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2021 
 الملخص

 أسخخخخخخاليب المعاملة الوالدية الشخخخخخخائعة واالغتراب النفسخخخخخ سخخخخخخة إلى معرفة مسخخخخخختوى هدفت هذه الدرا

، ومعرفة داللة األبناء المراهقين ف  المرحلة األسخخخخخخخخخخاسخخخخخخخخخخية العليا ف  محافظة القدسوالعالقة بينهما لدى 

ب مسخختوى أسخخاليب المعاملة الوالدية الشخخائعة واالغترا الفروق بين متوسخخطات اسخختجابات أفراد الدراسخخة ف 

والمسخخخختوى التعليم  ل م  ،الدراسخخخخ  ومسخخخختوى التحصخخخخيل، الصخخخخف إلى متغيرات: الجنس، و النفسخخخخ  تبعا ً 

( طالب 2304على المنهج الوصخخخخف  االرتباط ، وت ون مجتمع الدراسخخخخة من ) الدراسخخخخةواعتمدت  واألب،

 حيث بلغت ،الصخخفالعينة العشخخوائية الطبقية حسخخب متغيري الجنس و  بطريقةاختير منهم عينة وطالبة، 

( طالبًا وطالبة، وقد اسخخخخخختخدم الباحث ف  هذه الدراسخخخخخخة كاًل من مقياس أسخخخخخخاليب المعاملة الوالدية، 240)

 ومقياس االغتراب النفس  كأداة للدراسة.

أسخخخخخخخخخخخخاليب المعاملة الوالدية قد تنوعت ما بين مرتفعة ل سخخخخخخخخخخخخلوب وأظهرت النتائج أن مسخخخخخخخخخخخختوى   

 االغتراب النفس كما جاء مستوى  ومنخفضة ل سلوب المتساهل،الحازم، ومتوسطة ل سلوب المتسلط 

بين االغتراب  طردية )موجبة( وجود عالقة ارتباطيةكما وأشخخخخخخخخخخخخخخارت النتائج إلى لدى الطلبة متوسخخخخخخخخخخخخخخط، 

بين  عكسخخخية )سخخخالبة( وجود عالقة ارتباطيةو ، وكل من األسخخخلوب المتسخخخلط واألسخخخلوب المتسخخخاهلالنفسخخخ  

ف  مقياس وجود فروق ذات داللة احصخخائية عدم بينت النتائج  كما، الحازم واألسخخلوباالغتراب النفسخخ  

أسلوب المعاملة الوالدية ف  األسلوب المتساهل واألسلوب الحازم تبعًا لمتغيرات: الجنس، ومستوى تعليم 

بينما توجد فروق ذات داللة إحصخائية ف  مقياس أسخلوب المعاملة الوالدية ف  األسخلوب المتسخلط  األب،
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بعًا لمتغيرات مسخخخخخخخخخخخخخختوى تعليم األب، والجنس حيث كانت لصخخخخخخخخخخخخخخخالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة ت

وكذلج عدم ، إحصائية ف  مقياس أسلوب المعاملة الوالدية تبعًا لمتغيرات الصف، والمستوى التحصيل 

ألم، وأظهرت المعاملة الوالدية تبعًا لمتغير مسخخختوى تعليم ا بوجود فروق ذات داللة إحصخخخائية ف  أسخخخالي

النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصخخخخخخائية ف  االغتراب النفسخخخخخخ  تبعًا لمتغيرات: الجنس، ومسخخخخخختوى 

تعليم األب، ومستوى تعليم األم، ووجود فروق ذات داللة إحصائية ف  االغتراب النفس  تبعًا لمتغيرات: 

 الصف، ومستوى التحصيل الدراس .

ضخخخخخرورة بناء برامج إرشخخخخخادية لخفض مسخخخخختوى بالباحث  وف  ذخخخخخوء نتائج هذه الدراسخخخخخة يوصخخخخخ 

مسخخاعدة الطالب المراهق على ت وين هوية شخخخصخخية ناذخخجة ، و لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسخخ  

 .وواذحة وهذا من خالل تجنب أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة والمساعدة على تجاوز المشكالت

 الوالدية الشائعة، االغتراب النفسي، المراهقين. أساليب المعاملةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

This study aimed at identifying the level of common parental treatments and its 

relation with alienation among adolescent children in the higher elementary stage in 

Jerusalem governorate. The study also sought to identify the significances of the differences 

between the means of the study subjects’ responses at the level of common parental 

treatments and alienation according to the following variables: gender, grade, academic 

achievement, and educational level of the father and the mother. The study adopted the 

descriptive correlational methodology. The study population consisted of 2304 (male and 

female) students. A stratified random sample was selected from the study population in 

accordance with gender and grade level. The sample total was 240 (male and female) 

students, and the researcher used parental treatment scale and alienation scale as study tools.  

Results showed that the level of parental treatments varied between high for the 

authoritative treatment, average for authoritarian treatment and low for permissive treatment. 

Moreover, the level of alienation among students scored average. Results also indicated a 

positive correlation between alienation and each of the authoritarian and permissive 

treatments. However, there was a negative correlation between alienation and authoritative 

treatment. The study indicated that there were no statistically significant differences in the 

scale of parental treatment in the permissive and authoritative treatments according to 

variables of gender and father’s educational level. However, there were significant statistical 

differences in the scale of parental treatment in the authoritarian treatment according to 

father’s educational level and gender variables in favor of males. There were significant 
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statistical differences in the parental treatment according to grade and academic achievement 

variables. There were no statistical significant differences in the parental treatment according 

to level of education of the mother. Results showed that there were no significant statistical 

differences in alienation according to variables of gender and father’s level of education as 

well as that of the mother. There were significant statistical differences in alienation 

according to variables of grade and academic achievement.  

Based on the study outcomes, the researcher recommended that it was essential to 

establish guidance programs to lower the level of alienation among adolescents and to assist 

adolescent student to develop a mature and stable character through dispelling parental 

maltreatments and assisting in overcoming problems.  

Keywords: common parental treatments, alienation, adolescents 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة ومشكلتها
 المقدمة 1.1

لدى األبناء المراهقين من المواذيع وعالقتها باالغتراب النفس   المعاملة الوالدية،ليب ساأتعتبر        

جدًا  ومفصل لما لها من أهمية كبيرةٌ  الت  تستحق الدراسة بشكل موسعالمهمة ف  التوجيه واإلرشاد، و 

المجتمع وه  المراهقين، حيث تتعلق بكيفية فهم  فئات تتعلق بالسلوك اإلنسان  اتجاه فئة مهمة من

ف  مراحل الحياة المختلفة  األبناء من المراهقين  ىتأثيرها علالمعاملة الوالدية ومدي عالقتها و  أساليب

 أنماط المعاملة الوالدية  ، وذلج ألهمية العالقة القائمة، ما بينوخاصة ف  المرحلة المتوسطة من المراهقة

 ف  جيل المراهقة. حياتهم مع األبناء ف  هذه المرحلة المهمة من السليمةوطرق التعامل 

 والجسمية، والت  تؤثر بشكل مباشر بكثير من التغييرات الفسيولوجية حلة المراهقةحيث تتميز مر     

 تؤثر أيضاً طريقة التف ير لدى هذه الشريحة من األبناء ف  هذا الفترة الحرجة من العمر، و  ىعل وملحوظ

اليومية، واالجتماع ، وينعكس على سلوكهم أثناء ممارستهم لحياتهم  والنفس  معرف على أسلوب نموهم ال

األبناء  ية وعالقتها باالغتراب النفس  لدىالمعاملة الوالد أساليبعمل دراسة تتعلق ب مما شجعن  على

 المراهقين ف  محافظة القدس. 

لوالدية دورًا كبيرًا ف  ت وين وبناء شخصية األبناء بجوانبها المختلفة، وخاصة ا المعاملة وتلعب        

هقة، هذه الفترة الت  تشهد كما يرى العديد من علماء النفس زيادة ف  الصراع ف  السنوات األولى من المرا 

االجتماعية األولى الت  يتفاعل معها الفرد منذ  تمع الوالدين، حيث تعد المعاملة الوالدية من المعامال

خصيتهم دورًا أساسيًا ف  ت وين شلها من أهم العوامل الت   ولهذا فه  تعدالبداية األولى ف  حياته، 

 (.2009)العمري، 
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تنوع أساليب المعاملة الوالدية وتداخلها إال أن العالقة الدافئة بين الطفل ووالديه الرغم من وعلى 

تعين على حسن التوافق عند األبناء، وأن ال ثير من المشاكل الت  يعان  منها ال بار تعود إلى خبرات 

 (.2008قاسية ف  طفولتهم وعالقتهم بوالديهم )الدويج، 

تعتبر مرحلة المراهقة من أكثر المراحل حساسية وتأثيرًا ف  حياة الفرد حيث تتميز أنها فترة 

انتقالية ف  حياة اإلنسان، حيث تعد هذه المرحلة بمثابة تربة خصبة ل ل ما هو جديد وبراق حيث أنه 

ته النفسية ومنها ما ف  هذه المرحلة يواجه الشباب الصغار العديد من المتغيرات الت  تؤثر على صح

يؤثر على عالقته بأسرته، وتعد المرحلة الثانوية مرحلة حرجة حيث يتعرض الطلبة فيها للعديد من 

المؤثرات النفسية واالجتماعية الت  ال يوفق الفرد فيها ف  تحديد هويته األمر الذي يشعره بالعزلة 

  (. 2015واالغتراب الذي يبدأ بالتسلسل إلى داخله )كباجة، 

يعان  المراهقين من االغتراب الحاد لعدم وذوح الرؤية أمامهم واالزدواجية ف  الحياة الت  

يعيشها واالزدواجية ف  القدوة والتربية، وجميع المجاالت الت  تسهم ف  ت وين شخصية المراهق   ونسيجه 

صية الفرد وخاصة الف ري، حيث تعتبر أساليب المعاملة الوالدية من أهم العوامل الت  تؤثر ف  شخ

ألهمية هذا الموذوع فسنتناول ف  هذه البحث أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها  المراهقين منهم. ونظراً 

 باالغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة الثانوية.
 

 مشكلة الدراسة 2.1

لظواهر اإليجابية والسلبية تعتبر أساليب أنماط المعاملة الوالدية ه  المسؤولة عن ال ثير من ا

ف  حياة األفراد، حيث أن للوالدين دورًا كبيرًا ف  بناء شخصية أبنائهم من خالل أساليب المعاملة السوية 

معهم، إذ أن األساليب غير السليمة والمتمثلة ف  اإلهمال والقسوة والتسلط والحماية الزائدة تؤثر بشكل 
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ف  السؤال وتتمثل مشكلة الدراسة من العزلة واالغتراب النفس ، كبير على الفرد مما تولد لديه حالة 

 الرئيس اآلت :

ما عالقة أساليب المعاملة الوالدية باالغتراب النفسي لدى األبناء المراهقين في المرحلة األساسية "

 "العليا في مدارس محافظة القدس؟

 

 أسئلة الدراسة

 ية:يتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلت

ما مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف   السؤال األول:

 محافظة القدس؟

ما مستوى االغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف  محافظة  السؤال الثاني:

 القدس؟

المعاملة الوالدية الشائعة لدى  أساليبف  مستوى  إحصائيةداللة توجد فروق ذات  هل :الثالثالسؤال 

 ،الصف الجنس،: متغيراتإلى  تبعاً  القدسالمراهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف  محافظة  األبناء

 ؟ ليم األب، مستوى تعالدراس  التحصيل مستوى 

فس  لدى األبناء المراهقين ف  ف  االغتراب الن هل توجد فروق ذات داللة إحصائية :لرابعالسؤال ا

، مستوى التحصيل الدراس الجنس، الصف، تبعاً إلى متغيرات المرحلة األساسية العليا ف  محافظة القدس 

 ؟مستوى تعليم األب
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 فرضيات الدراسة 3.1

 الفرضيات التالية:، سعت لفحص لتحقيق أهداف الدراسة

 متوسطات بين( α ≤ 05.عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  :األولىالفرضية 

إلى ية العليا ف  محافظة القدس تعزى أساليب المعاملة الوالدية لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساس

 متغير الجنس. 

متوسطات  بين( α ≤ 05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الثانيةالفرضية 

إلى دس تعزى الوالدية لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف  محافظة الق أساليب المعاملة

 متغير الصف.

متوسطات  بين( α ≤ 05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : لثالثةالفرضية ا

إلى ا ف  محافظة القدس تعزى ية العليأساليب المعاملة الوالدية لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساس

 .الدراس  التحصيلمستوى متغير 

متوسطات  بين( α ≤ 05.ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ): الرابعةالفرضية 

إلى ية العليا ف  محافظة القدس تعزى أساليب المعاملة الوالدية لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساس

 عليم األب.مستوى تمتغير 

متوسطات  بين( α ≤ 05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الخامسةالفرضية 

متغير إلى تعزى المرحلة األساسية العليا ف  محافظة القدس االغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين ف  

 .الجنس
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متوسطات  بين( α ≤ 05.)توى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مس: السادسةالفرضية 

متغير إلى تعزى األساسية العليا ف  محافظة القدس  االغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة

 .الصف

متوسطات  بين( α ≤ 05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السابعةالفرضية 

متغير تعزى إلى اهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف  محافظة القدس االغتراب النفس  لدى األبناء المر 

 .الدراس  مستوى التحصيل

متوسطات بين ( α ≤ 05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الثامنةالفرضية 

متغير تعزى إلى االغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف  محافظة القدس 

 مستوى تعليم األب.

بين متوسطات  (α ≤ 05.)ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة : التاسعةالفرضية 

 المعاملة الوالدية واالغتراب لدى المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف  محافظة القدس.

 

 أهداف الدراسة 4.1

 تهدف الدراسة إلى ما يل :

التعرف إلى مستوى أساليب المعاملة الوالدية لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا  .1

 محافظة القدس. ف 

ما مستوى االغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا ف  التعرف إلى  .2

  .محافظة القدس
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الشائعة واالغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين  ديةالوال التعرف إلى العالقة بين أساليب المعاملة .3

 ف  المرحلة األساسية العليا ف  محافظة القدس.

أساليب المعاملة الوالدية الشائعة  ف عند مستوى الداللة  حصائيةاإل الفروق  داللة لتحقق منا .4

إلى  تعزى ساسية المراهقين ف  المرحلة األساسية العليا األاالغتراب النفس  لدى األبناء ومستوى 

 محافظة القدس.ف  ، مستوى تعليم األب الدراس  متغيرات الجنس، الصف، مستوى التحصيل

 

 أهمية الدراسة 5.1

 األهمية النظرية

 تتمثل األهمية النظرية فيما يل :

تقديم النصائح والتوصيات للمعنيين وأصحاب االختصاص ف  ذلج، واالستفادة من النتائج   .1

 بعد انتهاء هذه الدراسة.المرجو تحقيقها 

لدي األبناء  المعاملة الوالدية واالغتراب النفس  أساليبندرة الدراسات والبحوث الت  اهتمت ب  .2

 .اهقين حسب االطالع المبدئ  للطالبلمر ا

 

  األهمية التطبيقية

 .والتوجيه اإلرشادم الدعم والمساندة للطلبة وتفعيل عملية يتقد قد تسهم نتائج الدراسة ف  .1

 مساعدة الوالدين ف  كيفية مساعدة أبنائهم ف  تخط  مشكلة االغتراب النفس  ومواجهتها .2

 .واطالعهم على أساليب التنشئة الحديثة ف  التعامل مع األبناء المراهقين ف  سن المراهقة
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 التعريفات اإلجرائية للدراسة 6.1

 ساليبسلوب معين أو مجموعة من األوه  "استمرارية أ:  الشائعة الوالدية أنماط وأساليب المعاملة

وه  تقسم على نوعين هما: المتبعة ف  تنشئة الطفل وتربيته ويكون لها أثرها ف  تشكيل شخصيته 

 "أساليب سوية كالديمقراطية وتحقيق األمن النفس ، وأساليب غير سوية كالحماية الزائدة واإلهمال

 .(19: 2014)مقحوت، 

عليها المفحوص على المقياس ل بالدرجة التي حص"دية إجرائياً المعاملة الوال أساليبوتعرف  
         ."الذي سيعده الباحث لهذا الغرض

وهو "شعور الفرد بعدم االنتماء وفقدان الثقة ورفض القيم والمعايير االجتماعية والمعاناة  :االغتراب النفسي

ر العمليات الثقافية واالجتماعية من الضغوط النفسية وتعرض وحدة الشخصية للضعف واالنهيار بتأثي

 (.7 :2015الت  تتم داخل المجتمع" )كباجة، 

حصل عليها المفحوص على المقياس إجرائيًا "بالدرجة ال لية الت   ويعرف االغتراب النفس 

 المستخدم ف  هذه الدراسة ".

ا نتيجة للتغيرات األفراد الذين يعيشون المرحلة الحساسة والمهمة ف  النمو وهذ وهم " المراهقين:

 (.2017الفيزيولوجية والبيولوجية والنفسية واالجتماعية الت  يعيشها مع بداية البلوغ" )حمزاوي، 
 

 ومحدداتهاحدود الدراسة  7.1

 تعمم نتائج الدراسة ف  نطاق الحدود اآلتية:
 .القدسالحدود المكانية: محافظة 

 المرحلة المتوسطة.الحدود البشرية: المراهقين ف  
 .م 2021- 2020الحدود الزمانية: الفصل الدراس  األول من العام 

الحدود الموذوعية: أساليب المعاملة الوالدية الشائعة وعالقتها باالغتراب النفس  لدى األبناء المراهقين 
 ف  المرحلة المتوسطة.
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري 

  

 اإلطار النظري  1.2

 ساليب المعاملة الوالديةأ 1.1.2    

 االغتراب النفسي 2.1.2    

 المراهقة 3.1.2    

 الدراسات السابقة 2.2

 دراسات ذات عالقة بأساليب المعاملة الوالدية 1.2.2    

 دراسات ذات عالقة باالغتراب النفسي 2.2.2    
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

مفهوم أساليب المعاملة الوالدية   اإلطار النظري والذي يوذح من خالله يتناول الفصل الحال

، باإلذافة إلى الشائعة وبعض العناوين المرتبطة بها وكذلج سيتم تناول مفهوم االغتراب النفس  وأسبابه

 السابقة. تالسابقة العربية منها واألجنبية، كذلج التعقيب على الدراسا الدراسات

 اإلطار النظري  1.2

 الوالدية ةأساليب المعامل 1.1.2

الدية الت  يمارسها الوالدان مع أبنائهما إلكسابهما أنواع السلوك المختلفة والقيم إن أساليب المعاملة الو 

والعادات السائدة ف  المجتمع، تأثرت باالنتقال من الحياة البسيطة إلى مجتمعات حضرية منفتحة على 

كما أن ارتفاع المستوى االقتصادي ل سرة وخروج المرأة للعمل  العالم تعيش ف  عصر الت نولوجيا،

واالعتماد على الخدم والسائقين من دول ذات ثقافات وديانات مختلفة أدى إلى تذبذب تحديد أساليب 

المعاملة الوالدية المالئمة، فبعد أن كانت تتسم بالحزم والشدة والصرامة، أصبحت تتسم بالتساهل واإلهمال 

والذي له بالغ األثر على الجوانب الشخصية للطفل ومدى فهمه وتقديره لذاته ونضج شخصيته  والتدليل

 (.Oliveira & Others, 2018وبلورتها و ظهارها ف  صورة مقبولة اجتماعيًا )

تسهم المعاملة الوالدية بتربية الفرد واإلشخراف علخى سخلوكه وتلقينخه لغخة الجماعخة التخ  ينتمخ  كما و 

ا وتعويده على األخذ بعاداتها وتقاليخدها ونظخم حياتهخا واالسختجابة للمخؤثرات الخاصخة بهخا والرذخا إليه

الخخذي يرذخخونه للوصخخول إلخخى األهخخداف التخخ  يؤمنخخون بهخخا، بحيخخث  ا والسخخير ذخخمن اإلطخخاربأحكامهخخ

ون به ويصبح وأحدًا يصبح جزءًا منهم وغير بعيد عنهم يف ر مثلهم ويشعر بشعور  هم، ويحسف بما يحسف

 (.2017منهم )خالد، 
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 فهوم أساليب المعاملة الوالديةم

إن أساليب المعاملة الوالدية ما ه  إال تطبيق ل ساليب الت  تعرض لها الوالدين أثناء تنشئتهم 

المعاملة على أبنائهم بنفس الطريقة، وفيما يل  مجموعة من التعريفات الت  وذحت مفهوم أساليب 

 الوالدية:

حيث تم تعريفها بأنها "مجموعة األساليب السلوكية الت  تمثل العمليات النفسية الت  تنشأ من 

الوالدين واألبناء، حيث أن على هذين الوالدين أن يقوما بمجموعة من العمليات والمسئوليات التربوية 

 (.41 :2008الدويج، اتجاه هذا االبن من أجل تحقيق النمو السليم له" )والنفسية 

، أو كليهما األمأو  األبكل سلوك يصدر من  ( بأنها "128-127: 2008وعرفها )أبو عوف، 

 ،أو التربية أو لم يقصد بها ش ء" سواء قصد بها التوجيه، يؤثر على الطفل وعلى نمو شخصيتهو 

 خاللان مع أبنائهم الت  يتبعها الوالد واألساليبكذلج يمكن القول بأنها: "تلج الطرق والمواقف 

 ة".مواقف التنشئ
أساليب المعاملة الوالدية بأنها مجموعة العمليات الت  يقوم بها الوالدان  (2014) القريط وعرف 

سواء عن قصد أو غير قصد ف  تربية أبنائهم، ويشمل ذلج توجيهاتهم لهم وأوامرهم ونواهيهم، بقصد 

أو توجيههم لالستجابات المقبولة من قبل المجتمع وذلج تدريبهم على التقاليد والعادات االجتماعية، 

  وفق ما يراه األبناء، وكما يظهر من خالل وصفهم لخبرات المعاملة الت  عايشوها.

( بأنها " التعبير الظاهر الستجابات الوالدين نحو سلوك أبنائهم، الذي 35 :2016وذكر )طيط ، 

 تلفة".تأثير توجيه  ف  مواقف الحياة المخ ىيهدف إل

بأنها: "استمرارية أسلوب معين أو مجموعة معينة من األساليب المتبعة ( 19: 2016) مرابط  وذكرت

ف  تربية الطفل وتنشئته ويكون لها أثرها ف  تشكيل شخصيته، وعلى هذا فإن االتجاهات الوالدية ه  
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تماعيًا أي تحويلها من مجرد اإلجراءات واألساليب الت  يتبعها الوالدان ف  تطبيع أو تنشئة أبنائها اج

 كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعية".

 في معاملة األبناء ةالوالدية السائد ساليباأل

 ا:هناك مجموعة من أساليب المعاملة الوالدية، ومنه

  المساندة الوجدانية: تعتبر المساندة الوجدانية من أحد األسباب السوية ف  التنشئة االجتماعية

أثر كبير على شخصية األبناء ويعبر عنها بمدى الحب الدعم العاطف  المقدم له  حيث أن لها

 من خالل تصرفاته ف  المواقف المختلفة.

 وعدم اإلفراط ف  وذع القيود أو ف  التسيب حتى ال يؤدي ذلج  لالضبط الوالدي: وهو االعتدا

 إلى قصور ف  نمو االبن االجتماع .

 و اختالف ردة فعل الوالدين على االبن ف  الموقف نفسه األمر تذبذب الوالدين: والمقصود به ه

الذي يجعل االبن غير قادرًا على توقع ردة فعل والديه تجاه سلوكه، ويترتب على اتباع هذا 

 األسلوب خلق شخصية ازدواجية منقسمة على نفسها.

 هم األمر الذي ينتج الحماية الزائدة: وه  اإلفراط ف  رعاية اآلباء ألطفالهم ومغاالة ف  حمايت

عنه أبناء غير مستقلين يعتمدون على اآلخرين ف  قضاء حاجاتهم، وتتخذ ثالثة أشكال ه  

 االحت اك الزائد بالطفل، والتدليل، ومنع الطفل من االستقالل ف  السلوك.

  سوء معاملة الوالدين للطفل: وهو أسلوب يتخذ من العقاب البدن  والنفس  سبياًل لضبط السلوك

 وتفاقم غضبه. هعدوان  الذي قد يأت  به االبن األمر الذي يؤدي إلى إحباطال

   تؤثر على االبن وعلى بناء إهمال الوالدين: وهو أحد أساليب المعاملة الوالدية الغير سوية الت

 (.2008شخصيته )الدويج، 
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 ( إلى ما سبق األساليب اآلتية: 2009وأذاف )العمري، 

 ك الطفل من خالل معاملة والديه له أنهما ال يساويان بين األخوة ف  أسلوب التفرقة: وهو إدرا

 المعاملة، أو أنهما يتحيزان ألحد األبناء دون األخر.

  أسلوب إثارة األلم النفس : حيث يكون بإشعار الطفل بالذنب كلما قام بعمل سلوك غير مرغوب

 فيه األمر الذي يفقد الطفل ثقته بنفسه.

( أساليب المعاملة الوالدية إلى أربعة عشر أسلوبًا Perris & others, 1980ن )وقد لخص بيريس وآخرو 

 ه  كما يل :

 العطف التسامح، الزائدة، الحماية الرفض، اإلذالل، العقاب، الوالدي، الحرمان الوالدي، اإليذاء 

 )المناح ، التدليل األخوة، تفضيل التشجيع، بالذنب، اإلشعار ل فضل، التوجيه الوالدي،

 .ه(1439

 ( أن هناك مجموعة من األساليب الوالدية السلبية ومنها:2019وقد ذكرت الحق )

 :األسلوب التسلط  األسري 

تضمن ذلج الوقوف أمام الرغبات التلقائية م أو األب لرأيه على األبناء، ويويتمثل ف  فرض األ

يريدها حتى لو كانت لالبن أو االبنة أو منعه من القيام بسلوك مع ؛ لتحقيق رغباته الت  

 مشروعة.

  أسلوب التدليل: ويتمثل ف  تشجيع األبناء على تحقيق معظم رغباتهم بالشكل الذي يروق لهم

وبطريقتهم، وعدم توجيههم لتحمل أية مسؤولية تناسب مراحل نمو األبناء الت  يمرون بها، وقد 

ذي يعتبر عادة غير مرغوب يتضمن هذا األسلوب تشجيع الفرد على القيام بألوان من السلوك ال

 فيه اجتماعيًا.
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  ،أسلوب القسوة ف  معاملة األبناء: ويقصد بذلج استخدام أساليب العقاب البدن ، والتهديد به

 وكل ما يؤدي إلى إثارة األلم الجسم  كأسلوب أساس  ف  التعامل مع األبناء.

 ( إلى األساليب السلبية السابقة ما يل :2017وأذافت خالد )

 راط ف  التسامح والتساهلاإلف: 

فالمبالغخخة فخخ  التسخخامح والتسخخاهل مخخن جانخخب الوالخخدين للطفخخل يسخختثير لديخخه الشخخعور بعخخدم  

التسخامح هخو  خطأ أنويدفعه نحو التمخادي فخ  الخطخأ، وقخد يعتقخد الخبعض المسؤولية والالمباالة 

والديه، غال تقدير من طفل من حب و ما يتلقاه ال بازدياد نخوع من الحب ول ن نجاح التربية يزداد

ذا جخاوز الحخب الحخد المطلخوب فإنخه يفقخده أثخره إمخا ، أيجخب أن يعطخ  بقخدر معخينالحب  أن

ويخؤدي إلخى نتخائج عكسخخية، وهخخذا النخخوع فخخ  أسخخاليب التربيخخة الخاطئخخة والخخذي يقخخوم علخخى اإلفخخراط 

الخطيخرة فخ  ت خوين شخصخية الطفخل وفخ  سخوء ت يفخه السخلوك  مخع المجتمخع  التسخخامح لخخه آثخخارهفخخ  

السخلوك المضخاد للمجتمخع ممخا ال يقخره القخانون القيمخ  فيقخع تحخت طائلخة ن انحرافخه لقيامخه بخألواو 

 .المستمر والردعالمسخؤولية والعقخاب 

ف  معاملة األبناء قد تمثلت ف  مجموعة من المعاملة الوالدية األكثر شيوعًا ويرى الباحث بأن أساليب 

والذي يعد برأي الباحث من ول ن أكثر األساليب انتشارًا ه : األسلوب المتساهل والمتسامح  األساليب،

لحسن األساليب الت  تساعد ف  تربية األبناء وذلج من خالل تحقيق الرذا ل بناء ومعاملتهم باألسلوب ا

المتفاهم والمتسامح، واألسلوب التسلط  والذي يعد برأي الباحث من أسوأ األساليب ف  المعاملة وذلج 

عبير عما يريدون فهذا األسلوب ال يعد أسلوب جيد ف  المعاملة وخاصة ألنه ال يعط  فرصة ل بناء بالت

يعد أسلوب جيد ل بناء حيث  معاملة األبناء، وأيضًا األسلوب الحازم فهو من أفضل األساليب والذي

 يعطيهم ما يتمنون بطريقة ال تسمح لهم بالتمادي ويزيد القناعة لديهم والخوف من ارت اب الخطأ.
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 المعاملة الوالدية أساليبالعوامل المؤثرة في 

، باطيرتتأثر أساليب المعاملة الوالدية بمجموعة من العوامل والت  يمكن إجمالها ف  النقاط التالية )

2016 :) 

أثر حجم األسرة: حيث تتأثر المعاملة الوالدية بحجم األسرة حيث أن األسر الت  يكون عدد  .1

أفرادها كبيراً تعان  من اإلهمال وذلج ألنه يصعب عليهم االهتمام بأمور كل األبناء، أما المعاملة 

مساندة االنفعالية ويسود الوالدية ف  األسر الصغيرة فتتسم بالتعاون المتبادل بين األبناء وبتقديم ال

 أسلوب الضبط المعتدل.

أثر العوامل الثقافية والحضارية: حيث تتأثر المعاملة الوالدية بالبيئة والمنطقة الجغرافية الت   .2

يسكنها الفرد، حيث أن ل ل منطقة عاداتها وتقاليدها الت  يمكن لها أن تؤثر ف  شخصية الفرد 

 وأسلوب معاملته.  

عليم : حيث أن اآلباء األقل تعليماً يميلون إلى استخدام أساليب القسوة واإلهمال أثر المستوى الت .3

 أكثر من أساليب التفاهم والتوذيح مع أبنائهم.

 آثار أساليب المعاملة الوالدية السلبية

إلى أخطاء  عدوان الطفل راجعاً  تؤثر أساليب المعاملة الوالدية السلبية على األبناء حيث أنه قد يعد

 بها الوالدان وخاصة ف  طفولته األولى، فالعدوان وثيق الصلة بالغضب والميل إلى العناد والتشاجر يرت

عند األطفال، وخاصة ف  طفولتهم األولى، نتيجة لعدم فهمهم لطبيعة نمو الطفل وسوء فهمهم لما يصدر 

رها ال تزيد عن كونها عنه من سلوكيات، يعتبرها األولياء سلوكيات خاطئة، على حين أنها عند بدء ظهو 

يحاول به إثبات ذاته ولفت األنظار إليه،  نظرياً  عاديا لنضج الوظائف الحيوية لدى الطفل، وتعبيراً  منظراً 

 (.2013حجاب، ة )  األسر والحصول على االعتراف به كفرد جديد ف
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لت  قد تدفعهم إلى ارت اب ويرى الباحث أن أساليب المعاملة الوالدية السلبية لها تأثير كبير على األبناء وا

العديد من المشكالت الت  تؤثر عليهم وعلى حياتهم المستقبلية، فهذه األساليب قد تدفعهم للممارسة 

السلوكيات الخاطئة والغير مرغوبة سواء ف  البيت أو ف  المدرسة أو ف  المجتمع، والت  تتمثل ف  

 ل ذب.العدوان والسرقة بسبب الحرمان، االنحراف السلوك  وا

 النظريات المفسرة ألساليب المعاملة الوالدية

 هناك مجموعة من النظريات الت  تفسر أساليب المعاملة الوالدية، ومنها:

 : نظرية التحليل النفس 
إن عملية التنشئة من وجهة نظر التحليل النفس  تتضمن اكتساب الطفل واستدخاله لمعايير والديه 

أن ذلج يتم عن طريق أساليب عقلية وانفعالية واجتماعية  (فرويد)قد ويعت لديه، األعلى األناوت وين 

تعمل على تدعيم بعض  االجتماعيةفعملية التنشئة  أبرزها التعزيز القائم على الثواب والعقاب؛

ة بين الوالدين والطفل ف  نموه القوبالرغم من أن هذه النظرية تؤكد على أثر الع السلوكية، األنماط

 ،األسرةالت  يتوطن عليها الطفل خارج  االجتماعيةأنها أغفلت المؤثرات  إال، ماع واالجتالنفس  

ف   االجتماعيةويمكننا أن نفهم عملية التنشئة ، لدى هذا الطفل األعلى األناحيث تؤثر على نمو 

 األساسيةل مراحل النمو المن خ، نظرية التحليل النفس  عندما ننظر إليها ف  إطار تطوري نمائ 

 (.155-154: 2010، لسبعاوي ا)

 االجتماع  التبادل نظرية: 

 تبدو أطفالهم على الوالدين قوة بأن يرى  حيث ،النظرية هذه رواد أشهر من " ريتشارد ستيفن " يعتبر

 المرحلة هذه توصف هنا ومن كلياً  إليهما محتاجاً  يكون  حيث الطفل عمر من األولى السنوات ف 

 اإلمكانات بعض يمتلج بأنه يشعر يجعله الطفل نمو ومع التام، وأ ال ل  االعتماد مرحلة بأنها

 ،التبادلية بالمرحلة المرحلة هذه وتسمى مساومة، عملية إلى بوالديه عالقته تتطور حيث والقدرات
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 ف رة إلى النظرية هذه تطرقت كما ،بها يرغب أشياء على يحصل الوالدين طاعة مقابل ف  أي

 األطفال يحذو عندما بالسعادة الوالدين شعور ف  تبدو المكافأة فف رة ،والجزاء والخسارة المكافأة

 تعن  الجزاء وف رة اآلباء، قيم األطفال يرفض حين تبدو الخسارة ف رة أما بقيمهم، ويلتزمون  حذوهم

 السلوك يكون  عندما سلبياً  الجزاء يكون  قد أو ،مقبوالً  السلوك يكون  عندما إيجابياً  يكون  الجزاء أن

 (.71: 2014 ،مقحوت) للنوع تبعاً  التنشئة أساليب ف  الجزاء ف رة وتتضح مقبول، غير

 :النظرية البنائية الوظيفية 

يركز هذا االتجاه على أن التنشئة االجتماعية تخص كل نوع أو جنس بأدوار محددة يختلف كل 

عاملة الوالدية ه  منها عن اآلخر ويلتزمون بها ف  المستقبل، كما ينظر هذا االتجاه على أن الم

جانب من التنسيق االجتماع  حيث تتفاعل مع الق  عناصر التنسيق الت  تساعد على المحافظة 

 (.2016على البناء االجتماع  وتوازنه )مرابط ، 

 

 النفسي باالغترا 2.1.2

 االغتراب مفهوم

 المجاالتتخدامها ف  ين وشاع اسدظهر مند وقت مبكر ف  الفلسفة والمفهوم قديم  االغترابيعد مفهوم 

ة )عبد هللا، الصحة النفسي، والسياسية والمهنية والتربوية والتعليمية، كما شاع كذلج ف  مجال االجتماعية

2006.) 

ويعرف االغتراب بأنه "الشعور بالعزلة )التف ج( أي بغياب الصداقة الحميمة بين الناس" )الحمدان ، 

2010 :66) 
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 عوامل االغتراب

 ل هذه العوامل ف  النقاط التالية:من العوامل الت  تؤدي إلى االغتراب وتتمث هناك مجموعة

 غياب القيم الدينية واإلنسانية ف  حياة الطالب المراهقين. .1

 الفجوة ف  ثقافة المراهقين وثقافة الراشدين من حولهم. .2

 عدم وجود معنى وأهداف للحياة، وعدم تحقيق ذواتهم وتقبلها. .3

داخل مجتمع الراشدين من حولهم مما يجعل المراهقين يفقدون المثل العليا  التناقضات الموجودة  .4

 .(2015)كباجة،  الت  يمكن أن يقتدوا بها

 أسباب االغتراب

لدى العديد من أفراد المجتمع وخاصة األبناء، وفيما يل  هناك العديد من األسباب الت  تسبب االغتراب 

 نذكر بعض هذه األسباب: 

 سيةأواًل: أسباب نف

 هناك مجموعة من األسباب النفسية الت  تؤدي إلى االغتراب، ومنها:

الصراع: وهو الصراع الناتج بين الدوافع والرغبات المتعارذة وبين الحاجات الت  ال يمكن  .1

 إشباعها ف  وقت واحد مما يؤدي إلى القلق واذطراب الشخصية.

صة بالفرد، ويمكن ربط اإلحباط بخيبة اإلحباط: حيث تعاق الرغبات اإلنسانية أو المصالح الخا .2

 األمل والعجز التام وتحقير الذات.

الحرمان: ويتمثل ف  قلة الفرص ف  تحقيق الرغبات و شباع الحاجات كما ف  حال الحرمان من  .3

 الرعاية الوالدية.

غتراب مثل الخبرات الصادمة: وتعتبر هذه الخبرات ه  المحركة للعوامل األخرى المسببة لال .4

 (.2015وب )قبقوب وسعيدي، الحر 
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 ثانيًا: أسباب اجتماعية:

 (:2007حيث تتمثل هذه األسباب ف  النقاط التالية )عياش، 

والتحديات  اتالضغوط هذه مقابلة ف  والفشل االجتماعية ةيالبيئ اتضغوطالتشكل مجموعة من والت  

 والتعقيد، الهدم عوامل فيها تسود ت ال المريضة ةيلثقافللعوامل ا، ونتيجة أيضًا ألفرادتعرض لها ايالت  

وسوء األحوال  الناتج عن تقدم األدوات الت نولوجيا الحديثة، السريع الحضاري  التطورباإلذافة الى 

 ًا البعد عن الدين والضعف األخالق .، وأيضاالقتصادية

 مفهوم االغتراب النفسي
د يخلو منها مجتمع من المجتمعات تعد ظاهرة االغتراب النفس  ذات مالمح ومظاهر متعددة ال يكا

اإلنسانية على وجه األرض حيث تعتبر ظاهرة االغتراب من الظواهر االجتماعية النسبية الت  تختلف 

 (.2019باختالف الزمان والمكان حسب المجتمع وتنتشر انتشارًا ملموسًا )البديري والجبوري، 

 تعددت مصطلحات االغتراب النفس  ومنها:

د بالصراع القائم بين ذاته والبيئة المحيطة له بصورة تتجسد ف  الشعور بعدم " هو وع  الفر 

االنتماء والسخط والقلق وما يصاحب ذلج من سلوك إيجاب  أو الشعور بفقدان المعنى والالمباالة ومركزية 

 (.45 :2015الذات واالنعزال االجتماع  وما يصاحبه من أعراض اكلينيكية" )كباجة، 

( بأنه" االنفصال عن الذات أو عن الواقع مما يشعر الفرد أنه غريب 7 :2016) وذكرت النجار

عن هذا العالم بل غريب عن نفسه ويشعر بعدم االنتماء وفقدان الثقة ويرفض القيم والمعايير االجتماعية 

 ويعان  من الضغوط النفسية مما يؤدي إلى تعرض الشخصية للضعف واالنهيار.

 لالنشطارالشخصية إلى الحاالت الت  تتعرض فيها وحدة  وشامل يشيروم عام مفه النفس  فاالغتراب

 أن االغتراب يعن مما ، الت  تتم داخل المجتمع واالجتماعية الثقافية العمليات بتأثير واالنهيارأو للضعف 
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وجود المت امل بال اإلحساسمقومات  الشخصية فيهتفقد حيث  اإلنسانية للشخصيةإلى النمو المشوه  يشير

 :ةيالتالبالجوانب  الشخصيةمفهوم االغتراب ف   ويتحدد، والديمومة

والقلق  المرذيةوالمخاوف  ،من عدم الثقة بالنفس الشخصية تعانيهاالت   الت يفحاالت عدم  .1

 .االجتماع  واإلهاب

 .باألمن واإلحساس بالقيمةوذعف الشعور ، واالنتماء، بالهويةالشعور  أحاسيسذعف   .2

 .(2013)السوالمة،  ةيبالشخصبالتماسج والت امل الداخل   اساإلحس ابيغ  .3

 مراحل االغتراب النفسي:

 يمر االغتراب النفس  بالعديد من المراحل والت  تتمثل فيما يل :

مرحلة التهيؤ لالغتراب: وه  المدخل للعملية االجتماعية لالغتراب، وه  تعبر عن تلج المرحلة أواًل: 

فقدان القدرة على اإلنجاز وسلب  من وماطرة ببعديها المتعلقين بسلب المعرفة، القائمة على فقدان السي

 من عدم قابلية السلوك لإلنجاز. وما يواكبها معاً  الحرية،

مرحلة الرفض والنفور الثقاف  من اختيارات األفراد: وه  المرحلة الت  تتوسط بين مرحلة التهيؤ ثانيًا: 

االغتراب ف  هذه المرحلة كخبرة من المعاناة من عدم الرذا  إلىينظر والمرحلة التالية لالغتراب، حيث 

والرفض، ويعرف ذلج ف  سياق التناقض بين ما هو فعل  وما هو مثال ، يكون فيها الشخص المغترب 

غير راذ ، معارذَا لالهتمامات السائدة والموذوعات، والقيم والمعايير وأنشطة المجتمع، والتنظيمات 

عدم االنسجام بين الفرد  إلىوا  بها وغالبَا ما يؤدي عدم االنسجام بين الفرد ومجتمعه الت  يكون عض

ونفسه والعكس بالعكس، وتظهر ف  واحد أو أكثر من مشاعر القلق واليأس والغرور وال راهية واالستياء 

 والعجز واالقتالع من األصول وذياع الغرض وفقدان التوحد واألسى.

المغترب: تتعين هذه المرحلة فيما بين المجاراة االوتوماتية غير الواعية وحاالت  مرحلة الت يفثالثًا: 

االنعزال المتمثلة ف  الخروج على الوسائل مع االمتثال ل هداف أو ف  حالة االمتثال، دون الت يف مع 
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-33 :1997 شتا،)بدائل لها، أو ف  حالة العصيان والثورة من أجل الت يف مع بدائل أخرى لهذه الوسائل 

35.) 

وتؤدي مرحلة التفاعل بين الفرد والبناء االجتماع  للثقافة الت  يكون األكيد فيها على أهداف     

 إلىالنجاح قد صار مفضاَل بصورة متزايدة عن التأكيد على اإلجراءات المنتظمة للسع  لهذه األهداف، 

لبحث أنماط ( Merton) ميرتون ومن يسع  المرحلة التالية لالغتراب، والت  تتسم بأنماط ت يف الفرد، 

ت يف األفراد ف  إطار ثقافة المجتمع للتركيز على أنماط السلوك المنحرفة، وعليه يتحول منظور ميرتون 

 أنماط الت يف مع هذه القيم خالل تلج المواقف المختلفة للبناء االجتماع . إلىمن أنماط القيم الثقافية 

الت يف المتمثلة  أساليبن ل نماط الخمسة للت يف، منحصرًا وف  ذوء ذلج جاء تحليل ميرتو 

ف  المجاراة، االبت ار والتجديد، الطقوسية، االنسحاب، العصيان والثورة وكل هذه األنماط الخمسة يتم 

 (.51-50 :2004 شتا،)تعيينها من خالل عالقة بكل من األهداف والوسائل 

 أبعاد االغتراب

 لمتفق عليها لالغتراب وتتمثل ف  اآلت :هناك مجموعة من األبعاد ا

يعجز عن السيطرة على تصرفاته وأفعاله  هالعجز: ويعن  شعور الفرد بالال حول والال قوة، ان .1

 ورغباته.

: وهو شعور الفرد بأنه غير مرغوب فيه فينفصل عن بعض )العزلة االجتماعية( الوحدة النفسية .2

 االجتماعية. األشياء أو األشخاص مما يترتب عليه العزلة

الالهدف: وهو أن يعيش الفرد حالة من العشوائية ف  حياته والعيش على ما تقدمه له الحياة دون  .3

 أدنى غاية يسعى لطلبها.

 الالمعنى: وهو شعور الفرد أن الحياة ال معنى لها وال جدوى منه. .4

 .(2016)النجار،  : وهو شعور الفرد بعدم الرذا عن نفسه وعن مجتمعهالرفض .5
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 اب االغتراب النفسي:أسب

ذغوط داخلية،  إلىاإلنسان  ( أسباب ومصادر االغتراب لدىHorneyترجع كارين هورن  )

الذاتية المثالية، أعلى درجات ال مال، حتى يحقق  إلىحيث يواجه الفرد معظم نشاطه نحو الوصول 

 (.107 :2004 زهران،)الصورة الت  يتصورها  ويصل بنفسه إلى

طبيعة المجتمع الحديث، وسيطرة  ( إلىErick From) غتراب عند إريج فروموترجع مصادر اال  

على اإلنسان وسيطرة السلطة، وهيمنة القيم واالتجاهات واألف ار آللة وهيمنة الت نولوجيا الحديثة ا

 التسلطية، فحيث ت ون السلطة وعشق القوة، والحض عل  العدوان يكون اغتراب اإلنسان.

انتشار ظاهرة االغتراب ف  المجتمع الحديث من قبل علماء االجتماع،  "أن :أبو بكروتقول 

حيث أنهم يسلمون بأن معدل التغير االجتماع  الذي يحدث ف  المجتمع، يؤدي ال  طريقة ف  الحياة 

 (.115 :2012، نعيسة)فيها شعور باالغتراب. 

 ما األسباب النفسية لالغتراب فتتمثل في:أ

 رغبات المتعارذة، وبين الحاجات الت  ال يمكن إشباعها ف  وقت واحد، مما لصراع بين الدوافع والا

 التوتر االنفعال  والقلق واذطراب الشخصية. إلىيؤدي 

  اإلحباط: حيث تعاق الرغبات األساسية أو الحوافز أو المصالح الخاصة بالفرد ويرتبط اإلحباط

 قهر وتحقير الذات.بالشعور بخيبة األمل والفشل، والعجز التام والشعور بال

  الحرمان: حيث تقل فرصة تحقيق الدوافع و شباع الحاجات كما ف  حال الحرمان من الرعاية الوالدية

 واالجتماعية.

 الصادمة: وهذه الخبرات تحرك العوامل األخرى المسببة لالغتراب مثل األزمات االقتصادية  الخبرات

  (107: 2004، والحروب. )زهران
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 النفسي تراباالغ مواجهة طرق 

تهدف مواجهة االغتراب إلى التحقيق أو التخلص منه وتحقيق أو العودة إلى االنتماء الذي مؤداه الشعور 

والسلوك الذي يتضمن التقبل واالرتباط والتوحد والصداقة والحب مع الجماعة والوالء للمجتمع، ومن أهم 

 طرق مواجهة االغتراب ما يل :

األبناء  والت  تتسبب ف  كثير من المشاكل لدىواالجتماعية لالغتراب  القضاء على األسباب النفسية

المراهقين ف  هذه المرحلة الحرجة من العمر، باإلذافة الى قهر مشاعر االغتراب والعودة إلى الذات 

 ومن ثم التواصل مع الواقع الذي يعيش فيه األبناء، وتنمية القدرات اإليجابية االبت ارية ومواكبة التغيير

االجتماع  واالعتزاز بالشخصية القومية، باإلذافة إلى تدعيم االستقرار السياس  والمشاركة الديمقراطية 

تنمية السلوك الدين  وممارسة الشعائر ف  تنمية انتماء الذات إلى الهوية واتصالها بالواقع والمجتمع و 

لتركيز ف  التعليم ف  جميع مراحله على الدينية وتطبيق المعايير الدينية ف  كل جوانب الحياة اليومية، ا

جوانب االنتماء واالبتعاد عن التغريب الثقاف  ، تأكيد مظاهر االنتماء االجتماع  وتأكيد أهمية الهوية 

)محمدي  الجماعية ف  توازن مع الهوية الشخصية "الهوية الفردية" كضرورة للصحة النفسية واالجتماعية

 .(2019وميهوب ، 

 النفسي سرة لالغترابالنظريات المف

 ومن أهمها:النفس  هناك مجموعة من النظريات الت  فسرت االغتراب 

 : النظرية السلوكية لالغتراب النفس 
يشكل مفهوم التعزيز المحور األساس  الذي تنطلق منه المدرسة السلوكية ف  تفسير التعلم، والذي 

 لالغتراب: أنصار هذا االتجاه ف  تفسيرهميمثل النقطة المركزية ف  تفسير الظواهر النفسية، ويرى 

ألفعال ا ن الثواب والعقاب المصطنع أساس اغتراب الفرد عن سلوكه وأفعاله حيث تصبح هذهأ

والسلوكيات ش ء منفصل عنه، حيث تفسر النظرية السلوكية المشكالت السلوكية بأنها أنماط من 
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لفاعليتها ها بمثيرات منفرة، ويحتفظ بها الفرد االستجابات الخاطئة، أو غير السوية المتعلمة بارتباط

لهذه النظرية يشعر باالغتراب عن ذاته عندما والفرد وفقا ً أو خبرات غير مرغوبة.  ،تجنب مواقف ف 

 من ذلج ينصاع ويندمج بين اآلخرين، بال رأي، أو ف ر محدد، حتى ال يفقد التواصل معهم، وبدالً 

 .(2007يفقد تواصله مع ذاته )عبد هللا، 
 إريكسون عند  يةأزمة الهو  نظرية: 

 يحدثأن االغتراب  إريكسون  ى ر يو ة األنا، يهو اهتمام بتطور هو  النظريةإن الهدف األساس  لهذه  

تطور األنا وتشتت  بين العداء يحدث حيث ذاتيتهالمراهق عن  فيها يبحثالت   يةخالل أزمة الهو 

أكثر على دور  ديبالتأك إريكسون األنا حاول  حرية االغتراب كمعوق أساس  لتطور يمثل األنا الذي

تتطور طوال وجودها عبر  الشخصية لهوية، فاعتبر أن االشخصيةف  بناء  االجتماعيةالتفاعالت 

على خطوط ما  يركز حينما إريكسون  جيار  الحياة ويرى أعمار ف  دورة  ثمانيةمراحل تقابلها  ثمانية

اإلحساس بالعجز التام عن عمل أي عمل محدد الذي إلى حد  يصلغموض الدور والذي يسميه 

 )  2017 ،دخان وحذيقوعدم االستقرار. ) الحيرة عادة مشاعر يصاحبه
 فرويد تفسير 

فرويد لالغتراب ذمنًا وليس بشكل صريح، حيث يذكر ف  فرذيته التركيبية الت  طرح فيها  أشار

 باستمرار، القوى واألنا األعلى، وتفاعل هذه نموذجًا قسم العقل بموجبه إلى ثالث قوى: الهو، األنا، 

 تنظيم الشخصية أن فرويد وأكد الصراع، شكل يأخذ بينها التفاعل نإف مختلفة، أهدافاً  منها ل ل ألن

 القوى  نتيجة يأت  الفرد سلوك وأن السفلى، طبقاته على العليا طبقاته تعتمد كالبناء نفس  ديناميك 

 الشخصية أن على فرويد أكد كما الثالث، الشخصية وقوة أنظمة بين المستمر والتفاعل الديناميكية

 أعراذاً  الفرد على يظهر اختالل حدث و ن متوازنة، الثالث النفسية القوى  فيها ت ون  السوية السليمة

 (.28: 2015 دحالن،) والوظيف  النفس  الفرد ت يف فيضطرب االغتراب بينها من متعددة
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 المراهقة 3.1.2

 راهقةمفهوم الم

وه " المرحلة الت  تتوسط الطفولة من جانب واكتمال النضج من جانب آخر وه  المرحلة الت  

 (2010يبدو فيها الفرد طفاًل وهو ف  الوقت نفسه ال يبدو رجاًل ناذجًا أو امرأة ناذجة )تنيره، 

ء إذ ( بأنها " مرحلة ذات طبيعة بيولوجية واجتماعية على السوا2019وذكرت )عبد الالوي، 

تتميز بدايتها بحدوث تغيرات بيولوجية عند األوالد والبنات ويتواكب مع هذه التغيرات وتصاحبها تضمينات 

 اجتماعية معينة".

وعرفت المراهقة بأنها "مرحلة ديناميكية لبناء الهوية، تتميز بتفاعل جدل  بين الهوية الشخصية 

والتمثالت والمشاريع المستقبلية المرتبطة بالذات المحددة على أنها مجموع منظم من التجارب والعواطف 

واإلحساس بوحدة واستمرارية هذه الذات واستقراراها ف  الزمان والمكان، والهوية االجتماعية الت  تتشكل 

ف  مجملها من التفاعل مع اآلخرين ومن االنتماء إلى أشكال مختلفة يرت ز بعضها على خصائص 

وبعضها اآلخر يرت ز على االنتماء إلى طبقات وجماعات اجتماعية"  فسيولوجية مثل الجنس أو السن،

 (.58: 2012)مقدم، 

 مراحل المراهقة

المراهقة مرحلة حرجة من التطور، فباإلذافة إلى كونها مرحلة بناء الشخصية، فه  مرحلة التحول 
ختالفات البسيطة، إال إلى بنية ذاتية أخرى، فقد حاول العلماء تقسيم هذه المرحلة، وأن كانت بينهم اال

 أنه يمكن قبول التصنيف التال :
( وه  فترة تغيرات سريعة نحو 14- 12المرحلة األولى: ه  مرحلة المراهقة المبكرة من سن ) .1

 البلوغ.
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( حيث ت ون التغيرات ذات 18–14المرحلة الثانية: وه  مرحلة المراهقة المتوسطة من سن ) .2
 .العالقة بالبلوغ قد اكتملت تقريبا

األعظم ، )( وه  مرحلة الشباب 21 – 18المرحلة الثالثة: وه  مرحلة المراهقة المتأخرة من سن ) .3
2007: 59.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 (: مراحل المراهقة )من إعداد الباحث(1الشكل )

 المراهقة خصائص

من ف  مرحلة البحث عن الذات، عن الهوية الذاتية، فالمراهق يريد أن يعرف  تتمثل خصائص المراهقة

هو، وماذا يريد، وما أهدافه وطموحاته وقدراته، أي أنها مرحلة الميالد الحقيق  للفرد كذات منفردة مستقلة، 

كما تعتبر هذه المرحلة مرحلة اتخاذ القرارات، قرار االختيار التربوي والمهن ، وقرار اختيار الشريج، 

ب التعامل مع الحياة، وأيضًا من خصائص واختيار القيم واالتجاهات، واختيار األصدقاء، واختيار أسلو 

هذه المرحلة؛ كثرة الصراعات ف  حياة المراهق كالصراع بين االستقالل عن سلطة الوالدين والتبعية، 

والصراع بين طموحات المراهق و مكاناته، وصراع بين القيم الت  اكتسبها والقيم الداخلية، صراع بين 

ه، إنها مرحلة بناء نسق من القيم واالتجاهات الت  توجه سلوك اإلشباع الجنس  وعادات المجتمع وقيم

مراحل 
المراهقة

مرحلة المراهقة 
المبكرة 

سنة( 12-14)من 

مرحلة المراهقة 
المتوسطة

سنة( 14-18)من 

مرحلة المراهقة 
المتأخرة

سنة( 18-21)من 
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الفرد وتحدده وت ون هاديًا له ف  حياته، كل هذه التغيرات تطبع حياة المراهق بخصائص انفعالية 

 .(58: 2005 ،حسن) واجتماعية تتمثل ف  الرهافة والحدة االنفعالية، والتمرد والتسلط والالمسؤولية

 المراهقة شكالأل المحددة العوامل

 هناك مجموعة من العوامل الت  تحدد أشكال المراهقة ومنها:

  عوامل تتعلق بسرعة التغيرات الجسمية والجنسية واالجتماعيخة واالنفعاليخة، ويترتب على هذا

 التغير ظهور حاجات واهتمامات جديدة، فإن تمكَّن المراهخق من إشباعها مرت فترة مراهقته بهدوء.
 ق بغموض البيئة الجديدة للمراهق، فخإن تمكخن المراهخق مخن است شاف بيئته الجديدة، وامل تتعلع

واستطاع االنسالخ عن أساليبه الطفوليخة واسختبدالها بنماذج أرق  من السلوك تمكنه من التعامل 

 .مع الراشدين، كلما ساعد ذلج على أن ت ون مراهقته هادئة ومت يفة
 المعاملة الت  يتلقاها المراهق، فمعاملة الوالخدين القائمة على تفهم وامل أسرية تتعلق بأساليب ع

حاجات المراهق لالستقالل وتأكيد الذات والتقدير، والقائمخة على التوازن بعيدًا عن التساهل 

واإلهمال والتسلط، كل تلج األمور تقود إلخى مراهقة مت يفة. أما التجاهل الشديد لرغبات وحاجات 

 اره علخى التبعية والمعاملة الت  تقلل من قيمته قد تدفعه إلى مراهقة غير مت يفخة.المراهق، و جب
  ،عوامل تتعلق بخبرات المراهق، فالخبرات الت  يمر بها المراهق تلعب دورًا ف  تحديد مراهقته

فتدريب الطفل على االعتمخاد علخى نفخسه، وتحملخه المسؤولية، وتنمية قيمه الدينية، وتعرذه 

ات سخارة، وعخدم مخروره بمواقف مؤلمة، وتوفر فرص التوجيه واإلرشاد له، كل ذلج يسهم ف  لخبر 

 .(34-33: 2004)العبد ال ريم،  صخنع مراهقة مت يفة
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 المراهقة لمرحلة المفسرة النظريات

 هناك مجموعة من النظريات الت  فسرت المراهقة ومن أهمها:

 هول ستانل  البيولوجية النظرية .1

تانل  هول أول من قارب المراهقة من وجهة نظر بيولوجية وعضوية ف  عالقتها بالمقترب يعد س

السيكولوج ، حيث اعتبر المراهقة فترة عصيبة من فترات اإلنسان وبالتال  فه  بمثابة عاصفة 

أو أزمة وقلق وتوت واذطراب تترك أثار سلبية ف  نفسية المراهق، فه  والدة ثانية بسبب 

عضوية والنفسية واالنفعالية الت  يمر بها المراهق، ولم يهتم بالمؤثرات االجتماعية أو التغيرات ال

البيئية المكتسبة، بل ركز بالخصوص على ما هو عضوي، ويرتبط ستانل  هول بنظرية التلخيص 

واالستعادة، الت  تتمثل ف  أن اإلنسان خالل مراحل نموه وتطوره يعيد تاري  الجنس البشري، 

ف  حدود سن الرابعة عشر تقريبًا يجتاز طورًا من النمو شبيه بالمرحلة البدائية ف  تاري  فالطفل 

اإلنسانية، وفترة المراهقة بدورها فترة مماثلة للفترة التاريخية من ماذ  اإلنسان، وه  الفترة الت  

مجتمعية كان يعمل من خاللها لالرتقاء بنفسه من الحياة البدائية إلى صور وأشكال الحياة ال

 (.46: 2017األكثر تحضرًا )مناخ، 

 االتجاه المجال  .2
 الخارجية للسلوك،و يتزعم هذا االتجاه "كيرت ليفن " ويركز على التفاعل بين المحددات الداخلية 

كما يركز بصفة عامة على عامل الصراع أثناء االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد 

 :أنهال ويصور المراهقة على ومن مجال معروف إلى مجال مجهو 

  يرتبط بقيم وعادات جديدة تمثلها الجماعة الت  ينتم   حيث: الجماعةفترة تغير ف  االنتماء إلى

 ا.إليه
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   حيث تبدأ بحدث للفرد ه  فترة تغيرات شديدة والجسمية الت  ت الفيزيولوجيةإن فترة التغيرات

يركزه نحو من العالم الخارج  و  باههانتصورة الجسم بالنسبة له صورة مضطربة حيث يحول 

 (.70: 2015ه )كواش ، التغيرات الطارئة ف  جسم بسببالذات نفسها 
 االجتماع : االتجاه .3

أصحاب هذا االتجاه يفسرون سلوك المراهقة على األسس الثقافية السائدة والتوقعات االجتماعية 

أدوار معنية وبالتال  فإن عملية  علميتويفترذون أن سلوك المراهقين هو نتيجة تربية الطفل الذي 

التنشئة ف االجتماعية ه  المسؤولية عن سلوك الفرد ف  سوائه أو انحرافه إذافة إلى مشاهدة 

م إلى تقليد النماذج أثناء تفاعلهم مع اآلخرين ف  الحياة بهاألبناء لبرامج عنيفة وعدوانية تؤدي 

السلوك  يتعلمعلماء االجتماع أن الفرد عندما  ويؤكداالجتماعية، خاصة عندما يشعرون باإلحباط 

فهناك استمرارية ف  سلوكهم الم  مرهقتهالعدوان  ف  طفولته يستمر ف  ممارسة العدوان ف  

يتعرض للتغير االجتماع . كما يجب النظر ف  العالقات األسرية المتغيرة، واألدوار الحديثة 

دقة وموذوعية، ألن ذلج يساعد على فهم  للوالدين والتغير االجتماع  السريع بصورة أكثر

: 2019)لعروس ،  مع اآلخرين، مما يؤدي إلى حل كثير من الغموض وعالقاته وسلوكهالمراهق 

35). 
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 الدراسات السابقة 2.2

 :المعاملة الوالدية أساليبدراسات ذات عالقة ب 1.2.2

لتطرف االجتماع ، وأساليب اعرف إلى مستوى الجمود الف ري و لتل (2019عيسى )هدفت دراسة 

( طالًبا وطالبًة 625المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات ف  محافظات غزة، وت ونت عينة الدراسة من )

مقياس التطرف  ري، و من طلبة الجامعات، واستخدم الباحث األدوات التالية: مقياس الجمود الف

أن هناك عالقة عكسية بين أساليب المعاملة   إلىوأشارت النتائج ، جتماع ، ومقياس أساليب المعاملةاال

لدى اآلباء والجمود الف ري باستثناء أسلوب الديمقراطية لم يكن هناك عالقة بينه وبين الجمود الف ري، 

أن هناك  ، وأشارت إلىكما يتبين أنه ال توجد عالقة بين أساليب المعاملة لدى األمهات والجمود الف ري 

، ائدة اإلهمال( والتطرف االجتماع يب المعاملة لدى اآلباء )القسوة، الحماية الز عالقة عكسية بين أسال

وعدم وجود عالقة بين أسلوب الديمقراطية والسواء وبين التطرف، كما يتبين أنه ال توجد عالقة بين 

  .أساليب المعاملة لدى األمهات والتطرف االجتماع 

تنبؤ بأساليب المعاملة الوالدية ف  ذوء الصالبة لى إمكانية الإ (2019قديح )كما هدفت دراسة 

( فردًا من 202النفسية وابتالء اإلعاقة للوالدين ذوي الطفل المعاق عقليًا، وقد ت ونت عينة الدراسة من )

، ف  جمعية إعمار للتنمية والتأهيل، وجمعية الحق ف  الحياة ف  محافظة والدي األطفال المعاقين عقلياً 

(، استخدم الباحث المنهج الوصف ، واألدوات المستخدمة ف  الدراسة، ه : 2018)خان يونس للعام 

وقد أشارت النتائج ، ومقياس أساليب المعاملة الوالدية، ومقياس ابتالء اإلعاقةمقياس الصالبة النفسية، 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أسلوب العقاب أو تأكيد القوة تعزى لمتغير عمر إلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ، و ( سنوات5-3الطفل المعاق لصالح الفئة )

سحب الحب تعزى لمتغير الجنس، وعمر الطفل المعاق والفروق كانت لصالح األم، والطفل من عمر 

 .( سنوات3-5)
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بناء وعالقتها إلى معرفة أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األ (2018العجب )هدفت دراسة 

والحالة  للوالدين،باذطراب الخوف تبعًا لمتغيرات النوع، الوذع االقتصادي ل سرة، المستوى التعليم  

، تم تطبيق أدات  قياس هما مقياس الدراسة المنهج الوصف  التحليل  استخدمت للوالدين.االجتماعية 

( تلميذاً وتلميذة من مدرست  أساس 600اسة )بلغ مجتمع الدر  ،ف المرذ المعاملة الوالدية واستبانة الخو 

( 100بمدنية الحاج عبد هللا )الشمالية أساس بنين والجنوبية أساس بنات( ت ونت عينة الدراسة من )

ارها بالطريقة العشوائية %( تم اختي17( من اإلناث بنسبة )50( من الذكور و)50تلميذًا وتلميذة )

عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة  د، وقد أشارت النتائج إلى وجو الطبقية

فروق ذات داللة إحصائية ف  المعاملة الوالدية  ووجودالوالدية كما يدركها األبناء واذطراب الخوف، 

فروق ذات داللة إحصائية ف  درجة الخوف لدى تالميذ  وكذلج وجودتبعًا لمتغير النوع لصالح اإلناث، 

اس تعزى لمتغير الوذع االقتصادي ل سرة مرتفع، متوسط، منخفض( لصالح )مرتفع( ، مرحلة األس

فروق ذات داللة إحصائية ف  أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء تعزى لمتغير  كما توجد

ال توجد فروق ذات و المستوى التعليم  للوالدين )أم ، خلوة، أساس، ثانوي، جامع ، فوق الجامع (، 

داللة إحصائية ف  أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء ف  مرحلة األساس تعزى لمتغير الحالة 

 (.وفاة االجتماعية للوالدين)استقرار، انفصال، اغتراب،
عالقة أساليب المعاملة الوالدية بالعنف البدن  ال شف عن لى إ (2018العتيبي )دراسة  تهدف

ف  المرحلة الثانوية والتعرف على عالقة تسامح الوالدين بالتنمر المدرس   والعنف اللفظ  لدى الطالب

وعالقة العنف اللفظ  والعنف البدن  من قبل أحد الوالدين على التنمر المدرس  لدى الطالب ف  المرحلة 

وت ون مجتمع الدراسة من  االرتباط ،استخدم الباحث المنهج الوصف  و  ،الثانوية ف  مدينة الرياض

، وت ونت ( طالباً 41508يع طالب المرحلة الثانوية بالمدارس الحكومية بمدينة الرياض والبالغ عددهم )جم

من أساليب المعاملة المتعلقة بالعنف ، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ( طالباً 473عينة الدراسة )
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الوالدين يشجعون السيطرة  المدرس  تشجيع اآلباء للحزم ف  التعامل مع اآلخرين وعدم الموافقة على أن

على اآلخرين، أو الحرمان من مصروف الجيب أو اللباس عند ارت اب األخطاء وال يمارس اآلباء تفضيل 

يتضح بأن أسلوب العنف اللفظ  ال يمارس من  ، كمااألبناء بعضهم على بعض مع حل مشاكل األبناء

األفعال والسلوكيات أو على أفعال لم يقم الطالب  قبل اآلباء على األبناء فاآلباء ال يقومون بالتوبي  على

أو الوصف بصفة الحيوانات عند ارت اب األخطاء أو الممارسات والمقارنات السلبية مع الغير  ،بفعلها

يتضح بأن التسامح يساهم بالتنمر المدرس  عند معاملة األبناء و  أو استخدام الشتم أو األلفاظ الجارحة.

ل على جميع ما يطلبه األبناء والسماح ل بناء بالذهاب إلى المباريات واالشتراك بالعاطفة والحب والحصو 

يتضح من النتائج عدم وجود عالقة للعنف اللفظ  والعنف البدن  من قبل أحد الوالدين  ، كماف  النوادي

 .بالتنمر المدرس 

السلوك العدوان  لدي أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها ب إلى معرفة (2016التوم )ت دراسة دفه

وتم اختيارها  وطالبة.( طالب 120طالب المرحلة الثانوية ف  محليت  كوست  وربج وكان حجم العينة )

مقياس السلوك و عن طريق العينة العشوائية الطبقية واستخدمت الباحثة مقياس أساليب المعاملة الوالدية 

السمة العامة  قد أشارت نتائج الدراسة إلى أن ، و استخدمت المنهج الوصف  االرتباط العدوان  وأيضاً 

السمة العامة للسلوك العدوان   باإليجابية، وأنألساليب المعاملة الوالدية لدي طالب المرحلة الثانوية تتسم 

عدم وجود عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والسلوك ، و لدي طالب المرحلة الثانوية تتسم باالرتفاع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف  أساليب  ، كما أشارت إلىب المرحلة الثانويةالعدوان  لدي طال

وجود فروق ذات داللة إحصائية ف  السلوك العدوان  لصالح ، و المعاملة الوالدية تعزي لمتغير النوع

، عمرعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف  أساليب المعاملة الوالدية تعزي لمتغير ال ، وأيضاً اإلناث

عدم ، و "14توجد فروق ذات داللة إحصائية ف  السلوك العدوان  وكانت لصالح المستوي العمري "كما 
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 ، وأشارت إلىوجود فروق ذات داللة إحصائية ف  أساليب المعاملة الوالدية تعزي لمتغير تعليم الوالدين

 .م الوالدينعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف  السلوك العدوان  تعزي لمتغير تعلي

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية و األمن النفس   معرفةإلى    (2016) باطير دراسة هدفت

، وف  هذه الدراسة األمو  األبالمعاملة الوالدية بين الجنسين لمعاملة  أساليبووجود فروق بين متوسطات 

ن ف  مقياس أساليب المعاملة الوالدية استخدمت المنهج الوصف  التحليل  وأدات  جمع البيانات المتمثلتي

من التالميذ المراهقين ف  ثانوية بلدية فقارة  األصل حيث ت ون مجتمع الدراسة  ،واستمارة األمن النفس 

( عاما و بعد توزيع المقاييس 20_ 15من ) أعمارهمالزاوي بدائرة عين صالح والية تمنراست حيث تراوحت 

حيث كان عدد  األصل ( تلميذ و تلميذة من مجتمع الدراسة 50ن )حصلت الباحثة على عينة مكونة م

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ، (30( و اإلناث )20الذكور )

المعاملة الوالدية واألمن النفس  لدى المراهقين ف  الطور الثانوي، ووجود فروق ذات داللة  أساليببين 

 المعاملة الوالدية ل ب واألم. أساليبين الذكور واإلناث فيما يخص إحصائية ب

 الوالديةمعرفة العالقة بين الصحة النفسية وأساليب المعاملة  ىإل (2016آدم ) دراسةهدفت 

 ،والية النيل األبيض محلية ربج األساس،تالميذ وتلميذات الحلقة الثالثة بمرحلة  علىوصعوبات التعلم 

 األساس، محليةمن مرحلة  والثامن،تلميذ وتلميذه من الصفين السابع  (138دراسة من )ت ونت عينة ال

، كما أستخدم المقاييس التالية: االرتباط أستخدم الباحث المنهج الوصف   األبيض.النيل  ربج، وألية

رة الصحة مقياس صعوبات التعلم أعداد وزا، و  الوالديةمقياس أساليب المعاملة ، و النفسيةمقياس الصحة 

عن  ف  صعوبات التعلم ، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاعاإلدارة العامة للرعاية الصحية األولية

 التعلم،صعوبات  ةدرج علىنتيجة اختبار )ت( لمتوسط مجتمع واحد ، (0،591مستوى دالله إحصائية )

جات صعوبات التعلم لدى فروق ذات دالله إحصائية ف  در متوسطة، وجود  ةتم استنتاج ارتفاع بدرج

إحصائية بين درجات  ةدال ةموجب ةعالقة ارتباطي ، وجوداألساس تعزي لمتغير النوع ةتالميذ مرحل
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ثر أغلب درجات صعوبات التعلم لها أ وصلت الدراسة إل  أن كما ت صعوبات التعلم والصحة النفسية،

ت األخرى مستوي الصف والنوع بالصحة النفسية ف  كال الجنسين )ذكور، و ناث(، وبعض المتغيرا

عالقة عكسية داله بين الصحة النفسية وأساليب المعاملة الوالدية وصعوبات التعلم تعزي  ، وجودالسكن

ذات  ةعالقة ارتباطي، وجود ريف( لمتغير النوع )ذكور، إناث( مستوى الصف ونوع السكن )حضر،

 .(0،05) ةإحصائية عند مستوى دالل ةدالل

إلى  (Kern & Gfroere ,Jonyniene ,2015) وكيرن وجفرويرير ينينجون دراسةهدفت 

( على أسلوب الوالدين و دراك STEPفعالية التدريب المنهج  الليتوان  من أجل الوالدية الفعالة )دراسة 

محور الدراسة الحالية ف  ليتوانيا. ف  دراسة  المجموعة،سلوك الطفل، وهو نموذج فئة األبوة على أساس 

والمعرفة  اآلباء،وسلوك الطفل كما يراه  األبوة،تضمنت مقاييس النتائج أسلوب  التجريبية،شبه البحث 

 (299)برنامج و  (348)مما أدى إلى  واألمومة،مجموعة من األبوة  (44)المتعلقة باألبوة. تم تنظيم 

كان فعااًل  )EPST(مشارك ف  مجموعة المقارنة ف  االختبار البعدي. أشارت النتائج إلى أن برنامج 

وتقليل أنماط األبوة االستبدادية واألمومة المتساهلة  واألمومة،لزيادة معرفة األم واألب بشأن األبوة 

 والتصورات السلبية األبوية لسلوك الطفل المستهدف. 

إلى معرفة درجة تعرض األطفال ف  البيئة الفلسطينية إلى  (2008)الدويك  دراسةوقد هدفت 

الوالدية واإلهمال وأثر ذلج على الذكاء العام واالجتماع  واالنفعال  لديهم وكذلج على سوء المعاملة 

طفل من تالميذ المرحلة االبتدائية بمدارس وكالة  (200)عينة الدراسة من وقد ت ونت التحصيل الدراس  

 (100)ميذ وتل (100)( سنة واشتملت العينة على 12-9الغوث ف  مدينة غزة وقد تراوحت أعمارهم بين )

مقياس اإلساءة واإلهمال ل طفال ، واستخدم تلميذة من الصف الخامس والسادس من المرحلة األساسية

اختبار الذكاء االنفعال  ل طفال. و اختبار الذكاء المصور وكذلج . كأداة للدراسةالعاديين وغير العاديين 

د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط وجو ، وأشارت النتائج إلى اختبار الذكاء االجتماع  ل طفالو 
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درجات األطفال األكثر تعرذًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال األقل تعرذًا 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ، و لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ف  الذكاء العام

لة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال األقل تعرذًا لسوء األطفال األكثر تعرذًا لسوء المعام

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  ، كما أشارت إلىالمعاملة الوالدية واإلهمال ف  الذكاء االنفعال 

متوسط درجات األطفال األكثر تعرذًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال األقل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  ، وكذلجوء المعاملة الوالدية واإلهمال ف  الذكاء االجتماع تعرذًا لس

بين متوسط درجات األطفال األكثر تعرذًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ومتوسط درجات األطفال 

داللة إحصائية وجود فروق ذات ، و األقل تعرذًا لسوء المعاملة الوالدية واإلهمال ف  التحصيل الدراس 

 .بين متوسط درجات األطفال الذكور ومتوسط درجات األطفال اإلناث على مقياس سوء المعاملة واإلهمال

التأثير المعتدل لجودة تناول  Scholte & Others, 2007)) وآخرون سكولتي دراسةهدفت 

عنف ف  مرحلة المراهقة. عالقة األخوة على االرتباط الطول  للمعاملة األبوية مع السرقة والتخريب وال

زوًجا من األشقاء تمت دراستهم على مدار عام واحد. كان عمر األشقاء األصغر  (416)كان المشاركون 

ولم  عاًما ف  الوقت (17)إلى  (14)بينما كان األشقاء األكبر سًنا من  عاًما، (15)إلى ( 13) سًنا من

أشارت النتائج وقد  ،نسبة للثنائيين من نفس الجنسيتم العثور على آثار كبيرة ل طراف المختلطة. بال

فإن األوالد األصغر سنا الذين شعروا بأن أمهاتهم  رديئة،إلى أنه عندما كانت العالقة ذات نوعية 

ف  حين أن  والعنف،من المرجح أن يظهروا مستويات عالية من التخريب  تفضياًل،يعاملونهم بشكل أقل 

شعرن بأنهن يعاملن بشكل أقل من المرجح أن تظهر مستويات عالية من  الفتيات األصغر سًنا اللوات 

تشير هذه النتائج إلى أن معاملة و . السرقة. لم يتم العثور على مثل هذه اآلثار ل شقاء األكبر سناً 

الوالدين التفاذلية وجودة عالقة األخوة لها تأثيرات خاصة بالجنس على انحراف المراهقين ولها معنى 

 .بالنسبة ل صغر من تلج الت  ل شقاء األكبر سناً مختلف 
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تقييم ممارسات األبوة واألمومة إلى  (Hawes & Dadds, 2006) ودادس هاوس دراسةهدفت 

الت  تم قياسها بواسطة استبيان األبوة و  من خالل تقرير الوالدين والمالحظة المباشرة أثناء تدريب الوالدين

ت صلة خاصة بالتدخالت المعنية بتعديل ممارسات األبوة واألمومة. واألمومة ف  أالباما تجعلها ذا

باستخدام بيانات المراقبة من اآلباء  APQقيمت هذه الدراسة صالحية وفائدة سريرية لتقارير اآلباء على 

( المشاركين ف  تدخل تدريب الوالدين سنوات 8و 4الذين تتراوح أعمارهم بين  ،N = 56واألطفال )

الطفولة. تم العثور على تقارير اآلباء على هذا اإلجراء تتوافق بشكل جيد مع مالحظات  لمشاكل سلوك

أيًضا التغيير ف  ممارسات األبوة  APQاألبوة القاسية / المنفردة. عكست درجات  الثناء،استخدام اآلباء 

الفرعية الخمسة  وارتبطت بالنتائج السريرية ل طفال. أشارت مقارنات المقاييس العالج،واألمومة عبر 

والت   األصلية،مع شكل ثالثة مشتق تجريبياً من التدبير إلى دعم أكبر للمقاييس الفرعية  APQاألصلية 

 .وجد أنها صالحة وغنية بالمعلومات سريرًيا ف  عالج مشاكل سلوك الطفولة

ة إلى ال شف عن مدى العالقة االرتباطية بين أساليب المعامل (2005محرز ) دراسةهدفت 

( سنوات وبين درجة توافقهم االجتماع  والشخص  ف  رياض األطفال، 5-4الوالدية ل طفال من عمر )

( طفاًل وطفلة، طبق عليهم استبانة أساليب المعاملة 262( من الوالدين، و)265وتألفت عينة البحث من )

لى وجود عالقة ارتباطية الوالدية، وبطافة مالحظة سلوك الطفل ف  الروذة، وقد أشارت نتائج الدراسة ع

موجبة دالة إحصائيًا بين كل من األسلوب الديمقراط  والتقبل بين التوافق االجتماع  والشخص  ف  

الروذة، وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين كل من األسلوب التسلط ، والقسوة والنبذ واإلهمال 

األطفال، كما أظهرت عدم وجود عالقة والتفرقة والتوافق االجتماع  والشخص  للطفل ف  رياض 

ارتباطية ذات دالل إحصائية بين أسلوب الحماية الزائدة والتوافق االجتماع  والشخص  للطفل ف  

( سنوات 5و 4الروذة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الذكور واإلناث ومن فئت  )

أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات ف  توافقهم االجتماع  والشخص  ف  الروذة، كما 
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األطفال ف  الرياض الخاصة والحكومية على بعدي التوافق االجتماع  والشخص  عند مستوى داللة 

 ( ولصالح عينة األطفال ف  الرياض الخاصة.1%)

 .دراسات ذات عالقة باالغتراب النفسي .2.2.2

لعالقة بين طبيعة المناخ األسري واالغتراب النفس  ا معرفةإلى  (2019الغامدي والغامدي )هدفت دراسة 

من  ( فرداً 41لية )ل وبلغت العينة الدى عينة من المفرج عنهم من دار المالحظة االجتماعية بجدة، 

وأشارت  ،للدراسة أدواتكالمفرج عنهم، واستخدم الباحثان مقياس المناخ األسري ومقياس االغتراب النفس  

، المناخ األسري واالغتراب النفس  من كلبين  دالة إحصائياً  عكسيةة ارتباطيه وجود عالق النتائج إلى

هذه الفروق  كانت لمتغير الحالة االجتماعية، حيثًا أظهرت وجود فروق ف  االغتراب النفس  وفقكما 

لمستوى تعليم األب، حيث  أظهرت وجود فروق ف  المناخ األسري وفقاً  كما لصالح منفصل  الوالدين،

، ف  حين لم تظهر فروقا ف  المناخ مستوى تعليم أباءهم جامعياً  كانت هذه الفروق لصالح من نكا

األسري وفق المستوى تعليم األم، ف  حين أظهرت عدم وجود فروق ف  االغتراب النفس  وفق المستوى 

 .مستوى تعليم األم تعليم األب أو وفقاً 
 (Mahmoudi , Brown & Saribagloo, 2018) براون وساريباجلوو  محمودي هدفت دراسة

واالغتراب  األساسية،واالحتياجات النفسية  المدرسية،تحليل متعدد المستويات للعالقة بين الثقافة  إلى

( من طالب المدارس الثانوية من N = 1،029األكاديم  للمراهقين. تم اختيار ألف وتسعة وعشرين )

ينات العنقودية متعددة المراحل وأجابوا عن األسئلة مدينة قم بشكل عشوائ  من خالل طريقة أخذ الع

 HLMالمتعلقة باالغتراب األكاديم  والثقافة المدرسية واالحتياجات النفسية األساسية. باستخدام برنامج 

كشفت النتائج أن االحتياجات النفسية األساسية على المستوى الفردي كان لها تأثير  البيانات،لتحليل 

كانت آثار العالقة بين الطالب  المدرسة،غتراب األكاديم . فيما يتعلق بمستوى سلب  وهام على اال
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أكدت نتائج البحث على  عام،والمعلم والفرصة التعليمية على االغتراب األكاديم  سلبية ومهمة. بشكل 

 .أهمية دراسة أدوار العوامل متعددة المستويات وعالقتها باالغتراب األكاديم 

 األسري  العنف ذحايا نساء لدى النفس  االغتراب واقع معرفة إلى (2017) السعد دراسةهدفت 

 المسجالت النساء جميع من الدراسة مجتمع ت ون  وقد السعودية العربية الممل ة ف  الشرقية المنطقة ف 

، (م2016) الدراس  العام خالل( الدمام األحساء،) الشرقية المنطقة ف  االجتماعية الحماية وحدات لدى

 الشرقية المنطقة ف  االجتماعية الحماية وحدات لدى المسجالت النساء من( 97) الدراسة عينة بلغت قدو 

ة للدراسة كأدا  استخدمتو . التحليل  الوصف  المنهج وقد استخدمت الدراسة. السعودية العربية الممل ة ف 

 فقدان) متغيرات على صائيةإح داللة ذات فروق  ، وقد أشارت النتائج إلى وجودمقياس االغتراب النفس 

 ال لية الدرجة الذات، مركزية بالقيمة، اإلحساس عدم العجز، بالمعايير، االلتزام عدم باالنتماء، الشعور

 المنطقة ف  األسرى  العنف ذحايا النساء لدى العنف نوع متغير باختالف( النفس  االغتراب لمقياس

 . األسري  العنف ذحايا لنساءا لدى النفس  االغتراب مستوى  وانخفاض، الشرقية

االغتراب النفس ، وعالقته بالتوافق النفس   معرفةإلى ( 2016حسني ونبيل ) دراسةدفت ه

( عاما، 60االجتماع  لدى المسنين المقيمين مع أسرهم ف  محافظة طول رم، والذين تزيد أعمارهم عن )

ولتحقيق  ومسنه.( مسن 300)من للدراسة العينة الفعلية  الديموغرافية، وت ونتف  ذوء بعض المتغيرات 

أهداف الدراسة قام الباحثان بإعداد استبانتان لقياس متغيرات الدراسة وه : استبانة االغتراب النفس . 

واستبانة التوافق النفس  االجتماع  تم التأكد من صدقها وثباتها. واستخدم الباحثان المنهج الوصف  

الدراسة أن متوسط درجة االغتراب النفس  لدى المسنين المقيمين مع أظهرت نتائج هذه  االرتباط ، وقد

(، وأظهرت 2.42(، كما بلغ متوسط درجة التوافق النفس  )3.09أسرهم ف  محافظة طول رم قد بلغت )

النتائج وجود عالقة ارتباط عكسية سالبة، ودالة إحصائيًا، بين االغتراب النفس  والتوافق النفس  

كما أظهرت وجود فروق ف  درجة التوافق النفس  واالجتماع  للمسنين، بين االجتماع  ككل. 
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المستجيبين حسب متغير الحالة االجتماعية ومكان السكن، وذلج بين أعزب ومتزوج، ولصالح المتزوج 

وأظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية ف  متوسطات التوافق النفس   وبين قرية ومدينة لصالح القرية،

اع  لدى المسنين، بحسب متغيرات الجنس، المستوى التعليم ، مكان اإلقامة الحال ، بينما واالجتم

وجدت فروق معنوية ف  متوسطات المتوسطات الحسابية لالغتراب النفس  لدى المسنين، بحسب متغير 

 لصالح بكالوريوس فأعلى، ومتغير مكان السكن، لصالح القرية. ومتغير الحالة المستوى التعليم ؛

 .االجتماعية، لصالح المتزوجين

واالغتراب النفس ، وعالقتهما  إلى ال شف عن انهزامية الذات (2015دحالن ) دراسةهدفت 

باالتجاه نحو الهجرة لدى مستخدم  مواقع التواصل االجتماع  بجامعة األقصى، ولتحقيق أهداف الدراسة 

، مقياس ة التالية: مقياس انهزامية الذاتاساحثة أدوات الدر تم استخدام المنهج الوصف ، واستخدمت الب

، ومقياس االتجاه نحو الهجرة إعداد الباحثة. حيث تم تطبيق األدوات على عينة قصدية اب النفس االغتر 

، ( طالب وطالبة648من طلبة جامعة األقصى الذين يستخدمون مواقع التواصل االجتماع ، بلغ عددهم )

مستوى كل من انهزامية الذات واالغتراب النفس  واالتجاه نحو الهجرة أن  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى

أنه توجد ، و لدى الطلبة من مستخدم  مواقع التواصل االجتماع  من طلبة جامعة األقصى متوسطاً 

عالقة ارتباط موجبة بين انهزامية الذات واالتجاه نحو الهجرة لدى الطلبة من مستخدم  مواقع التواصل 

عالقة ارتباط موجبة بين االغتراب النفس  واالتجاه نحو  ، ووجودطلبة جامعة األقصى االجتماع  من

فروق  ووجود ،الهجرة لدى الطلبة من مستخدم  مواقع التواصل االجتماع  من طلبة جامعة األقصى

بين متوسطات تقديرات الطلبة من مستخدم  مواقع التواصل االجتماع  ف  جامعة األقصى على 

لذات تعزى لمتغيرات الجنس، والمستوى الدراس ، والتخصص، واستخدام المواقع االجتماعية، انهزامية ا

أظهرت  ، كمابينما لم تظهر فروق دالة إحصائيًا ف  تقديرات العينة تعزى لمتغير مدة الجلسة الواحدة

ع  ف  النتائج أنه توجد فروق بين متوسطات تقديرات الطلبة من مستخدم  مواقع التواصل االجتما
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جامعة األقصى على االغتراب النفس  تعزى لمتغيرات الجنس، والتخصص، واستخدام المواقع 

االجتماعية، ومدة الجلسة الواحدة، بينما لم تظهر فروق دالة إحصائيًا ف  تقديرات العينة تعزى لمتغير 

 المستوى الدراس . 

( Ifeagwazi, Chukwuorji & Zacchaeus, 2015) شوكورجي وزاشيوسايفجوز و  دراسةهدفت 

المنظور الراديكال  لالغتراب المدرك ف  المجاالت الحياتية الشخصية والسياسية واالجتماعية  البحث ف 

وفحصت عالقاتها بالرفاهية النفسية. كما تم التحقيق ف  دور الوسيط للمرونة ف  العالقة  واالقتصادية،

ة. تم تصور الرفاهية النفسية على أنها تقرير ذات  عن بين الجوانب الثالثة لالغتراب والرفاهية النفسي

 = Mage اإلناث؛ من 173ومن الذكور  164طالًبا جامعًيا ) (337)الضيق النفس . كان المشاركون 

23.42 ،SD = 3.70 وهم من الشباب األصليين من منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط ف  نيجيريا. تم )

أظهرت النتائج أن االغتراب بين  ،ليل االنحدار المتعدد لتحليل البياناتاستخدام ارتباطات بيرسون وتح

واالغتراب االجتماع  واالقتصادي ارتبطوا بشكل إيجاب  بالضيق  السياس ،واالغتراب  األشخاص،

كما تم التنبؤ بالضيق النفس  عن طريق  ،النفس  بينما كانت المرونة مرتبطة سلًبا بالضيق النفس 

لم تقم المرونة بتخفيف عالقة االغتراب بين األشخاص والضيق النفس  وال االغتراب  ،مرونةاالغتراب وال

السياس  واالذطراب النفس  ول ن العالقة بين االغتراب االجتماع  واالقتصادي واالذطراب النفس  

 خففتها المرونة. 

ل  ال شف عن االغتراب النفس  وعالقته باألمن ا للتعرف إلى (2012نعيسة ) دراسةهدفت 

العالقة االرتباطية بين الشعور باالغتراب النفس ، وكذلج ال شف عن الفروق بين متوسط درجات طلبة 

المرحلة الجامعية، والدراسات العليا عل  مقياس األمن النفس  واالغتراب النفس ، تبعًا للمتغيرات 

بالمدينة الجامعية، ولتحقيق هذا  المستوي العلم (، لدي طلبة جامعة دمشق القاطنين-التالية)الجنسية

الهدف تم استخدام األدوات التالية: استبيان لقياس ظاهرة األمن النفس  من إعداد فهد عبدهللا الدليم 
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وآخرون، واستبيان لقياس ظاهرة االغتراب النفس  من إعداد الباحثة بعد االطالع عل  الدراسات السابقة، 

اً وطالبة من طلبة مدينة السكن الجامع ، وقد أشارت نتائج الدراسة ( طالب370وت ونت عينة الدراسة من )

إلى وجود اغتراب نفس  لدي طلبة الجامعة بدرجة متوسطة، ووجود عالقة ارتباطية عكسية سلبية ذات 

داللة إحصائية بين درجات الطلبة على مقياس األمن النفس  ودرجاتهم على مقياس االغتراب النفس ، 

متغير المستوي التعليم   إلىمتوسطات درجات الطلبة عل  مقياس األمن النفس  تعزي وجود فروق بين 

لصالح طلبة "الدراسات العليا"، وجود فروق بين متوسطات درجات الطلبة عل  مقياس األمن النفس  

تعزي إلى متغير الجنسية لصالح السوريين، وجود فروق بين متوسطات درجات الطلبة عل  مقياس 

النفس  تعزي إلى متغير المستوى لصالح طلبة المستوى التعليم ، كذلج أشارت إلى وجود  االغتراب

فروق بين متوسطات درجات الطلبة عل  مقياس االغتراب النفس  تعزي إلى متغير الجنسية لصالح 

 .الطلبة العرب

 يبأسالمعرفة العالقة بين االغتراب النفس  لدى الشباب  إلى (2012عثمان ) دراسةهدفت 

( طالب وطالبة تم اختيارها بواسطة الطريقة 300) التنشئة االجتماعية المتبعة داخل األسرة، وبلغت العينة

قياس مشاعر  العشوائية الطبقية المتساوية، كما استخدمت الباحثة أداتين لجمع البيانات ه : مقياس

اتسام مشاعر ت النتائج إلى ، وقد أشار التنشئة االجتماعية  أساليبومقياس ، اغتراب شباب الجامعة

ف  بعدي المساواة  باالرتفاعالتنشئة االجتماعية  أساليب، واتسام باالنخفاضاالغتراب النفس  لدى الشباب 

، والتقبل، والدرجة وسط ف  بعدي التسامح والحماية الزائدة واالنخفاض ف  أبعاد التفرقة، والرفض واإلهمال

التنشئة االجتماعية بين اآلباء واألمهات ف   أساليبصائية ف  وجود فروق ذات داللة إحوأشارت إلى 

 أساليبوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االغتراب و األمهات، و بعدي التقبل والحماية الزائدة، لصالح 

 االغتراب.عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث ف  مشاعر ، و التنشئة االجتماعية
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ى إلقاء الضوء على بعض جوانب شخصية الدبلوماسيين إل (2011ابن عمار ) دراسةدفت ه

يتعرذون لها، وعالقتها  الت التعرف على طبيعة الضغوط  السعوديين العاملين بالخارج وذلج من خالل:

دبلوماس  سعودي وقد قام الباحث بتقسيم العينة إلى  (86) ونت عينة الدراسة من ، وتباالغتراب

 وأفريقية.( من العاملين ف  بالد غربية 43الد عربية أو إسالمية، و )( من العاملين ف  ب43) مجموعتين

ستخدم الباحث المنهج الوصف  أالرتباط  المقارن وتمثل االستبانة أداة الدراسة عن طريقة العينة ا

ارتباطات دالة موجبة بين أبعاد االغتراب الخمسة وأبعاد العشوائية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود 

غوط التسعة ما عدا بعدى: الضبط المدرك، وعدالة العمل والعائد منه حيث لم يرتبطا باالغتراب الض

 ف فروق بين الدبلوماسيين السعوديين العاملين  ، ووجودوكانا أقرب لالرتباط السالب به ،داالً  ارتباطاً 

بالتهديد وعدم األمن،  درجة إحساسهم بالضغوط التالية: مناخ العمل، الضبط المدرك، الشعور ف الخارج 

 عدالة العمل والعائد منه، ذغوط التأقلم الثقاف .

 مستوى  على التعرف إلى (Richard & Aaron, 2011)وريتشارد  هارون دراسة  وهدفت

 حيث الجامعات طالب من (50) على الدراسة عينة واشتملت المراهقين واألبناء اآلباء بين االغتراب

 جانب من السلوكيات تغير من اإلدراكات الحسية يقيس استبيان عن عبارة وه  البحث أداة  عليهم طبق

 من السلوك ف  تغير وجود إلى الدراسة نتائج وأشارت الوالدين، من كل مع الحالية وعالقتهم والديهم

 نفور حاالت ف  ارتفاع ظهر وكذلج ،المطلقين غير واألمهات اآلباء مع بالمقارنة المطلقين اآلباء قبل

غير  المنازل ف  األبناء من أكثر مطلقين والدين به الذي المنزلف   واألبناء الوالدين بين قاتالعال

 المطلقين.

إلى دراسة خصائص ( Fuzhen & Wenxin, 2008) وونكسين فوزهين دراسةهدفت 

ز تقييم من خالل مقياس اغتراب المراهقين وجهااغتراب المراهقين والعالقة بين الوظيفة العائلية والغربة، 

مراهًقا تتراوح من الصف األول ف  المدرسة اإلعدادية إلى الصف  (875)من  مكونة األسرة على عينة



  

43 
 

وقد أشارت النتائج إلى الثان  ف  المدرسة الثانوية العليا المختارة من خمس مدارس متوسطة ف  جينان، 

كان االغتراب بين األشخاص  االغتراب البيئ  للمراهقين أعلى من االغتراب االجتماع ، ف  حين أن

حصل الطالب من المدرسة الثانوية العليا على درجات أعلى ف  مختلف أبعاد كما أنه هو األدنى. 

ومع ذلج، لم يكن االختالف بين الجنسين  الثانوية،االغتراب عن تلج الموجودة ف  المدرسة اإلعدادية 

ألبعاد وظيفة األسرة مثل مشاركة المودة واألدوار  يمكنكما أشارت إلى أنه ف  اغتراب المراهقين كبيًرا. 

والتواصل واالستجابات العاطفية أن تتوقع بشكل إيجاب  اغتراب المراهقين على مستويات مختلفة. ل ن 

 .التنبؤ بحل المشكالت والسيطرة السلوكية لم يكن كبيراً 

دوافع ف  االنتماء العالقة بين نوعين من ال إلى ال شف عن (Sugiura, 2000)هدفت دراسة 

الحساسية والرفض وف  مسألة االنتماء واالغتراب وذلج ف  ذوء متغير الجنس ولتحقيق األهداف تم 

استخدام المنهج الوصف  المقارن، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن مقياس تعلق بالدوافع لالنتماء 

بة من مدارس الثانوية والجامعات ( طالب وطال127واالغتراب والهوية الذاتية، طبقت على عينة بلغت )

اليابانية، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عدد كبير من طلبة عينة البحث يشعرون بضعف االنتماء 

وعدد كبير منهم أيضًا يشعرون بعدم االنتماء، وكانت ميول االنتماء سلبية ف  ارتباطها باالغتراب أي 

نتماء بينما كان الميل للرفض إيجابيًا ف  ارتباطه باالغتراب كلما زادت مشاعر االغتراب قل الشعور باال

وكان الرفض باالغتراب سلبيًا لدى اإلناث ف  الصفوف األولى من المدرسة الثانوية ول نه كان إيجابيًا 

 لدى الذكور ف  الجامعات.
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وذوع أساليب تناولت ممن الدراسات الت   مجموعة أن هناك يرى الباحثف  ذوء الدراسات السابقة 

(، ودراسة 2018العجب، (، ودراسة )2019قديح، (، ودراسة )2019عيسى، دراسة )ك، المعاملة الوادية

وغيرها من الدراسات،  (Hawes & Dadds, 2006)(، ودراسة 2016ودراسة )التوم،  (،2018العتيب ، )

(، ودراسة 2019غامدي، كما تناول الباحث دراسات بحثت ف  االغتراب النفس  كدراسة )الغامدي وال

 يرى الباحثكما ، (Richard & Aaron, 2011)ودراسة (، 2015، دحالن)(، ودراسة 2017)السعد، 

بل الباحثين، ومن قد نالت اهتمامًا من ق موذوع  أساليب المعاملة الوالدية واالغتراب النفس أن 

 عليها: مالحظات الباحث على الدراسات السابقة الت  اطلع

 وتأثيرها على األبناء.أساليب المعاملة الوالدية اع ف  الدراسات السابقة على أهمية يوجد إجم .1

 الوصف .اتفقت معظم الدراسات على المنهج  .2

مختلفة، وهناك من ركزت على ما ركزت عليه الدراسة الحالية  فئاتجريت الدراسات السابقة على أ .3

 الطلبة المراهقين.على 

باستخدام االستبيان كأداة للدراسة  دراسات السابقة ف  قيام الباحثالتشابهت الدراسة الحالية مع  .4

وكذلج تشابهت بالمنهج الوصف  وببعض متغيرات الدراسة مثل الجنس والمستوى التعليم  ل م 

 واألب، ومستوى التحصيل.

كمتغير  أساليب المعاملة الوالديةتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها جمعت بين متغير  .5

حيث إنه لم تجر هذه الدراسة على مستوى فلسطين  ،كمتغير تابع االغتراب النفس ، ومتغير مستقل

 .-ف  حدود علم الباحث –

 بدرجة كبيرة من هذه البحوث والدراسات ف  الجوانب التالية: وقد أفادت الباحث

 االستبيان الالزم للدراسة.إعداد . 1

 صميم الدراسة.تطوير إطار نظري منظم وينبع من  .2
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 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة. .3

 تفسير النتائج الت  توصلت إليها الدراسة تفسيرًا علميًا وموذوعيًا. .4

التعرف على العديد من األبحاث والدراسات ف  ال تب والمجالت العلمية الت  أثرت ف  الدراسة  .5

 الحالية.
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

عة، يتناول هذا الفصل الطرق واإلجراءات الت  اتبعت، والت  تضمنت تحديد منهجية الدراسة المتب

ومجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العملية الت  اتبعت ف  بناء أدوات الدراسة 

وخصائصها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، واإلشارة إلى أنواع االختبارات اإلحصائية 

 المستخدمة ف  تحليل بيانات الدراسة. 

 الدراسة يةمنهج 1.3

المنهج الوصف   استخدم الباحث والمعلومات المراد الحصول عليها، دراسةمن طبيعة ال اً انطالق

عنها  ، ويعبراً دقيق اً ، ويهتم بوصفها وصفكما ه  ف  الواقعالذي يعتمد على دراسة الظاهرة  رتباط اال

 يدرس العالقة بين المتغيرات، ويصف درجة العالقة بيناالرتباط  المنهج الوصف  كما أن ، اً كمي اً تعبير 

هو  رتباط المنهج الوصف  االاعتبر لهذا فقد  كميًا وذلج باستخدام مقاييس كمية، المتغيرات وصفاً هذه 

  والموذوعية.األنسب لهذه الدراسة ويحقق أهدافها بالشكل الذي يضمن الدقة 

 مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

 مجتمع الدراسة: (أ

 القدس محافظة ف  العليا المتوسطة ةالمرحل ف  المراهقين الطلبةمن جميع الدراسة ت ون مجتمع 

والجدول حسب إحصائية مديرية التربية والتعليم ف  محافظة القدس،  حسب ، وذك(2304والبالغ عددهم )

 والصف: الجنس متغيري  ( يوذح توزيع مجتمع الدراسة حسب1.3)
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 والصف الجنس متغيري  حسبالدراسة  مجتمعتوزع يوضح (: 1.3الجدول )

 

 

 

 

 عينة الدراسة:ب( 

 أما عينة الدراسة، فقد اختيرت كاآلت :

 المراهقين الطلبة طالبًا وطالبة من( 37العينة االستطالعية: اختيرت عينة استطالعية مكونة من ) -أوالً 

بغرض التأكد من صالحية أدوات الدراسة  ، وذلجالقدس محافظة ف  العليا المتوسطة مرحلةال ف 

 واستخدامها لحساب الصدق والثبات.

العشوائية الطبقية حسب متغيري الجنس  اختيرت عينة الدراسة بالطريقة األصلية:عينة الدراسة  -ثانياً 

 ف  العليا المتوسطة المرحلة ف  المراهقين لطلبةا من وطالبة طالباً ( 240) العينة حجم بلغ وقدوالصف، 

 يبين توزيع عينة الدراسة (2.3) ( والجدول%10، وقد بلغت نسبة العينة من المجتمع )القدس محافظة

 والصف. الجنس متغيري  حسب

 والصف الجنس متغيري  حسبالدراسة  عينةتوزع يوضح (: 2.3الجدول )

 جموعالم التاسع الثامن الصف              

 الجنس
 100 51 49 ذكر

 140 73 67 أنثى

 240 124 116 المجموع

 

 

 

 

 

 المجموع التاسع الثامن الصف              

 الجنس
 958 485 473 ذكر

 1346 698 648 أنثى

 2304 1183 1121 المجموع
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  أداة الدراسة 3.3

مقياسين، وهما مقياس أساليب  قام الباحث باستخداملتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، 

  المعاملة الوالدية ومقياس االغتراب النفس .

  ةمقياس أساليب المعاملة الوالدي أواًل:

لقياس أساليب المعاملة الوالدية، وقد  (2012)حمدان ف  دراسة  ةالمستخدمالباحث ل داة استند 

ية المستخدم ف  الدراسة الحالية، والذي استفاد الباحث منها ف  تطوير مقياس أساليب المعاملة الوالد

ألسلوب المتسلط واألسلوب المقياس وه  ا أبعادفقرة موزعة بالتساوي على  (30ت ون بصورته األولية من )

 صورة األم.مقياس ف  كل من مقياس صورة األب و  المتساهلالحازم واألسلوب 

 أساليب المعاملة الوالدية  الخصائص السيكومترية لمقياس  1.3.3

 صدق المقياس   (أ

 استخدم الباحث نوعان من الصدق كما يل :

 (Face validity)أواًل: الصدق الظاهري 

، أساليب المعاملة الوالديةري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس للتحقق من الصدق الظاه

عرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه ف  اإلرشاد 

(، وقد ب( محكمين، كما هو موذح ف  ملحق )10النفس  والتربوي، وعلم النفس، وقد بلغ عددهم )

( كحد أدنى لقبول الفقرة، %80( فقرة، إذ أعتمد معيار االتفاق )30األولية من )تشكل المقياس ف  صورته 

وبناًء على مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، فعدلت صياغة بعض الفقرات، وبق  

 .(ت( فقرة، كما هو مبين ف  الملحق )30عدد فقرات المقياس )
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 Construct Validity) ثانيًا: صدق البناء )

من أجل التحقق من الصدق للمقياس استخدم الباحث أيضًا صدق البناء، على عينة 

( من الطلبة المراهقين ف  المرحلة المتوسطة العليا ف  محافظة القدس، 37استطالعية مكونة من )

 (Pearson Correlation)ومن خارج عينة الدراسة المستهدفة، واستخفدم معامل ارتباط بيرسون 

 (:3.3الذي تنتم  إليه، كما هو مبين ف  الجدول ) باألسلوباج قيم معامالت ارتباط الفقرة الستخر 

باألسلوب الذي تنتمي إليه، أساليب المعاملة الوالدية : يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس (3.3)جدول 
 (37)ن=

 سلوباأل مع رتباطاال  الفقرة  سلوباأل مع االرتباط الفقرة  سلوباأل مع االرتباط الفقرة 
 صورة األب

 المتساهل األسلوب الحازم األسلوب المتسلطاألسلوب 
1 .47** 2 .74** 4 .38* 

3 .84** 5 .67** 8 .62** 

6 .63** 7 .76** 11 .67** 

9 .63** 10 .79** 13 .86** 

12 .88** 14 .71** 15 .87** 

 سلوباأل مع االرتباط الفقرة  سلوباأل مع االرتباط الفقرة  سلوباأل مع االرتباط الفقرة 
 صورة األم

 المتساهل األسلوب الحازم األسلوب المتسلطاألسلوب 
1 .43** 2 .80** 4 .73** 

3 .74** 5 .92** 8 .62** 

6 .67** 7 .90** 11 .82** 

9 .77** 10 .96** 13 .83** 

12 .63** 14 .91** 15 .57** 

 (≤0.01عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً *       (≤0.05د مستوى الداللة )عن *دال إحصائياً            

- .38)بين ما تراوحت الفقرات ( أن معامالت ارتباط 3.3يالحظ من البيانات الواردة ف  الجدول )

 ,Garcia(، وكانت جميع معامالت االرتباط ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا؛ إذ ذكر جارسيا .96

 -.30( تعتبر ذعيفة، والقيم الت  تقع ذمن المدى ).30أن قيمة معامل االرتباط الت  تقل عن ) ((2011

( تعتبر قوية، لذلج لم تحذف أي فقرة .70( تعتبر متوسطة، والقيمة الت  تزيد عن ).70أقل أو يساوي 

 المقياس.من فقرات 
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 أساليب المعاملة الوالدية   ثبات مقياس

وزع المقياس على عينة استطالعية مكونة من  ،أساليب المعاملة الوالديةمقياس للتأكد من ثبات 

، ومن خارج عينة الدراسة القدس محافظة ف  العليا المتوسطة المرحلة ف  المراهقين الطلبة ( من37)

وبهدف التحقق من ثبات االتساق الداخل  للمقياس، فقد استخدمت معادلة كرونباخ ألفا  المستهدفة،

(Cronbach's Alpha) ( فقرة30على بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدق )،  (4.3)والجدول: 

 :يوذح ذلج

 (: يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة بطريقة كرونباخ 4.3جدول )

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات األسلوب الصورة 
 .74 5 المتسلط األسلوب 

 .77 5 الحازم األسلوب صورة األب

 .74 5 المتساهل األسلوب 

 .66 5 المتسلط األسلوب 

 .94 5 الحازم األسلوب صورة األم

 .75 5 المتساهل األسلوب 

 

لصورت  مقياس أساليب المعاملة  "ألفا كرونباخ" ثبات( أن قيم معامالت ال4.3يتضح من الجدول )

ة قابلة للتطبيق على العينة وتجعل من األدا (، وتعد هذه القيم مناسبة، .94-.66الوالدية تراوحت ما بين )

 .األصلية
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 االغتراب النفسي ثانيًا: مقياس

وبعد اطالع الباحث على االدب التربوي من أجل تحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، 

السيد  دارسةالمستخدمة ف  بعض الدراسات ومنها:  االغتراب النفس والدراسات السابقة وعلى مقاييس 

 النفس  االغترابمقياس  بناءقام الباحث ب، (2007) عاصلة ودراسة، (2019) رواشدة اسةودر (، 2019)

( 27)، وقد ت ون بصورته األولية من وأهدفها الدراسة طبيعة مع يتناسب بمااستنادًا إلى هذه الدراسات و 

الثان  وهو  ( فقرات، والبعد6فقرة موزعة على أبعاد المقياس، حيث شمل البعد األول وهو العجز على )

( فقرات أيضًا، والبعد الرابع 6( فقرات، والبعد الثالث وهو غياب المعايير على )6غياب المعنى على )

 ( فقرات.4( فقرات، أنا البعد الخامس واألخير فقد شمل على )5وهو العزلة االجتماعية على )

 االغتراب النفسيالخصائص السيكومترية لمقياس  2.3.3

 صدق المقياس  

 لباحث نوعان من الصدق كما يل :استخدم ا

 (Face validity)أ( الصدق الظاهري 

، االغتراب النفس  مقياسللتحقق من الصدق الظاهري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس 

عرض المقياس بصورته األولية على مجموعة من المتخصصين ممن يحملون درجة الدكتوراه ف  اإلرشاد 

( محكمين، كما هو موذح ف  ملحق )ب(، وقد 10س، وقد بلغ عددهم )النفس  والتربوي، وعلم النف

( كحد أدنى لقبول الفقرة، %80( فقرة، إذ أعتمد معيار االتفاق )27تشكل المقياس ف  صورته األولية من )

وبناًء على مالحظات وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، واستنادًا إلى مالحظات المحكمين، 

 .(ت( فقرة، كما هو مبين ف  الملحق )28( فقرات وأصبح عدد فقرات المقياس )3) فقد أذيفت
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 Construct Validity) ب( صدق البناء )

للتحقق من الصدق للمقياس استخدم الباحث أيضًا صدق البناء، على عينة استطالعية مكونة 

، ومن خارج عينة الدراسة القدس محافظة ف  العليا المتوسطة المرحلة ف  المراهقين الطلبة ( من37من )

دم معامل ارتباط بيرسون  الستخراج قيم معامالت ارتباط  (Pearson Correlation)المستهدفة، واستخف

 قيم كذلج ،للمقياس ال لية الدرجة مع الفقرات ارتباط معامالت وقيم، إليه تنتم  الذي بالمجالالفقرات 

 يوذح ذلج:  (5.3، والجدول )لمقياسل ال لية الدرجة مع مجال كل ارتباط معامالت

بالمجال الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت  االغتراب النفسي( يوضح قيم معامالت ارتباط فقرات مقياس 5.3جدول )
 (37ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكلية للمقياس)ن=

 (≤0.01لداللة )عند مستوى ا *دال إحصائياً *         (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً  

ذات  تكان(، 14 ،13( أن معامل ارتباط الفقرات )5.3يالحظ من البيانات الواردة ف  الجدول )

-.33)بين ما تراوحت ، وتحتاج إلى حذف، أما باق  الفقرات فقد حصائياً دالة إِ غير مقبولة و غير  ةدرج

إحصائيًا؛ إذ ذكر جارسيا  (، كما أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة.93

قرة
الف

 

االرتباط 
 ع المجالم

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

 المعايير غياب المعني غياب العجر
1 .80** .61** 7 .87** .89** 13 .20 .03 

2 .50** .34* 8 .82** .74** 14 .44** .05 

3 .64** .45** 9 .69** .67** 15 .58** .54** 

4 .76** .58** 10 .91** .83** 16 .64** .57** 

5 .79** .83** 11 .71** .60** 17 .65** .72** 

6 .86** .74** 12 .93** .79** 18 .41** .46** 

.83**  **73. للبعد كلية درجة **92. للبعد كلية درجة  للبعد كلية درجة
فقرة

ال
 

باط االرت
 مع المجال

االرتباط مع 
قرة الدرجة الكلية

الف
 

االرتباط مع 
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكلية

- 

- - 

 - - - االجتماعي التمرد االجتماعية العزلة

19 .73**  .66**  25 .71**  .67**  - - - 

20 .80**  .74**  26 .70** .69**  - - - 

21 .84**  .73**  27 .63**  .51**  - - - 

22 .87**  .66**  28 .63**  .63**  - - - 

23 .76**  .61**  29 .75** .48**  - - - 

24 .82**  .76**  30 .71**  .33**  - - - 

 - - - **80. للبعد كلية درجة **86. للبعد كلية درجة
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Garcia, 2011)) ( تعتبر ذعيفة، والقيم الت  تقع ذمن .30أن قيمة معامل االرتباط الت  تقل عن )

( تعتبر قوية، لذلج حذفت .70( تعتبر متوسطة، والقيمة الت  تزيد عن ).70أقل أو يساوي  -.30المدى )

 قرة.( ف28وأصبح عدد فقرات المقياس ) (،14 ،13الفقرات: )

 االغتراب النفسي ثبات مقياس

وزع المقياس على عينة استطالعية مكونة من ، وأبعاده االغتراب النفس  مقياسللتأكد من ثبات 

، ومن خارج عينة الدراسة القدس محافظة ف  العليا المتوسطة المرحلة ف  المراهقين الطلبة ( من37)

للمقياس، وأبعاده، فقد استخدمت معادلة كرونباخ  وبهدف التحقق من ثبات االتساق الداخل  المستهدفة،

 :(6.3)والجدول  ،( فقرة28على بيانات العينة االستطالعية بعد قياس الصدق ) (Cronbach's Alpha)ألفا 

 :يوذح ذلج

 بطريقة كرونباخ ألفا االغتراب النفسي( يوضح معامالت ثبات مقياس 6.3جدول )

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد
 .82 6 عجرال

 .90 6 المعني غياب

 .65 4 المعايير غياب

 .89 6 االجتماعية العزلة

 .77 6 االجتماعي التمرد

 .95 28 الدرجة الكلية

 

االغتراب لمجالت مقياس  ألفا كرونباخ ثبات معامل( أن قيم معامالت 6.3يتضح من الجدول )

(. .95للدرجة ال لية بلغ ) ألفا كرونباخ ثبات(، كما يالحظ أن معامل .90-.65تراوحت ما بين ) النفس 

 .وتجعل من األداة قابلة للتطبيق على العينة األصليةوتعد هذه القيم مرتفعة، 
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 الدراسة:اييس مق تصحيح

ف  صورته النهائية من  الوالدية المعاملة أساليبت ون مقياس  :الوالدية المعاملة أساليبمقياس  :أوالً 

(، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإليجاب  ل ل أسلوب من ثف  ملحق ) (، فقرة كما هو موذح30)

( Likert. وقد طلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت )الوالدية المعاملة أساليب

( 3( درجات، محايد )4) أوافق( درجات، 5) بشدة أوافق :وأعطيت األوزان للفقرات كما يل خماس ، 

 (، درجة واحدة. 1) بشدة وافقأ ال، درجتان (2) قوافأ الدرجات، 

(، فقرة، 28ف  صورته النهائية من ) النفس  االغتراب: ت ون مقياس النفسي االغترابمقياس  :ثانياً 

(، وقد مثلت جميع الفقرات االتجاه اإليجاب  ثموزعة على خمسة أبعاد، كما هو موذح ف  ملحق )

. وقد طلب من المستجيب تقدير إجاباته عن طريق تدرج ليكرت النفس  االغتراب ل ل بُعد من أبعاد

(Likert ، خماس ) غالباً  على تنطبق( درجات، 5) تماماً  على تنطبق :وأعطيت األوزان للفقرات كما يل 

(، 1) أبداً  على تنطبق ال، درجتان (2) نادراً  على تنطبق( درجات، 3) أحياناً  على تنطبق( درجات، 4)

 درجة واحدة. 

 الوالدية المعاملة سمات أساليب شيوعغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد مستوى ول

( درجات 5-1لدى عينة الدراسة، حولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوح من ) النفس  االغترابو 

 وتصنيف المستوى إلى ثالثة مستويات: مرتفع، ومتوسطة ومنخفض، وذلج وفقًا للمعادلة اآلتية:

 =  طول الفئة        
 الحد األعلى _ الحد األدنى )لتدرج(       

   
 عدد المستويات المفترذة              

 وبناًء على ذلج، فإنف مستويات اإلجابة على المقياس ت ون على النحو اآلت : 

 النفسي واالغتراب الوالدية المعاملة أساليب سمات شيوع(: يوضح درجات احتساب مستوى 7.3جدول )
 فأقل 2.33 مستوى منخفض 
 3.67 - 2.34 مستوى متوسط 

 5 -3.68 مستوى مرتفع 

3

51
33.1
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 تصميم الدراسة ومتغيراتها  4.3

 اشتملت الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة اآلتية:      

 المستقلة:المتغيرات  -أ

 أنثى(. -2ذكر، -1: وله مستويان ه : )الجنس .1

 التاسع(. -2الثامن، -1وله مستويان ه : ) :الصف .2

، (%80 -% 70) -2، (%70) من أقل) -1) :ه  ثالثة مستوياتوله : الدراس  التحصيل مستوى  .3

 (.(%80) من أكثر) -3

 دراسات -3، بكالوريوس -2، دون  فما ثانوي  -1) :ه  ثالثة مستوياتوله  مستوى تعليم األب: .4

 (.عليا

 المتغير التابع:-ب

 .الدراسة عينة الوالدية لدىمعاملة أساليب ال درجة كل أسلوب من (أ

 .الدراسة عينة لدىالدرجة ال لية والمجاالت الفرعية لمقياس االغتراب النفس   (ب
 

 إجراءات تنفيذ الدراسة   5.3

  اآلت :أتبع الباحث ف  تنفيذ الدراسة عددًا من الخطوات على النحو 

تب، المقاالت، التقارير، الرسائل البيانات الثانوية من العديد من المصادر الثانوية كال  جمع -

 واتهاالجامعية، وغيرها، وذلج من أجل وذع اإلطار النظري للدراسة، واالستعانة بها ف  بناء أد

 وتوظيفها ف  الوصول إلى نتائج الدراسة الحقًا.

 تحديد عينة الدراسة.، ثم تحديد مجتمع الدراسة -

 الرسمية.الجهات الحصول على موافقة  -
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 دراسة من خالل مراجعة األدب التربوي المنشور ف  هذا المجال.ال تطوير أداة  -

 تحكيم المقاييس المراد تطبيقها ف  الدراسة، بعد تطويرها من األدب النظري والدراسات السابقة. -

( 37على عينة استطالعية ومن خارج عينة الدراسة األساسية، إذ شملت ) أداة الدراسةتطبيق  -

رحلة المتوسطة العليا ف  محافظة القدس، وذلج بهدف التأكد من من الطلبة المراهقين ف  الم

 الدراسة.أداة دالالت صدق وثبات 

بكل صدق األداة على العينة األصلية، والطلب منهم اإلجابة على فقرات  الدراسة أدواتتطبيق  -

 وموذوعية، وذلج بعد إعالمهم بأن إجابتهم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلم .

( لتحليل SPSS,26بيانات إلى ذاكرة الحاسوب، حيث استخدم برامج الرزمة اإلحصائ  )إدخال ال -

 المناسب.البيانات، و جراء التحليل اإلحصائ  

الخروج ، و ذوء األدب النظري والدراسات السابقة التحليل ف مناقشة النتائج الت  أسفر عنها  -
 حثية. بنتائج الدراسة وكتابة مجموعة التوصيات والمقترحات الب

 اإلحصائية المعالجات  36.

برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم وبعد جمعها قامت الباحث باستخدام من أجل معالجة البيانات 

 اآلتية: وذلج باستخدام المعالجات اإلحصائية  (26S,SPS)االجتماعية 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية.  .1
 الثبات.لفحص  (Cronbach's Alpha)ا معامل كرونباخ ألف .2
لمعرفة العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واالغتراب  (Pearson Correlationاختبار بيرسون ) .3

 الدارسة.النفس ، كذلج لفحص صدق أدات  
المتعلقة  لفحص الفرذيات (،test-Independent Samples t) مستقلتين)ت( لمجموعتين  اختبار .4

 .صفالبالجنس و 
المتعلقة بمستوى  الفرذياتلفحص  ،(Way ANOVA-Oneالتباين األحادي ) تحليل اختبار .5

 .األب تعليم الدراس ، ومستوى التحصيل 
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 الفصل الرابع 

  عرض نتائج الدراسة

الت  أسئلتها وفرذياتها يتناول هذا الفصل عرذًا للنتائج الت  توصلت إليها الدراسة ف  ذوء 

، أسئلتها وفرذياتهاتم طرحها، وقد نظمت وفقًا لمنهجية محددة ف  العرض، حيث عرذت ف  ذوء 

ة، يل  ذلج مباشرة اإلشارة إلى نوع المعالجات اإلحصائية ويتمثل ذلج ف  عرض نص السؤال أو الفرذي

المستخدمة، ثم جدولة البيانات، ووذعها تحت عناوين مناسبة، يل  ذلج تعليقات على أبرز النتائج 

 المستخلصة، وهكذا تعرض النتائج المرتبطة بكل سؤال وفرذية على حدة.

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة 1.4

  :األول السؤالالمتعلقة ب النتائج 1.1.4

العليا في محافظة  األساسيةالمراهقين في المرحلة  األبناء لدى الوالدية المعاملة أساليب مستوى ما 

 القدس؟

 أساليبُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  األوللإلجابة عن السؤال 

العليا ف  محافظة  األساسية ف  المرحلة األبناء المراهقينلدى  (األم صورة /األب صورة) الوالدية المعاملة

 ذلج:( يوذح 1.4والجدول ) القدس،
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 صورة) الوالدية المعاملة أساليب(: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل أسلوب من 1.4جدول )
 حسب تنازلياً  مرتبة ا في محافظة القدسالعلي األساسيةالمراهقين في المرحلة  األبناءلدى  (األم صورة /األب

 الحسابية المتوسطات

رقم  الرتبة 
 األسلوب

المتوسط  األسلوب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

صورة 
 األب

 مرتفع  80.8 0.732 4.04 األسلوب الحازم  2 1
 متوسط 54.6 0.797 2.73 المتسلط  األسلوب 1 2
 منخفض 43.8 0.868 2.19 متساهلال األسلوب 3 3

صورة 
 األم

 مرتفع  83.6 0.725 4.18 األسلوب الحازم  2 1
 متوسط 54.8 0.814 2.74 المتسلط  األسلوب 1 2
 منخفض 43.0 0.878 2.15 المتساهل األسلوب 3 3

 

ف   نلدى األبناء المراهقي شيوعاً  الوالدية المعاملة أساليب أبرز( أن 1.4يتضح من الجدول )

على  الحسابية المتوسطات حسب تنازلياً  مرتبة، جاءت ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العليا

( وبتقدير مرتفع، أما 80.8( وبنسبة مئوية )4.04صورة األب بمتوسط حساب  ) الحازم األسلوبالتوال : 

( وبتقدير مرتفع. 83.6( وبنسبة مئوية )4.18صورة األم فقد جاء بمتوسط حساب  ) الحازم األسلوب

( وبتقدير متوسط، أما 54.6( وبنسبة مئوية )2.73بمتوسط حساب  ) األب صورة المتسلط األسلوب

 ( وبتقدير متوسط.54.8( وبنسبة مئوية )2.74صورة األم فقد جاء بمتوسط حساب  ) المتسلط األسلوب

، أما منخفض( وبتقدير 43.8( وبنسبة مئوية )2.19بمتوسط حساب  ) األب صورة المتساهل األسلوب

 ( وبتقدير منخفض.43.0( وبنسبة مئوية )2.15صورة األم فقد جاء بمتوسط حساب  ) المتساهل األسلوب

وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

كل أسلوب على حدة، وعلى النحو ( ألما صورة /األب صورة) الوالدية المعاملة أساليبكل أسلوب من 

 اآلت :
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 صورة األب  الحازم األسلوب  (1

مرتبة تنازليًا  األب صورة الحازم سلوبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األ يوضح(: 2.4جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 مرتفع 83.4 1.031 4.17  األسرة أفراد حاجات يراع  10 1
 مرتفع 81.6 0.994 4.08  بالمسؤولية الشعور لدي يعزز 7 2

 مرتفع 80.4 1.041 4.02 وبين  بينه المتبادلة الثقة تعزيز عل  يعمل 5 3

 مرتفع 79.6 1.096 3.98  األسرة داخل التآلف تحقيق عل  يعمل 14 4
 مرتفع 79.4 0.879 3.97  ونظام بمنطق سلوك  يوجه 2 5
 

 األسلوب( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 2.4يتضح من الجدول )

" بالمرتبة  األسرة أفراد حاجات يراع  (، وجاءت فقرة "-3.97 4.17تراوحت ما بين ) األب صورة الحازم

 سلوك  يوجه( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "83.4( وبنسبة مئوية )4.17قدره ) األولى بمتوسط حساب 

 ( وبتقدير مرتفع.79.4( وبنسبة مئوية )3.97حساب  بلغ )" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط  ونظام بمنطق

 صورة األم  الحازم األسلوب (2

مرتبة تنازليًا  األم صورة الحازم سلوبرات األالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفق يوضح(: 3.4جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 مرتفع 84.4 0.904 4.22  بالمسؤولية الشعور لدي تعزز 7 1
 عمرتف 84.4 1.022 4.22 األسرة أفراد حاجات تراع  10 2

 مرتفع 84.0 0.975 4.20 وبين  بينها المتبادلة الثقة تعزيز على تعمل 5 3

 مرتفع 83.0 0.995 4.15  األسرة داخل التآلف تحقيق على تعمل 14 4
 مرتفع 82.0 0.891 4.10  ونظام بمنطق سلوك  توجه 2 5
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 األسلوبعن  ( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة3.4يتضح من الجدول )

" بالمرتبة  بالمسؤولية الشعور لدي تعزز (، وجاءت فقرة "-4.10 4.22تراوحت ما بين ) األم صورة الحازم

 سلوك  توجه( وبتقدير مرتفع، بينما جاءت فقرة "84.4( وبنسبة مئوية )4.22األولى بمتوسط حساب  قدره )

 .مرتفع( وبتقدير 82.0( وبنسبة مئوية )4.10" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  بلغ ) ونظام بمنطق

 صورة األب  المتسلط األسلوب (3

مرتبة تنازليًا  األب صورة المتسلط سلوبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األ يوضح(: 4.4جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 متوسط 64.8 1.192 3.24  المناقشات أثناء بشدة رأيه يفرض 1 1
 متوسط 63.6 1.157 3.18  الرأي ف  مخالفته أحاول عندما من  يغضب 3 2

 متوسط 52.2 1.188 2.61  من  يريد ما تنفيذ عل  يجبرن  12 3

 متوسط 51.4 1.133 2.57  طموحاته أحقق ال عندما يعاقن  9 4
 منخفض 41.4 1.112 2.07  الخاصة لمصلحته ويستغلها أخطائ  يتصيد 6 5

 

 األسلوب( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 4.4يتضح من الجدول )

"  المناقشات أثناء بشدة رأيه يفرض (، وجاءت فقرة "-2.07 3.24تراوحت ما بين ) األب صورة المتسلط

( وبتقدير متوسط، بينما جاءت فقرة 64.8( وبنسبة مئوية )3.24األولى بمتوسط حساب  قدره )بالمرتبة 

( وبنسبة 2.07" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  بلغ ) الخاصة لمصلحته ويستغلها أخطائ  يتصيد"

 .منخفض( وبتقدير 41.4مئوية )
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 صورة األم  المتسلط األسلوب (4

مرتبة تنازليًا  ماأل صورة المتسلط سلوبت الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األالمتوسطا يوضح(: 5.4جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

1 mother1 متوسط 62.6 1.214 3.13  المناقشات أثناء بشدة رأيها تفرض 
2 mother3 متوسط 62.2 1.219 3.11  الرأي ف  مخالفتها أحاول عندما من  تغضب 

3 mother12  متوسط 55.0 1.174 2.75  من  تريده ما تنفيذ على تجبرن 

4 mother9  متوسط 51.8 1.182 2.59  طموحاتها أحقق ال عندما تعاقن 
5 mother6 منخفض 43.0 1.164 2.15  الخاصة لمصلحتها وتستغلها أخطائ  تتصيد 

 األسلوب( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 5.4يتضح من الجدول )

"  المناقشات أثناء بشدة رأيها تفرض (، وجاءت فقرة "-2.15 3.13تراوحت ما بين ) األم صورة المتسلط

ير متوسط، بينما جاءت فقرة ( وبتقد62.6( وبنسبة مئوية )3.13بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره )

( وبنسبة 2.15" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  بلغ ) الخاصة لمصلحتها وتستغلها أخطائ  تتصيد"

 ( وبتقدير متوسط.43.0مئوية )

 صورة األب  األسلوب المتساهل (5

مرتبة  باأل صورة المتساهل سلوبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األ يوضح(: 6.4جدول )
 تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

1 father8 متوسط 48.0 1.010 2.40  سلوك  يوجه وال أفعله بما يتدخل ال 
2 father15 فضمنخ 44.2 1.258 2.21 المسؤولية من التنصل يحاول 

3 father11 منخفض 43.4 1.202 2.17   األسرة أمور تنظيم عل  القدرة بضعف يتصف 

4 father4 منخفض 41.6 1.125 2.08  األسرة داخل األبناء مشكالت يهمل 
5 father13 منخفض 41.4 1.148 2.07  والالمباالة المسؤولية بعدم قراراته تتسم 
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 األسلوبلحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن ( أن المتوسطات ا6.4يتضح من الجدول )

 سلوك  يوجه وال أفعله بما يتدخل ال (، وجاءت فقرة "-2.07 2.40تراوحت ما بين ) األب صورة المتساهل

( وبتقدير متوسط، بينما جاءت فقرة 48.0( وبنسبة مئوية )2.40" بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره )

( وبنسبة مئوية 2.07" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  بلغ ) والالمباالة سؤوليةالم بعدم قراراته تتسم"

 .منخفض( وبتقدير 41.4)

 صورة األم األسلوب المتساهل (6

مرتبة تنازليًا  ماأل صورة المتساهل سلوبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات األ يوضح(: 7.4جدول )
 حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات رقم الفقرة الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

1 mother8 متوسط 46.6 1.108 2.33  سلوك  توجه وال أفعله بما تتدخل ال 
2 mother11 منخفض 44.2 1.223 2.21  األسرة أمور تنظيم على القدرة بضعف تتصف 

3 mother15 منخفض 41.4 1.107 2.07  مسؤوليةال من التنصل تحاول 
4 mother13 منخفض 41.4 1.111 2.07 والالمباالة المسؤولية بعدم قراراتها تتسم 

5 mother4 منخفض 41.2 1.117 2.06  األسرة داخل األبناء مشكالت تهمل 
 

 األسلوب( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن 7.4يتضح من الجدول )

 سلوك  توجه وال أفعله بما تتدخل ال (، وجاءت فقرة "-2.06 2.33تراوحت ما بين ) األم صورة لمتساهلا

( وبتقدير متوسط، بينما جاءت فقرة 46.6( وبنسبة مئوية )2.33" بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره )

( وبنسبة مئوية 2.06لغ )" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  ب األسرة داخل األبناء مشكالت تهمل"

 .منخفض( وبتقدير 41.2)
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  :الثاني السؤالالمتعلقة ب النتائج 2.1.4

 ؟في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسي  مستوى  ما

ألبناء لدى ااالغتراب النفس  ُحسبت المتوسطات الحسابية لمقياس  الثان لإلجابة عن السؤال 

 ( يوذح ذلج: 8.4، والجدول )ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف   المراهقين

 النفسي االغتراب(: يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس 8.4جدول )
 وعلى المقياس ككل مرتبة تنازلياً 

رقم  الرتبة
 المجال

االنحراف  يالمتوسط الحساب المجال
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 متوسط 56.2 0.900 2.81 االجتماعية العزلة 4 1
 متوسط 55.0 0.875 2.75 العجر 1 2
 متوسط 50.8 0.867 2.54 المعني غياب 2 3
 متوسط 50.2 0.906 2.51 االجتماعي التمرد 5 4
 متوسط 50.2 0.970 2.51 المعايير غياب 3 5

 متوسط 52.6 0.760 2.63 النفسي االغترابكلي لمقياس المتوسط ال
 

االغتراب  ( أن المتوسط الحساب  لتقديرات عينة الدراسة على مقياس8.4يتضح من الجدول )

، أما المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد متوسط( وبتقدير 52.6( وبنسبة مئوية )2.63ككل بلغ ) النفس 

 العزلة (، وجاء مجال "2.51-2.81تراوحت ما بين ) الغتراب النفس اعينة الدراسة عن مجاالت مقياس 

، بينما متوسط( وبتقدير 56.2( وبنسبة مئوية )2.81" بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره )االجتماعية

( 50.2( وبنسبة مئوية )2.51" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  بلغ )المعايير غياب جاء مجال "

 سط.وبتقدير متو 
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وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 

 كل مجال على حدة، وعلى النحو اآلت :  االغتراب النفس كل مجال من مجاالت مقياس 

 االجتماعية العزلة (1

مرتبة تنازليًا حسب  االجتماعية عزلةال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 9.4جدول )

 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 متوسط 65.8 1.250 3.29 الناس مع الزائد االختالط اإلنسان يتجنب أن أفضل 17 1

 متوسط 59.0 1.296 2.95 الحياة ف  الملل من أعان  22 2

 من ال ثير ف  بالمشاركة المشاركة ف  الرغبة بعدم أشعر 18 3
 المدرسة داخل األنشطة

 متوسط 57.6 1.353 2.88

 متوسط 56.0 1.275 2.80 بها أكترث أن دون  حول  من األحداث تمر 21 4

 متوسط 51.0 1.253 2.55 حول  من اآلخرين بوجود المتعة إلى أفتقر 20 5

 متوسط 47.4 1.313 2.37 وحيد ن بأن أشعر 19 6
 

 العزلة( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 9.4يتضح من الجدول )

 مع الزائد االختالط اإلنسان يتجنب أن أفضل (، وجاءت فقرة "2.37 -3.29تراوحت ما بين ) االجتماعية

( وبتقدير متوسط، بينما جاءت 65.8( وبنسبة مئوية )3.29" بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره )الناس

( وبتقدير 47.4( وبنسبة مئوية )2.37" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  بلغ )وحيد بأنن  أشعر فقرة "

 متوسط. 
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 العجر (2

وسطات مرتبة تنازليًا حسب المت العجر(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 10.4جدول )

 الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 متوسط 58.2 1.067 2.91 مناسب قرار اتخاذ عل  يصعب 02 1

 متوسط 56.6 1.298 2.83 أريد لما أصل لن جهد من بذلت مهما بأنه أشعر 01 2

 متوسط 55.0 1.226 2.75 األمور حسم طيعأست ال ألنن  الفرصة، تفوتن  04 3

 متوسط 54.0 1.387 2.70 الحياة ف  مقيد أنن  أشعر 05 4

 متوسط 53.4 1.215 2.67 نظري  بوجهة ااَلخرين إقناع ف  أفشل 03 5

 الت  المشكالت مواجهة على قادر غير بأنن  أشعر 06 6
 تواجهن 

 متوسط 53.2 1.264 2.66

 

أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال  (10.4يتضح من الجدول )

" بالمرتبة األولى مناسب قرار اتخاذ عل  يصعب (، وجاءت فقرة "2.66 -2.91تراوحت ما بين ) العجر

 غير بأنن  أشعر ، بينما جاءت فقرة "متوسط( وبتقدير 58.2( وبنسبة مئوية )2.91بمتوسط حساب  قدره )

( وبنسبة 2.66" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حساب  بلغ )تواجهن  الت  المشكالت مواجهة على قادر

 . متوسط( وبتقدير 53.2مئوية )
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 المعني غياب (3
 

مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات  المعني غياب(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات 11.4جدول )

 الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  تالفقرا
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 متوسط 59.4 1.303 2.97 اآلخرين تهم الت  األمور تهمن  تعد لم 11 1

 متوسط 59.0 1.209 2.95 ذعيفة الناس بين االجتماعية الروابط أن أشعر 09 2

 متوسط 48.2 1.354 2.41 ل  بالنسبة سواء والحياة الموت 10 3

 متوسط 47.6 1.339 2.38 الحياة ف  هدف  أجهل 07 4

 منخفض 46.0 1.349 2.30 لها معنى ال الحياة أن أرى  12 5

 منخفض 44.2 1.293 2.21 الحياة ف  وكدهم الناس لسع  معنى ال أنه أعتقد 08 6

 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 11.4يتضح من الجدول ) 

" اآلخرين تهم الت  األمور تهمن  تعد لم (، وجاءت فقرة "2.97-2.21تراوحت ما بين ) المعن  ابغي

 ، بينما جاءت فقرة "متوسط( وبتقدير 59.4( وبنسبة مئوية )2.97بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره )

( 2.21ساب  بلغ )" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط حالحياة ف  وكدهم الناس لسع  معنى ال أنه أعتقد

 ( وبتقدير منخفض. 44.2وبنسبة مئوية )
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 االجتماعي التمرد (4

مرتبة تنازليًا حسب  االجتماعي التمرد(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 12.4جدول )
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

لنسبة ا
 المئوية

 المستوى 

 متوسط 62.6 1.259 3.13 الغضب عند سلوكات  ف  التحكم من تمكنأ ال 23 1

 ما على اإلنسان لحصول معياراً  صبحتأ القوة بأن أعتقد 28 2
 يريد

 متوسط 61.6 1.323 3.08

 متوسط 47.2 1.340 2.36 يعارذن  من وأهاجم المسالمة على العنف أفضل 25 3

 منخفض 46.6 1.298 2.33 حول  من على حاقداً  يجعلن  آمال  قيقتح عدم 24 4

 ما شخص منافسة عند والقيم األخالقية المعايير تجاهلأ 26 5
 عليه للتغلب

 منخفض 42.0 1.229 2.10

 على احصل حتى ذرورة االمتحان ف  الغش أن أعتقد 27 6
 النجاح

 منخفض 42.0 1.239 2.10

 

 المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال( أن 12.4يتضح من الجدول )

 عند سلوكات  ف  التحكم من تمكنأ ال (، وجاءت فقرة " 2.10-3.13تراوحت ما بين ) االجتماع  التمرد

( وبتقدير متوسط، بينما 62.6( وبنسبة مئوية )3.13" بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره ) الغضب

" ف  المرتبة األخيرة، بمتوسط النجاح على احصل حتى ذرورة االمتحان ف  الغش أن أعتقد جاءت فقرة "

 . منخفض( وبتقدير 42.0( وبنسبة مئوية )2.10حساب  بلغ )
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 المعايير غياب (5

مرتبة تنازليًا حسب  المعايير غياب(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال 13.4جدول )

 ابيةالمتوسطات الحس

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

النسبة 
 المئوية

 المستوى 

 ف  السائدة والعادات القيم تجاه شديدة بكراهية أحس 16 1
 المجتمع

 متوسط 59.2 1.345 2.96

 متوسط 49.2 1.296 2.46 االجتماعية بالمعايير االهتمام دون  قرارات  ُأنفذ 15 2

 لتحقيق والرياء النفاق إلى األيام هذه ف  اإلنسان ضطري 13 3
 هدافهأ 

 متوسط 47.6 1.355 2.38

 منخفض 44.8 1.263 2.24 النجاح لتحقيق الطرق  أسهل الملتوية الطرق  أن أرى  14 4

 

( أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجال 13.4يتضح من الجدول )

 والعادات القيم تجاه شديدة بكراهية أحس (، وجاءت فقرة " 2.24-2.96ت ما بين )تراوح المعايير غياب

( وبتقدير متوسط، 59.2( وبنسبة مئوية )2.96" بالمرتبة األولى بمتوسط حساب  قدره )المجتمع ف  السائدة

بمتوسط " ف  المرتبة األخيرة، النجاح لتحقيق الطرق  أسهل الملتوية الطرق  أن أرى  بينما جاءت فقرة "

 . منخفض( وبتقدير 44.8( وبنسبة مئوية )2.24حساب  بلغ )
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 الدراسة فرضياتالنتائج المتعلقة ب 42.

 األولى:النتائج المتعلقة بالفرضية  1.2.4
 المعاملة   أسااااليب  بين متوساااطات ( α> 05.)عند مساااتوى داللة  إحصاااائي ةال توجد فروق ذات داللة 

متغير إلى  تعزى  في محافظة القدس المرحلة األسااااااااااساااااااااية العليافي  اهقينلدى األبناء المر  الوالدي ة  
 الجنس.

)ت(  اسخخخخخخخخخختخدم اختبار الجنس، لمتغير تحديد الفروق تبعاً و  األولى الفرذخخخخخخخخخخية فحص ومن أجل

  ( تبين ذلج:14.4ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) مستقلتينلمجموعتين 

)صورة األب/  الوالدي ة   المعاملة   أساليب  متوسطات  بيناختبار )ت( لداللة الفروق  نتائجيوضح  :(14.4)الجدول 
 الجنس متغيرإلى  تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين صورة األم(

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال األساليب
 الديةالو  المعاملة أسلوب

 )صورة األب(المتسلط
 *040. 2.061 0.789 2.86 100 ذكر

   0.794 2.64 140 أنثى

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(الحازم

 096. 1.669 0.741 4.14 100 ذكر

   0.722 3.98 140 أنثى

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتساهل

 998. 0.003 0.843 2.19 100 ذكر

   0.888 2.19 140 ثىأن

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتسلط

 983. 0.021- 0.751 2.74 100 ذكر

   0.859 2.74 140 أنثى

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(الحازم

 129. 1.522 0.715 4.26 100 ذكر

   0.728 4.12 140 أنثى

 الوالدية المعاملة أسلوب
 ألم()صورة االمتساهل

 640. 0.469- 0.758 2.12 100 ذكر

   0.957 2.17 140 أنثى

     (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً                 

 أسلوبكل من:  أساليبُ أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (14.4)يتبين من الجدول 

 صورة /األب صورة)المتساهل الوالدية معاملةال أسلوب، (األم صورة /األب صورة)الحازم الوالدية المعاملة

من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  كبرأكانت ، (األم صورة) المتسلط الوالدية المعاملة أسلوب ،(األم

(.05 <α)  األب صورة)الحازم الوالدية المعاملة أسلوبف  أساليب كل من: وجود فروق عدم ، وبالتال/ 



  

72 
 

 الوالدية المعاملة أسلوب ،(األم صورة /األب صورة)المتساهل الوالدية لةالمعام أسلوب، (األم صورة

إلى  تعزى  ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف   لدى األبناء المراهقين، (األم صورة) المتسلط

 صورة) المتسلط الوالدية المعاملة أسلوب قيمة مستوى الداللة المحسوب على. بينما كانت الجنس متغير

 المعاملة أسلوبف  ، وبالتال  وجود فروق (α> 05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  قلأ (األب

 إذ جاءت الفروق لصالح الذكور.  (األب صورة) المتسلط الوالدية

 الثانية:النتائج المتعلقة بالفرضية  2.2.4
 المعاملة   أسااااليب  متوساااطات  بين( α > 05.)عند مساااتوى داللة  إحصاااائي ةال توجد فروق ذات داللة 

متغير إلى  تعزى  في محافظة القدس المرحلة األسااااااااااساااااااااية العليافي  لدى األبناء المراهقين الوالدي ة  
 .الصف

)ت(  اسخخخخخخخختخدم اختبار ،الصخخخخخخخخف لمتغير تحديد الفروق تبعاً و  الثانية الفرذخخخخخخخخية فحص ومن أجل
  ( تبين ذلج:15.4ئج الجدول )ونتا(، Independent Samples t-test) مستقلتينلمجموعتين 

)صورة األب/  الوالدي ة   المعاملة   أساليب  متوسطات  بيننتائج اختبار )ت( لداللة الفروق يوضح  :(15.4)الجدول 
 الصف متغيرإلى  تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين صورة األم(

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الصف األساليب
 الوالدية المعاملة أسلوب

 )صورة األب(المتسلط
 *000. 3.573 0.791 2.92 116 ثامن

   0.766 2.56 124 تاسع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(الحازم

 *044. 2.028- 0.719 3.95 116 ثامن

   0.735 4.14 124 تاسع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتساهل

 *002. 3.065 0.871 2.36 116 ثامن

   0.836 2.02 124 تاسع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتسلط

 *001. 3.365 0.812 2.92 116 ثامن

   0.783 2.58 124 تاسع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(الحازم

 *003. 2.986- 0.798 4.04 116 ثامن

   0.623 4.31 124 اسعت

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتساهل

 *010. 2.603 0.920 2.30 116 ثامن

   0.816 2.01 124 تاسع

     (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً                 
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 الوالديفةُ  ةِ المعامل أساليبُ أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (15.4)يتبين من الجدول 

، وبالتال  وجود (α > 05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  قلأكانت  (األم صورة /األب صورة)

المرحلة األساسية ف   لدى األبناء المراهقين (األم صورة /األب صورة) الوالديفةُ  المعاملةِ  أساليبُ ف  فروق 

 المعاملة أسلوبءت الفروق على أساليب كل من: صف، إذ جاال لمتغير تعزى  ف  محافظة القدس العليا

 صورة /األب صورة) المتساهل الوالدية المعاملة أسلوب، (صورة األم /األب صورة) المتسلط الوالدية

 /األب صورة) الحازم الوالدية المعاملةلصالح الصف الثامن، بيمنا جاءت الفروق على أسلوب  ،(األم

 لصالح الصف التاسع . ،(األم صورة

 الثالثة:النتائج المتعلقة بالفرضية  3.2.4

 المعاملة   أسااااليب  بين متوساااطات  ( α> 05.)عند مساااتوى داللة  إحصاااائي ةال توجد فروق ذات داللة 

متغير إلى  تعزى  في محافظة القدس المرحلة األسااااااااااساااااااااية العليافي  لدى األبناء المراهقين الوالدي ة  

 .الدراسي التحصيل مستوى 

، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا الثالثةالفرذية  ومن أجل فحص

( One-Way ANOVA)، ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي الدراس  التحصيل مستوى لمتغير 

يبينان  (17.4)و (16.4). والجدوالن الدراس  التحصيل مستوى  للتعرف على داللة الفروق تبعًا لمتغير

 ذلج:
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 /األب صورة) الوالدي ة   المعاملة   أساليب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (16.4)ل جدو
 التحصيل مستوى  لمتغير تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين (األم صورة

 الدراسي
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  األساليب

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتسلط

 0.740 2.97 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 2.80 0.764 

 0.820 2.58 109 %(80) من أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(الحازم

 0.694 3.83 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 3.96 0.684 

 0.756 4.20 109 %(80) من أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتساهل

 0.899 2.43 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 2.30 0.844 

 0.839 2.00 109 %(80) من أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتسلط

 0.754 2.96 47 %(         70أقل من )

(70 %- 80)% 84 2.87 0.820 

 0.798 2.55 109 %(80أكثر من )

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(الحازم

 0.745 4.06 47 %(         70أقل من )

(70 %- 80)% 84 3.94 0.705 

 0.661 4.42 109 %(80أكثر من )

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتساهل

 0.768 2.39 47 (         %70أقل من )

(70 %- 80)% 84 2.34 0.937 

 0.815 1.90 109 %(80أكثر من )

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن  (16.4)يتضح من خالل الجدول 

-Oneكانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

Way ANOVA)،  يوذح ذلج: (17.4)والجدول 
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أساليب  المعاملة  الوالدي ة  )صورة األب/ صورة األم(  على مقياس نتائج تحليل التباين األحادي يوضح :(17.4)جدول 
 الدراسي التحصيل مستوى  لمتغير تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين

مجموع  صدر التباينم األساليب
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتسلط

 *010. 4.667 2.879 2 5.759 بين المجموعات

   0.617 237 146.214 داخل المجموعات

    239 151.973 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(لحازما

 *006. 5.251 2.719 2 5.438 بين المجموعات

   0.518 237 122.716 داخل المجموعات

    239 128.154 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتساهل

 *006. 5.306 3.858 2 7.717 بين المجموعات

   0.727 237 172.355 داخل المجموعات

    239 180.072 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتسلط

 *003. 6.136 3.902 2 7.804 بين المجموعات

   0.636 237 150.706 داخل المجموعات

    239 158.509 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(الحازم

 *000. 12.122 5.824 2 11.647 بين المجموعات

   0.480 237 113.857 تداخل المجموعا

    239 125.504 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتساهل

 *000. 8.674 6.289 2 12.579 بين المجموعات

   0.725 237 171.840 داخل المجموعات

    239 184.418 المجموع

     (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً                 

أساليُب المعاملِة الوالديفُة أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (17.4)يتبين من الجدول 

، وبالتال  وجود (α > 05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  قلأكانت )صورة األب/ صورة األم( 

المرحلة األساسية ف   راهقينلدى األبناء المأساليُب المعاملِة الوالديفُة )صورة األب/ صورة األم( ف  فروق 

 .الدراس  التحصيل مستوى  متغيرإلى  تعزى  ف  محافظة القدس العليا

 /األب صورة) الوالديفةُ  المعاملةِ  ساليبُ ولل شف عن موقع الفروق بين المتوسطات الحسابية أل

 متغيرإلى  تعزى القدس  محافظة ف  المرحلة األساسية العليا ف  لدى األبناء المراهقين( األم صورة

  :ذلج( يوذح 18.4والجدول ) (LSD)أقل فرق دال  ، أجري اختبارالدراس  التحصيل مستوى 
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 المعاملة   أساليب   للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية على (LSD)نتائج اختبار يوضح(: 18.4جدول )
إلى  تعزى القدس  محافظة في ألساسية العلياالمرحلة ا في لدى األبناء المراهقين( األم صورة /األب صورة) الوالدي ة  

 الدراسي التحصيل مستوى  متغير
 %(80) من أكثر %(80 -% 70) %(         70) من أقل المتوسط مستوى ال األساليب

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب( المتسلط

 39.0*   2.97 %(         70) من أقل
(70 %- 80)% 2.80   *23.0 

    2.58 %(80) نم أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب( الحازم

 -0.37*   3.83 %(         70) من أقل
(70 %- 80)% 3.96   *0.24- 

    4.20 %(80) من أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب( المتساهل

 43.0*   2.43 %(         70) من أقل
(70 %- 80)% 2.30   *30.0 

    2.00 %(80) من أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم( المتسلط

 41.0*   2.96 %(         70) من أقل
(70 %- 80)% 2.87   *33.0 

    2.55 %(80) من أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم( الحازم

 -0.35*   4.06 %(         70) من أقل
(70 %- 80)% 3.94   *0.48- 

    4.42 %(80) من أكثر

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم( المتساهل

 0.49*   2.39 %(         70) من أقل
(70 %- 80)% 2.34   *0.44 

    1.90 %(80) من أكثر
 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

 ( اآلت :18.4يتبين من الجدول )

 المعاملة أسلوبكل من أسلوب : ف   (α > 05.)يًا عند مستوى الداللة وجود فروق داللة إحصائ -

 /األب صورة) المتساهل الوالدية المعاملة أسلوبو  ،(األم صورة /األب صورة) المتسلط الوالدية

من جهة وكل من  ((%70) من أقلبين ) الدراس  التحصيل مستوى تبعًا لمتغير  ،(األم صورة

 من أقل(( من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح )%80) من أكثر(( و)80% -% 70))

(70%)) . 
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 الحازم الوالدية المعاملة أسلوبف   (α > 05.)وجود فروق داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -
من  ((%70) من أقلبين ) الدراس  التحصيل مستوى تبعًا لمتغير  ،(األم صورة /األب صورة)

(( من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح %80) نم أكثر(( و)%80 -% 70جهة وكل من ))
 .((%80) من أكثر(( و)%80 -% 70))كل من 

 الرابعة:النتائج المتعلقة بالفرضية  4.2.4
أسااااليب  المعاملة  بين متوساااطات  ( α> 05.)عند مساااتوى داللة  إحصاااائي ةال توجد فروق ذات داللة 

متغير إلى  تعزى  في محافظة القدس سااااااااااساااااااااية العلياالمرحلة األفي  لدى األبناء المراهقينالوالدي ة  
 .األب تعليم مستوى 

، اسختخرجت المتوسخطات الحسخابية واالنحرافات المعيارية تبعًا الرابعةومن أجل فحص الفرذخية 

للتعرف ( One-Way ANOVA)، ومن ثم اسخخخخخخخختخدم تحليل التباين األحادي األب تعليم مسخخخخخخخختوى لمتغير 

 يبينان ذلج: (20.4)و (19.4). والجدوالن األب تعليم مستوى  غيرعلى داللة الفروق تبعًا لمت

أساليب  المعاملة  الوالدي ة  )صورة األب/ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (19.4)جدول 
 األب تعليم توى مس متغيرل تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقينصورة األم( 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  األساليب

أسلوب المعاملة الوالدية 
 المتسلط)صورة األب(

 0.773 2.71 160 ثانوي فما دون         

 0.878 2.73 55 بكالوريوس

 0.783 2.87 25 دراسات عليا

أسلوب المعاملة الوالدية 
 الحازم)صورة األب(

 0.721 4.12 160 نوي فما دون         ثا

 0.690 3.96 55 بكالوريوس

 0.818 3.74 25 دراسات عليا

أسلوب المعاملة الوالدية 
 المتساهل)صورة األب(

 0.879 2.15 160 ثانوي فما دون         

 0.848 2.09 55 بكالوريوس

 0.723 2.64 25 دراسات عليا

أسلوب المعاملة الوالدية 
 سلط)صورة األم(المت

 0.822 2.71 160 ثانوي فما دون         

 0.815 2.74 55 بكالوريوس

 0.763 2.94 25 دراسات عليا

أسلوب المعاملة الوالدية 
 الحازم)صورة األم(

 0.669 4.28 160 ثانوي فما دون         

 0.805 4.01 55 بكالوريوس

 0.775 3.91 25 دراسات عليا

ة الوالدية أسلوب المعامل
 المتساهل)صورة األم(

 0.823 2.02 160 ثانوي فما دون         

 0.909 2.22 55 بكالوريوس

 0.875 2.81 25 دراسات عليا
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وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن  (19.4)يتضح من خالل الجدول 

-Oneدام اختبار تحليل التباين األحادي )كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية استخ

Way ANOVA)،  يوذح ذلج: (20.4)والجدول 

أساليب  المعاملة  الوالدي ة  )صورة األب/ صورة األم(  على مقياس نتائج تحليل التباين األحادي يوضح :(20.4)جدول 
 األب تعليم مستوى  متغير إلى تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين

مجموع  مصدر التباين األساليب
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعاتمتوسط 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتسلط

 654. 0.426 0.272 2 0.544 بين المجموعات

   0.639 237 151.429 داخل المجموعات

    239 151.973 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(الحازم

 *032. 3.505 1.841 2 3.681 بين المجموعات

   0.525 237 124.473 داخل المجموعات

    239 128.154 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب(المتساهل

 *020. 3.990 2.933 2 5.866 بين المجموعات

   0.735 237 174.206 داخل المجموعات

    239 180.072 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتسلط

 419. 0.873 0.579 2 1.159 بين المجموعات

   0.664 237 157.350 داخل المجموعات

    239 158.509 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(الحازم

 *009. 4.775 2.431 2 4.861 بين المجموعات

   0.509 237 120.643 داخل المجموعات

    239 125.504 المجموع

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم(المتساهل

 *000. 9.632 6.931 2 13.863 بين المجموعات

   0.720 237 170.556 داخل المجموعات

    239 184.419 المجموع

 (   ≤0.05عند مستوى الداللة )*دال إحصائيًا                 

 أسلوب كل من أساليُب أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (20.4)يتبين من الجدول 

 /األب صورة) المتساهل الوالدية المعاملة أسلوب، الحازم )صورة األب/ صورة األم( الوالدية المعاملة

من قيمة قل أكانت صورة األب/ صورة األم( ) المتسلط الوالدية المعاملةباستثناء أسلوب  ،(األم صورة

 المعاملة أسلوب كل منأساليُب ف  (، وبالتال  وجود فروق ≥0.05مستوى الداللة المحدد للدراسة )
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، (األم صورة /األب صورة) المتساهل الوالدية المعاملة أسلوب، الحازم )صورة األب/ صورة األم( الوالدية

 .األب تعليم مستوى  لمتغير تعزى  ف  محافظة القدس لة األساسية العلياالمرحف   لدى األبناء المراهقين

الحازم، المتساهل  الوالديفةُ  المعاملةِ  ساليبُ ولل شف عن موقع الفروق بين المتوسطات الحسابية أل

 متغيرإلى  تعزى  محافظة ف  المرحلة األساسية العليا ف  لدى األبناء المراهقين( األم صورة /األب صورة)

  :( يوذح ذلج21.4والجدول ) (LSD)أقل فرق دال  ، أجري اختباراألب تعليم توى مس

 المعاملة   أساليب   للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية على (LSD)نتائج اختبار يوضح(: 21.4جدول )
 محافظة في ألساسية العلياالمرحلة ا في لدى األبناء المراهقين( األم صورة /األب صورة) المتساهل الحازم، الوالدي ة  

 األب تعليم مستوى  متغيرإلى  تعزى 
 عليا دراسات بكالوريوس          دون  فما ثانوي  المتوسط مستوى ال األساليب

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب( الحازم

 0.39*   4.12          دون  فما ثانوي 
    3.96 بكالوريوس

    3.74 عليا دراسات

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األب( المتساهل

 -0.49*   2.15          دون  فما ثانوي 
 -0.55*   2.09 بكالوريوس

    2.64 عليا دراسات

 الوالدية المعاملة أسلوب
 )صورة األم( الحازم

 37.0* 0.26*  4.28          دون  فما ثانوي 
    4.01 بكالوريوس

    3.91 عليا دراسات

 الوالدية المعاملة بأسلو 
 )صورة األم( المتساهل

 -0.79*   2.02          دون  فما ثانوي 
 -0.59*   2.22 بكالوريوس

    2.81 عليا دراسات
 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 

 ( اآلت :21.4يتبين من الجدول )

 المتساهل الوالدية المعاملة لوبأسف   (α > 05.)وجود فروق داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

( من جهة وكل عليا دراساتبين ) األب تعليم مستوى تبعًا لمتغير ( األم صورة /األب صورة)

 .(عليا دراسات( من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح )بكالوريوس( و)دون  فما ثانوي من )
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 الحازم الوالدية معاملةال أسلوبف   (α > 05.)وجود فروق داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

(، وجاءت عليا دراسات)و( دون  فما ثانوي بين ) األب تعليم مستوى تبعًا لمتغير ( األب صورة)

ف  أسلوب المعاملة الوالدية . كما كانت الفروق دالة إحصائيًا (دون  فما ثانوي الفروق لصالح )

( من جهة وكل من دون  افم ثانوي ) ( تبعًا لمتغير مستوى تعليم األب بينمالحازم )صورة األ

 .(دون  فما ثانوي ( من جهة أخرى، وجاءت الفروق لصالح )عليا دراسات( و)بكالوريوس)

 الخامسة:النتائج المتعلقة بالفرضية  5.2.4

لدى االغتراب النفسي بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةال توجد فروق ذات داللة 

 متغير الجنس.إلى  تعزى في محافظة القدس  ة األساسية العلياالمرحلفي  األبناء المراهقين

وتحديد الفروق تبعًا لمتغير الجنس، استخدم اختبار )ت(  الخامسةفحص الفرذية  ومن أجل

  ( تبين ذلج:22.4ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test)لمجموعتين مستقلتين 

في  لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسي متوسطات  لداللة الفروق بيننتائج اختبار )ت( يوضح : (22.4)الجدول 
 تعزى لمتغير الجنس في محافظة القدس المرحلة األساسية العليا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد جنسال المتغير

 402. 0.839- 0.823 2.70 100 ذكر العجر

   0.911 2.79 140 أنثى

 156. 1.424- 0.837 2.44 100 ذكر عنيالم غياب

   0.885 2.60 140 أنثى

 088. 1.714- 0.980 2.38 100 ذكر المعايير غياب

   0.956 2.60 140 أنثى

 *000. 3.553- 0.841 2.57 100 ذكر االجتماعية العزلة

   0.906 2.98 140 أنثى

 االجتماعي التمرد
 635. 0.475- 0.846 2.48 100 ذكر

   0.948 2.54 140 نثىأ

 المتوسط الكلي
 062. 1.878- 0.720 2.52 100 ذكر

   0.781 2.71 140 أنثى

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
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المتوسط ال ل  والمجاالت أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (22.4)يتبين من الجدول 

من قيمة مستوى الداللة  كبرأال العزلة االجتماعية كانت باستثناء مج االغتراب النفس الفرعية لمقياس 

ف   لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفس  ف  وجود فروق عدم  ، وبالتال (α > 05.)المحدد للدراسة 

. وفيما يتعلق بمجال العزلة الجنس متغيرإلى  ف  محافظة القدس تعزى  المرحلة األساسية العليا

 روق دالة إحصائيًا وجاءت الصالح اإلناث.فقد كانت الف االجتماعية

 :السادسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  6.2.4

لدى االغتراب النفسي بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةال توجد فروق ذات داللة 

 متغير الصف.إلى  تعزى في محافظة القدس  المرحلة األساسية العليافي  األبناء المراهقين

، استخدم اختبار )ت( الصفوتحديد الفروق تبعًا لمتغير  السادسةفحص الفرذية  أجل ومن

  ( تبين ذلج:23.4ونتائج الجدول )(، Independent Samples t-test) لمجموعتين مستقلتين

في  نلدى األبناء المراهقياالغتراب النفسي متوسطات  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بينيوضح : (23.4)الجدول 
 الصفمتغير إلى تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليا

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المتوسط العدد الصف المتغير

 *000. 3.876 0.858 2.97 116 ثامن العجر

   0.843 2.55 124 تاسع

 *021. 2.327 0.814 2.67 116 ثامن المعني غياب

   0.900 2.41 124 تاسع

 079. 1.761 0.918 2.63 116 ثامن المعايير غياب

   1.008 2.41 124 تاسع

 514. 0.654 0.844 2.85 116 ثامن االجتماعية العزلة

   0.952 2.77 124 تاسع

 االجتماعي التمرد
 *003. 2.993 0.869 2.69 116 ثامن

   0.911 2.35 124 تاسع

 المتوسط الكلي
 *006. 2.768 0.725 2.77 116 ثامن

   0.772 2.50 124 تاسع

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
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المتوسط ال ل  والمجاالت أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (23.4)يتبين من الجدول 

من  قلأ، والعزلة االجتماعية كانت المعايير غيابباستثناء مجال :  االغتراب النفس الفرعية لمقياس 

لدى األبناء  االغتراب النفس ف  وجود فروق  ، وبالتال (α > 05.) توى الداللة المحدد للدراسةقيمة مس

، إذ جاءت الفروق الصف متغيرإلى  ف  محافظة القدس تعزى  المرحلة األساسية العلياف   المراهقين

 الثامن.لصالح الصف 

 :السابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  7.2.4

لدى االغتراب النفسي بين متوسطات  ( α> 05.) اللة إحصائي ة عند مستوى داللةال توجد فروق ذات د

 التحصيل مستوى متغير إلى تعزى في محافظة القدس  المرحلة األساسية العليافي  األبناء المراهقين

 .الدراسي

، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا السابعةومن أجل فحص الفرذية 

( One-Way ANOVA)، ومن ثم استخدم تحليل التباين األحادي الدراس  التحصيل مستوى متغير ل

يبينان  (25.4)و (24.4). والجدوالن الدراس  التحصيل مستوى  للتعرف على داللة الفروق تبعًا لمتغير

 ذلج:

 لدى األبناء المراهقينفسي االغتراب النالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (24.4)جدول 
 .الدراسي التحصيل مستوى  متغيرإلى  في محافظة القدس تعزى  المرحلة األساسية العليافي 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 العجر
 0.761 3.09 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 2.93 0.863 

 0.849 2.47 109 %(80) من أكثر

 المعني غياب
 0.800 2.74 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 2.69 0.849 

 0.870 2.33 109 %(80) من أكثر

 المعايير غياب
 0.845 2.62 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 2.67 1.013 

 0.967 2.34 109 %(80) من أكثر

 0.830 3.08 47 %(         70) من أقل االجتماعية العزلة
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(70 %- 80)% 84 2.80 0.823 

 0.967 2.69 109 %(80) من أكثر

 االجتماعي التمرد
 0.741 2.79 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 2.63 0.954 

 0.891 2.31 109 %(80) من أكثر

 المتوسط الكلي
 0.653 2.88 47 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 84 2.75 0.766 

 0.754 2.43 109 %(80) من أكثر

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن  (24.4)يتضح من خالل الجدول 

-Oneكانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

Way ANOVA)،  ح ذلج:يوذ (25.4)والجدول 

االغتراب لمقياس  على المتوسط الكلي والمجاالت الفرعية نتائج تحليل التباين األحادي يوضح :(25.4)جدول 
 التحصيل مستوى  متغيرإلى  تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقينالنفسي 

 .الدراسي

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

ات درج
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 العجر
 *000. 11.764 8.258 2 16.516 بين المجموعات

   0.702 237 166.371 داخل المجموعات

    239 182.887 المجموع

 المعني غياب
 *002. 6.175 4.453 2 8.906 بين المجموعات

   0.721 237 170.923 داخل المجموعات

    239 179.829 المجموع

 المعايير غياب
 *045. 3.148 2.910 2 5.819 بين المجموعات

   0.924 237 219.087 داخل المجموعات

    239 224.906 المجموع

 االجتماعية العزلة
 *047. 3.097 2.467 2 4.935 بين المجموعات

   0.797 237 188.843 داخل المجموعات

    239 193.777 المجموع

 االجتماعي التمرد
 *003. 5.984 4.711 2 9.421 بين المجموعات

   0.787 237 186.555 داخل المجموعات

    239 195.977 المجموع

 المتوسط الكلي
 *001. 7.659 4.192 2 8.383 بين المجموعات

   0.547 237 129.697 داخل المجموعات

    239 138.080 المجموع

    (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً                 
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المتوسط ال ل  والمجاالت أن قيمة مستوى الداللة المحسوب على  (25.4)يتبين من الجدول 

، وبالتال  (α > 05.)من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة  قلأ، كانت االغتراب النفس الفرعية لمقياس 

 ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف   لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفس  ف  وجود فروق 

 . الدراس  التحصيل مستوى  متغيرإلى  تعزى 

لدى ولل شف عن موقع الفروق بين المتوسطات الحسابية لمقياس االغتراب النفس  ومجاالته 
 التحصيل مستوى  تغيرمإلى  تعزى  ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف   األبناء المراهقين

  :ذلج( يوذح 26.4والجدول ) (LSD)أقل فرق دال  ، أجري اختبارالدراس 
مقياس االغتراب بين المتوسطات الحسابية على للمقارنات البعدية  (LSD)نتائج اختبار يوضح(: 26.4جدول )

متغير مستوى إلى لقدس تعزى في محافظة ا المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقينالنفسي ومجاالته 
 التحصيل الدراسي

 %(80) من أكثر %(80 -% 70) %(         70) من أقل المتوسط مستوى ال المتغير

 العجر
 62.0*   3.09 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 2.93   *45.0 
    2.47 %(80) من أكثر

 المعني غياب
 42.0*   2.74 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 2.69   *37.0 
    2.33 %(80) من أكثر

 المعايير غياب
    2.62 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 2.67   *33.0 
    2.34 %(80) من أكثر

 االجتماعية العزلة
 39.0*   3.08 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 2.80    
    2.69 %(80) من أكثر

 جتماعياال التمرد
 48.0*   2.79 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 2.63   *33.0 
    2.31 %(80) من أكثر

 المتوسط الكلي
 0.45*   2.88 %(         70) من أقل

(70 %- 80)% 2.75   *32.0 
    2.43 %(80) من أكثر

 (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً 
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 ( اآلت :26.4يتبين من الجدول )

 التمرد، المعن  غياب، العجر) ف  (α > 05.)وجود فروق داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

 أكثربين ) الدراس  التحصيل مستوى لالغتراب النفس ( تبعًا لمتغير  ال ل  المتوسط، االجتماع 

وجاءت من جهة أخرى ، ((%80 - %70)و)، ((%70) من أقلمن جهة وكل من )(( %80) من

 (.(%80 - %70)و)، ((%70) من أقل) من كلالفروق لصالح 

تبعًا لمتغير  المعايير غياب مجالف   (α > 05.)وجود فروق داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

وجاءت الفروق لصالح  ،((%80) من أكثر)و  (%80 - %70)بين  الدراس  التحصيل مستوى 

(70% - 80%.) 

تبعًا  االجتماعية العزلة مجالف   (α > 05.)مستوى الداللة  وجود فروق داللة إحصائيًا عند -

وجاءت الفروق  ،((%80) من أكثر)و ،((%70) من أقل)بين  الدراس  التحصيل مستوى لمتغير 

 (.(%70) من أقل)لصالح 

 :الثامنةالنتائج المتعلقة بالفرضية  8.2.4

لدى االغتراب النفسي بين متوسطات  ( α> 5.0)ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى داللة 

 .األب تعليم مستوى متغير إلى تعزى في محافظة القدس  المرحلة األساسية العليافي  األبناء المراهقين

، استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا الثامنةومن أجل فحص الفرذية 

للتعرف على ( One-Way ANOVA)ل التباين األحادي ، ومن ثم استخدم تحلياألب تعليم مستوى لمتغير 

 يبينان ذلج: (28.4)و (27.4). والجدوالن األب تعليم مستوى  داللة الفروق تبعًا لمتغير
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 لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  يوضح: (27.4)جدول 
 .األب تعليم مستوى  لمتغير في محافظة القدس تعزى  علياالمرحلة األساسية الفي 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير

 العجر
 0.861 2.70 160          دون  فما ثانوي 

 0.875 2.77 55 بكالوريوس

 0.924 3.07 25 عليا دراسات

 المعني غياب
 0.911 2.48 160 ثانوي فما دون         

 0.747 2.61 55 بكالوريوس

 0.816 2.73 25 دراسات عليا

 المعايير غياب
 0.961 2.38 160 ثانوي فما دون         

 1.007 2.76 55 بكالوريوس

 0.788 2.81 25 دراسات عليا

 االجتماعية العزلة
 0.943 2.78 160 ثانوي فما دون         

 0.825 2.83 55 بكالوريوس

 0.791 2.93 25 عليا دراسات

 االجتماعي التمرد
 0.946 2.44 160 ثانوي فما دون         

 0.819 2.57 55 بكالوريوس

 0.754 2.84 25 دراسات عليا

 المتوسط الكلي
 0.788 2.57 160 ثانوي فما دون         

 0.686 2.70 55 بكالوريوس

 0.695 2.88 25 دراسات عليا

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن  (27.4)ول يتضح من خالل الجد

-Oneكانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

Way ANOVA)،  يوذح ذلج: (28.4)والجدول 
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االغتراب لمقياس  والمجاالت الفرعية على المتوسط الكلي نتائج تحليل التباين األحادي يوضح :(28.4)جدول 
 األب تعليم مستوى  متغيرإلى  تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقينالنفسي 

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

 "ف" المربعات متوسط
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة 

 العجر
 131. 2.050 1.555 2 3.110 بين المجموعات

   0.759 237 179.777 داخل المجموعات

    239 182.887 المجموع

 المعني غياب
 318. 1.150 0.864 2 1.728 بين المجموعات

   0.751 237 178.101 داخل المجموعات

    239 179.829 المجموع

 المعايير غياب
 *011. 4.586 4.190 2 8.379 بين المجموعات

   0.914 237 216.527 داخل المجموعات

    239 224.906 المجموع

 االجتماعية العزلة
 742. 0.298 0.243 2 0.487 بين المجموعات

   0.816 237 193.291 داخل المجموعات

    239 193.777 المجموع

 االجتماعي التمرد
 109. 2.240 1.818 2 3.636 بين المجموعات

   0.812 237 192.341 داخل المجموعات

    239 195.977 المجموع

 المتوسط الكلي
 117. 2.163 1.238 2 2.476 بين المجموعات

   0.572 237 135.604 داخل المجموعات

    239 138.080 المجموع

     (≤0.05عند مستوى الداللة ) *دال إحصائياً                 

المتوسط ال ل  والمجاالت وى الداللة المحسوب على أن قيمة مست (28.4)يتبين من الجدول 

من قيمة مستوى الداللة  كبرأ، كانت المعايير غيابباستثناء مجال  االغتراب النفس الفرعية لمقياس 

ف   لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفس  ف  وجود فروق عدم ، وبالتال  (α > 05.)المحدد للدراسة 

 . األب تعليم مستوى  متغيرإلى  تعزى  ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العليا

 لدى األبناء المراهقين المعايير غيابولل شف عن موقع الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجال 

أقل فرق  ، أجري اختباراألب تعليم مستوى  لمتغير تعزى  ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف  

  :ذلجوذح ( ي29.4والجدول ) (LSD)دال 
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مقياس االغتراب بين المتوسطات الحسابية على للمقارنات البعدية  (LSD)نتائج اختبار يوضح(: 29.4جدول )
 مستوى متغير إلى في محافظة القدس تعزى  المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقينالنفسي ومجاالته 

 األب تعليم

 عليا دراسات بكالوريوس          دون  فما ثانوي  المتوسط مستوى ال المتغير

 المعايير غياب

 -0.43* -0.38*  2.38          دون  فما ثانوي 
    2.76 بكالوريوس

    2.81 عليا دراسات
 ( اآلت :29.4يتبين من الجدول )

تبعًا لمتغير  المعايير غياب مجالف   (α > 05.)وجود فروق داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  -

( من عليا دراساتو)، (بكالوريوسمن جهة وكل من )( دون  فما ثانوي بين ) األب تعليم مستوى 

 .(عليا دراسات)و ،(بكالوريوس) من كلوجاءت الفروق لصالح جهة أخرى 

 :التاسعةالنتائج المتعلقة بالفرضية  9.2.4

ليب  المعاملة  أسابين  ( α> 05.)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  يةال توجد عالقة ارتباط

 القدس.في محافظة  المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسي و الوالدي ة  

 بين (Person Correlation)بيرسون ، استخرج معامل ارتباط التاسعة الفرذيةلإلجابة عن 

لدى ة األم( واالغتراب النفس  أساليُب المعاملِة الوالديفُة )صورة األب/ صور المتوسط ال ل  لمقياسين 

يوذح نتائج اختبار  (30.4)، والجدول ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف   األبناء المراهقين

 بيرسون:معامل ارتباط 
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أساليب  المعاملة   معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياسين يوضح (30.4)جدول 
في محافظة  المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين)صورة األب/ صورة األم( واالغتراب النفسي الوالدي ة  

 (240)ن= القدس

  (1≤0.0) الداللةعند مستوى  *دال إحصائياً *       

 اآلت :  (30.4)يتضح من الجدول 

بين االغتراب النفس   (α > 1.0)الداللة ة عند مستوى وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائي -

ومجاالته من جهة وأساليب كل من )األسلوب المتسلط، األسلوب المتساهل( من جهة أخرى، 

( وجاءت العالقة طردية موجبة؛ 621.- 337.إذ تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون ما بين )

ألسلوب المتسلط، األسلوب المتساهل( بمعنى كلما ازدادت درجة استخدام أساليب كل من )ا

 ازداد مستوى االغتراب النفس  ومجاالته.

بين االغتراب النفس   (α > 1.0)الداللة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى  -

ومجاالته من جهة واألسلوب الحازم من جهة أخرى، إذ تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون ما 

وجاءت العالقة عكسية سالبة؛ بمعنى كلما ازدادت درجة استخدام واألسلوب ( 498.-_264.-بين )

 الحازم انخفض مستوى االغتراب النفس  ومجاالته.
 

 الوالدي ة   المعاملة   أساليب   
 تساهلالم األسلوب الحازم األسلوب المتسلط األسلوب

  األم صورة صورة األب األم  صورة صورة األب األم  صورة صورة األب
  معامل ارتباط بيرسون  االغتراب النفسي

 العجر
**531. **621. **328.- **498.- **538. **598. 

 المعني غياب
**444. **542. **306.- **410.- **508. **536. 

 المعايير غياب
**439. **493. **323.- **412.- **518. **518. 

 .384** .414** -.305** -.264** .437** .337** االجتماعية العزلة

 .516** .530** -.458** -.369** .488** .410** االجتماعي التمرد

 .602** .592** -.493** -.376** .611** .510** ككل االغتراب النفسي
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 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتها 

 

 تفسير نتائج األسئلة ومناقشتها 1.5

 ومناقشتها األول السؤال نتائج تفسير 1.1.5    

 ومناقشتها الثاني الالسؤ  نتائجتفسير  2.1.5   

 تفسير النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتها 2.5

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية األولى ومناقشتها 1.2.5    

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتها 2.2.5    

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة ومناقشتها 3.2.5    

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة ومناقشتها 4.2.5    

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة ومناقشتها 5.2.5    

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة ومناقشتها 6.2.5    

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة ومناقشتها 7.2.5    

 ائج المتعلقة بالفرضية الثامنة ومناقشتهاتفسير النت 8.2.5    

 تفسير النتائج المتعلقة بالفرضية التاسعة ومناقشتها 9.2.5    
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج وتفسيرها

يتناول هذا الفصل عرذًا لنتائج األسئلة والفرذيات، ومناقشتها ف  ذوء ما جاء ف  اإلطار النظري 

 والدراسات السابقة.

 تفسير نتائج األسئلة ومناقشتها 1.5

 تفسير نتائج السؤال األول ومناقشتها 1.1.5

 المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين الوالدية المعاملة أساليب مستوى ما السؤال األول: 

 القدس؟في محافظة 

نة الدراسة عن أساليب بينت النتائج الخاصة بهذا السؤال، أن األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عي

ف  صورة األب، إذ جاء "األسلوب الحازم" ف  المرتبة  (2.19 – 4.04)المعاملة الوالدية قد تراوحت ما بين 

وبتقدير مرتفع، وجاء ف  المرتبة األخيرة "األسلوب المتساهل" بمتوسط  (4.04)األولى وبمتوسط حساب  

 -4.18)ملة الوالدية ف  صورة األم فقد تراوحت ما بين وبتقدير منخفض، أما أساليب المعا (2.19)حساب  

وتقدير مرتفع، وجاء  (4.18)، إذ جاء "األسلوب الحازم" ف  المرتبة األولى بمتوسط حساب  (2.15

 وبتقدير منخفض.   (2.15)"األسلوب المتساهل" ف  المرتبة األخيرة بمتوسط حساب  

فلسطين  بشكل عام هو مجتمع محافظ لذلج يلجأ ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن المجتمع ال

الوالدان إلى استخدام األسلوب الحازم مع أبنائهم ل   يحققوا درجة كبيرة من الوصول إلى التربية الت  

يريدونها، فاألسلوب الحازم يراع  حاجات أفراد األسرة، ويزيد شعورهم بالمسؤولية، كما أن ال ثير يعتقد 

لثقة المتبادلة بين الوالدين وأبنائهم ويزيد من تحقيق التآلف داخل األسرة، أما أن هذا األسلوب يعزز ا

فيما يتعلق باألسلوب المتساهل يعتقد ال ثير من األهل أن األبناء الذين يتم معاملتهم باألسلوب المتساهل 
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فاألسلوب المتساهل قد يزيد عندهم الدالل وبالتال  قد يؤدي ذلج إلى تمرد األبناء وعدم سماعهم لوالديهم، 

ال يجعل الوالدين يهتمون بأبنائهم بالدرجة المطلوبة حيث أنهم ال يوجهون سلوكهم ويضعف المسؤولية 

 عندهم، كما يضعف القدرة على تنظيم أمور األسرة ويهمل مشكالت األبناء.

جانخخب التسخخاهل مخخن ويرى الباحث أن التساهل قد جاء بدرجة منخفضة وذلج ألن المبالغة ف  

ويدفعه نحو التمخادي فخ  الخطخأ، وقخد المسؤولية والالمباالة الوالخخدين للطفخخل يسخختثير لديخخه الشخخعور بعخخدم 

ما يتلقاه الطفل من  بازديادهخو نخوع من الحب ول ن نجاح التربية يزداد  التساهل خطأ أنيعتقخد الخبعض 

ذا جخاوز الحخب الحخد المطلخوب إمخا ، أعطخ  بقخدر معخينالحب يجخب أن ي ال أنوالديه، إحب وتقدير من 

فإنخه يفقخده أثخره ويخؤدي إلخى نتخائج عكسخخية، وهخخذا النخخوع فخخ  أسخخاليب التربيخخة الخاطئخخة والخخذي يقخخوم علخخى 

ت يفخه السخلوك   سخوء الخطيخرة فخ  ت خوين شخصخية الطفخل وفخ  لخخه آثخخاره والتساهل اإلفخخراط فخخ  التسخخامح

السخلوك المضخاد للمجتمخع ممخا ال يقخره القخانون القيمخ  فيقخع تحخت ن انحرافخه لقيامخه بخألوامخع المجتمخع و 

 (.2017)خالد،  المستمر والردعطائلخة المسخؤولية والعقخاب 

 

 تفسير نتائج السؤال الثاني ومناقشتها 2.5

في  المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقينب النفسي االغترا مستوى  ماالسؤال الثاني: 

 محافظة القدس؟

بينت النتائج الخاصة بهذا السؤال، أن األوساط الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن مقياس 

ولى مجال "العزلة االجتماعية" بالمرتبة األ حيث جاء، (2.51 -2.81)االغتراب النفس  قد تراوحت ما بين 

بتقدير متوسط، فيما جاء مجال "غياب المعايير" ف  المرتبة األخيرة  (2.81)وبمتوسط حساب  بلغ 

وبتقدير متوسط، أما المتوسط الحساب  لتقديرات عينة الدراسة على مقياس  (2.51)وبمتوسط حساب  بلغ 

 وبتقدير متوسط. (2.63)االغتراب النفس  ككل بلغ 
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شعور الفرد بأنه غير  بمفهومها تعن العزلة االجتماعية إلى أن ويعزو الباحث هذه النتيجة 

وهذا ما نراه ، مرغوب فيه فينفصل عن بعض األشياء أو األشخاص مما يترتب عليه العزلة االجتماعية

إلى العزلة االجتماعية ألن الغالبية ال يرون سعادتهم  يلجؤون  الذين كثيرًا ما نراهمو  خاصة، المراهقين عند

م إال ف  البعد عن الناس وعدم االختالط فيهم، وكذلج فإن ل ل فرد ظروفه الخاصة الت  تدفعه وراحته

إلى العزلة فمنهم من يعان  من الملل ف  الحياة ومنهم من يعان  من قلة الرغبة ف  المشاركة ف  أي 

  .من النشاطات، حتى أن البعض منهم لم يعد يكترث لما يدور حوله من أحداث

يتعلق بمجال غياب المعايير فإن الباحث يعزو هذه النتيجة ألفراد العينة بأن المعايير أما فيما 

االجتماعية أصبحت تمثل قيودًا لل ثير من األفراد، حيث يشعر الفرد بال ره الشديد تجاه القيم والعادات 

للمعايير االجتماعية،  السائدة ف  مجتمعه، األمر الذي قد يدفعهم لتنفيذ قراراتهم دون االهتمام واالكتراث

فالبعض قد يضطر إلى استخدام وسائل النفاق والرياء للوصول إلى أهدافه بعيدًا عن المعايير الت  قد 

( 2017دراسة )السعد، نتائج يتربى عليه أو المعايير السائدة ف  مجتمعه، وقد اتفقت هذه النتيجة مع 

 لتزام فيها على أفراد المجتمع.والت  ترى أنه يوجد تأثير لغياب المعايير وعدم اال

 

 تفسير نتائج الفرضيات ومناقشتها 2.5

 تفسير نتائج الفرضية األولى ومناقشتها 1.25

بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةال توجد فروق ذات داللة الفرضية األولى: 

 تعزى  في محافظة القدس األساسية العلياالمرحلة في  لدى األبناء المراهقين الوالدي ة   المعاملة   أساليب  

 متغير الجنس.إلى 

 الحازم الوالدية المعاملة أسلوبف  أساليب كل من: أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 

 المعاملة أسلوب ،(األم صورة /األب صورة) المتساهل الوالدية المعاملة أسلوب، (األم صورة /األب صورة)
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 ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف   لدى األبناء المراهقين، (ألما صورة) المتسلط الوالدية

 المتسلط الوالدية المعاملة أسلوب قيمة مستوى الداللة المحسوب على. بينما كانت الجنس لمتغير تعزى 

 أسلوبف  ، وبالتال  وجود فروق (α > 05.) من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة قلأ (األب صورة)

 إذ جاءت الفروق لصالح الذكور.  (األب صورة) المتسلط الوالدية المعاملة

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن كال الجنسين يعيشون معًا ف  بيت واحد ويتعاملون نفس 

المعاملة من قبل الوالدين، فالمعايير الموجودة بالمجتمع ه  نفس المعايير الت  تنطبق على جميع 

ين عادة ما يستخدمون األسلوب الحازم والمتساهل مع أبنائهم وذلج لعدم نفر األبناء منهم، األفراد، فالوالد

أما فيما يتعلق باألسلوب بالمتسلط فهذا ما نجده غالبًا عند اآلباء فاألمهات نادرًا ما يلجأن إلى هذا 

ناث وذلج ألن الذكر األسلوب مع أبنائهن، فاألب يلجأ إلى استخدام هذا األسلوب مع الذكور أكثر من اإل

إن لم يجد من يردعه عن التوجه إلى ممارسة سلوك خاطئ أو سلوك ال يتفق مع المعايير السائدة فإنه 

قد يتمرد ويسبب األذى لنفسه ولآلخرين، والسبب ف  عدم استخدام هذا األسلوب مع اإلناث هو االستجابة 

فتهن باألدوار المترتبة عليهن سواء بالمجتمع أو السريعة لهن مع التعاليم األسرية الت  تعطى لهن ولمعر 

( والت  بينت عدم وجود 2005( ودراسة )محرز، 2016هذه النتيجة مع دراسة )التوم، وقد اتفقت ، المنزل

اختلفت هذه النتيجة مع دراسة )قديح،  بينمافروق تعزى لمتغير الجنس ف  أساليب المعاملة الوالدية، 

( الت  بينت وجود فروق 2016( ودراسة )آدم، 2016، باطير) ( ودراسة2018( ودراسة )العجب، 2019

 لوالدية والت  كانت لصالح اإلناث.جنس ف  أساليب المعاملة اتعزى لمتغير ال
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بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةال توجد فروق ذات داللة الفرضية الثانية: 

 تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  بناء المراهقينلدى األ الوالدي ة   المعاملة   أساليب  

 .الصفمتغير إلى 

لدى األبناء  (األم صورة /األب صورة) الوالديفةُ  المعاملةِ  أساليبُ ف  وجود فروق أظهرت النتائج 

 صف.ال لمتغير تعزى  ف  محافظة القدس المرحلة األساسية العلياف   المراهقين

ذه النتيجة إلى أن الوالدين يلجؤون إلى استخدام األساليب الوالدية الت  يرون ويعزو الباحث ه

عمر األبناء وكذلج طبيعة االبن، لهذا نرى أن األسلوبين المتسلط أنها تناسب أبنائهم وذلج الختالف 

 والمتساهل قد يستخدمان لنفس عمر األبناء ول ن ف  عائلتين مختلفتين كاًل يرى بأن األسلوب الذي

يستخدمه هو األفضل لالبن وهو الذي يمكنه من اتباع المعايير وسماع ال الم، أما فيما يتعلق باألسلوب 

الحازم فنرى أن الوالدين يصبح أسلوبهم حازم مع أبنائهم كلهم كبروا ف  العمر أو زادوا صفًا وخاصة ف  

ن الوالدين من السيطرة على مرحلة المراهقة حيث إن اتباع هذا األسلوب مع األبناء المراهقين يمك

 تصرفات أبنائهم و بقائها ف  الحدود المسموح لهم بالتصرف فيها.

المراهق يريد أن يعرف من هو، وماذا يريد، وما أهدافه وطموحاته وقدراته، أي أنها ويرى الباحث أن 

وتتميز خاذ القرارات، مرحلة الميالد الحقيق  للفرد كذات منفردة مستقلة، كما تعتبر هذه المرحلة مرحلة ات

كثرة الصراعات ف  حياة المراهق كالصراع بين االستقالل عن سلطة الوالدين والتبعية، والصراع المراهقة ب

بين طموحات المراهق و مكاناته، وصراع بين القيم الت  اكتسبها والقيم الداخلية، صراع بين اإلشباع 

تطبع حياة المراهق بخصائص انفعالية واجتماعية   ل هذه التغيراتفالجنس  وعادات المجتمع وقيمه، 

، األمر الذي يدفع الوالدين إلى اختيار تتمثل ف  الرهافة والحدة االنفعالية، والتمرد والتسلط والالمسؤولية

 وهذا وفق ما جاء ف  دراسة أسلوب المعاملة األفضل لالبن سواء المتساهل أو التسلط  أو الحازم
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مع دراسة  مقاربة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنها اتفقت ولدى، (58: 2005 ،حسن)

 والت  بينت أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى متغير الصف. (2016)آدم، 

بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةال توجد فروق ذات داللة الفرضية الثالثة: 

 تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقين الدي ة  الو  المعاملة   أساليب  

 .الدراسي التحصيل مستوى متغير إلى 

لدى أساليُب المعاملِة الوالديفُة )صورة األب/ صورة األم( ف  وجود فروق أشارت النتائج إلى 

 .الدراس  التحصيل مستوى  لمتغير تعزى  دسف  محافظة الق المرحلة األساسية العلياف   األبناء المراهقين

بما ف  ذلج أسلوب المعاملة الوالدية له عالقة  األسري المناخ  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن

لها أثر كبير  ، فالمعاملة الوالديةعند األبناء خالل مراحل العمر المختلفة التف ير والدراسةبالقدرة على 

ف  الحياة المدرسية على  لم يحققوا نجاحاً  طالبًا موهوبينبأن هناك  ا نرى األبناء ف ثيرًا ممستقبل  على

أنهم اختلفوا والسبب ف  ذلج الموهوبين الناجحين،  الطالبخصائص حياتهم األسرية مع  الرغم من تشابه

عنهم ف  العالقات األسرية بين الوالدين حيث تميزت العالقات األسرية للموهوبين الناجحين بالحب 

ف   األساليببينما اتسمت  ولقوا األساليب الوالدية الت  تتناسب معهم وتلب  احتياجاتهم ورغباتهمتفاهم وال

للطالب الموهوبين الذين لم يحققوا التقدم  المعاملة الوالدية بالتسلط والحزم وعدم تلبية الحاجات والرغبات

والت  بينت وجود فروق تعزى إلى  (2008دراسة )دويج، نتائج وقد اتفقت هذه النتيجة مع ، والنجاح

 متغير التحصيل الدراس .
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بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةال توجد فروق ذات داللة : الرابعةالفرضية 

 تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقينأساليب  المعاملة  الوالدي ة  

 .األب تعليم ى مستو متغير إلى 

الحازم )صورة األب/  الوالدية المعاملة أسلوب كل منأساليُب ف  وجود فروق أشارت النتائج إلى 

أسلوب وعدم وجود فروق ف   ،(األم صورة /األب صورة) المتساهل الوالدية المعاملة أسلوبو ، صورة األم(

 المرحلة األساسية العلياف   المراهقين لدى األبناء)صورة األب/ صورة األم(  المتسلط الوالدية المعاملة

 .األب تعليم مستوى  لمتغير تعزى  ف  محافظة القدس

 استخدام أساليب المستوى التعليم  لآلباء يؤثر علىحيث إلى أن ويعزو الباحث هذه النتيجة 

 التساهل عن أسلوب الحزم يختلف المعاملة الوالدية للتعامل مع األبناء، فحسب ما نرى فإن أسلوب

والتسامح مع األبناء وفقًا للمستوى التعليم  لآلباء، فف  الواقع الذي نعيش به نرى أن هناك ال ثير من 

األبناء الذي يحبون آبائهم خاصة أن معظم اآلباء هدفهم ف  الحياة هو راحة أبنائهم وسيرهم بالطريق 

يث أن المستوى التعليم  الصحيح ول ن الطريقة المتبعة ف  تحقيق هذا الهدف تختلف من أب آلخر ح

ف   (2018دراسة )العجب، نتائج وقد اتفقت هذه النتيجة مع ، لآلباء له دور كبير ف  تحقيق هذا الهدف

( الت  بينت عدم وجود 2016دراسة )التوم، نتائج وجود فروق تعزى للمستوى التعليم ، واختلفت مع 

 فروق تعزى لمتغير المستوى التعليم .
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بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الخامسة

إلى  تعزى في محافظة القدس  المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسي 

 متغير الجنس.

لمرحلة اف   لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفس  ف  وجود فروق عدم لقد أشارت النتائج إلى 

 .الجنس لمتغير ف  محافظة القدس تعزى  األساسية العليا

يمرون بنفس فإنهم  ذكورًا أو إناثاً  اسواء كانو  أن جميع المراهقينويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

المرحلة العمرية وه  مرحلة المراهقة فيشعرون باالغتراب النفس  المتمثل بفقدان المعنى والهدف فهم 

أزمة الهوية الت  تجعلهم يتخبطون ف  أهدافهم وقراراتهم بل وحتى سلوكاتهم وتجعلهم ال يعيشون مرحلة 

وقد ، يهتمون بااللتزام بالمعايير والقيم، نتيجة التغيرات الجسمية والنفسية الت  تطرأ عليهم ف  هذه الفترة

الت  بينت  (01Mahoney & Quic, 20)ة ( ودراس2012دراسة )عثمان، نتائج اتفقت هذه النتيجة مع 

( الت  بينت 2015دراسة )دحالن، نتائج عدو وجود فروق تعزى لمتغير الجنس، واختلفت هذه النتيجة مع 

 وجود فروق تعزى لمتغير الجنس.

بين متوسطات  ( α> 05.)عند مستوى داللة  إحصائي ةفروق ذات داللة  ال توجد: السادسةالفرضية  

إلى  تعزى في محافظة القدس  المرحلة األساسية العليافي  اهقينلدى األبناء المر االغتراب النفسي 

 متغير الصف.

المرحلة ف   لدى األبناء المراهقين االغتراب النفس ف  وجود فروق لقد أشارت النتائج إلى 

 .الصف لمتغير ف  محافظة القدس تعزى  األساسية العليا

المحيطة به وكذلج بالبيئة  ة االجتماعيةالبيئنتيجة إلى أن المراهق يتأثر بويعزو الباحث هذه ال

ذمن المنطقة والظروف الت  يعيشونها وبالطبع نظرة الطلبة واهتماماتهم الحياتية المدرسية، وقد تختلف 

فإن المراهقين الذي يكونون ف  أول مراحل المراهقة سيزداد عندهم الشعور باالغتراب النفس  وعدم تقبلهم 
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لهذا نرى أن المراهقين يختلف شعورهم جأ ال ثير منهم إلى العزلة االجتماعية، للمعايير السائدة، وكذلج يل

باالغتراب النفس  وفقًا لمستواهم الدراس  )صفهم( وكلما كان الصف أقل زاد اغترابهم النفس  وهذا ما 

اتفقت وقد ، رأيناه ف  زيادة الشعور باالغتراب النفس  لدى طلبة الصف الثامن نسبة لطلبة الصف التاسع

 والت  بينت وجود فروق تعزى لمتغير الصف. )Sugiura, 2000( دراسةنتائج هذه النتيجة مع 

بين متوسطات  ( α> 05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى داللة : السابعةالفرضية 

إلى تعزى  في محافظة القدس المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسي 

 .الدراسي التحصيل مستوى متغير 

المرحلة األساسية ف   لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفس  ف  وجود فروق أشارت النتائج إلى 

 .الدراس  التحصيل مستوى  متغيرإلى  تعزى  ف  محافظة القدس العليا

النفسية، والمشكالت ايا القخضب التحصيل الدراس  للطالب يتأثر ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن

صفة تختلف من طالب آلخر وكذلج أسبابه، وكما هو معروف ، فاالغتراب النفسية لدى الطالب

فالتحصيل الدراس  يتأثر بأي متغير قوي يمكن أن يلعب دورًا ف  تغييره، ف يف ال يمكن له أن يتغير 

لذات أو عن الواقع مما يشعر الفرد انفصال عن اعند الشعور باالغتراب النفس  للطالب، وهو الذي يعد 

أنه غريب عن هذا العالم بل غريب عن نفسه ويشعر بعدم االنتماء وفقدان الثقة ويرفض القيم والمعايير 

وبالتال   االجتماعية ويعان  من الضغوط النفسية مما يؤدي إلى تعرض الشخصية للضعف واالنهيار

( والت  بينت عدم 2015دراسة )دحالن،  نتائج جة معهذه النتي اختلفتوقد  ،تراجع تحصيله الدراس 

 وجود فروق تعزى لمتغير المستوى الدراس .
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بين متوسطات  ( α> 05.)ال توجد فروق ذات داللة إحصائي ة عند مستوى داللة : الثامنةالفرضية 

إلى عزى تفي محافظة القدس  المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفسي 

 .األب تعليم مستوى متغير 

المرحلة ف   لدى األبناء المراهقيناالغتراب النفس  ف  وجود فروق عدم أشارت النتائج إلى 

 . األب تعليم مستوى  متغيرإلى  تعزى  ف  محافظة القدس األساسية العليا

ال يتأثر بالمستوى  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن شعور المراهق باالغتراب النفس  أو عدم شعوره

التربية، وقدرته على تفهم التعليم  ل ب، ول ن ما يتأثر بمستواه التعليم  هو كيفية استخدامه ألساليب 

 تعانيهاالت   الت يفعدم فاالغتراب النفس  للمراهق يكون نتيجة لأبنائه ومساعدتهم على حلها، مشكالت 

 أحاسيسذعف  ، وكذلجاالجتماع  واإلهابوالقلق  المرذيةوالمخاوف  ،من عدم الثقة بالنفس شخصيته

، وال عالقة للمستوى التعليم  باألمن واإلحساس بالقيمةوذعف الشعور ، واالنتماء، بالهويةالشعور 

وجود  م( والت  بينت عد2019دراسة )الغامدي والغامدي، نتائج وقد اتفقت هذه النتيجة مع ، ل ب بذلج

( ودراسة 2016دراسة )حسن  ونبيل، نتائج اختلفت مع بينما ليم ، فروق تعزى لمتغير المستوى التع

 ( والت  بينت وجود فروق تعزى لمتغير المستوى التعليم .2012)نعيسة، 

أساليب  بين  ( α> 05.)ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : التاسعةالفرضية 

في محافظة  المرحلة األساسية العليافي  لدى األبناء المراهقيني االغتراب النفسو المعاملة  الوالدي ة  

 القدس.

 (α > 1.0)الداللة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى لقد أشارت النتائج إلى 

بين االغتراب النفس  ومجاالته من جهة وأساليب كل من )األسلوب المتسلط، األسلوب المتساهل( من 

( وجاءت العالقة طردية موجبة؛ 621.- 337.تراوحت قيم معامل ارتباط بيرسون ما بين )جهة أخرى، إذ 

مستوى  بمعنى كلما ازدادت درجة استخدام أساليب كل من )األسلوب المتسلط، األسلوب المتساهل( ازداد
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الداللة وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ، كما أشارت إلى االغتراب النفس  ومجاالته

(1.0 < α)  بين االغتراب النفس  ومجاالته من جهة واألسلوب الحازم من جهة أخرى، إذ تراوحت قيم

( وجاءت العالقة عكسية سالبة؛ بمعنى كلما ازدادت 498.-_264.-معامل ارتباط بيرسون ما بين )

 درجة استخدام األسلوب الحازم انخفض مستوى االغتراب النفس  ومجاالته.

لباحث ذلج الى أن األسلوب المتسلط يؤثر ف  شخصية ونمو المراهق الذي يتصف ويعزو ا

بمرحلة االغتراب ف  هذه الفترة الحرجة من عمره، كما أن األسلوب المتسلط يتسم بنوع من العنف النفس  

الذي يشكل عائق ف  نمو وتشكيل شخصية المراهق الذي يبحث عن تحديد هويته ف  هذه المرحلة، 

ه األسلوب يعد عائق ف  الوصول بالمراهق الى هويته والى مرحلة نمو سوية، ويشكل خطر وألن هذ

 حقيق  قد يؤدي الى انحراف ف  شخصية المراهق، مما يشكل نواح  سلبية ف  طريق هذا المراهق.

كما يعد األسلوب المتساهل بنفس الدرجة من الخطورة على شخصية المراهق، حيث إن األسلوب 

  هذه المرحلة يبعد المراهق عن الواقع الحقيق  الذي يعيشه، ويبتعد فيه المراهق عن تحمل المتساهل ف

المسؤولية أتجاه نفسه وعائلته، وذلج بسبب أن اآلباء ال يشعرون انهم يسهمون ف  ازدياد نسبة االغتراب 

االغتراب  مرحلة وال يدركون بخأن هذا األسلوب سوف يؤثر على شخصية المراهق من حيثهذه الف  

النفس  بقيمة الدالل الذي يتمتع فيه المراهق، ويعزو الباحث هذا األسلوب الى صغر سن المراهق حيث 

كانت النتائج لصالح الصف الثامن مما يعزز هذا الرأي. وبما أن المراهق يعيش ف  حالة من االغتراب 

نموه النفس  وق سلوب قد يعف  هذه المرحلة ما بين الماذ  والحاذر والمستقبل، حيث إن هذا األ

 والف ري.

يري أن هذا األسلوب يعزز النهج السليم ف  تربية ونمو الباحث  ل سلوب الحازم فأن بالنسبة اأم    

ف  بناء شخصية  كبيربدور  سهم كما أن هذا األسلوب يعزز الوالدية اإليجابية الت  ت ،ينالمراهق اءبناأل

النتائج لصالح هذا األسلوب ف  التعامل مع األبناء، وخاصة مع اآلباء وجاءت  األبناء النفسية والف رية،
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، ويعزو الباحث ذلج الى النقص الذي يشعر به اآلباء بسبب (توجيه  وما دون  )دون المستوى التعليم 

يعوض النقص لديهم  ،عدم إكمال درستهم وانهم حريصين على أن يكون أبنائهم ف  مستوي تعليم  عال 

ال درستهم العليا، على عكس اآلباء الذين انهوا الدراسات العليا، حيث كانت النتائج أقل وهو عدم إكم

 لديهم فيما يتعلق باألسلوب الحازم ف  التربية.

وعليه فأن الدراسة خلصت الى أن انتهاج األسلوب الحازم مع األبناء يعزز ثقة المراهق بنفسه      

ناء المراهقين ف  كآفة مجاالت االغتراب النفس  كما ويعمل على نمو صح  ونفس  سليم لدي األب

أوذحت الدراسة، وعليه فأن اآلباء هم من يحدد طرق وأساليب المعاملة الوالدية السليمة ف  تربية 

 األبناء.

أما فيما يخص األسلوب المتساهل والمتسلط فأن النتائج كانت سلبية على تربية األبناء ف  كآفة    

غتراب النفس  لديهم، وخلصت الدراسة الى االبتعاد عن هذه األساليب الت  تسهم ف  مجاالت وأبعاد اال

 رفع درجة االغتراب النفس  لدي األبناء المراهقين ف  هذه المرحلة من العمر.
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 التوصيات والمقترحات 3.5

 ف  ذوء نتائج الدراسة ومناقشتها، انبثقت عنها عدة توصيات، من أهمها:

 .لدى األبناء المراهقينرامج إرشادية لخفض مستوى االغتراب النفس  ذرورة بناء ب .1

مساعدة الطالب المراهق على ت وين هوية شخصية ناذجة وواذحة وهذا من خالل تجنب  .2

 ئة والمساعدة على تجاوز المشكالت.أساليب المعاملة الوالدية الخاط

مساعدة الطلبة الذين يعانون من  زيادة الدورات التدريبية للمعلمين من أجل تعزيز قدرتهم على .3

 العديد من المشكالت سواء من االغتراب النفس  أو أساليب المعاملة الوالدية السيئة.

العمل على عقد االجتماعات الدورية ألولياء األمور من أجل مساعدتهم ف  محل مشكالت  .4

 أبنائهم وتحسين أساليب التعامل معهم.

غتراب النفس  وأساليب المعاملة الوالدية لدى فئات أخرى إجراء المزيد من الدراسات حول اال .5

 من المجتمع ف  ذوء متغيرات مختلفة.
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 العربية واألجنبية المصادر والمراجع

  المراجع باللغة العربيةأواًل: 

الضغوط النفسية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى عينة من الدبلوماسيين (. 2011أبن عمار، سعد. )

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نايف يين العاملين خارج المملكة العربية السعوديةالسعود

 العربية للعلوم األمنية، الممل ة العربية السعودية.

 الرعاية أساليبوعالقته ب الزائد بالنشاط المصحوب االنتباه نقص اضطراب(. 2011أبو عواد، يارا. )

 .فلسطين ،القدس جامعة ،(منشورة غير ماجستير رسالة) .القدس مدينة أطفال لدى الوالدية

 .والتوزيعللنشر  واإليمان: العلم اإلسكندرية. الموهوبون  واألبناء األسرة(. 2008. )طلعت، أبو عوف
المعاملة الوالدية وصعوبات التعلم لدى تالميذ  أساليبالصحة النفسية وعالقتها ب(. 2016آدم، آدم. )

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اإلمام المهدي، السودان.كمرحلة األساس محلية رب

ردن: ، األأساسيات علم النفس والطفولة والمراهقة: نظريات حديثة ومعاصرة(. 2007االعظم ، سعيد. )

 .جهينة للنشر والتوزيع

في الطور  المعاملة الوالدية وعالقتها باألمن النفسي لدى المراهقين أساليب .(2016)، سهام. اطيرب

 .الجزائر، جامعة أحمد دراية. )رسالة ماجستير غير منشورة(، الثانوي 

(، االغتراب النفس  لدى طالبات كلية التربية للبنات، جامعة 2019البديري، حال والجبوري، راذ . )

 .610 – 589: 35 ،التربية كلية مجلةالقادسية، 

ة لدى طلبة المرحلة الثانوية وعالجها في ضوء أنماط السلوك السلبي الشائع(. 2010تنيره، كمال. )

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.معايير التربية اإلسالمية

المعاملة الوالدية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طالب المرحلة  أساليب(. 2016التوم، هاجر. )

 جستير غير منشورة(، جامعة اإلمام المهدي، السودان.. )رسالة ماالثانوية بمحليتي كوستي وربك



  

105 
 

، أثر المعاملة الوالدية في ظهور صعوبات التعلم لدى أطفال المدرسة االبتدائية(. 2013حجاب، سارة. )

 ، الجزائر.2)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة سطيف 

، دمشق: المجلة التربوية ،تمع(. مرحلة المراهقة بين مسؤولية األسرة ودور المج2005حسن، محمد. )

 منشورات جامعة دمشق.

االغتراب النفس ، وعالقته بالتوافق النفس  االجتماع  لدى  .(2016) ، سعاد.ونبيل ، عوضحسن 

: (2) 3 مجلة بحوث جامعة فلسطين التقنية،. المسنين المقيمين مع أسرهم ف  محافظة طول رم

44 -58. 
أساليب المعاملة الوالدية بالرهاب االجتماعي لدي عينة من طلبة  عالقة (.2012) ، إسراء جمالحمدان

 ردن.ربد، األإ جامعة اليرموك، كلية التربية، )رسالة ماجستير غير منشورة(، مرحلة المراهقة المبكرة،

 .عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع، (1ط( .قلق المستقبل-التمرد– االغتراب(. 2010. )الحمدان ، إقبال

صورة الجسد وعالقته بتقدير الذات عند المراهقين: دراسة ميدانية لتالميذ  (.2017)، زهية. حمزاوي 

 ، الجزائر.2طروحة دكتوراه غير منشورة(، جامعة وهران . )أالثانوية بوالية مستغانم

 لبالتحصي ذلك وعالقة األبناء تعليم نحو واالتجاهات الوالدية المعاملة أساليب(. 2017خالد، باسمة. )

. )رسالة ماجستير(، جامعة قلقيلية محافظة في الحكومية الثانوية المدارس طلبة لدى الدراسي

 النجاح الوطنية، فلسطين.

نهزامية الذات واالغتراب النفسي وعالقتهما باالتجاه نحو الهجرة لدى ا . (2015) ، تحرير.دحالن

ماجستير غير منشورة،(، جامعة رسالة . )مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في جامعة األقصى

 ألقصى، غزة، فلسطين.



  

106 
 

النفسي لدى طلبة الجامعة: دراسة وصفية مقارنة  االغتراب(. 2017دخان، أحالم وحذيق، خديجة. )

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشهيد حمه لخضر  .بالوادي" لخضربجامعة الشهيد "حمه 

 بالوادي، الجزائر.

أسباب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى األطفال (. 2008الدويج، سناء. )

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.في مرحلة الطفولة المتأخرة

المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى األطفال  أساليب(. 2008الدويج، نجاح. )

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين.مرحلة الطفولة المتأخرةفي 

 النفسي باالغتراب وعالقته االجتماعي التواصل مواقع استخدام مستوى  .(2019) أحمد سحر رواشدة،

 ،كلية التربية )رسالة ماجستير غير منشورة(،. رموكيال جامعة في نيالوافد العرب الطلبة لدى

 ردن.ربد، األإ جامعة اليرموك،

.  القاهرة: عالم رشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغترابإ(. 2004زهران، سناء. )

 ال تاب للنشر والتوزيع والطباعة.

 .دار صفاء :عمان. الوالديةالمعاملة  بأساليب وعالقته االجتماعيالخجل . (2010. )لسبعاوي، فضيلةا

، )رسالة ماجستير غير األسري  العنف ضحايا النساء لدى النفسي االغتراب(. 2017السعد، هدى. )

 منشورة(، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الممل ة العربية السعودية.

 ر، )رسالة ماجستياإلسرائيلية اإلبعاد سياسة ضوء في النفسي االغتراب(. 2013السوالمة، عدوية. )

 س المفتوحة، فلسطين.غير منشورة(، جامعة القد

 الذات وتقدير النفس  االغتراب بين وسيط كعامل الجامعية الحياة جودة. (2019)السيد، وائل السيد حامد 

 144-16(: 2) 5، المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية. سعود الملج جامعة طالب لدى

 شعاع.ومطبعة اإل: مكتبة سكندرية.  االاالغتراب في التنظيمات االجتماعية(. 1979شتا، عل . )
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 . مصر: المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع.باتولوجيا العصيان واالغتراب(. 2004شتا، عل . )

المعاملة الوالدية لدى طلبة الجامعات  أساليبالذكاء االنفعالي وعالقته ب(. 2016طيط ، فراس. )

 غير منشورة(، جامعة القدس، فلسطين. . )رسالة ماجستيرالفلسطينية في الضفة الغربية

 رسالة) ،عكا محافظة في المراهقين لدى النفسي االغتراب مظاهر (.2007) حسين جودت عاصلة،

 .األردن ،عمان ،ردنيةاأل جامعةال التربية، كلية ،(منشورة غير ماجستير

 على وصفية دراسة: سيةوالدرا والنفسية االجتماعية المراهقات مشكالت(. 2004العبد ال ريم، خولة. )

، الرياض مدينة في الحكومية المدارس في المتوسطة المرحلة في السعوديات الطالبات من عينة

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الملج سعود، الممل ة العربية السعودية.
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 ماجستير غير منشورة(، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، الجزائر.

 .دار المعرفة الجامعية سكندرية:إلا، (2ط) .ودينامياته جتماعياالالسلوك (. 2006. )، مجديهللاعبد 
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 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة السودان، السودان. بوالية الخرطوم
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)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة  ،مدينة الحاج عبد هللا–دراسة تطبيقية بمدارس األساس 
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 اإلسالمية، غزة، فلسطين.رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة )العامة في قطاع غزة. 
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مالحقال  

 أدوات الدراسة قبل التحكيمملحق )أ(: 

 قائمة المحكمينملحق )ب(: 

 )الصدق الظاهري( بعد التحكيم أدوات الدراسةملحق )ت(:  
 كومتريةإجراء فحص الخصائص السيبعد  أدوات الدراسةملحق )ث(: 
 كتاب تسهيل مهمةملحق )ج(: 
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 أدوات الدراسة قبل التحكيمملحق )أ(: 

 
     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

        بسم هللا الرحمن الرحيم

 .المحترم/ة.حضرة األستاذ الدكتور ...........................................

 تحية طيبة وبعد،

قوم الباحث بدراسخخة السخخت مال متطلبات الحصخخول على درجة الماجسخختير ف  اإلرشخخاد النفسخخ  والتربوي ي

المراهقين في المرحلة  ألبناءالمعاملة الوالدية وعالقتها باالغتراب النفساااااااي لدى ا ب"أسااااااااليبعنوان: 

 "العليا في محافظة القدس  ألساسيةا

ل العلم والخخدرايخخة واالهتمخخام ف  هخخذا المجخخال، فخخإنن  أتوجخخه إليكم إلبخخداء آرائ م ومالحظخخات م وألن م من أهخخ

القيمة ف  تحكيم فقرات مقياس  الدراسة الحالية، من حيث مناسبتها لقياس ما وذعت لقياسه، ووذوح 

هاتين  الفقرات وسخخخخخخخخالمة صخخخخخخخخياغتها اللغوية، و ذخخخخخخخخافة أي تعديل مقترح ترونه مناسخخخخخخخخبًا، من أجل إخراج

 األداتين بالصورة المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة.

 فائق االحترام والتقديرمع 
 بو سعد.ماهر محمد أخالباحث: 

 زياد بركات بإشراف: أ. د.       

 بيانات المحكم:

 التخصص الرتبة العلمية الجامعة اسم المحكم
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 مقياس األب واألم صورة 

 عة منها ما يل :والذي يت ون من عدة أساليب متنو 

 أسلوب المعاملة الوالدية المتسلط ويرمز له )ط(. .1
 أسلوب المعاملة الوالدية الحازم ويرمز له )ح(. .2
 الوالدية المتساهل ويرمز له )ه(. .3

 التعديل 
 المقترح

 إن وجد 

 الرقم الفقرات مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
غير 

 مناسبة
غير  مناسبة

 مالئمة
 مالئمة

 بة األمقياس صور 
 

 ( ويرمز له ) ط(5 – 1األسلوب األول المتسلط من الفقرة )
 1 يفرض رأيه بشدة أثناء المناقشات.      
 2 يغضب من  عندما أحاول مخالفته ف  الرأي.      
 3 يعاقن  عندما ال أحقق طموحاته.       
 4 يتصيد أخطائ  ويستغلها لمصلحته الخاصة.     
 5 نفيذ ما يريد من .     يجبرن  على ت     

 
 ( ويرمز له )ح(10 – 6سلوب الثاني الحازم من الفقرة ) األ

 

 6 يعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بينه وبين        
 7 يعزز لدي الشعور بالمسؤولية.          
 8 يراع  حاجات أفراد األسرة.             
 9 ة. يعمل على تحقيق التآلف داخل األسر      
 10 يوجه سلوك  بمنطق ونظام.      

 
 ويرمز له) ه(  15 – 11األسلوب الثالث المتساهل من الفقرة  

 

 11 يتصف بضعف القدرة على تنظيم أمور األسرة       
 12 يحاول التنصل من المسؤولية.      
 13 تتسم قراراته بعدم المسؤولية والالمباالة.      
 14 عله وال يوجه سلوك .  يتدخل بما أف     
 15 يهمل مشكالت األبناء داخل األسرة.      
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 مقياس االغتراب 

ته، والفشل ف  تدبير أموره ومقدراته : وهو شعور اإلنسان بالضعف ف  قدراته وامكاناول: العجزاأل البعد 
 .(6 – 1) يت ون من الفقرات التالية منالمستقبلية و 

المعنى: عدم القدرة على إدراك معنى محدد للحياة، وعدم رغبته بالوجود بالحياة  بغيا الثاني:البعد 
 .(12 – 7)من غياب المعنى والذي يت ون من الفقرات التالية  أصاًل. والذي يمثل

غياب المعايير)األنوم (: يشرع الفرد لنفسه الوسائل والسبل غير الشرعية إلنجاز األهداف  الثالث: البعد
والذي يت ون من الفقرات والذي يمثل  النجاح بالغش(.)الت  يتبعها، وأن تضاربت مع العرف السائد 

 .ف  الجدول (18 – 13)من التالية 

 ماألمقياس صورة 
 

 (ويرمز له ) ط  5 – 1األسلوب األول المتسلط من الفقرة 
 1 .    تفرض رأيها بشدة أثناء المناقشات     
 2 .تغضب من  عندما أحاول مخالفتها ف  الرأي     
 3 حقق طموحاتها.تعاقن  عندما ال أ     
 4 تتصيد أخطائ  وتستغلها لمصلحتها الخاصة      
 5         تجبرن  على تنفيذ ما تريده من .     

 
 (( ويرمز له  )ح10 – 6سلوب الثاني الحازم من الفقرة ) األ

 

 6 تعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين .     
 7  تعزز لدي الشعور بالمسؤولية.     
 8          تراع  حاجات أفراد األسرة.     
 9        تعمل على تحقيق التآلف داخل األسرة.     
 10 .      توجه سلوك  بمنطق ونظام     

 
 (( ويرمز له  )ه 15 – 11األسلوب الثالث المتساهل من الفقرة ) 

 11 .  تتصف بضعف القدرة على تنظيم أمور األسرة     
 12         ول التنصل من المسؤولية.تحا     
 13 تتسم قراراتها بعدم المسؤولية والالمباالة.        
 14   ال تتدخل بما أفعله وال توجه سلوك .     
 15  تهمل مشكالت األبناء داخل األسرة     
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 درة على إقامة العالقات االجتماعية مع اآلخرين.: فقدان القالعزلة االجتماعية البعد الرابع:

 .(23 – 19)والذي يت ون من الفقرات التالية من  

 24)الفقرات والذي يت ون من  : شعور الفرد بالرفض لنفسه ولمجتمعه.التمرد االجتماع  البعد الخامس:

-27). 

هرًا من مظاهر االغتراب وصف المقياس: اشتمل المقياس على خمسة أبعاد رئيسية، يمثل كل منها مظ
 ( فقرة وه  موزعه ف  الجدول كالتال :27النفس ، ويندرج تحت كل بعد فقرات فرعية وعددها )

 التعديل 
 المقترح

 إن وجد 

 الرقم الفقرات مالءمة الفقرة  صياغة الفقرة
غير 

 مناسبة
غير  مناسبة

 مالئمة
 مالئمة

 .6لى إ 1 هو العجز يتكون من الفقرات منالبعد األول و 
 1 لى أقوم بهابقيمة األعمال إأشعر      

 2 أحتاج الى وقت إذاف  لتحقيق أهداف  األكاديمية     

 3 ينبغ  احترام قيم وتقاليد المجتمع الذي أقيم فيه.     

 4 أشعر باإلنهاك الشديد ف  نهاية الدوام.     

 5 التجمعات مهمة لبناء العالقات االجتماعية.     

 6 أشعر بقيمة األعمال الت  أقوم بها.     

 (12 – 7ت ) والذي يتكون من الفقراى: البعد الثاني وهو غياب المعن
 7 أجهل هدف  ف  الحياة.     

 8 أشعر بذات  مع اآلخرين.     

تتوفر ل  المعلومات ال افية عن مستوى أدائ       
 بالعمل

9 

 10 .الموت والحياة سواء بالنسبة ل      

لدي حرية كافية ف  أداء عمل  بالطريقة الت       
 أريدها.

11 

توجد ل  عالقات اجتماعية مع زمالئ  خارج      
 نطاق المدرسة.

12 

 

 (18 – 13 )وهو غياب المعايير ويتكون من الفقرات ثالبعد الثال
 13 أشعر ال أحد يهتم بحقيقة مشاعري الداخلية.     

 14 اآلخرين ف  إنجاز أعمالهم.يضايقن  سرعة      

 15 أستطيع فهم ال ثير مما يدور حول .     
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 16 أشعر بأن  فاقد الثقة بنفس .     

 17 أعان  من قلة وجود برامج إرشادية تدريبية.     

 18 أشعر بعدم الرذا عن قلة التقدم من الطلبة.     

 

 (23 - 19لفقرات ) البعد الرابع وهو العزلة االجتماعية ويتكون من ا
 19 غالبًا ما يسيطر على الشرود الذهن .     

 20 يسعدن  اهتمام اآلخرين ب .     

 21 أشعر بأن  وحيد.     

 22 أشعر باتجاه سلب  من زمالئ  عند تفوق .     

 23 العزلة تشعرن  باالستقرار والسكينة.     

 ( 27 – 24البعد الخامس يتكون من الفقرات ما بين ) 
 24 أحسن االنتقاد والحوار البناء.     

 25 أشعر بأن  غير صبور.     

 26 أنا غير مقتنع بعدالة المجتمع.     

 27 أشعر بالفخر واالعتزاز كون  طالب ف  المدرسة.     
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 قائمة المحكمينملحق )ب(: 
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 جامعة القدس علم نفس أستاذ مشارك د. عمر الريماوي   .5
 جامعة القدس المفتوحة خدمة اجتماعية أستاذ مساعد د. إياد أبو بكر  .6
 جامعة القدس علم نفس تربوي  أستاذ مساعد د. نبيل عبد الهادي  .7
 جامعة القدس المفتوحة أصول التربية أستاذ مساعد د. كفاح حسن  .8
 جامعة النجاح الوطنية إدارة تربوية أستاذ مساعد سىد. إيناس عباد العي  .9
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 )الصدق الظاهري( بعد التحكيم أدوات الدراسةملحق )ت(: 

 

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

                  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ،وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

 السخخخت مال متطلبات الحصخخخول على درجة الماجسخخختير ف  اإلرشخخخاد النفسخخخ  والتربوي بدراسخخخة  تقوم الباحثة
 المرحلة في المراهقين األبناء لدى النفساااااااي باالغتراب وعالقتها الوالدية المعاملة أسااااااااليب "بعنوان 

  " القدس محافظة في العليا األساسية

بة عن فقرات هذا المقياس فيما يتفق مع وجهة نظرك، علمًا بأن ولتحقيق الهدف أرجو من م اإلجا
 جميع البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلم  فقط، وسيتم المحافظة على سريتها.

 فائق االحترام والتقديرمع 
 ماهر محمد أبو سعد.الباحث: 

 زياد بركاتبإشراف: أ. د.

 الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية:
 يتفق وحالتج: الذي المربع( ف  Xبوذع إشارة ) أرجو الت رم

A1 (  أنثى  -2                            )     (  ذكر  -1 الجنس    ( 
A2 ( تاسع -2                               )   ( ثامن   -1 الصف     ( 
A3  (80 -% 70)   ( ) -2%(         70)    ( أقل من ) -1 الدراسي التحصيل مستوى%  

 %(80)     ( أكثر من ) -3
A4 ( دراسات عليا -3)    ( بكالوريوس  -2)    ( ثانوي فما دون          -1 مستوى تعليم األب   ( 
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 واألم(األب  )صورة مقياس

 يل :والذي يت ون من عدة أساليب متنوعة منها ما 

 أسلوب المعاملة الوالدية المتسلط ويرمز له )ط(. .1
 لدية الحازم ويرمز له )ح(.أسلوب المعاملة الوا .2
 أسلوب المعاملة الوالدية المتساهل ويرمز له )ه(. .3

 ال اوافق بشدة ال أوافق محاياد أوافق أوافق بشدة  الفقرات
 األب مقياس صور

      يفرض رأيه بشدة أثناء المناقشات )ط( 1
      يوجه سلوك  بمنطق ونظام )ح(  2
      ف  الرأي )ط(يغضب من  عندما أحاول مخالفته  3
      يهمل مشكالت األبناء داخل األسرة )ه( 4
      يعمل عل  تعزيز الثقة المتبادلة بينه وبين )ح( 5
      يتصيد أخطائ  ويستغلها لمصلحته الخاصة )ط( 6
      يعزز لدي الشعور بالمسؤولية )ح(  7
      ال يتدخل بما أفعله وال يوجه سلوك  )ه( 8
      قن  عندما ال أحقق طموحاته )ط(يعا 9
      يراع  حاجات أفراد األسرة )ح(  10
      يتصف بضعف القدرة عل  تنظيم أمور األسرة  )ه( 11
      يجبرن  عل  تنفيذ ما يريد من  )ط( 12
      تتسم قراراته بعدم المسؤولية والالمباالة )ه( 13
      سرة )ح(يعمل عل  تحقيق التآلف داخل األ 14
      يحاول التنصل من المسؤولية )ه( 15

      صور مقياس األم
      )ط( تفرض رأيها بشدة أثناء المناقشات   1

      )ح( توجه سلوك  بمنطق ونظام    2
      ط تغضب من  عندما أحاول مخالفتها ف  الرأي 3
      )ه( تهمل مشكالت األبناء داخل األسرة 4
      )ح(ل على تعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين تعم 5
      ط(تتصيد أخطائ  وتستغلها لمصلحتها الخاصة )  6
      )ح( تعزز لدي الشعور بالمسؤولية  7
      )ه( ال تتدخل بما أفعله وال توجه سلوك  8
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 غتراب النفس مقياس اال

      )ط( تعاقن  عندما ال أحقق طموحاتها 9
      )ح( تراع  حاجات أفراد األسرة. 10
      )ه( تتصف بضعف القدرة على تنظيم أمور األسرة 11
      )ط( تجبرن  على تنفيذ ما تريده من  12
      (هتتسم قراراتها بعدم المسؤولية والالمباالة ) 13
      )ح( تعمل على تحقيق التآلف داخل األسرة 14
      )ه( تحاول التنصل من المسؤولية 15

تنطبق  الفقرة الرقم االبعاد
 على تماماً 

تنطبق 
 على غالباُ 

تنطبق 
على 
 أحياناً 

تنطبق 
 على نادراً 

ال تنطبق 
 على أبداً 

 
 

 العجر

      أشعر بأنه مهما بذلت من جهد لن أصل لما أريد  1
      مناسب قرار اتخاذ عل  يصعب 2
      نظري  بوجهة ااَلخرين إقناع ف  أفشل 3
      األمور حسم أستطيع ال ألنن  الفرصة، تفوتن  4
      الحياة ف  مقيد أنن  أشعر 5
أشعر بأنن  غير قادر على مواجهة المشكالت الت   6

 واجهن  ت
     

 
 

 غياب
 المعني

      أجهل هدف  ف  الحياة 7
      الحياة ف  وكدهم الناس لسع  معنى ال أنه أعتقد 8
      أن الروابط االجتماعية بين الناس ذعيفة  أشعر 9
      الموت والحياة سواء بالنسبة ل  10
      لم تعد تهمن  األمور الت  تهم اآلخرين 11
      أرى أن الحياة ال معنى لها  12
يام إلى النفاق والرياء لتحقيق يضطر اإلنسان ف  هذه األ 13

 هدافه أ 
     

      ق الملتوية أسهل الطرق لتحقيق النجاح أرى أن الطر  14
      االجتماعية بالمعايير االهتمام دون  قرارات  ُأنفذ 15
      أحس بكراهية شديدة تجاه القيم والعادات السائدة ف  المجتمع  16

 
 العزلة 

 االجتماعية

      أفضل أن يتجنب اإلنسان االختالط الزائد مع الناس 17
دم الرغبة ف  المشاركة بالمشاركة ف  ال ثير من أشعر بع 18

 األنشطة داخل المدرسة 
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      أشعر بأنن  وحيد 19
      أفتقر إلى المتعة بوجود اآلخرين من حول   20
      بها أكترث أن دون  حول  من األحداث تمر 21
      الحياة ف  الملل من أعان  22

 
 التمرد 

 االجتماعي

      تمكن من التحكم ف  سلوكات  عند الغضب أال  23
      حول  من على حاقداً  يجعلن  آمال  تحقيق عدم 24
      يعارذن  من وأهاجم المسالمة على العنف أفضل 25
تجاهل المعايير األخالقية والقيم عند منافسة شخص ما أ 26

 للتغلب عليه 
     

ة حتى احصل على أعتقد أن الغش ف  االمتحان ذرور  27
 النجاح 

     

 ما على اإلنسان لحصول معياراً  صبحتأ القوة بأن أعتقد 28
 يريد
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 إجراء فحص الخصائص السيكومتريةبعد  أدوات الدراسةملحق )ث(: 
 

     القدس المفتوحة جامعة     

 عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي 
 

                           من الرحيمبسم هللا الرح

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الست مال متطلبات الحصول على درجة الماجستير ف  اإلرشاد النفس  والتربوي بدراسة  تقوم الباحثة
 المرحلة في المراهقين الطلبة لدى النفسي باالغتراب وعالقتها الوالدية المعاملة أساليب " بعنوان 

  " القدس محافظة في العليا وسطةالمت

ولتحقيق الهدف أرجو من م اإلجابة عن فقرات هذا المقياس فيما يتفق مع وجهة نظرك، علمًا بأن 
 جميع البيانات ستستخدم ألغراض البحث العلم  فقط، وسيتم المحافظة على سريتها.

 فائق االحترام والتقديرمع 
 ماهر محمد أبو سعد.الباحث: 

 زياد بركاتد.بإشراف: أ. 

 الجزء األول: المتغيرات الديمغرافية:
 الذي يتفق وحالتج:  ( ف  المربعXأرجو الت رم بوذع إشارة )

 
 

 

 

A1 (  أنثى  -2                            )     (  ذكر  -1 الجنس    ( 
A2 ( تاسع -2                               )   ( ثامن   -2 الصف     ( 
A3  ( 80 -% 70)   ( ) -2%(         70)    ( أقل من ) -2 الدراسي حصيلالت مستوى% 

 %(80)     ( أكثر من ) -3
A4 ( دراسات عليا -3)    ( بكالوريوس  -2)    ( ثانوي فما دون          -2 مستوى تعليم األب   ( 
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 ) صورة  مقياس األب واألم (

 والذي يت ون من عدة أساليب متنوعة منها ما يل  :
 أسلوب المعاملة الوالدية المتسلط ويرمز له )ط(. .4
 أسلوب المعاملة الوالدية الحازم ويرمز له )ح(. .5
 أسلوب المعاملة الوالدية المتساهل ويرمز له )ه(. .6

 ال اوافق بشدة ال أوافق محاياد أوافق أوافق بشدة  الفقرات
 األب مقياس صور

      يفرض رأيه بشدة أثناء المناقشات )ط( 1
      يوجه سلوك  بمنطق ونظام )ح(  2
      يغضب من  عندما أحاول مخالفته ف  الرأي )ط( 3
      يهمل مشكالت األبناء داخل األسرة )ه( 4
      يعمل عل  تعزيز الثقة المتبادلة بينه وبين )ح( 5
      يتصيد أخطائ  ويستغلها لمصلحته الخاصة )ط( 6
      ولية )ح(يعزز لدي الشعور بالمسؤ   7
      ال يتدخل بما أفعله وال يوجه سلوك  )ه( 8
      يعاقن  عندما ال أحقق طموحاته )ط( 9
      يراع  حاجات أفراد األسرة )ح(  10
      يتصف بضعف القدرة عل  تنظيم أمور األسرة  )ه( 11
      يجبرن  عل  تنفيذ ما يريد من  )ط( 12
      المسؤولية والالمباالة )ه( تتسم قراراته بعدم 13
      يعمل عل  تحقيق التآلف داخل األسرة )ح( 14
      يحاول التنصل من المسؤولية )ه( 15

      صور مقياس األم
      )ط( تفرض رأيها بشدة أثناء المناقشات   1

      )ح( توجه سلوك  بمنطق ونظام    2
      ط ف  الرأيتغضب من  عندما أحاول مخالفتها  3
      )ه( تهمل مشكالت األبناء داخل األسرة 4
      )ح(تعمل على تعزيز الثقة المتبادلة بينها وبين  5
      ط(تتصيد أخطائ  وتستغلها لمصلحتها الخاصة )  6
      )ح( تعزز لدي الشعور بالمسؤولية  7
      )ه( ال تتدخل بما أفعله وال توجه سلوك  8
      )ط( اقن  عندما ال أحقق طموحاتهاتع 9
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 غتراب النفس مقياس اال

      )ح( تراع  حاجات أفراد األسرة. 10
      )ه( تتصف بضعف القدرة على تنظيم أمور األسرة 11
      )ط( تجبرن  على تنفيذ ما تريده من  12
      (هتتسم قراراتها بعدم المسؤولية والالمباالة ) 13
      )ح( األسرةتعمل على تحقيق التآلف داخل  14
      )ه( تحاول التنصل من المسؤولية 15

تنطبق  الفقرة الرقم االبعاد
 على تماماً 

تنطبق 
 على غالباُ 

تنطبق على 
 أحياناً 

تنطبق 
على 
 نادراً 

ال تنطبق 
 على أبداً 

 
 

 العجر

      أشعر بأنه مهما بذلت من جهد لن أصل لما أريد   .1
      مناسب قرار اتخاذ ل ع يصعب  .2
      نظري  بوجهة خريناالآ إقناع ف  أفشل  .3
      األمور حسم أستطيع ال ألنن  الفرصة، تفوتن   .4
      الحياة ف  مقيد أنن  أشعر  .5
أشعر بأنن  غير قادر على مواجهة المشكالت الت    .6

 تواجهن  
     

 
 

 غياب
 المعني

      أجهل هدف  ف  الحياة  .7
      الحياة ف  وكدهم الناس لسع  معنى ال أنه أعتقد  .8
      أشعر أن الروابط االجتماعية بين الناس ذعيفة   .9

      الموت والحياة سواء بالنسبة ل   .10
      لم تعد تهمن  األمور الت  تهم اآلخرين  .11
      أرى أن الحياة ال معنى لها   .12

 غياب
 المعايير

يام إلى النفاق والرياء لتحقيق األيضطر اإلنسان ف  هذه   .13
 هدافه أ 

     

      أرى أن الطرق الملتوية أسهل الطرق لتحقيق النجاح   .14
      االجتماعية بالمعايير االهتمام دون  قرارات  ُأنفذ  .15
أحس بكراهية شديدة تجاه القيم والعادات السائدة ف    .16

 المجتمع 
     

 
 العزلة 

 االجتماعية

      جنب اإلنسان االختالط الزائد مع الناسأفضل أن يت  .17
أشعر بعدم الرغبة ف  المشاركة بالمشاركة ف  ال ثير من   .18

 األنشطة داخل المدرسة 
     



  

126 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      أشعر بأنن  وحيد  .19
      أفتقر إلى المتعة بوجود اآلخرين من حول    .20
      بها أكترث أن دون  حول  من األحداث تمر  .21
      الحياة ف  للالم من أعان   .22

 
 التمرد 

 االجتماعي

      تمكن من التحكم ف  سلوكات  عند الغضب ال أ  .23
      حول  من على حاقداً  يجعلن  آمال  تحقيق عدم  .24
      يعارذن  من وأهاجم المسالمة على العنف أفضل  .25
تجاهل المعايير األخالقية والقيم عند منافسة شخص ما أ  .26

 للتغلب عليه 
     

أعتقد أن الغش ف  االمتحان ذرورة حتى احصل على   .27
 النجاح 

     

 ما على اإلنسان لحصول معياراً  صبحتأ القوة بأن أعتقد  .28
 يريد
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 كتاب تسهيل مهمةملحق )ج(: 
 


