة فػي بميػة 
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سػػػػلطة األـ , سػػػػلطة األـ النتشػػػػدةة, سػػػػلطة األب النعتدلػػػػة)أمنػػػػاط سػػػػلطة األـ باألب
بهػذا يشػير إلػى أمػ  ال , السا دة فػي األسػرة السػعوةية تعػزى الخػتبلؼ الجػم (النعتدلة

لسػػلطة األسػػرية لمنػػاط هػذه األباضػػ  فػػي آراء أفػراة عيمػػة الدراسػػة محػػو يو ػد اخػػتبلؼ 
 .في أسرهل ينن  أف يرة إلى االختبلؼ في مت ير الجم 
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عاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػادااتجاباتػرغظااظػاضدرادااظػحااولػػ.ػج
اضتخصاااصػػحدااابأظطااا ػاضداااض ظػاضواضدغاااظػاضدااائدةػسااايػاألدااارةػاضدااطودغظػػػػ

 اضدرادي؟

إليجػػػػاة ةاللػػػػة الىػػػػربؽ بػػػػي  أمنػػػػاط السػػػػلطة الوالديػػػػة ( ت)داـ اختبػػػػار تػػػػل اسػػػػتخ
مػػػ   األب  لنػػػلم ( بالنعتدلػػػة, بالنتسػػػاهلة, النتشػػػدةة)السػػػا دة فػػػي األسػػػرة السػػػعوةح

 .باختبلؼ التخصا الدراسي, باألـ
ػ(14)جدولػرشمػ

حدبػحولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػ(ػت)غوضحػاختبارػػ
   خصصػاضدرادياضت

النتوسط  العدة موع العيمة البعد
 الحسابي

االمحراؼ 
مستوى  صينة ت النعيارح

 التعليق الداللة

 سلطة األب النتشدةة
 62. 2.56 131 م رح

2.22 .027 
ةالة عمد مستوى 

 56. 2.43 117 علني 2.23

 سلطة األب النعتدلة
 74. 3.08 131 م رح

3.12 .002 
 ةالة عمد مستوى

 72. 3.33 117 علني 2.21

 سلطة األب النتساهلة
 58. 2.46 131 م رح

 غير ةالة 790. 26.
 53. 2.44 117 علني

 سلطة األـ النتشدةة
 58. 2.63 131 م رح

4.06 2.222 
 ةالة عمد مستوى

 49. 2.40 117 علني 2.21

 سلطة األـ النعتدلة
 63. 3.53 131 م رح

 غير ةالة 344. . 94.
 59. 3.59 117 علني

 سلطة األـ النتساهلة
 64. 2.56 131 م رح

 غير ةالة 095. 1.67
 48. 2.46 117 علني

8 فػي بعػدح 2.21ةالػة عمػد مسػتوى (  ت)أف صينة (  16)يتض  م  الجدبؿ رصل 
, منا يشير إلى ب وة فػربؽ ذات ةاللػة (سلطة األب النعتدلة, بسلطة األـ النتشدةة )
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, بي  استجابات عيمة الدراسة  وؿ هذي  المنطػي  تعػزى الخػتبلؼ تخصصػهل إ صا ية
بلصػال  , بكامت تل  الىػربؽ لصػال  التخصػا العلنػي بالمسػبة لسػلطة األب النعتدلػة

 .التخصا الم رح بالمسبة لسلطة األـ النتشدةة
فػػي بعػػػد سػػػلطة األب  2.23كنػػا اتضػػػ  أف صينػػة ت ةالػػػة إ صػػػا يا عمػػد مسػػػتوى 

نا يشير إلى ب وة فربؽ ذات ةاللة إ صا ية بي  استجابات عيمة الدراسػة م, النتشدةة
 .بلصال  التخصا الم رح,  وؿ هذا المنط تعزى الختبلؼ تخصصهل

فػي بميػة أمنػاط السػلطة  غيػر ةالػة إ صػا يا  ( ت)كنا يتض  م  الجػدبؿ أف صينػة 
ية بػػػػي  الوالديػػػػة لػػػػؤلب باألـ, منػػػػا يشػػػػير إلػػػػى عػػػػدـ ب ػػػػوة فػػػػربؽ ذات ةاللػػػػة إ صػػػػا 

اسػػػتجابات عيمػػػة الدراسػػػة  ػػػوؿ بميػػػة أمنػػػاط سػػػلطة األـ ب األب  السػػػا دة فػػػي األسػػػرة 
بهػذا يشػير إلػى أمػ  ال يو ػد اخػتبلؼ باضػ  فػي , السعوةية تعزى الختبلؼ تخصصػهل

آراء أفػػراة عيمػػة الدراسػػة محػػو أمنػػاط السػػلطة األسػػرية الثبلثػػة فػػي أسػػرهل يننػػ  أف يػػرة 
 .اإلى االختبلؼ في مت ير التخص
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عاالػعظااافػسااروقػ اتػدالضااظػإحصااائغظػبااغنػادااتجاباتػرغظااظػاضدرادااظػحااولػػ.ػد
ػطصانػاضظذأة؟حدبػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػ

علػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػادتجاباتػرغظظػاضدرادظػ .1
-داخلػاضططضصظ)حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػوطتعغرػطصانػاضظذأة

 ؟ػ(ضططضصظخارجػا

إليجػاة ةاللػة ( ؼ) تحليػل التبػاي  األ ػاةح اختبػار ت الدراسة الحاليةماستخد
, النتشػػػػدةة)الىػػػػربؽ بػػػػي  أمنػػػػاط السػػػػلطة الوالديػػػػة السػػػػا دة فػػػػي األسػػػػرة السػػػػعوةية

ةاخػػػػػل )منػػػػػاف المشػػػػػأةػبػػػػػاختبلؼ, لنػػػػػبل  مػػػػػ  األب باألـ( بالنعتدلػػػػػة, بالنتسػػػػػاهلة
   .(خارج الننلنة -الننلنة

ػ(15)جدولػرشمػ
حدبػحولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػػ(ت)ػغوضحػاختبارػ

   (خارجػاضططضصظػ-داخلػاضططضصظ)طصانػاضظذأة

النتوسط  العدة موع العيمة البعد
 الحسابي

االمحراؼ 
مستوى  صينة ت النعيارح

 التعليق الداللة

 59. 1.66 141 ةاخل الننلنة سلطة األب النتشدةة
 غير ةالة 356. 924.

 56. 1.44 7 خارج الننلنة

 سلطة األب النعتدلة
 74. 1.11 141 ةاخل الننلنة

 غير ةالة 447. 762.
 73. 1.61 7 خارج الننلنة

 سلطة األب النتساهلة
 54. 1.63 141 ةاخل الننلنة

 غير ةالة 643. 464.
 81. 1.31 7 خارج الننلنة

 سلطة األـ النتشدةة
 54. 1.67 141 الننلنة ةاخل

 غير ةالة 711. 370.
 37. 1.34 7 خارج الننلنة

 سلطة األـ النعتدلة
 61. 1.35 141 ةاخل الننلنة

 غير ةالة 754. 313.
 54. 1.32 7 خارج الننلنة

 سلطة األـ النتساهلة
 55. 1.32 141 ةاخل الننلنة

 غير ةالة 335. 966.
 73. 1.46 7 خارج الننلنة
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أمنػاط سػلطة 8 )غير ةالة في األبعػاة( ت)أف صينة (  13) يتض  م  الجدبؿ رصل 
, منػػا يشػػير إلػػى عػػدـ ب ػػوة فػػربؽ ذات ةاللػػة (األب الثبلثػػة, أمنػػاط سػػلطة األـ الثبلثػػة

إ صا ية بي  استجابات عيمة الدراسة  وؿ أمناط السلطة لنل م  األب باألـ السا دة 
 (.خارج الننلنة, ةاخل الننلنة)تبلؼ مناف المشأةفي األسرة السعوةية تعزى الخ

علػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػادتجاباتػرغظظػاضدرادظػ .1
حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػتطودػ

 ؟(بدوػ-رغ ػػ–حضرػ)الختال ػطصانػاضظذأةػداخلػاضططضصظ

إليجػػاة ةاللػػة الىػػربؽ بػػي  ( ؼ) تحليػػل التبػػاي  األ ػػاةح اختبػػار تػػل اسػػتخداـ
, بالنتسػػػػاهلة, النتشػػػػدةة)أمنػػػػاط السػػػػلطة الوالديػػػػة السػػػػا دة فػػػػي األسػػػػرة السػػػػعوةية

- ضػػػر)ةاخػػػل الننلنػػػة منػػػاف المشػػػأةػبػػػاختبلؼ, لنػػػبل  مػػػ  األب باألـ( بالنعتدلػػػة
   .(بدب-ري 

ػ(16)جدولػرشمػ
دائدةػسيػحولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاض(ػ )تحضغلػاضتباغنػاألحاديغوضحػاختبارػػ

   (بدوػ-رغ –حضرػ)طصانػاضظذأةػداخلػاضططضصظػحدباألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع  مصدر التباي  البعد
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 سلطة األب النتشدةة
 36. 3 1.07 بي  النجنوعات

 غير ةالة 375. 1.040
 34. 360 124.50 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النعتدلة
 35. 3 1.06 بي  النجنوعات

 غير ةالة 595. 632.
 56. 360 202.08 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النتساهلة
 19. 3 59. بي  النجنوعات

 غير ةالة 580. 656.
 30. 360 109.10 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتشدةة
 31. 3 94. بي  النجنوعات

 غير ةالة 361. 1.072
 29. 360 105.90 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النعتدلة
 03. 3 10. بي  النجنوعات

 غير ةالة 964. 093.
 374. 360 134.70 ةاخل النجنوعات
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مجنوع  مصدر التباي  البعد
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
 النربعات

مستوى  صينة ؼ
 الداللة

 التعليق

 سلطة األـ النتساهلة
 26. 3 80. بي  النجنوعات

 غير ةالة 455. 874.
 30. 360 110.30 ةاخل النجنوعات

أمنػاط سػلطة 8 )غيػر ةالػة فػي األبعػاة( ؼ)أف صينة ( 14) جدبؿ رصل يتض  م  ال
, منػػا يشػػير إلػػى عػػدـ ب ػػوة فػػربؽ ذات ةاللػػة (األب الثبلثػػة, أمنػػاط سػػلطة األـ الثبلثػػة

إ صا ية بي  استجابات عيمة الدراسة  وؿ أمناط السلطة لنل م  األب باألـ السا دة 
بتتىػق هػذه المتيجػة , ة ةاخػل الننلنػةفي األسرة السعوةية تعزى الخػتبلؼ منػاف المشػأ

التػػػي توقػػػلت إلػػػى عػػػدـ ب ػػػوة عبلصػػػة بػػػي  إةراؾ الشػػػباب ( 1772)مػػػع ةراسػػػة خيػػػرح 
تػػي ال( 1765)بال تتىػػق مػػع ةراسػػة السػػيد, لسػػلطة النمػػع األسػػرح تعػػزى لننػػاف السػػن 

با فػػػي يػػػ  أكثػػر امتثػػػاال  مػػػ  الػػذي  مشػػػؤ با فػػي الر توقػػلت إلػػػى أف الشػػباب الػػػذي  مشػػػؤ 
( ةراسػة السػػيد)د ير ػع ذلػ  إلػػى المتيجػة التػي توقػلت إليهػػا مىػ  الدراسػةبصػ, الحضػر

بػػأف اآلبػػاء الػػريىيي  أكثػػر تنسػػنا  بمػػيل الطاعػػة النطلمػػة مػػ  اآلبػػاء الحضػػريي  الػػذي  هػػل 
 .أكثر تسامحا  
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عالػعظاافػساروقػ اتػدالضاظػإحصاائغظػباغنػاداتجاباتػرغظاظػاضدراداظػحاولػػػػػػػػػػػ..عا
سيػاألدرةػاضدطودغظػتطودػالختال ػاضطدتوىػػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدة

 ؟(طضصغظػاضدصنػ–ظوعػاضدصنػػ–اضدخلػاضذؼريػ)االشتصاديػضألدرة

علػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػادتجاباتػرغظظػاضدرادظػ .1
 حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػوطتعغرػاضدخلػاضذؼري؟ػ

اللة الىػربؽ بػي  أمنػاط إليجاة ة( ؼ) تحليل التباي  األ اةح اختبار تل استخداـ
لنػبل  ( بالنعتدلػة, بالنتسػاهلة, النتشدةة)السلطة الوالدية السا دة في األسرة السعوةية

 .الدخل الشهرح لؤلسرة باختبلؼ, م  األب باألـ
ػ(17)جدولػرشمػ

حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػ(ػ )تحضغلػاضتباغنػاألحاديغوضحػاختبارػػ
 اضدخلػاضذؼريػضألدرةػحدباألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع  مصدر التباي  البعد
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
 النربعات

مستوى  صينة ؼ
 الداللة

 التعليق

 سلطة األب النتشدةة
 37. 47 17.49 بي  النجنوعات

 غير ةالة 359. 1.070
 34. 282 98.03 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النعتدلة
 45. 47 21.39 بي  النجنوعات

 غير ةالة 789. 822.
 55. 282 156.09 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النتساهلة
 37. 47 17.44 بي  النجنوعات

 غير ةالة 089. 1.323
 281. 282 79.13 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتشدةة
 28. 47 13.14 بي  النجنوعات

 غير ةالة 513. 981.
 28. 282 80.42 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النعتدلة
 25. 47 12.174 بي  النجنوعات

 غير ةالة 918. 714.
 36. 282 102.27 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتساهلة
 32. 47 15.13 بي  النجنوعات

 غير ةالة 252. 1.145
 28. 282 79.31 ةاخل النجنوعات
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أمنػاط سػلطة 8 )في األبعػاة غير ةالة( ؼ)أف صينة (  15) يتض  م  الجدبؿ رصل 
, منػػا يشػػير إلػػى عػػدـ ب ػػوة فػػربؽ ذات ةاللػػة (األب الثبلثػػة, أمنػػاط سػػلطة األـ الثبلثػػة

إ صا ية بي  استجابات عيمة الدراسة  وؿ أمناط السلطة لنل م  األب باألـ السا دة 
بتتىػػق هػػذه المتيجػػة مػػع ةراسػػة , فػػي األسػػرة السػػعوةية تعػػزى الخػػتبلؼ الػػدخل الشػػهرح

التي توقلت إلى عدـ ب ػوة عبلصػة بػي  ةخػل األسػرة ببػي  إةراؾ األبمػاء ( 1772)خيرح
بلنػ  أشػارت متػا   ةراسػة خيػرح إلػى أف سػلطة النمػع األسػرح تنػوف , للسلطة األسرية

 .أكثر في األسر ذات الدخل النتوسط
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علػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػادتجاباتػرغظظػاضدرادظػ .1
 دض ظػاضواضدغظػوطتعغرػظوعػاضدصن؟ػحولػأظطا ػاض

إليجاة ةاللة الىػربؽ بػي  أمنػاط ( ؼ) تحليل التباي  األ اةح اختبار تل استخداـ
لنػبل  ( بالنعتدلػة, بالنتسػاهلة, النتشدةة)السلطة الوالدية السا دة في األسرة السعوةية

 .موع السن  باختبلؼ, م  األب باألـ
ػ(18)جدولػرشمػ

حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػ(ػ )اضتباغنػاألحاديتحضغلػغوضحػاختبارػػ
 ظوعػاضدصنػحدباألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع  مصدر التباي  البعد
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 سلطة األب النتشدةة
 759. 1 1.51 بي  النجنوعات

 غير ةالة 087. 2.203
 344. 144 111.95 عاتةاخل النجنو 

 سلطة األب النعتدلة
 141. 1 42. بي  النجنوعات

 غير ةالة 860. 253.
 558. 144 204.13 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النتساهلة
 505. 1 1.51 بي  النجنوعات

 غير ةالة 177. 1.650
 306. 144 111.95 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتشدةة
 594. 1 1.78 عاتبي  النجنو 

 غير ةالة 111. 2.017
 295. 144 107.80 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النعتدلة
 261. 1 78. بي  النجنوعات

 غير ةالة 552. 702.
 372. 144 136.01 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتساهلة
 135. 1 40. بي  النجنوعات

 غير ةالة 728. 435.
 310. 144 113.36 ةاخل النجنوعات

أمنػاط سػلطة 8 )غير ةالة في األبعػاة( ؼ)أف صينة (  16) يتض  م  الجدبؿ رصل 
, منػػا يشػػير إلػػى عػػدـ ب ػػوة فػػربؽ ذات ةاللػػة (األب الثبلثػػة, أمنػػاط سػػلطة األـ الثبلثػػة

إ صا ية بي  استجابات عيمة الدراسة  وؿ أمناط السلطة لنل م  األب باألـ السا دة 
 .عوةية تعزى الختبلؼ موع السن في األسرة الس
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سروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػادتجاباتػرغظظػاضدرادظػػعلػعظاف .1
 ؟ػطضصغظػاضدصنوطتعغرػػحولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظ

إليجاة ةاللة الىػربؽ بػي  أمنػاط ( ؼ) تحليل التباي  األ اةح اختبار تل استخداـ
لنػبل  ( بالنعتدلػة, بالنتسػاهلة, دةةالنتش)السلطة الوالدية السا دة في األسرة السعوةية

 .ملنية السن  باختبلؼ, م  األب باألـ
ػ(19)جدولػرشمػ

حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػ(ػ )تحضغلػاضتباغنػاألحاديغوضحػاختبارػػ
 طضصغظػاضدصنػحدباألدرةػاضدطودغظػ

مجنوع  مصدر التباي  البعد
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  ة ؼصين النربعات

 التعليق الداللة

 سلطة األب النتشدةة
 29. 1 59. بي  النجنوعات

 غير ةالة 427. 852.
 34. 145 127.76 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النعتدلة
 1.07 1 2.14 بي  النجنوعات

 غير ةالة 145. 1.944
 55. 145 202.41 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النتساهلة
 02. 1 04. عاتبي  النجنو 

 غير ةالة 926. 077.
 30. 145 113.42 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتشدةة
 51. 1 1.03 بي  النجنوعات

 غير ةالة 176. 1.748
 29. 145 108.55 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النعتدلة
 34. 1 69. بي  النجنوعات

 غير ةالة 394. 934.
 37. 145 136.10 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتساهلة
 35. 1 71. بي  النجنوعات

 غير ةالة 317. 1.154
 30. 145 113.06 ةاخل النجنوعات

أمنػاط سػلطة 8 )غير ةالة في األبعػاة( ؼ)أف صينة (  17) يتض  م  الجدبؿ رصل 
لػػة , منػػا يشػػير إلػػى عػػدـ ب ػػوة فػػربؽ ذات ةال(األب الثبلثػػة, أمنػػاط سػػلطة األـ الثبلثػػة
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إ صا ية بي  استجابات عيمة الدراسة  وؿ أمناط السلطة لنل م  األب باألـ السا دة 
 .في األسرة السعوةية تعزى الختبلؼ ملنية السن 

فػػػربؽ أمػػ  ال يو ػػد بالنسػػتوى االصتصػػاةح بيتضػػ  مػػ  المتػػا   السػػابمة النتعلمػػػة 
الوالدية السػا دة  ذات ةاللة إ صا ية  بي  استجابات عيمة الدراسة  وؿ أمناط السلطة

 .في األسرة السعوةية تعوة الختبلؼ النستوى االصتصاةح لؤلسرة
 



 "فسير نتائج الدراسة الميدانيةت"الفصل الرابع                                              "لسلطة الوالديةلالشباب امتثال "رسالة دكتوراه

 

 

878 

 

عالػعظاافػساروقػ اتػدالضاظػإحصاائغظػباغنػاداتجاباتػرغظاظػاضدراداظػحاولػػػػػػػػػػػ..وا
طداتوىػتطضاغمػػػػحدابػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدارةػاضداطودغظػػػ

 اضواضدغن؟
 

تجاباتػرغظظػاضدرادظػعلػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػاد .1
حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػتطودػ

 األب؟ػػالختال ػطدتوىػتطضغم

إليجػػاة ةاللػػة ( ؼ) تحليػػل التبػػاي  األ ػػاةح اختبػػار اسػػتخدمت الدراسػػة الحاليػػة
, النتشػػػػػدةة)الىػػػػػربؽ بػػػػػي  أمنػػػػػاط السػػػػػلطة الوالديػػػػػة السػػػػػا دة فػػػػػي األسػػػػػرة السػػػػػعوةية

 .مستوى تعليل األب باختبلؼ, لنبل  م  األب باألـ( بالنعتدلة ,بالنتساهلة
ػ(42)جدولػرشمػ

حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػ(ػ )تحضغلػاضتباغنػاألحاديغوضحػاختبارػػ
 طدتوىػتطضغمػاألبػحدباألدرةػاضدطودغظػ

 مصدر التباي  البعد
مجنوع 
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
 صينة ؼ النربعات

توى مس
 التعليق الداللة

 سلطة األب النتشدةة
 04. 4 17. بي  النجنوعات

 غير ةالة 973. 126.
 35. 365 128.18 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النعتدلة
 1.54 4 6.18 بي  النجنوعات

2.845 .024 
  ةالة عمد مستوى

 54. 365 198.37 ةاخل النجنوعات 2.23

 سلطة األب النتساهلة
 46. 4 1.86 النجنوعاتبي  

 غير ةالة 195. 1.524
 30. 365 111.60 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتشدةة
 33. 4 1.35 بي  النجنوعات

 غير ةالة 338. 1.138
 29. 365 108.23 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النعتدلة
 37. 4 1.48 بي  النجنوعات

 غير ةالة 407. 1.000
 37. 365 135.31 تةاخل النجنوعا

 سلطة األـ النتساهلة
 26. 4 1.067 بي  النجنوعات

 غير ةالة 486. 864.
 30. 365 112.70 ةاخل النجنوعات
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أمػػػ  يو ػػػد فػػػرؽ معمػػػوح لػػػ  ةاللػػػة إ صػػػا ية عمػػػد ( 62) يتضػػػ  مػػػ  الجػػػدبؿ رصػػػل 
صينػة  بػي  سػلطة األب النعتدلػة بمسػتواه التعلينػي,  يػ  بل ػت 2.23مستوى النعمويػة 

تضػ  اTukey , بباسػتخداـ مميػاس التػوكي 2.216ببل ت الدر ة النعمويػة  1.663ؼ 
 يػ  بلػب النتوسػط الحسػابي , أف الىرؽ بي  مستوى األب التعليني الثػاموح بالجػامعي

فػػي  ػػي  بلػػب النتوسػػط الحسػػابي لتعلػػيل األب الجػػامعي  (1.24)لتعلػػيل األب الثػػاموح 
يحنل الشهاةة الجامعية أكثػر اعتػداال  فػي السػلطة  بذل  يعمي أف األب الذح ,(1.13)

 .م  بمية مستويات التعليل
غير ةالة فػي األمنػاط الخنسػة األخػرى, منػا يشػير إلػى ( ؼ)كنا يتض  أف صينة   

عػػدـ ب ػػوة فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  بميػػة أمنػػاط السػػلطة لنػػل مػػ  األب باألـ 
 .السا دة في األسرة السعوةية ب مستوى تعلينهل
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علػعظافػسروقػ اتػدالضظػإحصائغظػبغنػادتجاباتػرغظظػاضدرادظػ .1
حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػاألدرةػاضدطودغظػتطودػ

 الختال ػطدتوىػتطضغمػػاألم؟

إليجػػاة ةاللػػة ( ؼ) تحليػػل التبػػاي  األ ػػاةح اختبػػار اسػػتخدمت الدراسػػة الحاليػػة
, النتشػػػػػدةة)ة السػػػػػا دة فػػػػػي األسػػػػػرة السػػػػػعوةيةالىػػػػػربؽ بػػػػػي  أمنػػػػػاط السػػػػػلطة الوالديػػػػػ

 .مستوى تعليل األـ باختبلؼ, لنبل  م  األب باألـ( بالنعتدلة, بالنتساهلة
ػ(42)جدولػرشمػ

حولػأظطا ػاضدض ظػاضواضدغظػاضدائدةػسيػ(ػ )تحضغلػاضتباغنػاألحاديغوضحػاختبارػػ
 طدتوىػتطضغمػاألمػحدبػاألدرةػاضدطودغظ

نوع مج مصدر التباي  البعد
 النربعات

ةر ات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  صينة ؼ النربعات

 التعليق الداللة

 سلطة األب النتشدةة
 20. 6 83. بي  النجنوعات

 غير ةالة 666. 596.
 34. 141 126.74 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النعتدلة
 1.08 6 4.34 بي  النجنوعات

 غير ةالة 098. 1.971
 55. 141 200.11 ةاخل النجنوعات

 سلطة األب النتساهلة
 56. 6 2.27 بي  النجنوعات

 غير ةالة 118. 1.853
 30. 141 111.13 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النتشدةة
 172. 6 68. بي  النجنوعات

 غير ةالة 680. 576.
 299. 141 108.46 ةاخل النجنوعات

 سلطة األـ النعتدلة
 1.08 6 4.34 بي  النجنوعات

2.983 .019 
 ةالة عمد مستوى

 36. 141 132.11 ةاخل النجنوعات 2.23

 سلطة األـ النتساهلة
 33. 6 1.32 بي  النجنوعات

 غير ةالة 372. 1.068
 31. 141 112.44 ةاخل النجنوعات

أمػػػ  يو ػػػد فػػػرؽ معمػػػوح لػػػ  ةاللػػػة إ صػػػا ية عمػػػد (  61)يتضػػػ  مػػػ  الجػػػدبؿ رصػػػل 
بػي  سػػلطة األـ النعتدلػة بمسػػتواها التعلينػي,  يػػ  بل ػت صينػػة  2.23مسػتوى النعمويػػة 
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تضػػ  ا Tukey, بباسػػتخداـ مميػػاس التػػوكي2.217ببل ػػت الدر ػػة النعمويػػة  1.761ؼ 
 يػ  بلػب النتوسػط الحسػػابي , أف الىػرؽ بػي  مسػتوى األـ التعلينػي الثػاموح باالبتػدا ي

ي لتعلػػػيل األـ االبتػػػػدا ي فػػػي  ػػػي  بلػػػػب النتوسػػػط الحسػػػاب( 1.44)لتعلػػػيل األـ الثػػػاموح 
بذل  يعمػي أف األـ التػي تحنػل الشػهاةة الثامويػة أكثػر اعتػداال  فػي السػلطة مػ  ( 1.62)

 .بمية مرا ل التعليل األخرى
غيػػػر ةالػػػة إ صػػػا يا فػػػي بميػػػة ( ؼ)أف صينػػػة ( 11)كنػػػا يتضػػػ  مػػػ  الجػػػدبؿ رصػػػل 

, نتشػػػػػػدةةال)بسػػػػػػلطة األـ ( النتسػػػػػػاهلة, النعتدلػػػػػػة, النتشػػػػػػدةة)أمنػػػػػػاط سػػػػػػلطة األب
منػػا يشػػير إلػػى عػػدـ ب ػػػوة فػػربؽ ذات ةاللػػة إ صػػا ية بػػي  بميػػة أمنػػػاط , (بالنتسػػاهلة

 .السلطة لنل م  األب باألـ السا دة في األسرة السعوةية ب مستوى تعلينهل
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طااااػاضطالشاااظػاالرتبا غاااظػباااغنػأظطاااا ػداااض ظػػػ:اضتدااااؤلػاضرئغدااايػاضداااادس
-اضطتذاددةػ)بغنػأظطاا ػداض ظػااألمػػػو(ػاضطتداعضظ-اضططتدضظ-اضطتذددة)األب

ػ؟(اضطتداعضظ-اضططتدضظ
أمنػاط سػلطة بػي   العبلصػة إليجػاة  (بيرسػوف)معامػل االرتبػاط  استخدمت الدراسة 

 .بأمناط سلطة األـ في األسرة السعوةية األب 
ػ(41)جدولػرشمػ

ػاضطالشظػاالرتبا غظػبغنػظط ػدض ظػاألبػاضطتذددةػوظط ػدض ظػاألمػاضطتذددةغوضحػػ
 الداللة اإل صا ية بيرسوف طاالرتباعامل م

2.561** 2.222 
 2.21ةالة عمد مستوى ( *)

أمػػ  يو ػػد عبلصػػة  رةيػػة ذات ةاللػػة إ صػػا ية عمػػد ( 61)يتضػػ  مػػ  الجػػدبؿ رصػػل 
, بي  منػط السػلطة النتشػدةة لػؤلب بمنػط السػلطة النتشػدةة لػؤلـ 2.21مستوى معموية

 .2.561نة معامل ارتباط بيرسوف ببل ت صي 2.222 ي  بل ت ةر ة النعموية 
 

ػ(41)جدولػرشمػ
ػاضطالشظػاالرتبا غظػبغنػظط ػدض ظػاألبػاضطتداعضظػوظط ػدض ظػاألمػاضطتداعضظغوضحػػ

 الداللة اإل صا ية بيرسوف طاالرتبامعامل 
2.552** 2.222 

 2.21ةالة عمد مستوى ( *)

إ صػػا ية عمػػد  أمػػ  يو ػػد عبلصػػة  رةيػػة ذات ةاللػػة( 61)يتضػػ  مػػ  الجػػدبؿ رصػػل 
بمنػػػط السػػػلطة النتسػػػاهلة , بػػػي  منػػػط السػػػلطة النتسػػػاهلة لػػػؤلب 2.21مسػػػتوى معمويػػػة 

 . 2.552ببل ت صينة معامل بيرسوف  2.222 ي  بل ت ةر ة النعموية , لؤلـ
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ػ(44)جدولػرشمػ
ػاضطالشظػاالرتبا غظػبغنػظط ػدض ظػاألبػاضططتدضظػوظط ػدض ظػاألمػاضططتدضظغوضحػػ

 الداللة اإل صا ية بيرسوف طاالرتبامعامل 
2.377** 2.222 

 2.21ةالة عمد مستوى ( *) 

أمػػ  يو ػػد عبلصػػة  رةيػػة ذات ةاللػػة إ صػػا ية عمػػد ( 66)يتضػػ  مػػ  الجػػدبؿ رصػػل 
, بمنػػط السػػلطة النعتدلػػة لػػؤلـ, بػػي  منػػط السػػلطة النعتدلػػة لػػؤلب 2.21مسػػتوى معمويػػة 

بهػذه المتيجػة ال , 2.377رسوف ببل ت صينة معامل بي 2.222 ي  بل ت ةر ة النعموية 
التػػي توقػػػلت إلػػى أف سػػلطة النمػػػع األسػػرح تتركػػز بيػػػد ( 1772)تتىػػق مػػع ةراسػػػة خيػػرح

التػي توقػلت إلػػى ( 1774)بتتىػػق مػع ةراسػة النجػػالي, بيمنػا سػلطة األـ محػدبةة, األب
 .أم  ليست هماؾ سلطة أبوية مطلمة بكاملة على المرارات األسرية

ػ:اضرئغديػاضدادسػتطػغبػرضىػظتائجػاضتداؤل
لمػا أف همػاؾ عبلصػة   تضا( 66, 61, 61)م  خبلؿ المتا   السابمة في  دابؿ رصل

ببػػي  السػػػلطة ( بالنتسػػػاهلة, بالنعتدلػػة, النتشػػدةة) رةيػػة بػػي  السػػػلطة الوالديػػة لػػػؤلب
منػػا يعمػػي أمػػ  كلنػػا كامػػت السػػلطة , (بالنتسػػاهلة, بالنعتدلػػة, النتشػػدةة)الوالديػػة لػػؤلـ 

بهنػذا فػي بميػة أمنػػاط , فإمهػا تنػوف معتدلػة أيضػا  عمػد األـ, دلػة عمػد األبالوالديػة معت
علػى تمػارب السػلطة الوالديػة  بهػذه المتيجػة تػدؿ, مػ  األب باألـ لنػلم  السلطة الوالدية

منػا يؤكػد ت يػر مركػز , م  األـ باألب في األسرة السعوةية مػ  ب هػة م ػر الشػباب لنلم 
ارتىػػػاع مػػػ  أف  ,1616يؤكػػػد مػػا أشػػػار إليػػػ  السػػػي  بهػػػذا , النػػرأة فػػػي األسػػػرة السػػػعوةية

بامتشػار الثمافػة بالتربيػة بالتعلػيل , النركز اال تناعي لئلمػاث باألسػرة فػي الىتػرة النت يػرة
, ةبر كبير فػي ت يػر مركػز الزب ػة اال تنػاعي ةاخػل األسػرةكاف ل  , بي  الذكور باإلماث
ه المتيجة التػي توقػلت لهػا الدراسػة بهذ,  في تمشاة األ ىاؿ ا  بارز  ا   ي  أقب  لها ةبر 

أب التمليل م  أهنيتػ  فػي اتخػاذ لؤلـ ال ينن  إمناره  ا  الحالية تؤكد على أف هماؾ ب وة
ت يػػرا  بتحػػوال  فػػي  بيعػػة بشػػنل األسػػرة فػػي منػػا يػػدؿ علػػى أف همػػاؾ , المػػرارات األسػػرية

  .اعلية ي  أقبحت النرأة تأخذ ةبرا  أفضل بمشاركة أكثر ف, النجتنع السعوةح
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 :اإلجابظػرضىػاألدئضظػاضطغتوحظ:ػثاضثًا

تػػػل  ػػػرح عػػػدة مػػػ  األسػػػالة النىتو ػػػة علػػػى أفػػػراة عيمػػػة , لتػػػدعيل متػػػا   البحػػػ 
بألخػػػذ ممتر ػػػاتهل  ػػػوؿ عبلصػػػة الوالػػػدي  , الدراسػػػة لنعرفػػػة  بيعػػػة عبلصػػػتهل بوالػػػديهل

بأهػل , لديهلباألبماء  ي  اشتنلت األسالة النىتو ة على بق  لعبلصة أفراة العيمة بوا
بمػػدى رضػػى األبمػػاء عػػ   , النوضػػوعات التػػي ينثػػر  ولهػػا الخػػبلؼ بيػػمهل ببػػي  بالػػديهل

بأخيػػرا ممتر ػػات أفػػراة العيمػػة  ػػوؿ مػػا يمب ػػي أف , أسػػلوب تػػدخل بالػػديهل فػػي  يػػاتهل
 .تنوف علي  العبلصة بي  اآلباء باألبماء

 وص ػأسرادػاضطغظظػضطالشتؼمػبواضدغؼمػ:ػأواًل

ػ(45)جدولػرشمػ
ػوص ػأسرادػاضطغظظػضطالشتؼمػبواضدغؼمغوضحػػ

 بق  العبلصة
 األـ األب

 المسبة العدة المسبة العدة
 67.1 112 56.7 155 اهتناـ متباةؿ
 1.5 12 5.2 14 قراع بمىور

 1.2 11 12.1 16 ال مباالة
 1.5 12 3.7 11 أخرى

 1.6 7 1.7 5 لل يحدة

 122.2 152 122.2 152 النجنوع

 ,باألـ توزيػػع أفػػراة العيمػػة  سػػب مسػػتوى العبلصػػة بػػاألب( 63)رصػػل يوضػػ   ػػدبؿ
  .ةر ة عنق العبلصة بيمهنافاات تعن   فمد توزعت العيمة إلى ثبلث

مػ  أفػراة العيمػة إلػى أف عبلصػتهل  %5647مسػبة  تأشار , بالمسبة للعبلصة مع األب
عيمة إلػى أف عبلصػتهل م  أفراة ال %12.1بآبا هل عبلصة اهتناـ متباةؿ, بيمنا أشار محو  

مػػػ  أفػػػراة العيمػػػة أف عبلصػػػتهل  %5.2بآبػػػا هل تتصػػػ   بالبلمبػػػاالة, بأخيػػػرا  أشػػػار مسػػػبة 
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مػ  أفػراة العيمػة إلػى أمػػواع  %347بأشػػار مسػبة  , بآبػا هل تتسػل بمػوع مػ  الصػراع بالمىػور
 .أخرى م  العبلصات بيمهل ببي  آبا هل

وزع فمد تػ, ستوى العبلصة باألـكنا يتض  م  الجدبؿ توزيع أفراة العيمة  سب م
فاػػات تعنػػ  ةر ػػة عنػػق العبلصػػة بيمهنػػا,  يػػ   أشػػار  أفػػراة عيمػػة الدراسػػة إلػػى ثػػبلث

إلػػػى أف عبلصػػػتهل بأمهػػػاتهل عبلصػػػة اهتنػػػاـ متبػػػاةؿ, بيمنػػػا أشػػػارت مسػػػبة  %6741مسػػػبة  
%  1 مػ  أفػػراة العيمػػة إلػى أف عبلصػػتهل بأمهػػاتهل تتسػل بالصػػراع ب المىػػور, بمسػػبة% 145

مػػ  أفػػراة العيمػػة % 1.5أمػػا مسػػبة , أفػػراة العيمػػة بقػػىوا عبلصػػتهل بأمهػػاتهل بالبلمبػػاالة مػػ 
 .فمد أشاربا إلى أمواع أخرى م  العبلصات بيمهل ببي  أمهاتهل

بأبض  أفراة العيمة مجنوعة م  األسباب التي ةعتهل لوق  العبلصػة بيػمهل ببػي  
 8 بالديهل كنا سبق

  :وجؼظػظظرػاض البػسيػاألدباب
  الما نة على الدي  الصحي  ممذ الص ر, التربية الصحيحة للوالدي. 
 مستوى التعليل بالثمافة للوالدي  بنو ب  يُعرؼ  موؽ ببا بات األبماء. 
 بالتػػػرابط بػػػي  , بالحػػػوار الىعػػػاؿ بالهػػػاةؼ, اال تػػػراـ النتبػػػاةؿ بالثمػػػة الصػػػريحة

 .الوالدي  بأبما هل
  رهل باإل سػاس العنيػق بع ػل فضػلهلم   اعتهل ببػ ,اإليناف بحموؽ الوالدي ,

 .الذح بنو ب  تنوف  اعتهل بتمىيذ أبامرهل
 هنالػ  منػا بإ, امش اؿ األب بالزباج اآلخر أب بنرض يعامي مم  كالنرض المىسػي

 .  بتحترم , ب  أكثريجعل األـ تمترب م  اال
  هل اآلباء بحموؽ األبماء متيجة لىارؽ العنر أب تدمي مستوى تعليل الوالدي . 
  ف افننػا تربػى الوالػد, ض رأيهنػا بمػوةصسوة الوالدي  بشػدة معاملتهنػا لبلبػ  بفػر

 .علي  يربياف ابمهنا بمى  الطريمة
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 االعتناة على االب  األكبر في النمزؿ بمعاملت  كر ل ممذ ق ره. 
 النتابعة النستنرة م  ص بل اآلباء ألبما هل في  نيع األمور. 
  سػػلبية بابتعػػػاة ) بايجابيػػة فػػػي مىػػ  الوصػػػت الطػػبلؽ بمػػا يسػػػبب  مػػ  أمػػػور سػػلبية

بتعويضػػ  عنػػا ُ ػػـر , بايجابيػػة بمػػرب األـ مػػ  االبػػ  أكثػػر, األب عػػ  النسػػؤبلية
 (.مم 

 8وجؼظػظظرػاض اضباتػسيػاألدباب
 اهتناـ الوالدي  باألبماء ممذ الص ر بتمشاتهل تمشاة قالحة. 
 الشاسع الحوار بي  الوالدي  باألبماء ب غ الم ر ع  الىرؽ الثمافي. 
 األـ أصرب للبمت م  األب بحنل التوافق التنويمي بيمهنا. 
  مسػػتوى الثمافػػة العاليػػة للوالػػدي   علهنػػا أصػػرب للتىػػاهل مػػع البمػػات بتىهػػل أكثػػر

 .بالمدرة على استيعابها ب لها, لنشاكله 
 التناس  األسرح منا يوثق العبلصة بي  الطرفي  الما نة على النحبة باال تراـ. 
 منوذج للمدبة الرا عة النثاليةلوالدي  كومهنا الثمة با. 
 إعطاء الوالدي  ألبما هل  موصهل با ترامهل. 
   االهتناـ بتعليل األبماء ب رقهل على متابعتهل ةراسيا. 
 تلبية  ا ات األبماء األساسية . 
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ػاضذابابػػاضخاال ػباغنػأسارادػاضطغظاظػػػػػأعمػاضطوضوراتػاضتيػغصثارػحوضؼااػػ:ػثاظغًا
ػ:وبغنػواضدغؼم

  :وجؼظػظظرػاض الب
 اختيار األقحاب. 
  اصتماء السيارة بالنبلب. 
 تحديد النصربؼ. 
 (.بالهوايات, التخصا الدراسي) تحديد النيوؿ 
 السىر ب رية الحركة. 
   (.مثبل  صضاء  ا ة األهل)إلزاـ االب  بالنسؤبلية مبنرا 
 عدـ تحنل األب النسؤبلية بإلما ها على األـ. 
 بمنارسػػة العػػاةات السػػياة كشػػرب ,   عػػ  كومػػ  صػػدبةعػػدـ قػػبلح األب بخرب ػػ

 .الخنر
  تحديػد الوصػػت الػذح يُنػػارس فيػ  االبػػ  الهوايػات كنشػػاهدة التلىػاز أب اسػػتخداـ

 .الحاسب اآللي
 المػػرارات النصػيرية األسػرية كشػراء ممػزؿ األسػػرة) اختيػار أسػلوب بكيىيػة الحيػاة ,

 (.اختيار الزب ة
 عدـ العدؿ بي  األبماء. 
 (.في ال ياب بالتأخر بالرسوب) لدراسيةالنشاكل ا 
  عػػػدـ التػػػزاـ األبمػػػاء بػػػالميل بالنبػػػػاةئ الديميػػػة كالصػػػبلة بقػػػلة الػػػر ل باأللىػػػػاظ

 .الحسمة
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 :وجؼظػظظرػاض اضبات
 تحديد النصربؼ. 
 النشاركة في األعناؿ النمزلية. 
 عدـ العدؿ بي  األبماء. 
 الخوؼ بالحرص الشديد على الىتاة م  كل ما يحيط بها. 
 يػػد بصػػت معػػي  لننارسػػة الهوايػػات كاسػػتخداـ الحاسػػب اآللػػي أب النحنػػوؿ تحد

 .في منارسة عنل ما
 تحديػد , تمييد الحرية في منارسة عنل ما بوصت معي  بمحدة كزيارة الصػديمات

 .الخربج للنطاعل, بصت المـو
  التػػدخل فػػي األمػػور الشخصػػية كاختيػػار النلػػب  أب فػػرش غرفػػة المػػـو أب أةبات

 (.اجالناكي)الزيمة
 التهابف في أةاء العباةات في بصتها كالصبلة. 
   الصػػراع الىنػػرح بػػي  الجيلػػي  باختيػػار اآلبػػاء لموعيػػة النتػػب أب مشػػاهدة بػػرام

 .معيمة في التلىاز
 اختيػػار التخصػػا فػػي النر لػػة الثامويػػة ) التػػدخل فػػي المػػرارات النصػػيرية للىتػػاة

 (.اةباختيار الهوايات بكذل  اختيار شري  الحي, بالجامعية
 بالنستوى التحصيلي, النشاكل الدراسية مثل كثرة ال ياب. 

 :أدبابػوشوعػاضخال ػبغنػاضذبابػوواضدغؼم

 :وجؼظػظظرػاض الب
 يػػػ  يػػػرى األب االصتصػػػاة فػػػي اإلمىػػػاؽ باألبمػػػاء ال , النػػػاؿ مػػػ  أهػػػل األسػػػباب 

 .يُمدربف صينة الناؿ
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 الخوؼ الشديد بالنستنر على األبماء بنبرر أب بدبف مبرر. 
 دـ تىهل  ا ات األبماء برغباتهل بصورة باضحةع. 
   ػػػرص اآلبػػػاء علػػػى تنسػػػ  أبمػػػا هل بػػػديمهل بعػػػدـ التهػػػابف فػػػي أمػػػر مػػػ  أمػػػوره 

 .كالصبلة في بصتها
 عدـ إةراؾ اآلباء الختبلؼ  يل األبماء ع   يلهل. 
 فيػػػػػتل تمليػػػػد عػػػػػاةات , امحػػػػراؼ المػػػػدبة لؤلبمػػػػػاء مػػػػ  بالػػػػػديهل إلػػػػى أقػػػػدصا هل

 .مت سياة بمهلنةاألقدصاء  تى بإف كا
 إقرار الوالدي  الشديد على فرض رأيهل بالتدخل في صرارات مستمبل أبما هل . 
  فارؽ الس  بالىارؽ التعليني بالثمافي بي  الجيلي. 
  منا يسبب فجوه بي  اآلباء باألبماء, امعداـ الحوار أب ضعى. 
 تنس  اآلباء بالعاةات المدينة بفرضها على األبماء. 
 ية كاملة على األـ بتخلي األب ع  ةبره األساسيإلماء النسؤبل. 

 :وجؼظػظظرػاض اضبات
 اختبلؼ  يل اآلباء ع  األبماء فيىمد اآلباء التواقل مع األبماء. 
 التىرصة بي  األبماء في النعاملة بتلمي األبامر. 
 رص اآلباء الشديد على تنس  أبما هل بالعباةات في بصتها كالصبلة . 
   حا ات األبماءب فتمل معرفتهل صلة ثمافة الوالدي. 
 الخوؼ الشديد على األبماء بنبرر أب بدبف مبرر. 
   لؤلبماء ال يستطيعوف  لها عم  مشنبلتامش اؿ الوالدي  ع  األبماء منا يمت. 
 إلماء النسؤبلية كاملة على األـ . 
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رنػتدخلػواضدغؼمػسيػأطورػاضحغاةػػاضذبابػطدىػرضاػأسرادػاضطغظظ:ػًاثاضث
 ظػبؼمػاضخاص

ػ(46)جدولػرشمػ
ػرنػتدخلػواضدغؼمػسيػحغاتؼمػاضخاصظ(ػاضذباب)طدىػرضاػأسرادػاضطغظظػغوضحػػ

 المسبة العدة اإل ابة
 55.4 165 معل

 15.6 44 ال

 6.4 15 لل يحدة

 122.2 152 النجنوع

عػػ   أفػػراة العيمػػة توزيػػع عيمػػة الدراسػػة  سػػب مػػدى رضػػا ( 64)يوضػػ   ػػدبؿ رصػػل
مثلػت فاػة , فمػد تػوزع أفػراة العيمػة إلػى فاتػي , أمػور  يػاتهل الخاقػةتدخل الوالدي  فػي 

بيمنػا كامػت مسػبة مػ  أ ػابوا  ,%5544أ ابوا بمعل ال البية الع نػى بالتػي بل ػت مسػبتهل 
 %.1546ببل 

 :أوضحػأسرادػاضطغظظػاألدبابػسيػصالػاضحاضتغن

 :وجؼظػظظرػاض الب
 لل بالطريق الصحي  الذح ينن  بأمهنا أفهل بأع ,فهل األبماء لصبل يات اآلباء

 .لؤلبماء أف يسلنوه
 رية الرأح التي ينمحها اآلباء ألبما هنا . 
 التدخل النىرط أل د الوالدي  بتجاهل اآلخر في شؤبف األبماء. 
 العبلصة الموية بي  اآلباء منا يمت  عم  عبلصة صريبة للصداصة بي  اآلباء بأبما هل. 
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 ألبػوي  علػى أبمػا هل فيػمعن  ذلػ  ايجابيػا  علػى اال تراـ بالتمدير الذح يىرض  ا
 .األبماء فيعاملوف بالديهل بالنثل

 الثمة باآلباء بالمماعة التامة بتىنيرهل. 
  إةراؾ األبمػػاء بػػأف خػػوؼ اآلبػػػاء إمنػػا يعػػوة بالنصػػلحة لهػػػل بذلػػ  متيجػػة لخبػػػرة

 .اآلباء باتساع مداركهل ألمور الحياة
  منػػا مػػت  عمػػ   ػػاعتهل , فػػي مىػػوس األبمػػاءصػػوة الػػوازع الػػديمي الػػذح غرسػػ  اآلبػػاء

 . ببرهل

 :وجؼظػظظرػاض اضبات
  بألمهنػػا , الوالػػدي  لخبػػرتهل فػػي شػػؤبف الحيػػاةاصتمػػاع األبمػػاء بصػػحة ب هػػة م ػػر

 .أكبر سما  بأعرؼ بالنصلحة
 يجابي م  ص بل اآلباء ألبما هلالتدخل بالتو ي  اإل. 
  األسلوب الما ل على الثمة النتباةلة بي  الطرفي. 
 بزرع الثمػػػػة فػػػػػي , إعطػػػػاء األبمػػػػاء الحريػػػػة النافيػػػػة باتخػػػػاذ المػػػػرارات الشخصػػػػية

 .موا هتها
 التو ي  غير الماسي لؤلبماء بالتنس  بالدي  بالعاةات اال تناعية. 
  اختبلؼ الثمافة بالس  بي  الجيلي. 
  موا هة مشاكلهل بأمور  ياتهل ثمة في مىوس األبماء  تى يستطيعوازرع ال. 
   الجيلي  منا يمرب ب هة م ر أ دهنا لآلخرالحوار بي. 
 فمداف األبماء لو وة اآلباء بامش الهنا أب أ دهنا ع  أمور  ياة األبماء . 
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  حولػاضطالشظػبغنػاضواضدغنػواألبظاءػاضذبابػطػترحاتػأسرادػاضطغظظ:ػػرابطًا
ػ(47)جدولػرشمػ

ػغنػواألبظاءحولػاضطالشظػبغنػاضواضد(ػاضذباب)طػترحاتػأسرادػاضطغظظغوضحػػ

 المسبة العدة اإل ابة
 61.6 135 تو د

 31.1 167 ال تو د
 4.3 16 لل يحدة
 122.2 152 النجنوع

توزيػػع عيمػػة الدراسػػة  سػػب اصترا ػػاتهل الخاقػػة بعبلصػػة ( 65)يوضػػ   ػػدبؿ رصػػل
مثلػػت الىاتػػي  بمسػػب متماربػػة , بصػػد توزعػػت عيمػػة الدراسػػة إلػػى فاتػػي , الوالػػدي  بأبمػػا هل

 (.% 3141, % 6146( ) تو د , ال تو د ) التوالي بل ت على 

ػ:أعمػاالشتراحاتػاضتيػغراعاػاضذباب

 8 اشتراحاتػاض الب

  المماش الهاةؼ النبمي على ا تراـ آراء الطرفي. 
 تمبل با تراـ كل  رؼ لجيل اآلخر بعدـ ممارمة العصر الحالي بالناضي. 
 ب عػل النشػاكل التػي , مػاسالحىاظ على قورة النناؿ للوالدي  بالعا لػة أمػاـ ال

 .تحدث بي  أ راؼ األسرة ةاخلية
 المشأة بالتربية السلينة ممذ الص ر على األخبلؽ بالنباةئ الحنيدة. 
 العبلصػػػة النبميػػػػة علػػػى الحػػػػب ب ريػػػػة التعبيػػػر بالصػػػػداصة بػػػي  الوالػػػػدي  باألبمػػػػاء ,

 .بالتمرب ممهل
 بالعنل بها, توعية بتثمي  الطرفي  بحموؽ اآلخر. 
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 بمعرفػػة كػػل مػػا هػػو  ديػػد يسػػاهل فػػي تمػػارب , والػػدي  بتطػػوير أمىسػػهلتثميػػ  ال
 . يلهل م   يل أبما هل

 تطبيق العدؿ بي  األبماء في النعاملة. 
  ء فػي كػل أمػور  يػػاتهلشػػديدة لؤلبمػاالغيػر  يػ  بالمصػ  باإلرشػاة بالنراصبػة التو ,

 .هل بالوصوؼ على معالجتهابتمبل أخطاؤ 

 8 اشتراحاتػاض اضبات

 بمحبتهل لبعغ, بتناسنهل, موية النتيمة بي  الوالدي العبلصة ال. 
 بتو يػ  المصػ  , بالوصوؼ على مشػاكلهل بمسػاعدتهل علػى  لهػا, مراصبة األبماء

 .باإلرشاة
 فُيمػرب ب هػة , ألف مػ  أهػل األمػور الحػوار بيػمهل, الشورى بي  الوالدي  باألبماء

 .م ر كل  رؼ لآلخر
 فينػػػوف , ينسػػػر  ػػػا ز الخػػػوؼ بالرهبػػػة منػػػا, الصػػػداصة بػػػي  الوالػػػدي  بأبمػػػا هل

 .األبماء أصرب بأسنع لتو يهات الوالدي 
 بعدـ ممارمت  بجيلهل, التىهل بالصدؽ م  ص بل الوالدي  لجيل أبما هل. 
 صاةري  على تنوي  شخصية مستملة بحي  ينوموف, مم  الثمة لؤلبماء. 
 فػػبل تخػػرج عػػ  , زرع الػػوازع الػػديمي لػػدى األبمػػاء  تػػى يراصػػب األبمػػاء تصػػرفاتهل

 .الدي  الصحي 
 ف ػػػػػ فػػي تػربيتهل ألبمػػا هل ػػػػ الرسػػوؿ قػلى ام عليػػ  بسػلل صػػدبة أف يجعػل الوالػػدا

 . ع ينة في تعامل  بتربيت  ألبما  
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 اضظتائجػاضظهائغة:ػأواًل
ازنتااش ا ازتااف   ااها  لنرااش ازأها اا  از  أا  اا  هاا ا ازءاان  لااا ازأها اا   هاا  ينااش   

قاااشً , از طبقااا  لعااا  ل نااا  لاااا جاااة  لجشزباااش  اشليااا  از عااا   اااي    شزاياااش  لذزااا  ًل
 Aزعتشزف

دلوويغةػطلوػوجهلةػظظل ػػػػػأظطاطػاضدلضطةػاضواضيغلةػاضدلائيةػسلسػا دل ةػاضػػػػػ:ػأواًل
  :اضذبابأس ايػاضوغظةػ

 أة ًاف اس ااة تنشلزت ازأها   لار   ظا ازي ن   خ     شط ازساعط  از ازأيا  ازساش
 A تش ا ازأها   ك ش يعفلاش   , ازسي  ي 

ياااالن  ن ازساااعط  از ازأيااا  ًاااف اس ااااة  ن  ًااااا  ازي نااا  ازأها ااا   لضاااخت  تاااش ا 
, 3;4:عط   عا  از ت  اا ازخساش ف زرا ا ازان ا لاا ازسا ح ا ,  اعط  ليتأزا ازسي  ي  

لازساااعط  , لاااا ازساااعط  از ازأيااا  از ت اااأ ة از ت  اااطش  ازخساااش    ز ااا    ت  ن اااش تقشه ااا
, @;94لنر اش لعا  ازتا ازف  بع  از ت  اا ازخساش ف ز ا   ً, (از تس ب )از ازأي  از تسشهع 

 ها ااااا  A لتتهااااا  هااااا م ازنت ءااااا  لاااااس لاااااأ  لاااااا ازأها اااااش  ازساااااش ق  ازتاااااف لنراااااش, ?;94
إزااا   ن بشزب ااا  اا اااش  لاسلراااش  يسااات أل ن اس اااشز   ازتاااف ت  اااعت ( <933)ازناااشا 

ليي   ذزا  إزا  اياش ة ازا لف  ي اشز   ازتن اال  از ة  ا  ل ش ا  , اإليءش    ًف از يشلع 
ازنت ء  لاس لال تته  ه م , لس اهتهشع از ست يش  ازتيع     لاال تصش ي  زأل اة ازسي  ي 

سااعط  از ازأياا    اابخت  ضااي   ن از لااا( ?9;8) ها اا   ا از اا    لااش ت  ااعت إز اا  
لال تتها   يااشً ,  ت ء  زتيث ا  االا ازخ اها  ازتاف تتناشلا حقا ل از ابش  ل اعط  اا اش 

ازتااف ت  اعت إزاا  ضااي  ازسااعط  اس  ياا  از  شه اا  ( 9333)لاس  ها اا  ازبااشكا لاز ااال  
 4   لع  اس نش  ًف  لز   طا

ط  اسم ًااااف اس اااااة ك ااااش ت ضااااج ازنتااااش ا  ن ازاااان ا  ازسااااش أ زسااااعط  اس  ل ااااع
از ت  ااااا ًقاااأ  عااا  ,   اااا ازسااااعط  از يتأزااا هااا  ازساااي  ي  لاااا لارااا   ظااااا از ااابش  
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از ت  اا ازخساش ف ازياشم زان ا  ل عا , :49:ازخسش ف ازيشم زن ا  اعط  اس  از يتأزا  
 4(=>4:) عط  اسم از يتأز  ازسش أة ًف اس اة ازسي  ي  
  :ئجػاآلتغةوغتدقػطعػعذهػاضظتغجةػطاػأذا تػإضغهػاضظتا

 أا  ه يرا  ًاف  يا  إل ت ء س لازأه  زر لا  ًاا  ازي ن  لا % 48@>لّبا  سب  
لا  ًاا  ازي نا   ن لازاأه  يساشلأه  لعا   % <4=> ششه  ك ش اسل ه از تيعق   شس اة,

لااا  ًاااا  ازي ناا  يأكااألن  ن لازااأه  % =4<> سااب    لحاا  لااش ياا اارر  لااا ل اا ة , 
 4ااه  شص  ر ينش  ر   ب  إ أاه  ي  

 ن لازاااأتر  تساااشلأه  ًاااف حااا  لاااش   شاااشهلا إزااا لاااا  ًااااا  ازي نااا   %:4;? ساااب  ل 
لااا  ًااااا  ازي ناا   ن لازااأتر  ت اااءير   % >94< سااب   كاااأ ل ياا اارر  لااا ل اا ة , 

لااا  ًاااا  % @4;=ك ااش  لضااخت , لعاا  إ ااأا  ه يراا  ًااف  ياا  اسلاا ه از تيعقاا   شس اااة
 4اه  ي  ااه  شص  ر ازي ن   ن لازأتر  تنش  ر   ب  إ أ
ليشلعاا  لازااأه  زراا    طااشً  ألنال يياا ن  ًاااا  ازي ناا  ػوتبللغوػظتللائجػاضي ادللةػػ

لال يينااف  ,?;94  عاا  از ت  ااا ازخسااش ف زراا ا ازاان ا لااا ازسااعط إذ , تسااعط شً لت ااأ اً 
% @34> ليأكاأ ذزا   ن, ذز    رش  عط  لتسشهع  ال تسات أم ازخانم لناأ ازخشاا  إز ا 

لازااأه  ييااش بر  لبششاااة ًااف حااشا تعهظراا   يزهااش  ب ااا  شااشهلا إزاا   ن  لااا  ًاااا  ازي ناا  
لازااااأه  يعاااا لر  لنااااأ   كااااألا  نلااااا  ًاااااا  ازي ناااا  %  @84> ل سااااب  , لقب زاااا  اات شل ااااشً 

 اهتأا ر  ز ة س لنشً   زتقشز أ ازيش ع , 
ليشلعاا  لازااأتر  زراا    طااشً  ألنال يياا ن  ًاااا  ازي ناا  ػصطللاػغت لل ػطللوػاضظتللائجػػ

, 3>94ساااعط  لاااا اززااان ا زرااا ا ااز ت  اااا ازخسااش ف ازياااشم  ًقاااأ  عااا , ت اااأ اً تسااعط شً ل
لتت ش    عط  اسم از ت اأ ة لاس  اعط  اس  از ت اأ ة ًاف   راش تسات أم ازخانم كع اش 

لاا  ًااا  ازي نا   ن لازاأتر  تياش بر  لبششااة ًاف % @4;>لبّاا ًقاأ , احتشج اس نش  زا ز 
 كااألا  ن لااا  ًاااا  ازي ناا  %  48?; سااب  ل  شً,حااشا تعهظراا   يزهااش  ب ااا لقب زاا  اات شل اا

 تع لر  ًف حشا اهتأا ر  ز ة س لنشً   زتقشز أ ازيش ع ,  لازأتر 
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لازاأه  زرا  لعا    راش ليشلعا   ألنال ييا ن  ًااا  ازي نا  ػوتبغوػظتائجػاضي ادة
 زراا ا ازاان ا لااا ازسااعط از ت  ااا ازخسااش ف ازيااشم ًقااأ  عاا  , ( شً لتساا ب)لتسااشهةً  شً   طاا

ازخايا  از طعقا  ًاف لازأه  لا  ًاا  ازي ن  يتاك زر   %49=> للس ذز   ءأ  ن, >;94
لااا  ًاااا  ازي ناا  % ?4=> سااب  ل لن لااا  لاا ه ًااف ل تعاا  لنااشحف ازخ ااشة, ؤ تقايااا لااش ي ااش

 4 لن لا لسعسة  ل ًةمؤ ييط ر  لازأه  ازخاي  از شلع  ز  شهأة لش ي ش
ليشلعااا  لازاااأتر  زرااا    طاااشً  لنأال ييااا ن  ًااااا  ازي نااا  ػوغت للل ػطلللوػاضظتلللائجػػ

, 8>94سااعط  لااا ازن ا زرا ا ازاااز ت  ااا ازخسااش ف ازيااشم  ح اا   عا , (لتساا بشً )لتساشهةً 
 %<4>> سااب   ليااالن  ن لازااأتر  ال تااًا  زراا   ي جعاا ,  %:= للااس ذزاا   ءااأ  ن

لن ًااف ا  ااس اسلاا ه, ؤ لااا  ًاااا  ازي ناا  يااالن  ن لازااأتر  تتاااك زراا  حاياا  تقايااا لااش ي ااش
لن ؤ ازخايا  از شلعا  ز  اشهأة لاش ي اشلازاأتر  لا  ًااا  ازي نا  تتااك زرا  % ?4;> سب  ل 

 4لا لسعسة  ل ًةم
 ن لار   ظا از بش  زن ا ازسعط  از ازأي  ازسش أة ػغت  ػطوػاضو ضػاضدابق

باضدضطةػقصاأ يل , لا اس  لاسم  ي  ه    ا ازسعط  از يتأز  ز    ًف اس اة ازسي  
  ااا ازسااعط  از  ااا ًااف  لالاهااش  خ اا   Aازأها اا  ازخشز اا  ًااف اضواضيغللةػاضطوتيضللةػ

تخقاا  اال ااابشط ًااف راا  اس اااة لت اابس ًااف  هااس از  اات حشاااش  اسًاااا  ازاا يا ت ااا  
لت  تقأيا   ا ازسعط  از ازأي  از يتأز  ًاف اس ااة ازساي  ي   ناشً  لعا   ,إز ر  ازسعط 

لق ااشا ازسااعط  از ازأيااا  لااا  ااةا ( از اابش )ازأهااا  ازتااف حصاا  لع رااش  ًاااا  ازي نااا  
ز نيااااأ لااااا اإلياااااشع ي  ااااا ازاااااا ع زعهصاااا  از شزاااا  از ااااشص )ازاااا ي  لأتاااا  ازبشح اااا  

( 93;8)لتتها  ها م ازنت ءا  لاس لاش ت  اعت إز ا   ها ا  ازساشز  , ( شإلااا ا  از نرء  
 ن اتءاااشم جاااة  از احعااا  از ش  يااا  ازيشلااا   خااا    اااشز   ازاااابا االات اااشلف ازتاااف  لاااا

ازتااااف ( =@@8)ك ااااش تتهااا  لااااس  ها ااا  از ءااااشزف , رااا  اااااش  لت  اااطشً ت شه ااارش   اااااه  لي
يع اااشً زسااا طاة    يااا  لطعقااا  لكشلعااا  لعااا  ازقاااااها   ت  اااعت إزااا    ااا  ال لاااا   ل ع اااشً ًل

 4 اس اي  لا لار   ظا اس نش 
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لاراا   ظااا ك  اا لااا ازبااشح  ا ازتاف تأكااأ تاااااس ازسااعط  لاس تتها  هاا م ازنتااش ا لال 
  ًف ر  ازتغ ااا  ازتاف ت اا  راش از ءت ياش  ًاف ازياشز   صاه   ش , از ازأي   ل تآكعرش

اااف از ءت اااس ازساااي  ي  صاااه   ش ااا هااا م ازنتاااش ا تأكاااأ تغ اااا لة ااا  اا اااش  ل  , لشلااا  ًل
 ا اً  كش ات ازية ا  ليرا  ,  شسلال  ًف اس اة ازسي  ي   ثنش  ل ع   ازتن ال  االات شل  

ح ااا  ,  اااا ًاااف ازهتااااة از تغ ااااةًقاااأ حاااأ  ً راااش تغ اااا كب, ًاااف لاحعااا  ازصاااغا  ل از باااا
إزاا  لة اا  , از سااتقاة هتاااةتخ زاات لااا لة اا  يساا  هش اسلااا لازسااعط  لازاهباا   ثنااش  از

 (4?8;8, ازس  )يس  هش ازتهشه  لازت ء س لاإلهشش  لاز  هى  ثنش  ازهتاة از تغ اة
ال ت اااشه ازتيعااا   لاال هتاااشع لعااا  ازياااشز  از اااشهاف لاااا  اااةا ل اااش    لال شاا   ن

ًاااف تغ اااا  اً كب اااا   اً  له  لا ت اااشه ازقنااا ا  ازهااااش   ,  ا  ااا م از  تعهااا  از قاااال ة لازاإللاااة
, ل  اابخت ازية اااش  تتساا   شزها ياا  لاال اااتقةز  , ازية اا   اا ا  ًاااا  اس ااااة از احااأة

 (84:;8, از ط  )ازتسشلجل  بخت ازية     ا اا ش  لاس نش  تتس   بي  

ي ادللةػحللومػأظطللاطػاضدللضطةػاضواضيغللةػاضفلل وقػسللسػادللتجاباتػرغظللةػاض:ػثاظغللًا
,ػاضوطلل )اضدللائيةػسللسػا دلل ةػاضدللوويغةػوبوللضػاضطتمغلل اتػاضيغطوز اسغللةػػػػ

اضطدللتوىػ,ػ"بلليو- غلل -ح لل "طصللاوػاضظذلل ةػ,ػاضتخصللاػاضي ادللسػ,ػاضجللظ 
طدلتوىػتوضلغ ػػػ,ػ"طضصغلةػاضدلصوػػ-ظوعػاضدلصوػػ-اضيخمػاضذه ي"االشتصايي
 (:اضواضيغو

 ن اسم  ك اا ت اأ اً ًاف ازساعط  لاس  ا ازنتش يتاج لاػباضظدبةػضطتمغ ػاضوط 
ازتاف ت  اعت إزا   ن  ( 9339) ها     ا  اياأله م ازنت ء  تته  لس , اس نش  اس غا  نشً 

 ي  ن ازسااعط  از ازأياا  تتءاا  إزااا  , لة اا  ازسااعط  از ازأياا   ي ااا اس نااش  لة اا  جا ياا 
م  ك اا التاأاالً لاس ك اش  لضاخت ازنتاش ا  ن اس, ازت ه   كع اش تقاأم اس ناش  ًاف ازي اا

, اسكباااا  ااانشً ًاااف ازساااعط  لااس اس ناااش    تساااشهةً  لت ااا ن اسم  ك ااا, اس نااش  اس اااغا  ااانشً 
 4ازتف  ب  اإلششهة إز رش( 9339)لتته  ه م ازنت ء  لس  ها       ايأ

اس   ك اا ت اأ اً ًاف ازساعط   لضاخت ازنتاش ا  ن ػاضجلظ ػباضظدبةػضطتمغل ػػ
ك  ااا لااا ازأها ااش  ازتااف  ااياات ًااف از ءت ااس تتهاا  لااس  لهاا م ازنت ءاا  ال , لااس ازاا ك ه
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ازتاف ت  اعت إزا   ن اس ااة اسه   ا  لت اأ ة ( 3@@8) ها ا    اايلازتاف لنراش , ازيا ف
ازتاف ت  اعت إزا   ن ( 8@@8) ها     ااي  ل, لس اإل ش   ك ا لا ت أ هش لس از ك ه

 شااأ حااأة لااس  شاا شا ازتااأ   اس اااي ًااف  ياا  شااألن اس نااش  لااا از اابش  ازءااشليف 
ازتاااف ت  اااعت إزااا   ن ازساااعط  ( 9338)   ااا  اياااأل  ها ااا  , إل اااش  لنراااش لناااأ ازااا ك ها

از ازأياا  ًااف اس اااة ازع ب اا  ت  اا  إزاا  إلطااش   ااأه  كبااا لااا حاياا  ازتصااا  زعاا ك ه لناا  
لت  اا  إزاا  از سااشلاة  ااا ا ,  شزنسااب  زا ااش  ًااف از ءااشال  ازتااف تتصاا   ساا ي  ازيش عاا 

  ًاااف از ءاااشال  ازتااااف ت ااا ن ً راااش  ااا ي  ازيش عااا  ب اااا لياضاااا    نش راااش ازااا ك ه لاإل اااش
ازتاف ت  اعت إزا   ن  ساب  كب ااة لاا ( <?@8)ل ياشً ال تته  لس  ها ا  ازسا أ , زعترأيأ

 4اا ش  تاى  ن ازبنت يء   ن تيشل  ليشلع   ك ا ت أ اً لا از زأ
تساشهةً  اسم  ك اا  اعط لكا ز  لتب ا لا  تاش ا ازأها ا  ازخشز ا   ن  اعط  اس  

لس  ن ازنت ء  ازسش ق   لضاخت ازي اس  شزنساب  زساعط  اس   ,لس از ك ه  لن اإل ش 
ل اااش , ب اااا لنااابط   تسااشهع اس  ازإزااا   ن   ااا  اااعط  ل ااأ ياااااس ذزاا  , از ت ااأ ة

 ن اس   أ يختشج إز  ازت اأ  ًاف    ين  ,ًف ه ا ازن ا زصشزج از ك ه شً  لط  اهتهشل
, ل ااش يااى ً راش اال ااا   راش ت ااأ , تتطعا  ازتااأ   اس ا ي  يا  از  ا ا  اس اااي  ازتاف

ِ با  هنشك  ي  از  ا   ازتف تتطع    ا  عط   أ ت ا ن ز نا  لال تيناف ازااي  لاا ل 
 4هش اس نش    رش تسشه أليي, از ازأيا

 ك اا لاس   اعط  اس  ليتأزا  ن  ازنتاش ايتااج لاا  اضتخصاباضظدبةػضطتمغ ػ
 ك ااا لت ااأ ة لكا ز   ااعط  اس  ت ا ن ل ااعط  اسم , اس ناش  ازاا يا ت صصار  لع ااف

 4لس اس نش  از يا ت صصر   ظاي
ذا  ًااالل اتاااج لااا ازنتااش ا   اا  ال ي اااأ طصللاوػاضظذلل ةػػباضظدللبةػضطتمغلل 

 الزا  إحصاش     ا ا ا اتءش ش  ل نا  ازأها اا  حا ا    اشط ازساعط  ز ا  لااا اس  لاسم 
,  ا ااا  از  ع ااا ) اا اً   ن ازن ااايةازسااش أة ًاااف اس اااة ازساااي  ي  تيااانى ال ااتة  ل اااش

لتته  ه م ازنت ءا  لاس  ها ا  , ( أل, هي , حاا)  ا   از  ع   ل , ( شهج از  ع  
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ازتااف ت  اعت إزاا  لااأم لاا   لة اا   اا ا إ هاك از ابش  زسااعط  از نااس ( 3@@8)  ااي 
 4اس اي تينى ز  شن ازس ا
ازخشز       ال يتاج لا  تش ا ازأها    اضطدتوىػاالشتصاييباضظدبةػضطتمغ ػ

 ااا ا ا اااتءش ش  ل نااا  ازأها اا  حااا ا    اااشط ازساااعط  ًاااالل ذا   الزااا  إحصااش    ي اااأ 
 ,از ازأياا  ازسااش أة ًااف اس اااة ازسااي  ي  تياا   ال ااتة  از ساات ى اال تصااش ي زأل اااة

ازتااف ت  ااعت إزاا  لااأم لااا   لة اا   اا ا ( 3@@8)لتتهاا  هاا م ازنت ءاا  لااس  ها اا    اااي
لز ا  شاشه   تاش ا  ها ا    ااي إزا  , س نش  زعسعط  اس اي     اس اة ل  ا إ هاك ا

لال تتهاا  لااس ,  ن  ااعط  از نااس اس اااي ت اا ن  ك ااا ًااف اس ااا ذا  ازااأ   از ت  ااا
ازتف  لضخت  تش ءرش  ن اسلراش  ازةتاف لسات اها  Assadi & others, 2011 ها   

 4ل    تبايااً زر ا ازتسعا  ك ا تسعطشً , اال تصش ي لن ه 
 ن اس  ازا ي  تبا ا لاا ازنتاش ا طدلتوىػتوضلغ ػاضواضليغوػػػضظدبةػضطتمغ ػبا

اسم ل , يخ اا  از اارش ة ازءشلي اا   ك ااا التااأاالً ًااف ازسااعط  لااا  ق اا  لساات يش  ازتيعاا  
, ازتف تخ   از رش ة از ش  ي   ك ا التاأاالً ًاف ازساعط  لاا  ق ا  لااحا  ازتيعا   اس ااى

ازتاف  لضاخت  تش ءراش  ن  Assadi & others, 2011لال تته  ها م ازنت ءا  لاس  ها ا  
 4ل    تبايااً زر ا ازتسعا  ك ا تسعطشً  اسلرش  اس   تيع  شً 

ػ:طيىػاطتثامػأس ايػاضوغظةػاضذبابػضضدضطةػاضواضيغة:ػثاضثًا
ًقاااأ  عااا  , ك اااهت  تاااش ا ازأها ااا  ازخشز ااا  الت اااشا  ًااااا  ازي نااا  زعساااعط  از ازأيااا 

 4:@4:ا از ت  ا ازخسش ف ازيشم زةلت ش
ػ:وغتدقػطعػعذهػاضظتغجةػطاػأذا تػإضغهػاضظتائجػاضتاضغة

لاا  ًااا  ازي نا   % ;? ل شاشه, لا  ًاا  ازي نا  لاا جاشلتر  ز ازاأير % 48?? كأ
ااار     ن  سااب  ل يااأ ذزاا  لااأم االلت ااشا سلالااا از ازااأيا ز   رااش تي اا  لااا حااايتر , ًه

يا لر اا  ًااف هاا ا از  اات لااا ن  ااعط  از ازااأأل لااا  ًاااا  ازي ناا  يياا  %;4?<, % =4<<
لااا  %?4:=ل شااشه ,  رااشال ااأ لااا ازتق ااأ زاا ز  لخعرااش  ا  ااشً ت اا ن ًااف  رااش ح ااشتر , ل  
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ليي ااا لن , ًاااف اسلااا ه ازتاااف ت صااار  ر  ًااااا  ازي نااا    رااا  يتقبعااا ن لارااا   ظاااا لازاااأي
ال  %=34>ل ك ااا لااا  صاا  ازي ناا   ,%>94= ت ا رااشتر  ل صااش خر  ح اا   كااأ ذزاا  

 4تنه    لالا از ازأيا  لن ا تنشع يءألن حااشً ًف
ي ت عااا ن زعساااعط  ( از ااابش ) ن  ًااااا  ازي نااا  ػغت للل ػطلللوػاضظتغجلللةػاضدلللاب ةػ

زسااااعط    ًاااااا  ازي ناااا  ا ااااتءش    Aًااااف ازأها اااا  ازخشز اااا  باالطتثللللام ليقصااااأ, از ازأياااا 
لتااا  تقاااأيا لاااأى الت اااشا  ًااااا  ازي نااا  از ااابش  زعساااعط  از ازأيااا  ًاااف اس ااااة  ,از ازاااأيا
 نااشً  لعاا  ازأهااا  ازتااف حصااع ا لع رااش  ًاااا  ازي ناا  از اابش  لااا  ااةا لق ااشا  ازسااي  ي 

ز نيأ لا اإلياشع ي  ا ازاا ع زعهصا  )االلت شا زعسعط  از ازأي  از ي  لأت  ازبشح   
له م ازنت ءا  ال تتها  ك  اااً لاس لاش ت  اعت إز ا  , (از شز  از شص  شإلااا ا  از نرء  

 اأ الت اشا تاشم لاا از ابش  س اشز   ازاابا االات اشلف     ال ي( 93;8) ها   ازسشز 
لكاا ز  ( =933)لز اا تتها  لاس  ها اا  لصاطه  للساع , ازساش أة ًاف اس ااة ازسااي  ي 

لا ًاااااف   اااااا أ  ن از ااااابش  ازااااا يا   ااااا ازتاااااف ت  اااااعت إزااااا  (  @933) ها ااااا  لصاااااطه 
ك ااا لااا  , ي  عاا ن إزاا   ن يتصااًا ا  ةيءش  اا  تءااشم ازسااعط  از ازأياا ( ليتأزاا ) ي قااج اا 

 4  ا لتسعط   ل ز ن  ًف تيشلعرشًف لا أ از بش  از يا   

اضذبابػحومػطيىػاالطتثامػضضدضطةػػاضف وقػسسػادتجاباتػأس ايػاضوغظة:ػ ابوًا
,ػاضتخصلاػاضي ادلسػػ,ػاضجظ ,ػاضوط )اضواضيغةػوبوضػاضطتمغ اتػاضيغطوز اسغة

ظلوعػػػ-اضليخمػاضذله يػػ"اضطدتوىػاالشتصايي,ػ"بيو- غ -ح  "طصاوػاضظذ ة
 (:طدتوىػتوضغ ػاضواضيغو,ػ"طضصغةػاضدصو-اضدصو

يتاااج لااا  تااش ا ازأها اا  ازخشز اا    اا  ال ي اااأ ًااالل ػباضظدللبةػضطتمغلل ػاضوطلل 
 لل ااذا   الز  إحصش       ا ا تءش ش  ل ن  ازأها   ح ا االلت شا زعسعط  از ازأيا  

  Darling & Others  ?933 لاس  ها ا ال تتها  ها م ازنت ءا  ل , (از ابش ) ًااا  ازي نا 

 4ازتف ت  عت إز   ن از ااهق ا يق  الت شزر  زسعط  از ازأيا كع ش تقأم  ر  ازي ا
 لضااخت  تااش ا ازأها اا   ن ازاا ك ه  ك ااا الت ااشالً ػباضظدللبةػضطتمغلل ػاضجللظ ػػ 

لاا  ?8;8لال تته  ه م ازنت ء  لس لاش ت  ا  إز ا  ازسا   , زعسعط  از ازأي  لا اإل ش 
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,  ق    ثبتت  ن ازهت ش  ي ت عا زعسعط  اس  ي   ك ا لا ازا ك ه ن  ي  ازأها ش  ازتطب
ازتاااف ت  ااعت إزااا   ن ( ?<@8)كاا ز  ال تتهاا  هااا م ازنت ءاا  لااس  ها ااا  حطاا  لل ااف 

ل يااااشً ال تتهااا  لاااس  ها ااا    ااا  اياااأ , ازهتاااشة  ك اااا الت اااشالً زعساااعط  از ازأيااا  لاااا از اااش 
 4عط  از ازأي  لا از ك هازتف ت  عت إز   ن اإل ش   ك ا الت شالً زعس( 9339)

ًاالل ذا   تبا ا لاا ازنتاش ا لاأم لاا  ػاضتخصلاػاضي ادلسػػباضظدبةػضطتمغ ػ
 ت صا از للت شا زعسعط  از ازأي  اال الز  إحصش      ا ا تءش ش  ل ن  ازأها   ح ا 

 4ازأها ف
 لضاخت   (خا جػاضططضصلةػ-ياخمػاضططضصة)باضظدبةػضطتمغ ػطصاوػاضظذ ة

ذا   الزااا  إحصاااش     ااا ا ا اااتءش ش  ل نااا  ازأها ااا  حااا ا  ازنتاااش ا لاااأم لاااا   ًاااالل
 (4 شهج از  ع  ,  ا   از  ع  ) ل شن ازن يةل االلت شا زعسعط  از ازأي  

 شاشه   ,(بليوػ- غ -ح  )باضظدبةػضطتمغ ػطصاوػاضظذ ةػياخمػاضططضصة
ازأها ا  حا ا لاأى ًاالل ذا   الزا  إحصاش     ا ا ا اتءش ش  ل نا  لأم لا    اازنتش 

لال , ( األ, هيا , حااا)ل شن ازن ية  ا ا  از  ع ا ل الت شا از بش  زعسعط  از ازأي  
لا أ ازتاف ت  اعت إزا   ن از ابش  ازا يا   ا( <?@8)تته  ه م ازنت ء  لاس  ها ا  ازسا أ

ل ااأ , لا ًااف ازخااااأ ًااف ازاياا   ك ااا الت ااشالً زعسااعط  از ازأياا  لااا از اابش  ازاا يا   اا
 اااين اا اااش  (  ها ااا  ازساا أ)زنت ءااا  ازتااف ت  اااعت إز رااش  هاااس ازأها اا يااااس ذزااا  إزاا  ا

ازاااايه  ا  ك اااا ت سااا شً  قاااا   ازطشلااا  از طعقااا  لاااا اا ااااش  ازخاااااي ا ازااا يا هااا   ك ااااا 
ازتاف ت  اعت إزا   ن از ابش  ( ?<@8)ل ياشً ال تته  لس  ها   حط  لل ف , تسشلخشً 

ياا  لااا از اابش  ازاا يا   اايلا ًاااف لا ًااف از ااأن  ك ااا الت ااشالً زعساااعط  از ازأأ ازاا يا   اا
 4ازاي 

ال ت ااأ ًاالل ذا   الزا  إحصاش    ػ,,باضظدبةػضطتمغ ػاضطدلتوىػاالشتصلاييػػ
 , اا ا ا ااتءش ش  ل ناا  ازأها اا  حاا ا االلت ااشا زعسااعط  از ازأياا  لاز ساات ى اال تصااش ي

ازتاف ت  اعت إزا    ا  زا س ز تغ اا   ا  ( 9339)لتته  ه م ازنت ء  لس  ها ا    ا  اياأ 
لال تتهااا  هااا م ازنت ءااا  لاااس  ها ااا  , ة تااايث ا ًاااف الت اااشا از ااابش  زساااعط  از ازاااأيااس اااا 
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ازتاف ت  ااعت إزا   ن االلت اشا زعساعط  از ازأياا  ي ا ن  ك اا زااأى ( ?<@8)حطا  لل اف
لكااا ز  لاااا ينت ااا ن س اااا  ,از ااابش  ازااا يا ينت ااا ن س اااا لسااات اهش اال تصاااش ي لاتهاااس

 4 لست اه  اال تصش ي لن ه 
إزاا  لااأم   ت اا ا  تااش ا ازأها اا ت اا ا  تااش ا ازأها اا   دللتوىػتوضللغ ػاضواضلليغوباضظدللبةػضطتمغلل ػط

لت اشا  زعساعط  االلا   ًاالل ذا   الزا  إحصاش     ا ا ا اتءش ش  ل نا  ازأها ا  حا ا 
 4از ازأيالست ى تيع    لاز ازأي  

,ػاضذلبابػضضواضليغوػباضتليخمػسغهلاػػػػػاضحيويػاضتسػالػغدط ػأس ايػاضوغظلةػػ:ػخاطدًا
  :اضذخصغةوغويوظهاػطوػا طو ػ

لال , ش صاا  ياااى از اابش    رااش  اً باا ا لااا  تااش ا ازأها اا  ازخشز اا   ن هنااشك  لاا ه ت
 Aلتتاج لا ازنتش ا اات  , ي اً  لع  تأ   از ازأيا ً رش

 اً تيك ااأ لهاا ا ييااألااا  ًاااا  ازي ناا   ن لازااأير  يختالاا ن  ااااهاتر ,  %49:?  كااأ
  ازي ناا  لاأ اً لااا ليتااج لاا إاش ااش   ًااا, لعا  احتااام از ازااأيا ز ص  ا ش    نااش ر 

لنراش   را  ال , اسلا ه ازتاف ياالن   راش لاا  ص  ا شتر  لال ياياألن تاأ   از ازاأيا ً راش
ك ااااش  ن , % >94=ل ااااأ  يااااأ ذزاااا  , يساااا خ ن زع ازااااأيا  تهتاااا    شاااا ش ه  از ش اااا 

لز اا , لا  ًاا  ازي ن    ألا لأم ل اًقتر   تأ   از ازأيا ال ت اشه ه اياشتر % ;84=
اا  ز اابش    راا  ال يسااتط ي ن  ن يقاهل ياااى ا اً  ه  ءااأ  ن هنااشك  لاا هااش  ااألن إذن  ل ليًا

اا  A لنرااش, از ازااأيا لااا  ًاااا  ازي ناا  لااأم ا ااتال ان از ازااأيا ًااف ازاا هش   %;4><ًه
لااا ازي ناا  لعاا  ضااالهة ل اًقاا  از ازااأيا  %?4<<لتيك ااأ , زة ااتااحش  لااس   ااأ ش ر 
اااا ن لاااا ازي نااا  ي %>34@ك اااش  ن , لعااا  ا ت اااشه شااااي  ازخ اااشة ً ااااة ازساااها لاااس ًا

 4اس أ ش   لن     ل اًق  اسه 
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ػ-اضطوتيضلةػ-اضطتذلييةػ)اضوالشةػاال تباطغةػبغوػأظطلاطػػدلضطةػال بػػػػػ:دايدًا
ػ(:اضطتداعضة-اضطوتيضةػ-اضطتذيية)وبغوػأظطاطػدضطةػا  ػ,ػ(اضطتداعضة

اس   ااااااعط     ااااااشط  ن هنااااااشك لة اااااا  جا ياااااا   اااااا ا   لضااااااخت  تااااااش ا ازأها اااااا 
,  از يتأزاااا, ةاز ت ااااأ )سم ا ااااعط     ااااشط ل اااا ا  ,( از تسااااشهع,  ز يتأزااااا, ةاز ت ااااأ )

ًة راش ت اا ن , ل ااش ييناف   اا  كع اش كش اات ازساعط  از ازأياا  ليتأزا  لنااأ اس , ( عاز تساشه
, لااا اس  لاسم ز اا    له اا ا ًااف  ق اا     ااشط ازسااعط  از ازأياا , ليتأزاا   ياااشً لنااأ اسم

لااااا اسم لاس  ًااااف اس اااااة  ز ازأياااا  ز اااا   لعاااا  تقااااشه  ازسااااعط  ا لهااا م ازنت ءاااا  تااااأا
, ل ااش يأكااأ تغ ااا لاكاان از ااا ة ًااف اس اااة ازسااي  ي , ازسااي  ي  لااا لاراا   ظااا از اابش 
ًااف اهتهااشع از اكاان االات ااشلف زا ااش  لااا  ن ( ?8;8)لهاا ا يأكااأ لااش  شااشه إز اا  ازساا   

   ااا ا ازااا ك ه لا ت اااشه از قشًااا  لازتا  ااا  لازتيعااا , ًاااف ازهتااااة از تغ ااااةازساااي  ي  اس ااااة 
ح ا    ابج ,  له كب ا ًف تغ ا لاكن ازنلا  االات شلف  ا   اس اةكشن ز  , لاإل ش 
له م ازنت ء  ازتاف ت  اعت زراش ازأها ا  ازخشز ا  تأكاأ , ًف تن ال  اسجهشا اً  شها  اً زرش  له 

 ل ازتقع اا  لااا  ه  تاا  ًااف ات ااشذ ازقااااها  زااألم ال ي  ااا إ  ااشهم  اً لعاا   ن هنااشك لااا  
تغ ااااً لتخاا الً ًااف جب ياا  لشاا   اس اااة ًااف از ءت ااس ل ااش يااأا لعاا   ن هنااشك , اي اس اا

لها م ازنت ءا  , ح     بخت از ا ة تي    لهاً  ًا  لل شهك   ك ا ًشلع  , ازسي  ي
ازتااااف ت  اااعت إزاااا   ن  اااعط  از نااااس اس ااااي ًااااف ( 3@@8) ال تتهااا  لاااس  ها اااا    ااااي

 لتته  لاس  ها ا  از ءاشزف, ط  اسم لخأل ة  ن ش  ع, از ءت س اسه  ف تتاكن   أ اس 
ازتااف ت  ااعت إزاا    اا  ز ساات هنااشك  ااعط     ياا  لطعقاا  لكشلعاا  لعاا  ازقااااها  ( =@@8)

 4اس اي 
لذزا  لاا  اةا , عساعط  از ازأيا لأى الت شا از ابش  ز تظاوضتػعذهػاضي ادة

 Aثةث  لخشله   ش   
اا     ااشط ازسااعط  از ازأياا  ازسااش أA از خاا ه اسلا ة ًااف اس اااة ازسااي  ي  لااا ليًا
ح اا   لضااخت  تااش ا ازأها اا   ن ازسااعط  از ازأياا  ازسااش أة ًااف , لاراا   ظااا از اابش 

تأكأ     لع  ازاب  لا ازتخ ال    له م ازنت ء, اس اة ازسي  ي  هف ازسعط  از يتأز 
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ازخااشهي  لازتغ ااا  االات شل ا  إال  ن اس ااة ال تااناا از أ سا  االات شل ا  اسها  ًااف 
لتأكأ ه م ازنت ء  ا تهاش  لظاشها ازية ا  ازتساعط    ا ا اا اش  ,  شة از بش  ازسي  يح

لإلطااش  اس نااش  ازخاياا  ًااف ت ا اا  , زتخاا  لخعرااش ازية اا  ازقش  اا  لعاا  ازخاا اه, لاس نااش 
لهااا م ازنت ءااا  , لساااتقبعر  از ارااا  ازتاااف تتهااا  لل ااا زر  لا اااتيأا ه  ًاااف  هاااس از  ااات

ل اأ ياااس ذزا  , بشح  ا ازتف تأكأ تاااس ازسعط  از ازأيا ت شز  لار   ظا ك  ا لا از
لازتااف , إزاا  جب ياا  از ءت ااس ازسااي  ي ازاا ي يساات أ    اا  لااا تيااشز   ازااأيا اإل ااةلف

 4تأكأ لع  حق ل كةً لا اا ش  لاس نش 
للااا  تااش ا ازأها اا  يتاااج  ن هنااشك تغ ااااً لتخاا الً ًااف جب ياا  لشاا   اس اااة ًااف 

ح اا  ,  ااةا ازتخاا ا ًااف لاكاان از ااا ة ًااف اس اااة ازسااي  ي لااا , از ءت ااس ازسااي  ي
ل   ااشط  ااعط  ,  لضاخت  تااش ا ازأها ا   ن هنااشك لة اا  جا يا   اا ا    ااشط  اعط  اس 

ًة رااش , ل ااش يينااف   اا  كع ااش كش اات ازسااعط  از ازأياا  ليتأزاا  لنااأ اس , اسم ًااف اس اااة
لها ا ياأا لعا  , از ازأيا  له ا ا ًاف  ق ا     اشط ازساعط , ت  ن ليتأز   ياشً لناأ اسم

ل ن هنااشك لااا  اً , تقااشه  ازسااعط  از ازأياا  ز اا   لااا اس  لاسم ًااف اس اااة ازسااي  ي 
ًقاأ   ابخت , زألم ال ي  ا إ  اشهم  ل ازتقع ا  لاا  ه  تا  ًاف ات اشذ ازقاااها  اس ااي 

 4لل شهك   ك ا ًشلع  , از ا ة ًف اس اة ازسي  ي  تي    لهاً  ًا 
لاز تيعقاا  , تتيااشه  لااس ك  ااا لاا از قاا ال  ازيشلاا  زاابي  ازبااشح  ا لها م ازنت ءاا  

لازتااف تاااى  ن  ظااشم اس اااة ازيا  اا  ,  ت ايااس ازسااعط    ا اا  اس اااة ازيا  اا   صااه  لشلاا 
ل ن هااا ا از ءت اااس ال يياااا  ذاتااا   إال  صاااهت  ,  ظاااشم   ااا ي  اااش   لعااا  ا اااتيبش  از اااا ة

ل اههش  ياأ  لاا ازتهسا اا  ازتاف لاا  ,(=@@8لازتف ذكا  ياشً لنرش از ءشزف ), از ك هي 
  راااش لقااا ال  لشلااا  ال تنياااأ لاااا ك  راااش لباااشها   ظايااا  ال تساااتنأ إزااا   ها اااش  A  ه راااش

ل شزنساااب  زنتااااش ا ازأها ااا  ازخشز ااا  ًة اااا  ه  اااش ي ااا ن شاااا   ل ن ااا  اس ااااة ًااااف 4 ل أا  ااا 
  ت ءاا , از ءت ااس ازسااي  ي ي تعاا  ل ااش هاا  ل ااا   ًااف از ءت ااس ازيا ااف   اا   لااشم

ال طاةل ازنظااشم اس اااي لاا  ش ااس از ااايي  اإل ااةل   ازسا خش  ازتااف  لضااخت   اا   
ال ضااه "الت اش اً لعا  ازقشلاأة ازهقر ا  , اعف ازخق ل لاز ااباش  ز ا  ًاا  ًاف اس ااة
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 ل  اا ا اإل اا ة ,  ل  اا ا اا ااش  لاس نااش ,  اا اً   شزنسااب  زعية اا   اا ا ازاانلا ا" لال ضااااه
 4   يار  لس  ي 

ا  لاأى الت اشا از ابش  ازساي  ي زعساعط  از ازأيا A از اش ف زعأها ا از خا ه   ,ليًا
, ح اا   لضااخت  تااش ا ازأها اا  الت ااشا از اابش  زعسااعط  از ازأياا  ًااف اس اااة ازسااي  ي 

لال ش   ن ه م ازنت ء  لت اًق  لس ازنت ء  ازسش ق  ازتف ت ا ا إزا   ن ازساعط  از ازأيا  
ا يأكأ  ه    ازسعط  از ازأيا  ًاف  ا ة لت ش ا  له , ًف اس اة ازسي  ي   عط  ليتأز 

ًشز بش  از يا   يلا ًف   ا تت  ان  ان ا ازساعط  از يتاأا ي  عا ن , ازية ش  اس اي 
إز   ن يتصًا ا  شيءش    تءشم ازسعط  از ازأي   ك اا لاا ازا يا  تا ا لاا   اا لتساعط   ل 

  رااش جشلاا  لطعقاا  ال تيتااأ  لال يينااف الت ااشا از اابش  زسااعط  از ازااأيا4 ز ناا  ًااف تيشلعرااش
 ي   ااا  الت اااشا ال يق اااأ لاااا حايااا  اس ناااش  تق  اااأاً  ,    صااا شتر  لاحت اااشار  زة اااتقةا

لازتاف , ليأيأ ذز  ازيأيأ لا إاش اش  از بخا ث ا لعا  لباشها  لق اشا االلت اشا, كشلةً 
, يتر  ن بشزب اا   ًاااا  ازي ناا  يأكااألن  ن الت ااشزر  سلالااا لازااأير  ال تي اا  لااا حااا A لنرااش

ل  راش , ك ش  ششه بشزب    ًاا  ازي ن   ن  عط  از ازأيا لر   ًف ها ا از  ات لاا ح اشتر 
 4ز ا ال  أ لا ازتق أ  يلالاهش,  عط  ت  ن ًف لخعرش  ا  شً 

لها  از اشص  شزخاأل  ازتاف ال  Aليأكأ ه م ازنت ءا  از خا ه از شزا  زرا م ازأها ا 
 ,از  صاا  لييااأل رش لااا اسلاا ه ,   ً رااشيساا ج  ًاااا  ازي ناا  از اابش  زع ازااأيا  شزتااأ 

لها ا يياأ تيك اأاً , ح    كأ بشزب    ًاا  ازي نا  از ابش   ن لازاأير  يختالا ن  اااهاتر 
ك ااش  لضااج  ًاااا  ازي ناا  لااأ اً لااا اسلاا ه 4 لعاا  احتاااام از ازااأيا ز ص  اا ش    نااش ر 

,  ش ه  از ش اا تهتاا    شااA لنرااش, ازتااف يال رااش  ش اا  لال يابباا ن  تااأ   از ازااأيا ً رااش
لهنااشك  لاا ه يقااا از اابش   ااي ر  ال يسااتط ي ن  ن يت اا لا ً رااش  ااااهاً 4 لا ت ااشه ه ايااشتر 

اا  از ازااأيا,  لن   اا  إذن لااا از ازااأيا ازاا هش  زة ااتااحش  لااس A لنرااش,  ل  لن ليًا
 4ازسها لس اس أ ش , ا ت شه شاي  ازخ شة, اس أ ش 

,   لازت ش ا  اس ااي  ا ا اا اش  لاا اش له ا يينف   ا  ز نياأ لاا ازاالا ا اس ااي 
, ل ن ي ءس اا ش    ناش ه   لعا  تخ ا  از ساألز  , ال أ  ن ي  ن ازيطش  لتبش ا   نر 
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لس لأم ازتاا اف لازتساشه   ك اا ل اش يتطعبا  , لتقع   ازق    لاز  ا س ازتف تها  لع ر 
لف لاال هياااشزف حتااا  يتر ااي از ناااشا اس اااي ازصاااخف از نش اا  زعن ااا  االات ااش, از   اا 

 (A8@>4 98;8, ازت يءاي)ازصخ ج زأل نش 
لا  اةا  اس االع  از هت حا  يتااج لاا إاش اش   ًااا  ازي نا  از ابش  لاأى للاف 

للاااأى إ هاكرااا  سه  ااا  ازية اااش   ااا ا اا اااش  لاس ناااش  ًاااف , از ااابش   يه  ااا  اس ااااة 
ط  از ازأياا  ًااف للااس  ن  تااش ا ازأها اا   ثبتاات  ن   ااا ازسااع4 ت ش اا  اس اااة لتاا طرااش

إال  ن از بش  ًاف ا تااحاشتر  يطاشزب ن   نياأ لاا , اس اة ازسي  ي  ه  ازن ا از يتأا
لحشاااا  از ااابش  إزااا  اياااش ة ت ق ااا  از ازاااأيا , لازصاااأا     ااانر  ل ااا ا لازاااأير , ازخايااا 

اا  كاا  لااش هاا  اأيااأ حتاا  يسااشه  ًااف تقااشه  ااا عر  لااا ا اا  , لتطاا يا   هساار    يًا
م ااها  لاا از ابش  لأشاا لعا   أايا  ضاي  لت ع ا  زعساعط  ل أ ت ا ن ها 4   ش ه 

لاال اتقةا , للطشزبا   نياش ة ازتخااه لاا ازساعط  از ازأيا , از ازأي  ًاف اس ااة ازساي  ي 
تاايثااً   ز لتايثا از اابش   ا,  ش اا  لاس ازتسااشهع ازتقناف, ازتاشم  ي اأاً لااا ازاابا اس ااي

 4 ازية ش  اس اي   ثبتت ازيأيأ لا ازأها ش  تيث ام از عخ   لع 
اف  ناش  , لز ا  شزاب  لا  ن هناشك لأشااا  لعا  ازتغ اا ازخاش   ًاف از ءت اس ًل

لتهر  لاا از ازاأيا , لاز ي ا ي س ًف هبب  از بش  ازخص ا لع  حاي   كبا, اس اة
إال  ن هناشك , لجب يا  ازتغ اا ازخش ا  ًاف از ءت اس, زطب ي  لاحع  از بش  لاحت شااشتر 

 4 ش    ا   اس اة, ا لع  ا ت ااهي  ازت س   شزق   اس ش   لأشاا    اى تأ
 تش ا ازأها   لع  الت شا  سب  كب ااة لاا از ابش  ذكا هاً لإ شثاشً زعساعط   ًقأ  زت

قشً زعتهس اا  ازتف تقألرش ازنظاي  ازبنش    از ر ه  , از ازأي  ًةن ازتغ ا ازخاش   ًاف , لًل
زاا   هااا  لااأم ازتاا اان  ل لااأم اال ااتقااه ًااف زاا  يصاا  إ, از احعاا  ازخشز اا  ًااف اس اااة

ل ن اس ااااة ازساااي  ي  ال تاااناا تقااا م  شز تطعباااش  از ر ه ااا  از ن جااا   راااش تءاااشم , اس ااااة
, لال اازت لست اة ًف تي يا   لههاش ًاف ازتن اال  االات شل ا  لازاابا االات اشلف,   نش رش

لع   اعط  از ازاأيا ًشز بش  ز  ي    ا ليتاض ا , للش يخقق  ذز  لا ت اان زع ءت س
 4إال ًف  ي  اسل ه از  ص   از خأل ة
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  , ن   ااا  ااعط  لازااأير  هاا    ااا ازسااعط  از يتأزاا ًااف إن لاراا   ظااا از اابش  
لأشاا لعاا    اا  ال ااا هنااشك تقباا  لا اات ااهي  ًاف ل شه اا  از ازااأيا زااألهه  ًااف ازتن ااال  

ك اش , ازصااع   ا ازء عا ازتغ ا ال يينف  شزاالهة ل ن ا ,االات شل   لازابا االات شلف
 ظاا اس ناش   ً ارا , ازنظاي  ازتهشلع   ازالني له ا يت اً  لس , ازأها  ه م  تش ا   كأت 

از تبس ًف ل ع ا  اإلهشاش   اشسلا  ل ازنراف ًاف  خ  از ازأيا تتخأ  لا  ةا اس ع   
   4(اا ش  لاس نش )از  ا   ازتف ي ا  رش از تهشلع ن 
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 اتاضتوصغ:ػثاظغًا
ا ًاةن ازبشح ا  تقاأم لء  لا  لا,  نشً  لع  لش ت  عت إز   ها م ازأها ا  لاا  تاش ا

لع  اس اة ًاف از ءت اس ازساي  ي  ش ا  لاز ءت اس  ازت   ش  تيل   ن ي  ن زرش  ثا
 Aازيا ف لشل 

ازتاك اااان لعااااا  ازأها اااااش  ازتاااااف تشينااااا   قااااااشيش از ااااابش  لازتغ اااااا ًاااااف از ءت اااااس  84
 4ازسي  ي

لذزااا  لااااا  اااةا لقااااأ ,  اااا  ازساااعط  از ازأياااا  لل شه اااترش يه  از ازاااأيات ل ااا   94
 4ازنألا  لاز خشضاا  از  صص  زر ا ازغا 

 4إز  تخ   لسألز شتر  تءشم   نش ر  از ازأياضالهة  ل ة  4:
حتا  يساتط س  ا ا  اس ااة ت ء س   ع   ازخ اه لازنقاش   ا ا اا اش  لاس ناش   .4

ػ.از ازأان احت ا    نش ر 
تتبنشهااش از أ سااش  ,  ش اا   شال ت ااشها  اس اااي الا ل ااا   لها ازق ااشم  ي اا   4>

للااكان اال ت اشها  االات شل ا  , كشزء ي اش  از  ايا ,االات شل   ًف از ءت س
 4للاكن ازخ اه از جنف, لاإلهشش  اس اي

ل اااا   لها  تأهيب اااا  سًاااااا  اس اااااة لااااا  ااااةا از ااكاااان از ت صصاااا    ااااألن  4=
ليت  لاا  ةزراش ت ضا ج ازخقا ل ,  نش زت ض ج ازية ش    ا اا ش  لاس, اس اة

 4ًف ض   تيشز   ازأيا اإل ةلف ازخن  , لاز اابش  ز   جا  لنر 
 4ازتأهي  لع  ازتا    ازخأي   زأل نش  لس اال ابشط 4<
لازتاك ان ,  شزتيك أ لع   ه    ازسعط  از ازأيا  ازت ل   لا جاي  ل ش   اإللةم  4?

 ش ااا  ًاااف از  ااات , ازساااعط  از ازأيااا لعااا   اااعب   ازنتاااش ا از تاتبااا  لعااا  ضاااي  
 4ازخشضا

ت   ااا  ازبااااالا ازت ل يااا  ازتاااف تأكاااأ لعااا  حقااا ل از ازاااأيا ازتاااف   اهاااش ازاااأيا  4@
 4ازخن  
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 ه    تا    از ااع ازأينف  لا جاي  از    لا اهلل لن لا  از ي يأكاأ لعا  834
 4 ه    لاالشة از ازأيا لاال تيش  لا ازيق ل

ازء ا ا  از  تعها  زعية ا   ا ا اا اش  لاس ناش   از نيأ لا ازأها اش  لعا  إااا 884
 4ًف اس اة ازسي  ي 

ز اش زراش  ,إااا  از نيأ لا ازأها ش  ح ا ازسعط  از ازأي  ًف اس اة ازساي  ي 894
هاف اسلزا  ازتاف تشءااى ازخشز ا  ن ازأها    ح   , لا  ه    ًف ت ش   اس اة

 4لع  حس  لع  ازبشح  , ًف ازب ال  ازسي  ي 
از نيااأ لااا ازأها ااش  ازتااف تسااعا ازااا   لعاا   له ازت ن ز ا ااش ازخأي اا  إااااا  8:4

للعا  ازية اش   ا ا اا اش  , لاال تا ت ًف ازتيث ا لع  ت ش   اس ااة ازساي  ي 
 4لاس نش 

ػ
ػ
ػ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىملخصىالردالظىباللعظىالطربوظ
 واللعظىاالنجلوزوظى
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ىملخصىالرسالظىباللعظىالطربوظ
ى

 :مشكلظىالدراسظ
لسدددلطظىلالشدددبا ىىمددددمىامل دددا ى: عاللل  مشللل ال راسةرفلللل عللل  رات للل   مثللل تت

صوندظىمدطىطدو ىوطالبدامىةامطدظىالملد ىسدطودىىىىىىىىوصدغوظىصلد ىىىدراسدظىى:ىالوالدوظ
 .ىبالرواض

ى

 أهدافىالدراسظ
يراسيلل اعلاةل رااراشلا   راعل ي    ملس  رمتثل  راسةرفل إا  رات    عال   ف ت

مللخ لللط  تةارللة  ةرفللل ى للنرل عالل  عراللل مللخ ةللط  ىة االل     م للل رامالل  فلل ي  
 :وذل ىمطىخو ىاألهدافىالرئوسوظىاللالوظ ,ب ا ي ض

 .راشا   ااعاةل رايراسيلأع ر  را رال مس  رمتث    رات    عا  .1
أعل ر  تحسيس أنم ط راعاةل رايراسيل راع ئسة ع  رألف ة راع ي يل مخ ى هل نظ   .2

 .راشا  ا رال ر
ال يعلم  اايرالسيخ  شخصلرله  أع ر  را رال راشا   سرات    عا  رألمية رات  ي  .3

 . ب اتسل  عره 
, ااعلاةل رايراسيلل أعل ر  را رالل راشلا  بلرخ رمتثل   رات    عا  رانل ى  رام اييلل  .4

, راتخصللللد راسةرفلللل , راجللللا , را ملللل )ىبللللرخ ب للللر رامتدرلللل ر  راسيمي  رعرللللل
معلللللتي  ت الللللر  , رامعلللللتي  راليتصللللل   , "ةيللللل  -حضللللل "راخانرلللللل رام  نرلللللل 

 (.رايراسيخ
بللرخ أنملل ط راعللاةل رايراسيللل ا لل ا مللخ رأل  ىرأل  رات لل   عالل  رانلل ى  رام اييللل  .5

, راتخصللللد راسةرفلللل , راجللللا , را ملللل )ىبللللرخ ب للللر رامتدرلللل ر  راسيمي  رعرللللل
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معلللللتي  ت الللللر  , رامعلللللتي  راليتصللللل   , "ةيللللل  -حضللللل "راخانرلللللل رام  نرلللللل 
 .(رايراسيخ

, ىرام تساللللل, رامتشللللس ة)إيجلللل   را طيلللل   رالةتا ةرللللل بللللرخ أنملللل ط فللللاةل رأل   .6
 (.ىرامتع هال, ىرام تسال, رامتشس ة)ىبرخ أنم ط فاةل رأل ( ىرامتع هال

 لساؤالمىالدراسظ

 ."لسلطظىالوالدوظلالشبا ىىامل ا ىمدمى"رات    عا  تهس  راسةرفل إا  
 :الوظوولضمطىذل ىىاإلةابظىصل ىاللساؤالمىالل

ىااعاةل رايراسيل؟ أع ر  را رال راشا   م  مس  رمتث  :ىاللساؤ ىالرئوسيىاألو 
مل  أنمل ط راعلاةل رايراسيلل راعل ئسة عل  رألفل ة راعل ي يل ملخ :ىاللساؤ ىالرئوسيىال اني

 ى هل نظ  راشا  ؟
ال يعلم   شخصلرله  أعل ر  را رالل راشلا   سم  رألمية راتل  ي لى:اللساؤ ىالرئوسيىال الث

 ايراسيخ ب اتسل  عره ؟ا
 رمتثل   أعل ر  را راللهل  هال ف عل ى   ر   الالل إحصل ئرل بلرخ ىى:اللساؤ ىالرئوسيىالرابع

, راجلللللا , را ملللل ) ىبللللرخ ب لللللر رامتدرلللل ر  راسيمي  رعرللللل, راشللللا   ااعللللاةل رايراسيللللل
معلتي  , رامعلتي  راليتصل   , " ةيل  -حض "راخانرل رام  نرل , راتخصد راسةرف 

 ؟(يخت ار  رايراس

هلل  هالل ف علل ى   ر   الاللل إحصلل ئرل بللرخ أنملل ط راعللاةل ى:ىاللسدداؤ ىالرئوسدديىالخددامسى
, راجلللا , را مللل )ىبلللرخ ب لللر رامتدرللل ر  راسيمي  رعرلللل( ا للل ا ملللخ رأل  ىرأل ) رايراسيلللل

معلتي  , رامعلتي  راليتصل   , " ةيل  -حض "راخانرل رام  نرل , راتخصد راسةرف 
 ؟(ت ار  رايراسيخ

, رامتشللس ة)ملل  را طيللل رالةتا ةرللل بللرخ أنملل ط فللاةل رأل ى:ىاللسدداؤ ىالرئوسدديىالسددادس
 ؟(رامتع هال, رام تسال, رامتشس ة)ىبرخ أنم ط فاةل رأل  ( رامتع هال, رام تسال
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ى:اإلةراءامىالمنهةوظ
 . ةرفل ى نرل  :نوعىالدراسظ:ىأواًل

 .را شيرئرل  رالة ية رابماهج رامع  رال تم ع  : : منهجىالدراسظ:ى انوًا
 .رالفتا نل :أداةىالدراسظ:ى ال ًا

 :مةاالمىالدراسظ
  :المةا ىالبشري

ةاقلللللت هللللل ع راسةرفلللللل عاللللل  عرالللللل ملللللخ ةلللللط  ىة االلللل   م حالللللل راا للللل ايةيي  
, ع    م ل راما  ف ي  ب ا يل ض( راثق عل رإلفطمرل)رامعجارخ ع  مير  رإلعسر  را    

 .ة اب ىة اال( 737)ىعس ه  
  :كانيالمةا ىالم

ب ا ارل   را امرلل   -ةلط  ىة اال    –ةاقت راسةرفل ع    م ل راما  فل ي  
 .ع  مسيال را ي ض ,ىرأليع   رات ب ل اه  رإلنع نرلى 

  :المةا ىالزمني

 .هل1433-1432راسةرفل رامرسرنرل ع  رانص  راسةرف  رألى  ا     ةاقت
  :أهمىنلائجىالدراسظ

ى:سظأهمىالنلائجىالليىلوصلمىإلوهاىالدرا

الذذذذ أكث  أمذذذذث السمذذذذ    ل  ذذذذ    ), ااعللللاةل رايراسيللللل راشللللا   رمتثللل   أعلللل ر  را راللللل :أىالأىال
ى(.الكالدي  لن اإلن ث

مللخ ى هللل نظلل  أعلل ر  را راللل , علل  رألفلل ة راعلل ي يلراعلل ئس راعللاةل رايراسيللل  نملل ى:ىث نرلل   ث نرلل   
 .م تسالراعاةل هي نم  را ,راشا  
, ىال ييرعلة أبلسر  عال  تلسل  رايرالسيخ عرهل , رلشخصلها ف أميةر  ي   راشا   أنهل   :ث اث   ث اث   

 :ى  ء  حعب رألىاييل
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 .راتنترش ع  أشر ئه  راخ  ل .1
 .راتسل  ع  رلتر ة هيري ته  .2

, ىال ييرعللة أحر نلل   عالل  تللسل  رايراللسيخ عرهلل , شخصللرلهالل ف أملليةر  يلل   راشللا   أنهلل  ى 
 :ىه 

 .تحسيس أىي   رااي  .1
 .راتخصد راسةرف  .2
 .ثلريتا ء رأل هزة راحسي .3
ىراللسلي  ااميريللل رالا ت ىنرللل , تحسيللس أىيلل   م راللل الفللتخسر  رالنت نللت .4

 .بسىن عا  رايراسيخ
 (.را م )رلتر ة رامهال .5
 .رااا   ىرامظه  راخ ة   .6
 .را ه   ااعي  اش رء رالحتر     راخ  ل .7

 :ىه , أن يق ةىه  بسىن إ ن أى م  عل رايراسيخ   راشاال يعتةرل  ر  ها ف أمية ى 
 .ة ع  مل رأل سي ءرا ه   اام .1
 .را طيل مل راجا  رآلل  .2
 .ح يل راسلي  ىراخ ىج مخ راماز  .3
 .را ا  ر  .4
 .را ه   مل رأل سي ء اطفت رح   .5
 .رلتر ة ش ي  راحر ة .6
 .راعن  مل رأل سي ء .7
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Compliance Youth of Parental Authority,  

a descriptive study on sample of students of King Saud 

University in Riyadh 

 

 
Abstract 

 

Problem of the study: 
 To identify the Compliance Youth of parental authority, a 

descriptive study on sample of students of King Saud 

University in Riyadh. 
  

Objectives of the study: 
The study was seeking to identify the Compliance Youth of 

parental authority, a descriptive study on sample of students 

of King Saud University in Riyadh. 

 

The study sought to achieve the following main objectives: 

1. Determine the compliance of the sample (youth) to 

parental authority. 

2. Identify patterns of parental authority prevailing in the 

Saudi family from the perspective of young people. 

3. Identify the things that are considered by respondents 

(youth) private and parents are not allowed to 

intervene. 

4. Identify the moral differences between the study 

sample to comply with parental authority, and between 

some demographic variables (age, sex, area of study, 

background spatial "Urban - Rural", the economic 

level, education level of parents). 

5. Identify the moral differences between the patterns of 

parental authority for both father and mother and 

some demographic variables (age, sex, area of study, 

background spatial "Urban - Rural", the economic 

level, education level of parents).  
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6. Find relations between the correlation patterns of 

patriarchy (radical and moderate, and permissive), and 

between the authority patterns of the mother (radical 

and moderate, and permissive).  

 

The study questions; 
 To achieve the objectives of the study we will answer the 

following key questions: 

1. What's the compliance of the sample (youth) of 

parental authority? 

2. What patterns of parental authority prevailing in the 

Saudi family from the point of view of the sample 

(youth)? 

3. What matters considered by the respondents (youth) 

private, the parents are not allowed to intervene in? 

4. Is there a significant difference statistically significant 

between the study sample to comply with parental 

authority, and between some demographic variables  

 (age, sex, area of study, background spatial "Urban - 

Rural", the economic level, education level of parents)? 

5. Is there a significant difference statistically between 

Patterns of parental authority, and some demographic 

variables (age, sex, area of study, background spatial 

"Urban - Rural", the economic level, education level of 

parents)? 

6. What is the relationship between relational patterns 

patriarchy (radical, moderate, tolerant) and patterns of 

authority between the mother (radical, moderate, 

loose)? 

 

Methodological procedures: 

1. The type of study: descriptive study.  

2. The Way of the study: the path of social survey method 

the random sample. 

3. The study instrument: questionnaire. 
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Areas of study:  
The human sphere:  

This study applied on a sample of students and 

undergraduate students enrolled in the general preparation 

materials (Islamic culture) at the University of King Saud 

University in Riyadh, and the number (730). 

 

Spatial domain: 

Applied to the current study at the University of King 

Saud - students - colleges and scientific theory and its 

sections in Riyadh.  

 

Time domain:  

Was the field study in the first semester for the year 

1432-1433 AH. 

 

The most important findings of the study:  
First: Compliance respondents youth of parental 

authority, (Males are more in compliance with the parental 

authority of females). 
Second: The perspective of young people to the pattern 

of parental authority prevailing in the Saudi family is the 

pattern of parental authority temperate. 

Third: There are things that young people believe that 

is private, and never agree on the interference of the 

parents, which are:  

1. Inspection of their goods.  

2. Intervention in the selection of their hobbies. 

There are things they see young people in particular, 

do not agree sometimes on the interference of 

parents, namely:  
1. Determine the times of sleep.  

2. Specialization course.  

3. Acquisition of modern equipment.  
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4. Identify specific times to use the Internet, and access 

to websites without the parents knowing. 

5. Choice of profession (work).  

6. Dress and external appearance.  

7. Going to the market for the purchase of special 

needs. 

There are things that young people cannot decide 

without permission or knowledge of parents, namely:  

1. Going to restaurants with friends.  

2. Relationship with the opposite sex.  

3. Freedom of entry and exit of the house.  

4. Worship.  

5. Going with friends for the breaks.  

6. Choosing a life partner.  

7. Traveling with friends 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطلموظىعالمــراجــ
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  ع العلميةالمراج
 المصادر 
     الجاااا   , الت غ اااا تالت   ااااا لااااح   .(1241).محمااااص   لااا  الااااص   األلةااا   , األلةااا

  .كتةة المع رف للنش  تالتوز عم3 ال   ض  ,الطةعة األتلى, الث   
  محمص ز  ا  الن لا 3 تحق ق, لح   الةخ ري .(1244).محمص ب  اسم ع ل, الةخ ري ,

 .ةعة األتلىالط, دار طوق النج ة
     المكتةاة 3 ب  تت ,محمص مح   الص   .تحق ق,   داتتدسن  أب. أبو داتتد, السجست

 .العص  ة
     شاااع ا األر ااا ؤط  3 تحق اااق, مسااانص اممااا م أحماااص .(1244).أحماااص بااا  حنةااال, الشااا ة

 .  مؤسسة ال س لة, الطةعة األتلى ,تآخ تن
    3 القا   ة ,الطةعة الث   ة ,حمصي السلف 3 تحق ق, المعجم الكة   .أبو الق سم, الطة ا 

  .مكتةة ب  ت م ة
  الجاا   الساا بع, ماا دة ساال , لساا ن العاا  , (1211).جماا ل الااص   محمااص, باا  منرااور .

 . دار الفك  الع ب , الطةعة األتلى
 العربية المراجع  
  دراسااااة م صا  ااااة  .الساااالطة الوالص ااااة تالشااااة   .(4114).سااااع د محمااااص مكاااا , أبااااو ز ااااص

. رساا لة م جساات   غ اا  منشااورة .جتم ع ااة لع نااة ماا  الطلةااة الل ة اا   بج معااة  اا ر  ااو  ا
 .ل ة   3ج معة   ر  و  

  الطةعة األتلاى .س كولوج ة التنشئة االجتم ع ة .(1211).ل ل  محمص عل , أبو ج دت .
 .دار المس  ة للنش  تالتوز ع تالطة عة3 عم ن
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  السااالطة الوالص اااة لاااصل أبنااا   العااا مل    ااا  لاااورة  .(4112).محماااود محماااص, اسااام ع ل
رسااا لة . سااانة 11-11دراساااة مق ر اااة بااا   الجنسااا    ااا  الم حلاااة العم  اااة مااا  , الخااا رج

 ساااام الصراساااا ت النفساااا ة , معهااااص الصراساااا ت العل اااا  للطفولااااة .م جساااات   غ اااا  منشااااورة
 .الق   ة 3ج معة ع   شم , تاالجتم ع ة

  الهماوم تالمشاكالت 3 الشة   السعودي .(1246).للصراس ت تالةحوث تامعالم اسة ر
 .ال   ض. المجلص األتل .الج   األتل .(سنة 42 -11 م )تالتطلع ت

  اتج   ت الشة   الساعودي  حاو أ ا   ق  اة العولماة  .(1241). وف إب ا  م, ل الش خآ
 3ج معااة الملااو سااعود ,ول ااة اادا . رساا لة دوتااورار غ اا  منشااورة. علااى القاا م المحل ااة

 .ضال   
   دراسااة  3تا ااع الساالطة األبو ااة .(4111).حساا   ساا لم, الشاا عةت  ؛جماا ل محمااص, الةاا و

 .16-26ص ص . 12مج . تو  . المجلة الع ب ة للت ب ة. استطالع ة تحل ل ة
  سا اااا  ا جل ا يااااا  معجم مصطلح ت العلاوم االجتم ع اة .(1211).أحمص زو , بصتي    

 . مكتةة لةن ن3 ب  تت. ع ب اااا 
  األساا ة تالتنشاائة االجتم ع ااة  اا  المجتمااع  .(1241).محمااص عةااص المحساا , التااو ج ي

 .مكتةة العة ك ن3 ال   ض. الع ب  السعودي
  ماصل تعا  الشاة   الجا مع  باهدتار م االجتم ع اة(3 1212)عةاص الا حم  حسا , ج ن .

 .مكة المك مة, ج معة أم الق ل. رس لة م جست   غ   منشورة
     العنااااار األسااااا ي خاااااالل م احااااال الح ااااا ة(3 1246)تآخااااا تن,    علااااا جةااااا  , الجةااااا ,

مطةعااة م واا  الملااو   صاال للةحااوث 3 إلااصارات مؤسسااة الملااو خ لااص الخ   ااة ال  اا ض
 .تالصراس ت امسالم ة

     دراسة  ا   3األس ة السعود ة تتحص  ت العص  .(1222).تآخ تن, جة    عل , الجة
و ساا  األم اا ة لاا ت  .  اا  األساا ة السااعود ةبعااا المشااكالت تالتحااوالت االجتم ع ااة 

 .ال   ض 3بنت عةص الع    ألبح ث األس ة
   االتج  ااا ت األس سااا ة  ااا   ر  اااة علااام االجتمااا   .(1222).علااا  عةاااص الااا زاق, جلةااا .

 .دار المع  ة الج مع ة 3امسكنصر ة
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   الماااصخل  ااا  المم رساااة  .(1221).باااصر الاااص   ومااا ل, تعةاااصر ؛خ ااا ي خل ااال, الجم لااا
المكتااا العلماا  للكمة ااوت  تالنشاا  3 امسااكنصر ة. مهن ااة  اا  مجاا ل األساا ة تالطفولااةال

 .تالتوز ع
    دراس ت    علم االجتم   الع ئل 3 األس ة تالمجتمع .(1221).إب ا  م مة رك, الجو. 

 ..دار ع لم الكتا للطة عة تالنش  تالتوز ع3 ال   ض .الطةعة األتلى
  األساااا ة تال ااااة   .(1244). شاااا لبااا   اااا  ر ,  تماااا تالباااا  معجاااا؛ محمااااص , الح ماااص

 .مط بع الج معة3 ال   ض .االجتم ع 
  دراسااااة تحل ل ااااة  فساااا ة  3الشااااة   الخل جاااا  تالمسااااتقةل .(4111).مصااااطفى, حجاااا زي

 . الم و  الثق    الع ب 3 ب  تت .اجتم ع ة
   الطةعااة الث   ااة عشاا . ألااول الةحااج االجتماا ع  .(1221).عةااص الة ساا  محمااص, حساا. 

 .مكتةة ت ةة3 الق   ة
   دراسااة تحل ل ااة  اا   3النر  اا ت االجتم ع ااة المتقصمااة .(4111).إحساا ن محمااص, الحساا

 .دار تائل للنش  تالتوز ع3 عم ن. الطةعة األتلى. النر   ت االجتم ع ة المع ل ة
   أ اا  تكنولوج اا  المعلوماا ت علااى الشااة    .(1241).عاا ل  باا  علاا  باا  حساا  , الح باا

 3ج معاة الملاو ساعود .رس لة م جسات   غ ا  منشاورة. لج مع  بمص نة ال   ضالسعودي ا
 .ال   ض

  دراسااااة م صا  ااااة  3الساااالطة األبو ااااة تالشااااة  (. 1211.)عةاااا س, ز  اااا ؛ تمكاااا , حطااااا
شاااا وة 3 لةنااا ن .معهاااص ام مااا   الع بااا . اجتم ع اااة  فسااا ة حاااول طة عاااة السااالطة تتمثل هااا 

 .تكنوب س الحص ثة
   العال ا ت األسا  ة با   النر  اة  .(1221).  د اة حسا , باو ساك نةتأ ؛ز نا محماص, حق

 .خوارزم الع لم ة3 جصة. الطةعة األتلى. تالتطة ق
   الق   ة الحص ثة للطة عة3 الق   ة. ال ة  االجتم ع . (1214).عةصاهلل, الخ  ج. 
  3 ال  ااا ض.  رااا ة  ااا  علااام االجتمااا   األسااا ي .(4111).سااالول عةاااص الحم اااص, الخط اااا

 .ةة الشق يمكت
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  أ ام تحاص  ت التنشائة االجتم ع اة 3 األسا ة تالتي ا  .(1224). نص خ لاص محماص, الخل فة
و سا    .الجا   الثا    .موسوعة األس ة الساعود ة. الت  تواج  األس ة السعود ة المع ل ة

 .ال   ض 3األم  ة ل ت  بنت عةص الع    ألبح ث األس ة
  دراسااة 3 ساا  ة تالشااة   الجاا مع   اا  األردنالساالطة األ .(1221).مجااص الااص  , خ اا ي

 .العصد األتل(.أ)المجلص الس بع عش ( العلوم ام س   ة3 السلسلة أ)دراس ت .م صا  ة
   أشاااك ل التاااصخل األساا ي  ااا  بعاااا شاااؤتن األبنااا   مااا   .(1221).مجاااص الاااص  , خ اا ي

لااااص المج .مؤتااااة للةحااااوث تالصراساااا ت .دراسااااة م صا  ااااة3 الشااااة   الجاااا مع   اااا  األردن
 .العصد األتل .الس دس

  العوامل االجتم ع ة المؤ  ة على السالوك االساتهالو   .(1241).ذ ا محمص, تس يالص
 3ج معااة الملااو سااعود ,ول ااة اادا . رساا لة م جساات   غ اا  منشااورة. لألساا ة السااعود ة

 .ال   ض
  الكتاااا   العلماااا  الساااانوي . المااااصاخل النر  ااااة لصراسااااة األساااا ة .(1212).أحمااااص, زا ااااص

ج معاة , ول اة اادا   .الطةعاة األتلاى. المجلاص األتل(. األس ة    الج  ا ة الع ب اة)األتل
  .ال   ض3 الملو سعود

  اتج  اا ت طاااال  الم حلااة الث  و اااة الع مااة بمص ناااة  .(1241).خ لااص عةاااصال حم , الساا لم
ال  ااا ض  حااااو أسااا ل ا ال ااااة  االجتمااا ع  الساااا ئصة  ااا  أساااا  م تعال تهااا  ب لتم سااااو 

 .ال   ض 3ج معة الملو سعود. ول ة اادا . رس لة م جست   غ   منشورة .األس ي
  الطةعااة . ال ااة  االجتماا ع  تالتم سااو األساا ي .(1241).خ لااص عةااص الاا حم , الساا لم

 .مط بع الف زدق التج ر ة3 ال   ض. األتلى
  و اة االتص ل النفس  للوالص   تتاه   ر علاى ط لةا ت الث  .(1241). جال  أحمص, السو ل 

دراسااة 3 الع ماة  اا   ااو  متي اا ي التعلاق الساالة  ب لمعلمااة تالتماا د علاى الساالطة الوالص ااة
امدارة .   ساام الت ب ااة تعلاام الاانف. رساا لة دوتااورار غ اا  منشااورة. إول ن ك ااة ساا كومت  ة
 .ال   ض3 الع مة لكل  ت الةن ت

  3 ال  ااا ض. الطةعااة األتلااى. مصااطلح ت علاام االجتمااا   .(1211).ساام  ة أحماااص, الساا ص
 .مكتةة الشق ي
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  الطةعاااة األتلاااى. اسااات ات ج  ت تأسااا ل ا الةحاااج االجتمااا ع  .(1216).سااام  ة, السااا ص .
 .مط بع التقن ة لألت ست3    ضال

  دار الفك  الع ب 3 الق   ة. الطةعة األتلى. علم اجتم   الت ب ة .(1212).سم  ة, الس ص . 
  دراسااااة سوساااا ولوج ة لثق  ااااة  3ألج اااا للاااا ا  ا .(1211).الساااا ص عةااااص العاااا ط , الساااا ص

 .دار المع  ة الج مع ة3 امسكنصر ة. الشة  
  دار 3 امساااكنصر ة. االتج  ااا ت المع لااا ة  ااا  دراساااة األسااا ة .(1224).عل ااا  , شاااك ي

 .المع  ة الج مع ة
   الطةعاااة األتلاااى  .تاااه    العولماااة علاااى سااالطة الوالاااص   .(1242).عةاااص القااا در, الشااا خل 

 . الح  رة للنش  تالتوز عدار 3   ضال  
   تنشاائة الطفاال تسااةل الوالااص    اا  مع ملتاا   .(1226). ساا  ة, تلاا دق ؛زو  اا , الشاا ب ن

 . دار الفك  الع ب 3 الق   ة. تمواجهة مشكالت 
  اله ئة الع مة السور ة 3 دمشق. موسوعة الت ب ة األس  ة. (4111).ع سى, الشم س

 .للكت  
   مؤسسة الوراق للنش  تالتوز ع3 عم ن. ال ة  االجتم ع  .(4112).مصل , الص ل. 
  الكتاااا   3 الع نااا ت تتطة ق تهااا   ااا  الصراسااا ت االجتم ع اااة .(1241).ساااعود, ال اااح  ن

 .الثق  ة المص  ة للطة عة تالتوز ع تالنش 3 الق   ة. الث   
  س  و    .الج   األتل .موسوعة األس ة السعود ة. (1221).اب ا  م محمص, العة صي

 .ال   ض 3األم  ة ل ت  بنت عةص الع    ألبح ث األس ة
  مؤسسة ط ةة 3 الق   ة. الت ب ة تالتنشئة االجتم ع ة للطفل .(4111).ط رق, عةص ال ؤتف

 .للنش  تالتوز ع
  تفس   التي      تظ ئر األس ة     و  النر  ة (. 1221.)اب ا  م اسم ع ل, عةصر

و س  األم  ة ل ت  بنت . الج   األتل. س ة السعود ةموسوعة األ. الةن ئ ة الوظ ف ة
 .ال   ض3 عةص الع    ألبح ث األس ة

  مكتةة 3 الق   ة". أس ل ا المع ملة الوالص ة"مق  س (. بصتن ت ر خ.)أم   , عةص المقصود
 .األ جلو المص  ة
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   ة تالتحص جدتر األس ة    تنشئة األبن   على   م التنم  .(1241). ورة ش ر , العت ة .
 .ال   ض 3ج معة الملو سعود ,ول ة اادا . رس لة دوتورار غ   منشورة

  المس   ة 3 الج   الث   . علم النف  االجتم ع (. 1222.)س ص أحمص, عثم ن
 .مكتةة األ جلو المص  ة3 الق   ة. تالمي   ة

   ة لنصتة األس ة دراسة مقصم 3ل  ترة تي    األس ة السعود ة .(1242).مع  خل ل, العم
 .ال   ض3 محمص ب  سعود امسالم ة امم مج معة  .السعود ة تالتي  ات المع ل ة

   دار الش تق للنش  تالتوز ع3 عم ن. التفكو االجتم ع  .(4111).مع  خل ل, العم. 
  األساااا ة السااااعود ة  اااا  الخاااا رج تاحت  ج تهاااا  (. 1221.)عةااااص الع  اااا  باااا  علاااا , الي  ااااا

و ساا  األم اا ة لاا ت  بناات عةااص . الجاا   األتل. ة األساا ة السااعود ةموسااوع. تمشااكالته 
 .ال   ض3 الع    ألبح ث األس ة

   الطةعااة . العماال االجتماا ع   اا  مجاا ل رع  ااة الشااة  (. 4112.)  صاال محمااود, غ ا ةاا
 .دار تائل للنش  تالتوز ع3 عم ن. األتلى

  لاااااام االجتماااااا  النر  ااااااة المع لاااااا ة  اااااا  ع .(4111).الساااااا ص رشاااااا د تآخاااااا تن, غناااااا م .
 .دار المع  ة الج مع ة3 امسكنصر ة

     مااع )ماانهج الةحااج  اا  العلااوم الساالوو ة .(1241).ساا لم باا  سااع ص تآخاا تن, القحطاا
 .ال   ض .الطةعة الث   ة(. Spssتطة ق ت على 

   العااالج األساا ي تمواجهااة  .(1241).سااه   عةااصالحف  , تالياا ل  ؛محمااص مسااف , الق  اا
 .مكتةة ال شص3 ال   ض. الخال  ت األس  ة

  ا    محور اة لل ع  اة االجتم ع اة األسا  ة با لمجتمع  .(1221).سعص ب  مسف , القع ا  
 .الم واا  الااوطن  للصراساا ت تالتطااو   االجتماا ع  .تزارة الشااؤتن االجتم ع ااة. السااعودي

 .ال   ض
     الساح   دار 3 القا   ة. مق ا س السالطة الوالص اة .(4112).عال  الص   تآخ تن, وف

 .للطة عة تالنش 
   النر  ااة المع لاا ة  اا   .(1222).وماا ل عةااص الحم ااص, تال  اا ت ؛طلعاات إباا ا  م, لطفاا

 .دار غ  ا3 الق   ة. علم االجتم  
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   تجهااااة  راااا  األبناااا    اااا  ساااا ط ة األ  أت األم علااااى اتخاااا ذ  .(1216). ااااةالن, المجاااا ل
العلاااااوم 3 السلساااالة أ)ساااا تمؤتااااة للةحااااوث تالصرا. دراسااااة م صا  ااااة3 القاااا ارات األساااا  ة

 .العصد الث لج.المجلص الح دي تالعش تن(. ام س   ة تاالجتم ع ة
  دراساة .  ق  ة الشاة   الساوري .(4111).عص  ن, تمسلم ؛طالل عةص المعط , مصطفى

ام ماا   مجلاة  .الفكاا  الع با (. مااوذج مص ناة دمشاق)م صا  اة  ا  مجاا ل التف عال األسا ل
 .السنة الح د ة تالعش تن.العصد الت سع تالتسعون .الع ب  للعلوم ام س   ة

  تصااور الشااة   للساالوك الااص مق اط   اا  ظاال  .(4112).طااالل عةااص المعطاا , مصااطفى
 .الت ب ة األس  ة

  أس ل ا المع ملاة تعال تها  باةعا المشاكالت األسا  ة (. 4111.)مج صة محمص, الن جم
ج معاة الملاو .  جست   غ   منشورةرس لة م. تالمصرس ة عنص ط لة ت الم حلة المتوسطة

 .ال   ض3 سعود
  أساا ل ا (3 1221.)م جااص را اا ,  ة اال جمعاا ؛ تال عةا , محمااص جمعاا ؛ تالنجا ر, النجا ر

 .دار الح مص للنش  تالتوز ع3 عم ن .الطةعة الث   ة. منرور تطة ق 3 الةحج العلم 
    سسااة دار العاا   مؤ 3 ال  ا ض. علاام االجتما   األساا ي .(4111). خةاة ماا  المتخصصا

 .للنش  تالتوز ع
  الحوار المتمصن(3   . )إشك ل ة السلطة(3 4111).عل , تتوت, 

http://www.ahewar.org   
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ى:ىأنماطىىالسلطةىالوالدوةىفيىاألسرةىالسعودوةىكماىوراهاىالشبابى-ثانوًاىى
أماـ ااجابة (   √)وض  عالمة و بارة جيدًا أمامؾ عدد مف العبارات , يرج  قراءة الع:  عزيزتي الشابة/ الشاب عزيزي 

 : التي تتفؽ م  واقعؾ
 العبارات األب األم

  دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً  دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً 

يساعدعي بي ثؿ ما يواج عي  .1          
  .مف مشكالت

 ا تفوهت بألفاظ إ ُيعاقبعي مباشرة .2          
 ً.اجتماعيا  بولةرغير م

اختيار تخصصي ب ال ي تـ .3          
  .الدراسي

يسمح لي بالسفر م  أصدقالي  .4          
 .بدوف أسرتي

 وقت قضاءعم   يشجععي . 5          
 .بي ممارسة هواياتي الخاصة الفراغ

إ ا ارتديت مالبس معابية  يمومعي. 6          
 .لت اليد العالمة

  .ال يربض لي أي طمب .7          

ببعض  إ ا تفوهت كترثي ال .8          
  .الغير م بولة اجتماعياً الكممات 

مف الس ر إل  وقت  يمعععي .9          
 .متأخر لمشاهدة التميفزيوف

هو صاثب ال رار بي االختيار . 11          
 .لزواجي

 .أوامر ُي يدعي بكثرة .  11          

أف  عودعي أال الجأ إلي  إال بعد. 12          
 .أثاوؿ ثؿ المشكمة بمفردي

يسمح لي بالخروج مف المعزؿ  .13          
  .بي أي وقت أشاء

يوبخعي إ ا لـ ُأعف  أوامر  بي . 14          
 .الثاؿ
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 العبارات األب األم

  دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً  دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً 

يثدد لي ما أبعم  ل ضاء وقت . 15          
 .الفراغ

   .اسيال ي تـ بتثصيمي الدر . 16          

بأع  يعرؼ مصمثتي  ُيصر   .17          
 .أكثر معي

 بعفس  أوالتول  ثؿ مشكالتي ي. 18          
 .بأوؿ

عالقتي ال ُيعاقشعي بي  .19          
  .أصدقالي م ما بدا مف مساؤهـب

يتخ  قرارات متعم ة باألسرة  .21          
 .دوف الرجوع إل  أبرادها

ؿ أف يعرؼ بالتثديد كيؼ يثاو  .21          
 .أتصرؼ بمصروبي

عودعي عم  معاقشة أخطالي  .22          
 .قبؿ توجي  المـو

 .يساعدعي بي اختيار مالبسي .23          

يعرؼ أععي أك ب عمي  وال  .24          
 .يمومعي

 تخصصي ُيعاقشعي بي اختيار .25          
 .دراسيال

  .سي دوف أخ  رأيييختار مالب .26          

 م سابرت إ ا ال ُيبدي اهتمامًا  .27          
 .دوف عمم  أصدقالي

ال ي تـ بالرأي ال ي ُأبدي  بي  .28          
 .ثؿ المشكالت األسرية

ال   ا طمبت زيادة مصروبيإ .29          
 .عار طمبي أهميةيُ 

 ا تأخرت بي العودة إ يععفعي .31          
  .زؿمعال إل 
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 العبارات األب األم

  دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً  دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً 

يأخ  رأيي بي تثديد قيمة  .31          
  .المصروؼ ال ي يمزمعي

يترؾ لي الثرية المطم ة . 32          
لمشاهدة ما أشاء مف المسمسالت أو 

  .األبالـ
 أشاءر ما ي ر ت ثريةترؾ لي ي . 33          

 .جمي  األموربي 
أصدقالي إل   بدعوة ال يسمح .34          

 .إ ف مسبؽالبيت دوف 
 .شيلًا ثميعاً إ ا ب دت  يعاقبعي .35          

شراء بعض  إ ا طمبت .36          
ُأ ك ر  الخاصة بي االثتياجات

  .بظروؼ العالمة المادية
بي تأخري خارج  ال ُأعاقش. 37          

 .المعزؿ
يشجععي عم  إبداء رأيي بي . 38          

 .المتعم ة باألسرة بعض األمور
 .ُيععفعي عم  مواقؼ بسيطة. 39          

ُيعاقشعي قبؿ إصدار أي قرار . 41          
 .خاص بي
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ى:ىمدىىامتثالىالشبابىللسلطةىالوالدوةى-الثًاىىث
أماـ ااجابة التي تعبر عف (  √) أمامؾ عدد مف العبارات , يرج  وض  عالمة : عزيزتي الشابة/ الشاب عزيزي 
 :واقعؾ

 العبارات إلجاباتا

 دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً 
 

 

ي صثيثة اوج ة عظر والد . 1     
 .بي الثياة الخبرت م

سمطة الوالديف م مة بي ه ا  . 2     
 . الوقت

ي ألع ما يف ماف اأتب  أوامر والد .3     
 .األمور أبضؿ معي

ي اتوجي ات وعصالح والدآخ  ب . 4     
 .لخاصةبي شؤوعي ا

ي ألع ا تدؿ اأطي  أوامر والد . 5     
 .عم  ثكمت ما

برض   (ديعاً  )يامف ثؽ والد .6     
 .آرال ما عمي

ي بي أي أمر اال أعاقش والد .7     
 .صدراع يُ 

خوبًا مف  ياأطي  أوامر والد . 8     
 .قسوت ما

ي قدوة لي ل لؾ ال اأعتبر والد .9     
 .أخالؼ أوامرهما

ألع ا  ياأربض عصالح والد. 11     
 .تُ يدعي

ي بي اأربض وج ة عظر والد. 11     
 .األمور التي تخصعي

ي متطمباتي ل لؾ اال يدرؾ والد. 12     
 .ال أت يد بآرال ما

ي بدوف اأربض تعفي  أوامر والد .13     
 .اقتعاع
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 العبارات إلجاباتا

 دالماً  رغالباً  أثياعاً  عادراً  أبداً 
 

 

ي بالررغـ مف اأربض طاعة والد .14     
 .ث وق ما عمي

ي ألع ا ا أمتثؿ ألوامر والدال.15     
 .ؽ ثريتييتع

أشعر باالست الؿ ل لؾ ال أريد  .16     
 .ي أوامرهمااأف يفرض عمي والد

ي بي رغير اتكوف سمطة والد .17     
 .مثم ا ل لؾ ال أت يد بأوامرهما

ى
ى:التيىالىوسمحىالشبابىللوالدونىبالتدخلىفوهاالخاصةىاألمورى:ىىرابعًا

 .أما العبارة التي تتفؽ م  واقعؾ( √)ض  عالمة:  عزيزتي الشابة/ الشاب عزيزي  
 العبارات اإلجابات

 رغير موابؽ 
 إطالقا

 رغير 
 موابؽ

 رغير 
 متأكد

 أوابؽ أوابؽ
 ةبشد 

ي بي اختيار ممبسي اأربض رأي والد. 1     
 .الخاص ألف ه ا أمر لي وثدي

ي الثؽ بي اختيار اوالدليس ل. 2     
 .تخصصي الدراسي

بالتدخؿ بي اختيار  لوالدايال أسمح . 3     
 .أصدقالي

ي الثؽ بي تثديد أوقات اليس لوالد. 4     
 .عومي

ي بتفتيش أشيالي اال أسمح  لوالد .5     
 .الخاصة

لدي  أف يتدخال بي اختيار ال أسمح لوا.6     
 .مالبسي

أف يتدخال بي  لوالدايال أسمح .7     
 .مظ ري الخارجي

عالقاتي العاطفية م  الجعس اآلخر .8     
 .ي ب اثؽ خاص لي ال دخؿ لوالد
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 العبارات اإلجابات
 رغير موابؽ 
 إطالقا

 رغير 
 موابؽ

 رغير 
 متأكد

 أوابؽ أوابؽ
 ةبشد 

أسابر م  أصدقالي بدوف أخ  مواب ة . 9     
 .ياوالد

ليست ضرورية بي ي امواب ة والد. 11     
 .اختيار شريؾ ثياتي

ال دخؿ و عباداتي أعا مثاسب عمي ا . 11     
 .ي بي ااوالدل

( صدي اتي)م  أصدقالي خروجي. 12     
لممطاعـ ثرية شخصية ال أثب  تدخؿ 

 .الوالديف بي ا
يضاي عي تثديد والدي أوقات . 13     

 .استخدامي لالعترعت
مف ث ي الدخوؿ لممواق  . 14     

 .التي أريد بدوف عمـ والدي  االلكتروعية 
لألج زة الثديثة ال يتطمب  ياقتعال. 15     

 .مواب ة والدي  
 أصدقاليال هاب م   مف ث ي. 16     

لالستراثة بدوف مواب ة ( صدي اتي)
 .والدي  

ليس مف الضروري أخ  إ ف مف . 17     
والدي  كمما أردت ال هاب إل  السوؽ 

 .لشراء اثتياجاتي
ليس مف ثؽ والداي التدخؿ بي . 18     

 .اختيار عممي
ليس مف ثؽ والداي التدخؿ بي . 19     

 .اختيار هواياتي
 .يثتـر والداي قراراتي. 21     
ليس مف ثؽ والداي التدخؿ بي . 21     

 .خروجي
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 كيف تصف عالقتك بوالديك : 
 )    (       اهتماـ متبادؿ .1          

 )    (       .عفورصراع و . 2           

 )    (          .ال مباالة.  3           

 .............................(.............ت كر )أخرى .4         
 

 األسباب التي جعمت عالقتك بوالديك  بالشكل الذي وصفتو؟ما 
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 
  اذكر أىم ثالثة موضوعات ي يكثر حوليا الخالف بينك وبين والديك ؟الت الموضوعاتما أىم. 

3...................................................................................................................)
..................................................................................................................... 

2...................................................................................................................)
..................................................................................................................... 

1...................................................................................................................)
..................................................................................................................... 

 

 لماذا تعتقد أن ىذا الخالف يقع؟  

.................................................................................................................
.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

  والديك في أمور حياتك؟تدخل  أسموبىل أنت راض عن 
  )     (ال.2               )   (ععـ. 1      
 وضح السبب في الحالتين . 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

.....................................................................................................

..................................................................................................... 
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 ت حول عالقة الوالدين بأبنائيم؟ىل لديك مقترحا 

 )   (ال. 2  )   (ععـ. 1  
 

  فما ىي ىذه المقترحات؟( نعم)إذا كانت اإلجابة 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
 
 

 شكرًا عمى تعاونك

 

 

 




