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 اإلهداء

 الله بالهيبة والوقار .. إىل من علمني العطاء بدون انتظار .. إىل من أحمل أسمه بكل إىل من كلله

وستبقى كلامتك  افتخار .. أرجو من الله أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار

 )والدي العزيز.. (وإىل األبد نجوماً أهتدي بها اليوم ويف الغد

 

.. إىل رمز الحب وبلسم الشفاء..إىل القلب الناصع بالبياض  إىل من  إىل من أرضعتني الحب والحنان

ملكت حوايس وإحسايس ، واحتوت عقيل وأفكاري ، وهامت بها نفيس وأنفايس، اىل الحب الصادق ، 

 .. والشمس الوضاءة التي أنارت يل دروب النجاح يف الحياة

 ) إليِك أيتها الوالدة الحبيبة(

الطاهرة الرقيقة والنفوس الربيئة إىل رياحني حيايت ..إىل من أظهروا يل ما هو أجمل من  إىل القلوب

 الحياة.. معكم أكون انا وبدونكم أكون مثل أي يشء.. )إخويت(

 

.. اىل األرض  لدواءوا إىل من ملك شعوري وأحاسييس وحبي وتقديري.. اىل الحب والهواء إىل الجرح

من له كل الحب وكل بسمة من َشَفتَي.. وله ينبض  والسامء واىل الفرح والهناء.. إىل املالك الطاهر اىل

 القلب

إىل الذي ال يزال ينزف ويقاوم بكل ما لديه من قوة والذي كان الدافع وراء نجاحي وطني الحبيب  

 فلسطني
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 شكر وتقدير

العلم واملعرفة وأعانني عىل أداء هذا الواجب ووفقني إلنجاز  الحمد لله الذي أنار يل درب

 هذا العمل.

ال يسعني بعد أن انتهيت من إعداد هذه الرسالة إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان بعد 

اف عىل الذي رشفني بقبوله اإلرش  عامر عبدالله الفريحاتشكر الله تعاىل إىل أستاذي الفاضل الدكتور 

والذي كان له الفضل الكبري بعد الله تعاىل يف تطويرها وإخراجها إىل حيز الوجود.   هذه الرسالة

وأشكر أساتذيت يف جامعة عامن العربية الذين كانوا خري مربني والذين ساهموا يف تكوين شخصيتي 

 العلمية والرتبوية.

هم تفضكككلكام ال يفوتني أن أتقدم بالشككككر والعرفان إىل السكككادة أعضكككاء لجنة املناقشكككة ل

باملوافقة عىل مناقشكككة هذه الرسكككالة والذين كان مللحوظاتهم عظيم األثر يف إثرالها، فلهم مني كل 

  الشكر والتقدير.
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 كفركنا نطقةم يف بأمهاتهن عالقاتهن يف املراهقات تواجه التي واالجتامعية االنفعالية املشكالت واقع

 واألمهات ظر املراهقاتن وجهة من

 إعداد الطالبة 

 رهام محمد عواودة 

 إرشاف الدكتور

 عامر عبدالله الفريحات

 امللخص

واقع املشكالت االنفعالية واالجتامعية التي تواجه عىل  هدفت هذه الدراسة إىل التعرف

عينة  تكونت .املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن يف منطقة كفركنا من وجهة نظر املراهقات واألمهات

اللوايت تم اختيارهن  ( طالبة مراهقة من الطالبات211، و)اً ( أم211( فرد منهم )611الدراسة من )

من مرحلتي الدراسة اإلعدادية والثانوية يف املدارس التابعة ملديرية  بالطريقة العشوالية البسيطة

عام الدرايس ليس الثاين من اوذلك يف الفصل الدراالرتبية والتعليم يف منطقة كفركنا يف فلسطني 

تم تطبيق مقيايس املشكالت االنفعالية واالجتامعية )صورة املراهقة، وصورة األم( م. 4105م/4104

 بعد التحقق من دالالت صدقهام وثباتهام.  

 مبسكككتوىجاء  من وجهة نظر املراهقات املشككككالت االنفعاليةأن مسكككتوى أظهرت النتالج  

ن م جاء متوسطاً  املشكالت االجتامعيةأن مستوى و  .مهات جاء متوسكطاً منخفض، ومن وجهة نظر األ 

يف مسكككتوى وجود فروق ذات داللة إحصكككالية وجهة نظر املراهقات واألمهات. كام أظهرت النتالج 

ت ، وجاءاملرحلة الدراسكككيةاملشككككالت االنفعكالية واالجتامعية من وجهة نظر املراهقات تعزى ألثر 

يف مسكككتوى املشككككالت عدم وجود فروق ذات داللة إحصكككالية . و الثانويةالفروق لصكككالح املرحلة 

  املرحلة الدراسية.االنفعالية واالجتامعية من وجهة نظر األمهات تعزى ألثر 
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وجود فروق ذات داللكة إحصكككالية يف مسكككتوى املشككككالت االنفعالية وأظهرت النتكالج  

روق لصكككالح املرحلة الثانوية، وجاءت الفروق املرحلة التعليمية، وجاءت الفواالجتامعيكة تعزى ألثر 

وجود فروق ذات داللة إحصالية يف مستوى املشكالت االنفعالية كام أظهرت النتالج  لصكالح األمهات.

التفكاعل بني املرحلة التعليمية ووجهة النظر، وكانت الفروق لصكككالح األم يف  واالجتامعيكة تعزى ألثر

 املرحلتني اإلعدادية والثانوية.

املزيد من الدراسكككات التي تبح  يف املشككككالت االنفعالية د أوصكككت الدراسكككة ب جراء وق

واالجتامعيكة التي تواجههكا املراهقة يف عالقتها بأمها، يف مناطق مختلفة يف فلسكككطني، وعىل قطاعات 

  مختلفة، ومقارنة نتالجها بنتالج هذه الدراسة. 
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the emotional and social 

problems facing adolescents in their relationships with their mothers in the 

area of Kufr Kana from the perspective of teenager's and their mothers. The 

study sample consisted of 800 individuals of whom (400) mothers, and (400) 

female teenager students chosen randomly of the two phases of the study 

preparatory and secondary schools affiliated to the Directorate of Education 

in the area of Kfar Kana in Palestine through the second semester of the 

year the academic 2012/2013. A two scales of emotional and social 

problems were developed with two versions, one for daughters and the 

other for mothers. The two scales were applied among the participants after 

computing of psychometric characteristics.     

The results showed that the level of emotional problems from the 

perspective of adolescence came in a low level, and from the perspective of 

the mothers was moderate. That's the level of social problems came from in 

a moderate from the adolescence perspectives and the mother. 
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 The results showed a statistically significant difference in the level of 

emotional and social problems from the perspectives of adolescence due to 

the impact of the phase of the study, and the differences were in favor of the 

secondary stage. And the lack of statistically significant differences in the 

level of emotional and social problems from the perspective of the mother 

due to the impact of the level of school (preparatory vs. secondary). 

The results showed a statistically significant difference in the level of 

social and emotional problems due to the impact of educational level, and 

the differences were in favor of the secondary, the differences were in favor 

of the mother. The results showed a statistically significant difference in the 

level of social and emotional problems due to the effect of the interaction 

between stage and educational viewpoint, and the differences were in favor 

of the mother in the preparatory and secondary level . 

The study recommended further studies to search at the emotional 

and social problems faced by teens in their relationship with their mothers, in 

different parts of Palestine, and the different sectors, and the results 

compared to the results of this study. 
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 الفصل األول 

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

 املقدمة
 ىلإينتقل خاللها من مرحلة الطفولة  اإلنسكككان،تعترب مرحلكة املراهقة من أهم مراحل حياة 

الرشكد. وتصكاحب هذه املرحلة تغريات فسيولوجية ونفسية وعقلية وانفعالية واجتامعية، لذلك تدعد 

املراحل عىل  ، وتؤثرمرحلة حرجة يف حياة الفرد، وحلقة من حلقات النمو، تتأثر باملرحلة التي تسبقها

وتوصككم مرحلة املراهقة بأنها مرحلة مشكككالت وقد يرجع سككبب ذلك إىل التغريات التي التي تليها. 

 خرين.ال  املراهق وتوافقه معغريات تأثريات سلبية تعوق تكّيم الفرد تفقد يكون لهذه ال ،تصاحبها

ية، حي  الفتكاة املراهقة مجموعة من الخصكككالص النامل عىلففي مرحلكة املراهقكة يدالح  

يكون لديها االعتقاد بالكفاءة الشكخصكية، واإلحسككاس باملسؤولية، والقدرة عىل التنسيق بني املطالب 

والحاجات، باإلضكافة إىل القدرة عىل تقمص أدوار الخرين، وإدراك الهوية الجنسية والتفف مبوجب 

االسكككتقاللية، واالندفاعية،  هكذا اإلدراك، كام تصكككبح الفتكاة املراهقكة يف هذه املرحلة أك  ميالً نحو

 (.4116والغموض والتناقض )محروس، 

حي  تتسكم الفتاة املراهقة يف هذه املرحلة بالحسككاسككية االنفعالية، وتصبح دري قادرة  عىل 

التحكم بانفعاالتها، بحي  تتعرض الفتاة لحاالت من الشكككعور بالخوف، واالكتئاب واليأس واالنطواء، 

ب والثورة، والتمرد نحو مصادر السلطة، خاصة السلطة التي  تحول بينها ويالح  عليها مشكاعر الغض

خارج  اجتامعيةوبني ميلهكا إىل التحرر واالسكككتقالل، وتكأكيكد ذاتهكا، ويزداد ميلها إىل تكوين عالقات 

األصكككدقاء ممن يشكككبعون حاجاتها الشكككخصكككية  باختيار االهتاممنطاق األرسة، حي  يالح  عليها 

 (.4110)الهنداوي،  شابهون معها يف امليول والسامتواالجتامعية، ويت

 

ونتيجكة لهذه التغريات الناملية التي تطرأ عىل الفتاة املراهقة يف هذه املرحلة، تظهر العديد 

عىل الفتاة املراهقة، والتي تتمثل يف الشعور بالخوف، والخجل،  واالجتامعية االنفعاليةمن املشككالت 

، والعزلة، والشعور بالذنب، وتأنيب الضمري، والشعور بالقلق، والتوتر، اءواالنطو والغضكب، والعدوان، 

 واالرتباك، وتقلب املزاج، ويزداد شعور املراهقة بالنقص واالكتئاب
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، وضكككعم الثقكة بكالنفس، وعكدم القكدرة عىل فهم الخرين، والشكككعور بكالوحدة والعزلة 

 (.4110ة يف األرسة واملجتمع )زهران، ، والتمرد عىل العادات والتقاليد السالداالجتامعية

 اتذ األرسة داخل األم وخاصة والديها من املراهقة تتلقاها التي املعاملة أن فيه شك ال ومام

 الذين أوالل نم فرويد ويعد وتوافقها. وقيمها وسلوكها شخصيتها عليه تكون أن ميكن مبا وثيقة عالقة

 يقدمه ما أن رىي حي  واالجتامعية، االنفعالية باملشكالت ألبناءا إصابة يف الوالدية املعاملة أثر تناولوا

 لقاسيةا املعاملة تنمي إذ شخصياتهم، عىل الحقاً  سيظهر األوىل السنوات خالل أبنالهام إىل الوالدان

 النتباها لجذب مناسبة دري توافقية أساليب إىل ونيلجؤ  تجعلهم التي االطمئنان عدم مشاعر فيهم

 (.0660 )كوري، والعزلة دوان،والع كالغرية،

 

 ميارسها الوالدان يف تعاملهم مع األبناء كالتفرقة يف التي الخاطئة األرسية التنشئة فأساليب

املعاملة، والحامية الزالدة، واالتجاهات السلبية للوالدين، من شأنها أن تؤدي إىل حدوث املشكالت 

عانيه األرسة  من مشكالت أرسية كالطالق، والتفكك االنفعالية واالجتامعية لدى األبناء، كام أن ما ت

األرسي، واالنفصال عن الوالدين، والحرمان العاطفي، ووجود مناذج سيئة من قبل البالغني يف األرسة، 

 والظروف االجتامعية واالقتصادية السيئة أثر يف حدوث مثل هذه املشكالت لدى األبناء.

 

ض والتسلط املراهقة كالرف أبنتهادمها األم يف تعاملها مع فأساليب املعاملة الوالدية التي تستخ

والقسوة والتدليل والحامية الزالدة والتفرقة واإلهامل، من شأنها أن تؤدي إىل ظهور العديد من 

املشكالت االنفعالية واالجتامعية لدى املراهقة، والتي تنعكس عىل سلوكها يف هيئة استجابات سلبية 

باط، والكذب والشعور بالقلق، واإلح االنتباهومحاولة جذب  باالضطهادية والشعور نحو البيئة، كالعدوان

صحتها التي تؤثر سلبياً عىل منوها و  واالجتامعية االنفعاليةاالجتامعي، ودريها من املشكالت  واالنسحاب

 (.4110)زهران،  رحلة وما يليها من مراحلالنفسية يف هذه امل
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اليب معاملة من قبل األم عىل عالقة وثيقة مبا ستكون عليه فام تتلقاه املراهقة من أس

شخصيتها وسلوكها وقيمهام وتوافقها االنفعايل واالجتامعي يف املستقبل، وإدراك املراهقة لهذه املعاملة، 

إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً، ويعزى إليه مستوى الصحة النفسية الذي تتمتع به املراهقة 

 (.4116والقعشان،  )البشري

ن إدراك املراهقة لسلوك األم يرتبط باستقرارها االنفعايل وبتوافقها الشخيص واالجتامعي إ إذ  

وتحقيقها لذاتها، وهذه الحقيقة تتامىش مع معطيات الصحة النفسية، والتي ترى بأن التنظيم 

 (.4111السيكولوجي للفرد يتأثر مبدركاته الشخصية )الخالدي، 

التي تعاين منها املراهقة يف الشعور بالخوف، والخجل، والغضب،  االنفعاليةشكالت تتمثل امل

، والعزلة، والشعور بالذنب، وتأنيب الضمري، والشعور بالقلق، والتوتر، واالكتئاب، واالنطواءوالعدوان، 

والشعور  ،واالرتباكوعدم الشكعور بالسكعادة، وتقلب الحالة االنفعالية، والشكعور بالنقص  واالنقباض

، اراالسكككتقر بنقص القكدرة عىل تحمل املسكككؤولية، وضكككعم الثقة بالنفس، والعناد، والتمرد، وعدم 

، والعصككبية، والحسككاسككية االنفعالية، وضككعم اإلرادة، وعدم القدرة عىل االسككتثارةوالتهيج وسككهولة 

 (.4110ا)زهران، يف أحالم اليقظة ودريه واالستغراقوالالمباالة،  واالستهتارالتفف يف األزمات، 

 

التي تعاين منها املراهقة يف مشكالت العالقات األرسية كالردبة  االجتامعيةوتتمثل املشكالت 

يف أن تكون أوضكا  األرسة أفضكل مام هي عليه، أو الخجل من مناقشة الوالدين يف األمور الشخصية، 

ة يف طة، والتي تتمثل يف ردبة املراهقأو عدم اتفاق املراهقة يف آرالها مع آراء األرسة، التمرد عىل السل

 (.  4112عن األرسة، والتمرد عىل العادات والتقاليد التي تتبعها األرسة )السبتي،  االستقالل

 

واسكككتناداً عىل ما سكككبق تحاول الدراسكككة الحالية الكشكككم عن واقع املشككككالت االنفعالية 

من وجهة نظر املراهقات واألمهات، فام واالجتامعيكة التي تواجكه املراهقكات يف عالقكاتهن بكأمهاتهن 

تتلقكاه املراهقة من أسكككاليب معاملة من قبل األم، له صكككلة وثيقة بالعديد من الجوانب االنفعالية 

واالجتامعية لدى املراهقة، وخاصكة األسكاليب التي تتسم بالرفض واإلهامل وسوء املعاملة والتي من 

 ية واالجتامعية لدى املراهقةشأنها أن تسبب العديد من املشكالت االنفعال
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، ونظراً لندرة الدراسككات املحلية التي تناولت املشكككالت االنفعالية واالجتامعية التي تواجه 

املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن يف املجتمع الفلسككطيني ويف منطقة كفركنا من وجهة نظر املراهقات 

سببها التي ت واالجتامعية االنفعاليةكالت واألمهات جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف عىل واقع املش

 العالقة السلبية بني األم وابنتها املراهقة.

 

 مشكلة الدراسة
تتمثل مشكككلة الدراسككة يف الكشككم عن واقع املشكككالت االنفعالية واالجتامعية التي تواجه 

 املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن يف منطقة كفركنا من وجهة نظر املراهقات واألمهات.

 عنارص مشكلة الدراسة
 

 تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة التية:

 نظر وجهة املشككككالت االنفعكاليكة التي تواجكه املراهقكات يف عالقاتهن بأمهاتهن مندرجكة مكا  .1

 املراهقات واألمهات؟

املشككككالت االجتامعيكة التي تواجكه املراهقكات يف عالقاتهن بأمهاتهن من وجهة نظر درجكة مكا  .2

 ات واألمهات؟  املراهق

هكل تختلم املشككككالت االنفعالية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن باختالف املرحلة  .3

 ؟ (إعدادي، ثانوي)الدراسية 

هل تختلم املشككككالت االجتامعية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن باختالف املرحلة  .4

 ؟(إعدادي، ثانوي)الدراسية 

 الت االنفعالية واالجتامعية باختالف وجهتي نظر املراهقات واألمهات؟هل تختلم املشك .5

 

 أهمية الدراسة: 
تستمد الدراسة الحالية أهميتها من أهمية موضوعها وهو املشكالت االنفعالية واالجتامعية 

 : وتتمثل هذه األهمية من خالل تناولها جانبني مهمني وهام، التي تواجهها املراهقة يف عالقتها بأمها
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  األهمية النظرية:

تبدو األهمية النظرية من خالل ما تضككيفه هذه الدراسككة من معلومات جديدة إىل املعرفة 

اإلنسكككانية واملكتبة العربية حول موضكككو  املشككككالت االنفعالية واالجتامعية، وطبيعة العالقة بني 

وأولياء األمور، واملراهقات ن ضككمن هذا املجال، هن، والتي قد يسككتفيد منها الباحثو املراهقات وأمهات

من ، ن عىل العملية التعليمية الرتبوية يف فلسككطنيو ن، وكذلك القامئو ن والنفسككيو ن الرتبويو واملرشككد

خالل توظيم ما كتب من أدب نظري يف تفسكري متغريات هذه الدراسة يف بيئة الدراسة الفلسطينية. 

تي تطرأ عىل املراهقة يف هذه املرحلة، وما عىل أهم الخصكككالص الناملية، والتغريات الوكذلك التعرف 

 .يرتتب عليها من مشكالت انفعالية واجتامعية نتيجة املعاملة السيئة من قبل الباء وخاصة األم

فتبدو األهمية التطبيقية فيام يرتتب عىل النتالج التي توصككلت لها هذه الدراسككة  األهمية التطبيقية:

 ، وتتمثل األهمية التطبيقية فيام يأيت: من فوالد عملية يف امليدان الرتبوي

 

مسككاعد املسككؤولني الرتبويني، واملرشككدين النفسككيني واالجتامعيني يف التعرف عىل أهم املشكككالت  -

االنفعالية واالجتامعية التي تعاين منها املراهقات، لوضككع برامج  إرشادية وقالية، تساعد يف الحد من 

عية لدى املراهقات، واسكككتخدام طرق وأسكككاليب تدريس تراعي تطور املشككككالت االنفعالية واالجتام

 الظروف االجتامعية واالنفعالية للطالبات يف مرحلة املراهقة.

مساعدة أولياء األمور خاصة األمهات يف التعرف عىل مظاهر النمو االنفعالية واالجتامعية التي متيز  -

ملرحلة التي متر بها الفتاة املراهقة، ومن مرحلة املراهقة، وكذلك التعرف عىل حاجات ومطالب هذه ا

ثم العمل عىل تلبية هذه املطالب والحاجات وتحقيقها من أجل أن متر املراهقة يف هذه املرحلة وهي 

 تشعر بحالة انفعالية واجتامعية هادلة ومريحة.

 

هها يف تواج مسكككاعكدة الفتاة املراهقة يف التعرف عىل أهم املشككككالت االنفعالية واالجتامعية التي -

 والوصول إىل مستوى مناسب من التوافق االنفعايل واالجتامعي.  ،عالقتها بأمها، وكيفية التغلب عليها

املشكالت االنفعالية واالجتامعية يتوفر فيهام دالالت مقبولة من  لقياس تقدم هذه الدراسكة أداتان -

وضو  ن يف الدراسككات ذات الصلة مبالفلسكطينية، يسكتفيد منهام الباحثو الصكدق والثبات عىل البيئة 

 الدراسة الحالية، وتطبيقهام يف بيئات أخرى.
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 تعريم املصطلحات مفاهيمياً وإجرالياً 
 ورد يف الدراسة الحالية مصطلحات، تم تعريفها مفاهيمياً وإجرالياً عىل النحو التايل: 

ن فيها ردود الفعل االنفعالية دري ( بأنها: "حاله تكو 010: 4110يعرفها زهران ) املشكالت االنفعالية: -

ياس بالدرجة التي تحصل عليها املراهقة عىل مق إجرالياً مناسبة ملثريها بالزيادة أو بالنقصان". وتعرّف 

 املشكالت االنفعالية من وجهة نظر املراهقة وأمها، واملدعد من قبل الباحثة. 

 

يف سككلوكيات يردب الفرد أو صككعوبات نها: "( بأ 40: 4115تعرفها الجوالين ) املشكككالت االجتامعية: -

التي  بالدرجة إجرالياً إزالتها وتصحيحها للتخلص من أرضارها ومخاطرها عىل الفرد والجامعة". وتدعرّف 

من وجهة نظر املراهقة وأمها، املدعد من قبل تحصكل عليها املراهقة عىل مقياس املشكالت االجتامعية 

 الباحثة. 

"فرتة النمو الشامل والتي تتمثل يف النضج الجسمي  ( بأنها:062: 4116و دريبة )تعرفها أباملراهقة:  -

واالجتامعي والعاطفي، والتي ينتقل خاللها الفرد من مرحلة الطفولة إىل  واألخالقيوالعقيل والنفيسكك 

تقل نفرتة النمو التي تبيف هذه الدراسة  إجرالياً  وتعرّف ."( سنة40-04مرحلة الرشد، ومتتد من عمر )

يف املدارس اإلعدادية والثانوية يف منطقة سكككنة ( 06-04يت ترتاوح أعامرهن بني )ال الطالبات الخاللها 

 .م(4105/م4104)كفركنا، للعام الدرايس 

لتي ااملستوى التعليمي الذي يشمل املرحلة اإلعدادية بأنها  تعرفها الباحثة إجرالياً  املرحلة الدراسية: -

ادي الح، العارش) وفالصف تشملالتي تاسع(، واملرحلة الثانوية الو ثامن، الو  سابع،ال)الصفوف  تشكمل

  .(الثاين عرشعرش، و 

 الدراسة:  محددات

 املحدد املكاين: تم تطبيق هذه الدراسة يف قرية كفركنا يف فلسطني. -

 .4105/ 4104املحدد الزماين: تم تطبيق الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين للعام الدرايس  -

ملحدد البرشي: تم تطبيق هذه الدراسة عىل املراهقات يف املدارس اإلعدادية والثانوية يف مدارس ا -

 .راهقات اللوايت تم التطبيق عليهنمهات املقرية كفركنا، وكذلك تطبيقها عىل أ 
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 مهام يف هذه الدراسكككة، وهام مقياسكككاتم اسكككتخدا نيتلأدايت الدراسكككة التتحدد نتالج الدراسكككة ب -

، وما يتمتعان به من دالالت صكككدق ان من قبل الباحثةاالنفعالية واالجتامعية املطور املشككككالت 

لذلك تتحدد إمكانية تعميم نتالج الدراسة عىل ، وثبات، ومبدى صدق إجابات عينة الدراسة عليه

 املجتمعات املامثلة ملجتمع الدراسة فقط، ومبدى متثيل العينة ملجتمعها.
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  الفصل الثاين
 لنظري والدراسات السابقة ذات الصلةاألدب ا
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 الفصل الثاين

 األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

 

يتناول هذا الفصككل اإلطار النظري املتعلق بالدراسككة الحالية ومتغرياتها وهي املشكككالت 

ام وأمها، كاالنفعكاليكة واالجتامعيكة التي تواجههكا املراهقكة يف عالقتهكا بكأمها من وجهة نظر املراهقة 

يتضكمن عرضكاً للدراسكات العربية واألجنبية ذات الصككلة مبوضككو  الدراسة، ومقارنة الدراسة الحالية 

 بالدراسات ذات الصلة وفيام يأيت عرض لذلك. 

 

 أوالً: األدب النظري:
 مرحلة املراهقة:

فيها  لتي تنموتدعد مرحلة املراهقة من أدق مراحل النمو التي مير بها اإلنسان، كونها املرحلة ا

امليول واالتجكاهات لدى املراهقة، والتي لها أهمية كربى يف تحديد هويتها وصكككحتها النفسكككية، وما 

 ألكادمييةاسكككتكون عليه يف املسكككتقبل يف اختيار مسكككتقبلها األكادميي واملهني من خالل االختيارات 

 احية الجسكككمية والعقلية واالنفعاليةيف هذه املرحلة من الن املراهقة تنمواملهنية املتاحة أمامها، كام 

تطلب معاملة املراهقة معاملة خاصككة من حي  االعرتاف بها، واحرتام مشككاعرها، ي مامواالجتامعية، 

 (.4116واستقاللها، حي  تتعلم املراهقة فيها تحمل املسؤولية وواجباتها اتجاه املجتمع )جرب، 

 

( 4110إىل ثالثة أقسككام كام يشري زهران ) نيكام يشكري دالبية الباحث وتقسكم مرحلة املراهقة

 وهذه األقسام هي:

 سنة، وتقابل املرحلة اإلعدادية. 02-04مرحلة املراهقة املبكرة: من سن  .0

 سنة، وتقابل املرحلة الثانوية. 06-00مرحلة املراهقة املتوسطة: من سن  .4

 .سنة، وتقابل املرحلة الجامعية 40-06: من سن املتأخرةمرحلة املراهقة  .5
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 مظاهر النمو يف مرحلة املراهقة

تتعرض الفتاة املراهقة يف هذه املرحلة ملجموعة من التغريات الجسمية، والحركية، والعقلية، 

 واالنفعالية، واالجتامعية، والتي تتمثل يف املظاهر التية:

 

 . النمو الجسمي والفسيولوجي 0

د الخارجية والداخلية لإلنسكككان يقصكككد بالنمو الجسكككمي والفسكككيولوجي التغريات يف األبعا

كالطول والعرض والوزن ودريها، ففي مرحلة املراهقة تحدث لدى الفتاة املراهقة التغريات الجسككمية 

مليه النمو يف ع ةنوعي انتقالمرحلة الحادية عرش، والتي متثل  املتميزة والواضحة بعد عمر العارشة أو

ككة، وعادة ما تعزى هذه التغريات إىل حركة املتواصكككلكة والتي تبلو ذروتهكا يف حكدود الثكامنك ة عرشك

الهرمونات التي تفرزها الغدد الصكامء والغدد الجنسكية، والتي تثري بصكورة عامة املستقبالت يف واحد 

أو أك  من األعضكككاء واألنسكككجة، فتعمل عىل تكوين الجسكككم يف جميع أجهزته العظمية والعصكككبية 

لتكامل واالنتقال من جسكككم طفويل إىل أنثوي، ففي هذه والتناسكككلية، ويف هذا تدريج طبيعي نحو ا

املرحلة يحدث منو رسيع مفاجئ يف الهيكل العظمي، ويتجىل ذلك يف ازدياد الطول، واتسكككا  الحوض 

 (.4115واألرداف، وذلك توطئة لتحقيق وظيفة الحمل )الحسني، 

 

 . النمو الجنيس4

الذي ميكن تقسكككيمه خالل هذه يرتبط النمو الجنيسككك بالنمو الجسكككمي والفسكككيولوجي، و 

 (4115املرحلة إىل ثالث فرتات، هي: )معوض، 

فرتة ما قبل البلوغ: وفيها تظهر بشككالر النمو الجنيسكك، والتي يطلق عليها اسككم الخصككالص  .0

الجنسككية الثانوية، وهي مرحلة مشككوبة بالقلق نتيجة هذه التغريات الطارلة، كنمو الثديني، 

 من الجسم. وظهور الشعر يف أماكن معينة

فرتة أثنكاء البلوغ : ويف هكذه الفرتة تبكدأ الغكدد الجنسكككيكة يف أداء وظالفها، وخالل هذه   .4

 املرحلة تبدأ بوادر النضج كظهور الحيض.

فرتة ما بعد البلوغ: وهي فرتة اكتامل الوظالم العضككوية، ونضج األعضاء التناسلية، بحي   .5

 . ميكن للفتاة أن تؤدي وظيفتها التناسلية كاملة
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 النمو العقيل املعريف. 5

يعتمد التكوين العقيل عىل الجهاز العصككبي ودرجة منوه ومرونته وقيامه بالنشككاط الحيوي 

الفعكال، فكالتغريات التي تحدث يف النمو أثناء املراهقة دالباً ما تقرتن بتغريات مثرية يف النمو العقيل، 

 والكيم، ذلك أن القدرة العقلية تنمو برسعة أكرب وهي التغريات التي تطرأ عىل األداء العقيل يف الكم

 (.0665منها يف مراحل العمر السابقة، حي  يكتمل النضج العقيل يف نهاية هذه املرحلة )الزعبالوي، 

ومن مظكاهر النمو العقيل املعريف يف مرحلة املراهقة، حر  الفتاة عىل التفكري واسكككتخدام 

، فتصككبح قادرة عىل الفهم، وأداء املهام بشكككل أك  سككهولة املعلومات وتسككخريها إىل قمة الفعالية

وأعظم رسعة وبفاعلية أك ، باإلضكككافة إىل التطور الحاصكككل يف اسكككتيعاب أبعاد املشككككلة أو املهمة، 

وتعريفها، وتحليلها، ووضكع الحلول لها، مع االهتامم باألحوال االجتامعية، واستيعاب املعاين املجردة، 

 (. 4115ة حولها، مام يؤدي إىل تكوين الشخصية املتميزة لها )معوض، وتكوين فلسفة معين

 

كام تتزايد لدى الفتاة القدرة عىل التفكري املجرد، والتحليل املنطقي، ومعالجة األشكككياء دري 

املوجودة ودري امللموسة، إذ تتمكن من معالجة القضايا العقلية الففة وتقوميها، وتناقش بدرجة من 

ل واألسكباب التي تسكتند إليها قضكية ما وتفسكريها وتعطي رأيها فيها، كام يتجه النشاط الدقة العوام

 (.0665العقيل نحو التمركز حول مظهر معني من مظاهر النشاط )الزعبالوي، 

 

ومام مييز النمو العقيل لككدى الفتككاة، إدراكهككا التككام ملفهوم الزمن، وقككدرتهككا عىل التفكري 

كري الين، فاملراهقة ال تكون أسرية الحال مشدودة إليه كام هو حال الطفل التف إىلاملسكتقبيل، إضكافة 

ن عقليتها متكنها من فهم األبعاد الزمنية: املايض والحارض واملستقبل، وتستطيع إ دون سن العارشة، إذ 

 (.0662ذاكرتها استدعاء املايض، كام تستطيع التفكري يف املستقبل )النغمييش، 

 

يئ للقكدرات العقليكة من أهم العوامكل التي تسكككاعكد عىل تكيم الفتاة وهكذا التطور النام 

املراهقة مع نفسها وبيئتها االجتامعية، وذلك مرشوط بحسن الرتبية والتوجيه املناسب لهذه املرحلة، 

حي  يلعب النمو العقيل دوراً عظيم األهمية يف حياتها إبان التغريات الجسككمية واالنفعالية، فتتسككع 

 (. 4116ات الفتاة الحسية واملعنوية، وتستمر يف الزيادة مع تقدم عجلة النمو )األشول، دالرة مدرك
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 . النمو الحريك2

فتميل الفتاة  ،ن النمو الجسكككمي الرسكككيع دري املتوازن يؤدي إىل اسكككتنفاذ طاقة الجسكككمإ 

نشاط  ذلت أياملراهقة ألن تكون كسكولة خاملة قليلة النشكاط والحركة، تشعر بالتعب واإلعياء إذا ب

عككدم قيق، فككالحركككات تتصكككم بزالككد، كام أن التوافق الحريك للفتككاة يف هككاتني املرحلتني يكون دري د

نتيجة للتغريات الجسمية الواضحة، والخصالص الجنسية الثانوية التي طرأت عليها، وتعرضها  ،االتساق

ك وعدم ، مام يسبب لها االرتبالنقد الكبار وتعليقاتهم، وتحميلها للعديد من املسكؤوليات االجتامعية

االتزان، وعندما تصكل الفتاة إىل قدر من النضكج تصكبح حركاتها أك  توافقاً وانسكجاماً ويزداد نشاطها 

 (.4115)معوض، 

 

من املهم بالنسكككبة للفتاة أن تشكككارك فومن أهم مظاهر النمو الحريك، أنه يرتبط بالنمو االجتامعي، 

وهذا يتطلب إتقان املهارات الحركية الالزمة للقيام بهذا النشاط، وإذا  مبهارة يف أوجه نشاط الجامعة،

 (. 4110مل يتحقق ذلك فقد متيل الفتاة إىل االنسحاب والعزلة )زهران، 

 

 النمو االنفعايل. 0

متثل االنفعاالت والعواطم جانباً أسكاسكياً من جوانب السكلوك اإلنسكاين، وهي ذات صكلة 

 فال تكاد تخلو أي خربة أو نشاط أو موقم تعليمي أو عمليةنسان وشخصيته، وتأثري كبري عىل حياة اإل 

االنفعاالت تؤدي دوراً مهامً يف حياة  تفكري من نو  معني من االنفعاالت واملشاعر واألحاسيس، كام أن

 (.4116و دزال، )أب اإلنسان يف كل املراحل الناملية التي مير بها ولكنها تختلم مبظاهرها والتعبري عنها

فانفعاالت املراهقة ترتبط بتغريات عضكككوية داخلية يصكككاحبها مشكككاعر وجدانية وتغريات 

فسككيولوجية وكيميالية داخل الجسككم، ويؤثر العامل الخارجي الذي يحيط بها يف هذه االنفعاالت، فهو 

جتاحها ثورة ت مبثابة مثري لها، فتتسم مرحلة املراهقة بأنها مرحلة عنيفة يف حدة االنفعاالت واندفاعها،

من القلق والضككيق، وال ميكن إرجا  ذلك إىل أسككباب نفسككية خالصككة، فالتغريات الجسككمية التي تطرأ 

عىل الفتاة أثناء هذه املرحلة وما يصككاحبها من منو يف القدرات العقلية، والتوتر والحرج الذي يصككيب 

رسية ، باإلضافة إىل نو  العالقات األ الفتاة يف باكورة مراهقتها عند اختالطها وتعاملها مع الجنس الخر

 (. 4115)معوض،  للمراهقة يف النمو االنفعايل يؤثرونو  التفاعل خالل مرحلة الطفولة واملراهقة، 
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تكون املراهقة أك  ميالً إىل تحقيق االستقالل سنة قد ( 02-04ففي مرحلة املراهقة املبكرة )

يظهر عليها الخجل، وامليل نحو االنطواء، قكد كام  ،عن انفعكاالتهكا ةلكو مسكككؤ حيك  تكون  االنفعكايل

والتمركز حول الذات، والرتدد، والشكعور بالذنب، نتيجة التغريات الجسمية املفاجئة، هذا باإلضافة إىل 

االسكككتغراق يف أحالم اليقظة، والتي عن طريقها تنتقل الفتاه املراهقة من عامل الواقع إىل عامل الخيال، 

حل ما يواجهها من مشككككالت، وتحقق من خالله كل ما تتمنى يف حياتها الخيال إذ تسكككتطيع يف هذا 

 (.4114؛ سليم 4110)زهران، الواقعية 

 

تصكككبح انفعاالت املراهقة أك  حدة،  سكككنة (06-00ويف بداية مرحلة املراهقة املتوسكككطة )

 اد لديها مشكككاعروتتميز بكالقوة والحامس، وتتطور لديها مشكككاعر الحب، وامليل للجنس األخر، وتزد

ني الحب ب الفرح والرسككور كلام شككعرت بالقبول االجتامعي، هذا باإلضككافة إىل حالة التناقض االنفعايل

والكره، والشجاعة والخوف، واالنرشاح واالكتئاب، وذلك بسبب عدم قدرتها عىل التحكم يف انفعاالتها 

 (.  4110)الهنداوي، 

ة، والتمرد نحو مصككادر السككلطة يف األرسة ويالح  عىل املراهقة مشككاعر الغضككب والثور 

واملدرسة واملجتمع، خاصة تلك السلطة التي تحول بني املراهقة، وبني تطلعاتها إىل التحرر واالستقالل، 

يب ، حي  تسكككتجواقم التي تتعرض اليها املراهقةهذا باإلضكككافة إىل الشكككعور بالخوف يف بعض امل

ة، نها تهدد مكانتها االجتامعيأ صكككة تلك التي تدركها عىل ملواقم الخوف ذات الطبيعة االجتامعية خا

الشهية، وتقلب املزاج، ومن أجل التغلب عىل شكاعر العديد من املشكالت كفقدان وينتج عن هذه امل

هذه املشكككاعر والتخلص منها تلجأ املراهقة إىل اسكككتخدام الحيل الهروبية، أو مامرسكككة العنم، أو 

 (. 4114)سليم،  االندماج يف الخيال

 

ف ن انفعاالت املراهقة متيل إىل الثبات بعد سكككنة ( 40-06أما يف مرحلة املراهقة املتأخرة )

أن ككانكت انفعكاالتهكا منكدفعكة ومتهورة، وككذلكك تخلّص الفتاة املراهقة من املخاوف الوهمية التي 

اً وتحديداً، ز تكونت لديها يف مراحل سككابقة، كام تتضككح بعض الصككفات املزاجيه لها، وتصككبح أك  متاي

 وإعادة النظر يف المال والطموحات املستقبلية، 
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 تصكككبح أك  رصكككانة ويف نهاية هذه املرحلة تقرتب انفعاالت املراهقة من النضكككج، حي 

، وأك  قدرة عىل املشكككاركة الوجدانية، وامليل إىل العطم والشكككفقة عىل الخرين، والقدرة عىل اً وثبات

مع الخرين وكذلك تظهر عىل املراهقة يف هذه املرحلة بعض العواطم  جواالندما ، االجتامعيالتفاعل 

  (.4112جادو،  الشخصية مثل االعتناء بالنفس، واملظهر، وطريقة الكالم )ابو

 . النمو االجتامعي5

تتعكدد مراحل الحياة االجتامعية التي متر بها الفتاة املراهقة يف منوها االجتامعي من باكورة 

رشدها، إذ تبدأ لديها مرحلة الطاعة قبيل املراهقة ومتتد حتى أواللها، وتبدو مظاهرها مراهقتها حتى 

األساسية يف الخضو  ملعايري الراشدين، تليها مرحلة االضطراب التي متتد من أوالل املراهقة حتى سن 

ها للمثريات تالخامسككة عرشككة، وتتميز باالضككطراب االنفعايل واختالل االتزان، فتبالو الفتاة يف اسككتجابا

الهادلة، ثم مرحلة تقليد الفتيان، التي تبدأ يف سككن الخامسككة عرشككة وقد متتد إىل السككادسة عرشة أو 

السابعة عرشة، فتبدأ يف تقليد الفتيان يف السلوك والزي والحوار، وأخرياً مرحلة االتزان االجتامعي التي 

حة يف تجابة الفتاة للمعايري األنثوية الصككحيتبدأ يف أواخر مرحلة املراهقة وقبيل الرشككد، وتبدو يف اسكك

 (. 4110زيها وحديثها وأمناط حياتها )قناوي وعبد املعطي، 

لككة لهككا دال واالجتامعيالتي تربط املراهقككة بككاملحيط األرسي  االجتامعيككةإن العالقككات كام 

اتها يبشكككل خا  والذي يؤثر يف تشكككيل شككخصككيتها وح االجتامعيهامه يف تحديد معامل سككلوكها 

، وكذلك امعياً اجتاملستقبلية، فعن طريق األرسة تكتسب املراهقة أساليب سلوكية منمطة  االجتامعية

 (.4116)أبودزال،  اجتامعيةتكتسب عادات ومعايري وقيم أخالقية 

( سكككنة يتسكككع نطاق االتصكككال 02-04في بكدايكة مرحلكة املراهقة املبكرة التي متتد بني)ف

، ويظهر واألفكار واالتجاهاتوتزداد مشاركتها لآلخرين يف الخربات واملشاعر  لدى املراهقة، االجتامعي

لوان باأل واالهتامممبظهرها الشككخيصكك والذي يبدو واضككحاً يف اختيار املالبس  اهتاممهاعىل املراهقة 

حلة ر بالحيل واملوضكككة ومتابعتها، كام يالح  عىل املراهقة يف هذه امل واالهتاممالزاهية الالفتة للنظر، 

ام ينمو عىل النفس، ك االعتامدعىل الغري إىل  االعتامدمن  واالنتقالاالجتامعي،  االسككتقاللالنزعة نحو 

لديها الوعي االجتامعي واملسؤولية االجتامعية، ويزداد وعيها باملكانة االجتامعية والطبقة االجتامعية 

 (.4112ىل الجنس الخر )ملحم، التي تنتمي إليها، وتتسع دالرة التفاعل االجتامعي، وامليل إ
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حي  تتميز هذه املرحلة بأنها مرحلة مسكككايرة، وموافقة، وقبول العادات والتقاليد واملعايري 

ذه ، حي  تتخلص املراهقة يف هاالجتامعيالسكككالكدة يف املجتمع بهكدف تحقيق التوافق  االجتامعيكة

 يالً إىل التعاون مع الخرين، وامليل إىلاملرحلة من بعض املظاهر السكككلبية كاألنانية، وتصكككبح أك  م

مامرسة األنشطة االجتامعية األك  متسكاً بآداب السلوك التي تتعلّمها من األشخا  املهمني يف حياتها 

  (.4110كالوالدين، والصديقات املقربات، ومن الثقافة العامة التي تعيش فيها، )الهنداوي، 

 

( سكككنة تزداد ردبة املراهقة يف تأكيد ذاتها، مع 06-00)ويف بداية مرحلة املراهقة املتوسككطة 

إىل  ضامملالنامليل نحو مسكايرة الجامعة من خالل تنمية الشكعور باأللفة واملودة، باإلضككافة إىل امليل 

، والوعي لإلصككالح االجتامعي، االجتامعيةالجامعات املختلطة، كام يزداد شككعور املراهقة باملسككؤولية 

 ،ء والتشككاور معهم، واحرتام أرالهمة املشكككالت االجتامعية، والتعاون مع الزمال ومحاولة فهم ومناقشكك

األصدقاء  باختيار االهتاممويزداد ميلها إىل مساعدة الخرين، والتضحية يف سبيلهم، كام يالح  عليها 

ممن يدشككبعون حاجاتها الشككخصككية واالجتامعية، ويشككبهونها يف السككامت وامليول ويدكملون نواحي 

  (.4110عم والقوة لديها، )زهران، الض

 

كام تبكدأ املراهقكة يف هكذه املرحلة يف إبداء آرالها التي تختلم عن آراء الكبار، ويزداد ميلها 

إىل انتقكاد الوالكدين والتحرر عن سكككلطتهم، وكذلك تتميز هذه املرحلة بأنها مرحلة التقليد لآلخرين 

 (.4116ىل مامرسة بعض النشاطات مثلهم، )الداهري، لدى بعض الفتيات يف الزي والحوار واإلرصار ع

( سكككنة يظهر عليها االتزان 40-06وعنكد وصكككول املراهقكة إىل مرحلكة املراهقكة املتكأخرة ) 

يف  الذي كانت متر به واالندفا االجتامعي حيك  تحكاول املراهقة يف هذه املرحلة التخلص من التهور 

لعزلة من خالل التفاعل والتعاون مع الخرين بشكل يؤدي املراحل السابقة، كام تحاول التخلص من ا

 الجتامعيةامع الخرين، وتتطور لديها النظرة  االجتامعيإىل اتسا  عالقاتها الشخصية، ونطاق تفاعلها 

إذ تصكككبح أك  قكدرة عىل إدراك العالقكات القكامئكة بينها وبني الخرين، ويزداد تقبلها لعادات الكبار 

هم النفسكية ومامرستها، وتصبح أك  قدرة عىل التمييز بني حاجاتها وخططها وأمالها اليومية واتجاهات

الكذاتيكة، وبني حكاجات املجتمع الذي تنتمي إليه، حي  تنتهي هذه املرحلة إما بتكوين شكككخصكككية 

مسككتقلة متوافقة، أو بتكوين شككخصككية دري متوافقة مع املجتمع الذي تنتمي إليه، ينتج عنها العديد 

 (.   4116)محروس،  االنفعاليةأو  االجتامعيةشكالت سواء من الناحية من امل
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 عالقة األم بابنتها املراهقة

أن أساليب التنشئة املتبعة من قبل األم للمراهقة تختلم تبعاً الختالف القيم والتقاليد 

ات املوجبة االتجاهالسالدة يف املجتمع وأن لها أثراً كبرياً يف تكوين شخصية املراهقة وإرساء دعامئها ف

والقامئة عىل إعطاء األم بعض الحرية للمراهقة وعىل تفهمها لحاجاتها وردباتها ومطالبها تخلق نو  

خرين تمع ويدفعها ذلك لتفهم ال ملجمن األلفة بني األمهات واملراهقات، وتشعر املراهقة مبكانتها يف ا

فتقدة للعطم عىل املراهقة ينشأ عنها بشكل جيد، وعىل العكس من ذلك فاالتجاهات السالبة وامل

التباعد بني األمهات واملراهقات وفقد لروح األلفة والصداقة وتشعر معها املراهقة بنو  من الكراهية 

لنفسها ومجتمعها، ولذلك كان البد من أن تكون معاملة األمهات بناتهن قامئة عىل سياسة رشيدة تقدر 

النفسية والجسمية والعقلية والعوامل املؤدية  تهاوسامطبيعة مرحلة املراهقة وتفهم خصالصها 

لالضطرابات االنفعالية لدى املراهقة، وأن تتاح للمراهقات فرصة التعبري عن مشاعرهن وبتوجيههن 

 . (4114بالرفق وبأسلوب الصديقة املخلصة والناصحة )خوج، 

ث لها راهقة التي تحدوتعاين الكثري من األمهات من صعوبة كبرية يف التفاهم مع البنت امل

تغريات كبرية مبجرد انتقالها من مرحلة الطفولة إىل مرحلة األنوثة، إذ تطرأ عىل شخصيتها تغريات كبرية 

مبجرد انتقالها بني هاتني املرحلتني، تنحف عىل األدلب يف التغريات البيولوجية والعقلية واالنفعالية 

لنفس وعياً علميا من قبل األم حتى تتمكن من فهم والنفسية، حي  يفرض هذا التغري حسب علامء ا

 ( .4104ابنتها ليك ال تقع معها يف مشاكل وتعقد فرصة التعامل معها      )جريدة األحداث الجزالرية، 

ن األم الواعية هي األم التي تهيئ ابنتها لدورها األكرب واألسايس يف الحياة، وهو دورها إ 

حلة املهمة، عن طريق تدريبها عىل املهام األساسية، واملسؤوليات التي باعتبارها ربة أرسة يف هذه املر 

 ( .4116يتطلبها هذا الدور حتى تقوم الفتاة بدورها كربة أرسة عىل أكمل وجه )شعيبي، 

إن املراهقة لها احتياجات معينة مثل االحتياج للتشجيع، والتقييم، والتنشيط من قبل والدتها، 

سن املراهقة ف ن فر  الفا  وعدم الفهم الكاِف تتزايد، وألن األمهات ال  وعندما تكون الفتيات يف

لتطور واستقالل املراهقة، كل ذلك يزيد من إمكانية تعرض املراهقة  تهنينجحن يف تكييم مامرسا

 آثار إيجابية بالنسبة األمهات لبناتهن املراهقات ذات معاملة فأساليب .للشعور بالوحدة النفسية

  راهقةامل لسلوك
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 لنفسيةا بالوحدة الشعور كان وملا، سلبية آثار ذات معاملة وأساليب خاصة، بصفة وشخصيتها

إيجابية  بصورة اءسو  فيها تسهم أن ميكن األم البنتها معاملة أساليب ف ن وتكيفه، بشخصية الفرد يتصل

 ( .4114أو سلبية )خوج، 

 املشكالت االنفعالية 

: 0666حي  يعرفها التل ) العديد من الباحثني، باهتامم حظي مفهوم املشككككالت االنفعالية

( بأنها: " مجموعة من املشككككالت التي تظهر عىل الفرد وتتمثل يف الشكككعور بالقلق، واالكتئاب، 255

والحزن، والخجل، والخوف، والحسكككاسكككية الزالدة، والغضكككب، وضكككعم الثقة بالنفس، وتدين مفهوم 

 . الذات، والرتدد يف اتخاذ القرارات"

 

( املشككككالت االنفعالية بأنها: " صكككعوبة يعاين مها الفرد 45: 4115يف حني تعرف الجوالين) 

 ".نفعالاال  واضطراباتوتشتمل عىل أعراض عضوية وأعراض نفسية تتمثل يف اضطرابات التفكري 

( فيعرف املشككككالت االنفعالية بأنها: "حاله تكون فيها ردود الفعل 010: 4110أمكا زهران )

 فعالية دري مناسبة ملثريها بالزيادة أو بالنقصان".االن

( املشككككالت  (Reinarz, Hanson& Wood, 2011: 21رينارز وهانسكككون وود ويعرف

التوازن بني االنفعاالت والعواطم املختلفة، مام يؤدي إىل  إيجادقدرة عىل االنفعكاليكة  بأنها: "عدم امل

م الذي  التعلالصكحية مع األقران، أو ضعم يف القدرة عىلالعالقات االجتامعية  بناءقدرة عىل عدم امل

 خالل العوامل العقلية، والجسدية، والحسية". ال ميكن تفسريه من

 أنوا  املشكالت االنفعالية 

تتمثل املشكالت االنفعالية التي تعاين منها املراهقة يف الشعور بالخوف، والخجل، والغضب، 

الشعور بالذنب، وتأنيب الضمري، والشعور بالقلق، والتوتر، واالكتئاب، ، والعزلة، و واالنطواءوالعدوان، 

والشعور  ،واالرتباكوعدم الشكعور بالسكعادة، وتقلب الحالة االنفعالية، والشكعور بالنقص  واالنقباض

يج وسهولة ، والتهاالستقرار، وعدم ية، وضعم الثقة بالنفس، والعنادبنقص القدرة عىل تحمل املسؤول

، والعصكبية، والحساسية االنفعالية، وضعم اإلرادة، وعدم القدرة عىل التفف يف األزمات، ةاالسكتثار 

 (. 4110ودريها)زهران، والالمباالة  واالستهتار
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 املشكالت االجتامعية 

حظي مفهوم املشككككالت االجتامعيككة بككاهتامم العككديككد من البككاحثني، إذ تعرف الجوالين 

صككعوبات أو سككلوكيات يردب الفرد يف إزالتها وتصككحيحها ة بأنها: "( املشكككالت االجتامعي40: 4115)

  ".للتخلص من أرضارها ومخاطرها عىل الفرد والجامعة

املشكالت االجتامعية بأنها: "أي سلوك اجتامعي  (Siyez, 2008: 974) يف حني عرف سكايز

يم ، أو الخروج عن القيظهره الفرد و يكون متعارضككاً مع القيم السككالدة يف املجتمع الذي يعيش فيه

 املفروضة من قبل رموز السلطة يف مجتمع معني". 

املشكالت االجتامعية  فيعرفا (George and Ukpong, 2012: 246)أما  جورجي وأوكبونج 

لدة يف التقاليد السابأنها: " أي سكلوك أو تفكف يتناقض أو يتعارض مع القيم، واألعراف،  واملعايري، و 

   مجتمع معني"

 

 وا  املشكالت االجتامعية أن

تتمثكل املشككككالت االجتامعيكة التي تعكاين منها املراهقة يف عالقاتها األرسية كالخجل من 

مناقشككة الوالدين يف أمورها الشككخصككية التي تتعلق بطريقة اختيارها ملالبسككها، وكيفية قضككاء أوقات 

 أمور األرسة، وكذلك ردبة املراهقة يفالفراغ لديها، والحد من حريتها، وعدم األخذ برأيها فيام يتعلق ب

التمرد عىل سلطة الوالدين، والعادات والتقاليد التي تتبعها األرسة، هذا باإلضافة إىل مشكلة العالقات 

مع األقران والتي تتمثل يف قلة األصدقاء، وعدم القدرة عىل إقامة عالقات صداقة مع الخرين، وعدم 

تي، )السبورفض جامعة األصكدقاء للمراهقة، والشعور بالوحدة  القدرة عىل فهمهم، ونقص الشكعبية،

4112  .) 

 : واالجتامعية االنفعالية للمراهقة وللمشكالت املفرسةات النظري

، عيةواالجتام االنفعالية للمشكككالتو  تعددت األطر واالتجاهات النظرية املفرسككة للمراهقة

 وفيام ييل توضيح لبعض هذه االتجاهات:

  



www.manaraa.com

20 

 

 

 ية التحليل النفيسنظر  :أوالً

بنوعني  اً زودم اً نقي اً بيولوجي اً كالن هو عند الوالدةتشككري نظرية التحليل النفيسكك إىل أن الفرد 

دريزة الحياة املتمثلة بالدوافع الجنسككية، ودريزة املوت املتمثلة بالدوافع العدوانية، من الغرالز هام: 

ت أو املحددات األسكككاسكككية للسكككلوك، فاألفراد حي  أعترب فرويد أن هذه الغرالز تعد مبثابة املحركا

مدفوعون مببدأ اللذة، وتجنب األمل، فالدوافع الجنسكككية والعدوانية تضكككع الفرد يف رصا  مبارش مع 

بني الدوافع البيولوجية والجنسية والفطرية ومتطلبات األعراف والعادات االجتامعية، وأن هذا الفا  

فككا  يف ترتيب محدد خالل مراحل التطور النفيسكك الجنيسكك، املجتمع وتوقعاته، حي  يحدث هذا ال

 (.Lafreniere, 2000) والذي تتحول فيه اللذة من منطقة محددة يف الجسم إىل منطقة أخرى

 

لكذا فك ن فرويد يرى أن منشكككأ املشككككالت االنفعالية واالجتامعية لدى املراهقة يكمن يف  

بات بني الدوافع البيولوجية والجنسككية والفطرية ومتطل الخربات املؤملة املكبوتة التي سككببها الفككا 

املجتمع وتوقعاته، والتي تم نقلها من الشكعور إىل الالشكعور، بحي  تستمر هذه الخربات يف التسبب 

بالقلق والفا  والتأثري يف السلوك الذي يصدر عن املراهقة، وأن عدم قدرة الوالدين وخاصة األم عىل 

ؤدي أن ي والعدوانية خالل السنوات األوىل املبكرة من عمر املراهقة من شأنه إدارة الدوافع الجنسكية

تسككبب يف حدوث املشكالت االنفعالية واالجتامعية يإىل حدوث خلل يف النمو االنفعايل واالجتامعي و

 (. 4116لدى املراهقة )أبو دزال، 

 

والتسككلط والحرمان  ويرى فرويد أن ما تتبعه األم من أسككاليب تنشككئة دري سككوية كاإلهامل

املراهقكة خالل مراحكل الطفولكة والكذي يدعكد مبثكابة خربات مؤملة مكبوتة تخزن يف  البنتهكاالعكاطفي 

الالشعور من شأنها أن تظهر لدى الفتاة يف مرحلة املراهقة عىل شكل مخالم لتوقعات األم واملحيطني 

ثلتها العدوان، واالنطواء، والعزلة،  بهكا، والتي ميكن اعتبكارهكا مشككككالت انفعالية واجتامعية ومن أم

 (4116واالنسحاب االجتامعي )أبو دزال، 

. 
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 املعرفية النظرية :ثانياً 

يرى أنصكككار هذه النظرية وعىل رأسكككهم بياجيه أن السكككبب الرلييسككك لحدوث املشككككالت 

ثريات ملاالنفعككاليككة واالجتامعيككة يرجع إىل عككدم االتسككككاق بني النظككام املعريف الككداخيل للفرد، وبني ا

ه، حول نفسككك ةدري تكيفي معان   الخكارجيكة التي يتعرض لهكا، وتحليلها وتفسكككريها عن طريق إعطاء

والسككياق البيئي )الخربة(، واملسككتقبل )األهداف( والتي تسككمى مجتمعة بالثالوث املعريف، والتي يبدأ 

يها لها، ملعاين التي يعطالفرد من خاللها يف االسكككتجابة للمواقم واألحداث املختلفة انطالقاً من تلك ا

ففي االكتئاب تفرسكك كل العنارص الثالثة تفسككريا سككلبياً، أما يف القلق فينظر إىل النفس كذات عاجزة، 

وميثل املوقم مصكدر خطورة للفرد، ويبدو املسكتقبل دامضكاً أو مشكوكاً فيه. ويف الغضب والبارانويا 

أو ينوون إيذاله، فيبدأ بالنظر إىل العامل كمكان ف ن الفرد يعتقد أن الخرين يعاملونه معاملة سكككيئة 

 (. 0660إبراهيم،  ؛4116)يحيى،  يخلو من العدل ويتعارض مع مصلحته

بنتها املراهقة من قسوة أو تسلط من الذلك ف ن ما متارسكه األم من أساليب تربوية تجاه 

نظر لألم بأنها تيسكككء ، وكذلك الوجهكة نظر املعرفيني من شكككأنها أن تثري لديها الخوف أو الغضكككب

ذالها، األمر الذي يرتتب عليه ظهور العديد من املشككككالت االنفعالية يا وتردب يف إ همعاملتها، وتكره

   (.4111)جبل، واالجتامعية 

 

 ثالثاً: النظرية السلوكية

تشكككري النظرية السكككلوكية والتي يدعد بافلوف وسككككر من أهم روادها إىل أن املشككككالت 

وليسكككت  فيها، يعيش التي البيئة من جتامعية ما هي إال سكككلوك متعلم يتعلمه الفرداالنفعالية واال 

 مبا البيئة بنا فالفرد ناتجة بفعل العمليات النفسية الداخلية كام يراها أنصار نظرية التحليل النفيس،

 دىل والتي تتشكككل مثريات تتعلق مبختلم جوانب حياته االنفعالية واالجتامعية ودريها من تشككتمل

النفيسك، لذلك ف ن الفرد عندما يتعلم السلوكيات الشاذة والخاطئة  كيانه من جزلاً  تصكبح حتى الفرد

فك نه يتعلمها من محيطه االجتامعي عن طريق التعزيز والنمذجة والتقليد، وتشككككيل وتسكككلسكككل 

ليقلل من  لفردالسكلوكيات دري املناسبة، فاملشكالت االنفعالية واالجتامعية ما هي إال عادات تعلمها ا

درجة توتره ومن شككدة الدافعية لديه وبالتايل كون ارتباطات عن طريق املنعكسككات الرشككطية، لكن 

 (. 4116تلك االرتباطات الرشطية حدثت بشكل خاطئ وبشكل مريض )يحيى، 
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وقد ربط دوالرد وميلر بني عدد من ميكانيزمات الدفا  التي لخصككها فرويد ومنها اإلسقاط، 

شككيل رد الفعل، التربير واإلزاحة حي  ينظران لهذه امليكانيزمات كاسكتجابات وسلوكيات التقمص، ت

متعلمة ذات ارتباط بعملية التعلم، فمثال التقمص يسكككمح بتقليد السكككلوك الذي تعلمه الواحد من 

الخرين. واإلزاحكة تفهم عن طريق التعميم والعجز عن عمل متييزات صكككحيحة أو مناسكككبة ) عبد 

 (.0662 السالم،

 

ن سككر يرى أن السبب األسايس لنشوء املشكالت االنفعالية واالجتامعية هو البيئة  وعليه ف 

مبا يتضمن من مثريات تعزيزيه أو عقابية، وأن املشكالت االنفعالية واالجتامعية ما هي إال أمناط من 

قوانني  عل مع البيئة وفقاالسكككتجكابات الخاطئة دري املتوافقة، يتعلمها الفرد من خالل عمليات التفا

بنتها ا، فام متارسكككه األم مع ومبكاد  معينكة، ويحتف  بهكا لفكاعليتهكا يف تجنكب مواقم دري مردوبة

املراهقة من أسكككاليب تعزيز أو عقاب جراء السكككلوك الذي متارسكككه املراهقة يحدد مسكككتوى وجود 

راهقة قامت األم بتعزيز ابنتها املمشككالت انفعالية أو اجتامعية لدى املراهقة، فعىل سبيل املثال إذا 

مت مبامرسة سلوك مزعج داخل البيت، ف ن هذا من شأنه اأختها األصغر عندما قرضب عندما قامت ب

ن ممبامرسككة السككلوك العدواين تجاه أختها ردبة منها بالحصككول عىل تعزيز  تقومأن يجعل املراهقة 

 (.4116)أبو دزال،  والدتها

 

 : ولوجيةالفسي رابعاً: النظرية 

أن هناك العديد من العوامل التي ميكن يرى أنصكار هذه النظرية وعىل رأسهم ستانيل هول 

 يفأن تؤثر يف سكلوك املراهقة وتجعل منها عرضة لإلصابة بالعديد من املشكالت االجتامعية، كالخلل 

نقص أو الة، و املوروث الخلل يف عدد الكروموسومات والجينات والتي تتمثل يف الجسم، ءأعضا وظالم

الزيادة يف إفراز الغدد، فالزيادة يف إفراز هرمون الثريوكسني من شأنه أن يجعل املراهقة تشعر بالقلق 

إفراز هرمون اإلدرينكالني أثنكاء تعرض املراهقة ملوقم انفعايل يزيد من مشكككاعر والتوتر، أمكا زيكادة 

ه أن يجعل املراهقة متيل ألن تتفف الخوف لديها، كام أن زياد إفراز هرمون التسكتوستريون من شأن

كالذكور، وما يعزز هذا السلوك عند املراهقة قيام أحد الوالدين وخاصة األم مبعاملة املراهقة معاملة 

 الذكور من خالل تعليمها بعض أمناط السلوك العدواين،
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ية فعال والكذي ميكن إرجاعه إىل حب األم لألبناء الذكور، أو من أجل أن تكون املراهقة أك  

نبذ بنتها املراهقة كأسلوب الاما متارسه األم من أساليب التنشئة االجتامعية مع وجرأة، هذا باإلضافة 

ن أسكككاليب والحرمان والتسكككلط وما ينتج عنها من حرمان عاطفي للمراهقة، كام أن ما تتبعه األم م

واالجتامعية )القمش  ، ميكن أن تؤدي إىل حدوث املشككككالت االنفعاليةدذالية سكككيئة دري مناسكككبة

  (.4111القاسم،  ؛4116واملعايطة، 

 

 خامساً: النظرية االجتامعية والثقافية

تفرسككك هذه النظرية سكككلوك املراهق عىل أسكككاس الثقافة السكككالدة والتوقعات االجتامعية، 

كه و وتفرتض أن سكلوك املراهق نتاج تعلم األدوار. إذ تعترب عملية التنشئة االجتامعية مسؤولة عن سل

 (.4110السوي أو انحرافه )الزعبي، 

إذ ينظر التيككار االجتامعي والثقككايف واألن بولوجي إىل املراهق نظرة مختلفككة عن النظرة 

البيولوجية والعضكككوية. وقد أكدت مارجريت ميد بأبحاثها عن مرحلة املراهقة بأن املشككككالت التي 

لحقهكا من التغريات العضكككويكة وإمنا ترجع إىل يعكاين منهكا املراهقون ال ترجع إىل أزمكة البلوغ ومكا ي

الصكككعوبكات التي يقكابلهم بهكا املجتمع، وبالتايل فوجود املشككككلة أو ديابها مسكككألة ترتبط بالبيئة 

 (.0661رد )الحاف ، اليبها يف التنشئة االجتامعية للفاالجتامعية، ومنط ثقافتها وأس

 

 سادساً: النظرية البيئية

املشككككالت االنفعالية واالجتامعية التي تحدث للمراهقة ال  أن تشكككري النظريكة البيئيكة إىل

 والبيئة املراهقة بني يحدث الذي التفاعل تحدث من العدم أو من املراهقة  نفسكككها، بل هي نتيجة

بها بجميع مؤثراتها االقتصكادية والجغرافية والفكرية والسككياسية واالجتامعية، والتي تؤثر يف  املحيطة

، فالنظرية البيئية تفرتض أن املشكككالت االنفعالية ال تعود ألسككباب دتها وحتى مامتهاسككلوكها منذ وال 

وراثية فهي ليسككت مرضككاً تصككاب به املراهقة، بل تحدث نتيجة عدم التوازن والتطابق بني املراهقة 

البيئي، فاملراهقة جزء ال ينفصككل عن نظام اجتامعي صككغري، وأن هذه املشكككالت ميكن أن  سككياقوال

 (. 4111دد من عدم التكافؤ بني قدرات املراهقة وتوقعات البيئة ومتطلباتها )القاسم، تتح
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كام تشري هذه النظرية إىل أن أساليب التنشئة االجتامعية التي تتبعها األم مع ابنتها املراهقة 

ليب اأحد العوامل األسكاسكية التي تصكبو سكلوك املراهقة بصبغته االجتامعية، فام متارسه األم من أس

رعكايكة وعنكايكة بكابنتهكا املراهقكة تؤثر تكأثرياً بكالغاً يف توافقها أو عدم توافقها من الناحية االنفعالية 

واالجتامعيكة، فككل ما تكتسكككبه املراهقة من خربات مؤملة ناتجة عن أسكككاليب خاطئة يف التنشكككئة 

يف شكككخصكككيتها، هذا االجتامعيكة تبقى معها طوال حياتها، وتؤدي بها إىل العديد من االضكككطرابات 

باإلضكافة إىل ما متارسكه األم من ضكغوطات وحرمان عىل ابنتها املراهقة من أجل جعلها تسلك سلوكاً 

ناضككجاً من شككأنها أن تجعل من املراهقة أك  عرضككة للمشكككالت االنفعالية واالجتامعية التي تبعدها 

 (.4111عن حالة السواء )جبل، 

 

 عالية واالجتامعية معايري الحكم عىل املشكالت االنف

املشكالت االنفعالية  طبيعة لفهم عليها االعتامد ميكن التي املعايري منهناك العديد 

مبا  توضيحه ميكن ما املعايري هذه ومن اإليجابية، أو بالسلبيةا عليه والحكما وتفسريه واالجتامعية،

 ييل: 

 ذاتنا عىل نحكم أننا يعني وهذا لألفراد، املرجعية األطر عىل الذايت املعيار يعتمد  :الذايت املعيار .0

 التي القناعات عىل اعتامداً  سوي دري أو سوي هو عام نتحدث حينام الفردي الشخيص وكياننا

 بينام صحيح، أنه نعتقد وما فيه، نردب ما مع يتالءم ما هو نظرنا يف السوي والسلوك لدينا،

 (Barlow, 1995 ).ذلك  نقيض السلوك الشاذ يكون

هو معيكار العكادات والتقاليد السكككالدة يف املجتمع الذي يعيش فيه الفرد،  :االجتامعي اراملعيك .4

، أي أن وهكذه العكادات والتقكاليكد هي التي تحدد ما هو مقبول، وما هو دري مقبول يف املجتمع

السككلوك السككوي هو السككلوك املتوافق مع ما هو سككالد يف املجتمع من عادات وتقاليد املجتمع، 

السكككالدة يف هذا  واألهداف القيمالعادات والتقاليد و  هذهالفرد الحفاظ عىل عىل  يجكب هوأنك

 .Richman, 2002)املجتمع )
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ويعني هذا املعيار انحراف السككلوك الشككاذ بشكككل ملحوظ عن السككلوك الذي  املعيار اإلحصككايئ: .5

اد، عظم األفر يفعله معظم األفراد سكواء كان هذا االنحراف أقل، أو أعىل من املتوسكط الحسال مل

 الجامعة أفراد وبني الناس، بني وشكككيوعه السكككلوك تكرار درجة عىل املعيارهذا  حي  يعتمد

 الذي السككلوك أما ، سككوي سككلوك الجامعة إطار يف األدلبية عن يصككدر الذي فالسككلوك، الواحدة

 . (Barlow, 1995)سوي سلوك دري فهو الجامعة هذه إطار يف أقلية عن يصدر

 املعيار هذا ويتفقالسوي هو الفرد الكامل املثايل، ويشري هذا املعيار إىل أن الفرد  ايل:املث املعيار .2

 يف السلبي لالتجاه املخالم االتجاه وهو ،النفسية الصحةمسكتوى  تحديد يف اإليجال االتجاه مع

 .(Richman, 2002 )املرض  من الخلو يف يتمثل السواء أن يرى والذي السوي، التكيم تحديد

يشري هذا املعيار إىل أن الحكم عىل األفراد األسوياء والذين يعانون من مشكالت  النفيس: ملعيارا .0

انفعالية واجتامعية، ال يسكككتند إىل املعايري الثقافية السكككالدة، وإمنا يسكككتند عىل أسكككاس وظيفة 

السكلوك الكيل للشكخصية، أي يتم الحكم عىل أساس معنى السلوك ووظيفته، وليس عىل أساس 

 من عدد عىل تنطوي منظومة بأنها الشككخصككية إىل املعيار هذا ينظر املظهر الخارجي له، حي 

 ب حدى لحق أذى إال ليس السكككلوك يف تحدث املشككككالت التيوأن  ،املتداخلة الفاعلة النظم

النفسككية  الوظالم سككالر يف ذلك وأثر الشككخصككية، منظومة ضككمن املتعددة النفسككية الوظالم

 (Barlow, 1995 ). األخرى

املشكككالت االنفعالية واالجتامعية،  من املعايري التي تحدد اً ( عدد4112ويضككيم الظاهر )

  وهذه املعايري هي: 

 تستمر قد حدوثها مدة ألن عادية، دري السلوك أشكال بعض تكون حي  السلوك: حدوث مدة .0

 .متوقع هو مام بكثري أقل أو بكثري، أطول فرتة

 .بالسلوك الفرد يقوم عندما الجسم يأخذه الذي الشكل وتعني: السلوك طبودرافية .4

 قوياً  يكون قد فالسلوك عادية، دري شدته كانت إذا عادي دري السلوك يكون حي  السلوك: شدة .5

 .واملكان الزمان وفق ضعيفاً  أو، جداً 
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 املتغريات التي تحدد املشكالت االنفعالية واالجتامعية

د من املتغريات التي يتم تحديد املشكككالت االنفعالية ( إىل وجود عد0665يشككري )أبو الرب، 

 واالجتامعية عىل أساسها، وهي: 

وك ، فمثال سلأخرىلكل مرحلة عمرية سلوكيات مختلفة عن سلوكيات يف مراحل عمرية  العمر: .0

 الطفل مختلم عن سلوك املراهق والراشد، فالعمر له دور يف سلوكيات مختلفة.

الشخصية للفرد تحدد السلوك املتوقع منه، فهناك شخص شجا ، فالصفات  الخصالص الشخصية: .4

 وآخر جبان، وآخر سلبي، وآخر إيجال.

فسلوك الفرد الذي نشأ وترعر  يف املدينة يختلم عن سلوك الفرد  العوامل البيئية املحيطة: .5

 الذي نشأ وترعر  يف الريم.

 املراهقات ذوات املشكالت االنفعالية واالجتامعيةخصالص 

 منوذج تحديد الصككعب من هوتنوعها، نجد أن نفعالية واالجتامعيةجة لتعدد املشككاكل اال نتي

املراهقات، وفيام ييل توضيح لهذه  جميع بها االنفعالية واالجتامعية التي تتصكم للمشككالت شكامل

  الخصالص :

 تامعية،املراهقات ذوات املشكالت االنفعالية واالجالكثري من  حي  تتصم به: السلوك العدواين .0

 (.4115)الزدول،  لألوامر والرفض ،والشتم، والفاخ الرضب، ذلك يف ويتمثل

 هادفة وعدم االشرتاك بسلوكيات ،واالنسحاب خوف،الب عادة القلقات تتصكم املراهقات: القلق .4

  (.4116الفشل )القمش واملعايطة،  وىف، النجاح يف القلق ويظهرن ،نبيئته يف

 األخذ أو التهريج، أو الصككاخب، املرح أو ويتمثل يف الفككاخ: نتباهاال  جذب إىل الهادف السككلوك .5

لرجلني، ا أو باليدين جسدية بحركات يقومن وبعضكهن لفظي، تعامل أي يف كلمة من حرف بآخر

 (. 4115من أجل جذب االنتباه )الزدول، 

 إىل العدواين السلوك ومن رسور، إىل حزن من املزاج ويتمثل يف التغري الرسيع يف: االستقرار عدم .2

الذي و  املزاج، يف الحركة، بحي  ال ميكن التنبؤ بهذا التقلب إىل الهدوء ومن اإلنسككحال، السككلوك

وان ما يصدرنه  التهيج،رسيعات بأنهن حي  توصم املراهقات  ظاهر، سكبب وجود دون يحدث

  (.4100)مصطفى،  به يتنبأ ألن قابل دري من سلوك
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 املراهقة رسيعة اسككتجابة وتكون التخطيط، يف وضككعم لتفكري،ا يف ضككعم ويتمثل يف: االندفا  .0

 .(4115خاطئة )الزدول،  االستجابة هذه تكون ما ودالباً  مالمئة، ودري ومتكررة

 املفهوم هذا تعكس وهو إدراك املراهقة لذاتها، ويتمثل بعبارات: متدين سككلبي أو ذات مفهوم .5

حي  تتميز  جيدة، لست أنا أو أبداً، أفوز لن أو مني، أفضل هي أو ذلك، فعل أستطيع  ال : مثل

 ردبة لديها يكون وال النقد، ضد املفرطة بالحسكاسية املراهقة التي تعاين من مفهوم ذات سكلبي

  (.4100)مصطفى،  النشاطات من كثري يف االنخراط يف

املراهقة كام ال ميكن التنبؤ به، ف ،وطول البقاء باالسككتمرار: ويتسككم هذا النشككاط الزالد النشككاط .6

 متواصككل بأنه سككلوكها ويتصككم شككديدة، البيئيةالتي تعاين من النشككاط الزالد تكون ردة فعلها 

 (.4115)الزدول،  وعدواين وعصبي

وهو سلوك انفعايل يتضمن الهروب من مواقم الحياة، التي تعتربها املراهقة وتدركها  :االنسحاب .6

ويتمثل االنسحاب بالعزلة، والخمول، الراحة، عىل إنها أحد األسباب التي ميكن أن تؤدي إىل عدم 

 (.4116)القمش واملعايطة،  ، والقلق، وأحالم اليقظةواالكتئابوالخجل، والخوف، 

وتتخذها املراهقة كعذر من أجل عدم املشاركة يف نشاط معني، : جسمية نفس علل من الشككوى .6

 .(4115)الزدول،  املعدة يف واألمل والغثيان، ،بالصدا  كالتظاهر

النشاطات  من النشكاط، أو الخوف فهم هو عدم : والتي يكون سكببها يف العادةضكعم الدافعية  .01

 (.4116أو املختلفة، أو انخفاض مفهوم الذات نتيجة تكرار الفشل )القمش واملعايطة،  ،الجديدة

 

 العوامل املسببة للمشكالت االنفعالية واالجتامعية:

إىل حدوث املشككككالت االنفعالية واالجتامعية،  تتعدد العوامل التي من شكككأنها أن تؤدي

 وهذه العوامل هي: 
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 أوالً : العوامل النفسية

وتتمثل يف األحداث الحياتية التي تؤثر عىل سلوك الفرد، والتي تكون مرتبطة يف حياة هذا 

الفرد، مثل عدم إشكككبا  حاجاته، وتقديم الحب والحنان له، واسكككتعامل أسكككاليب اإلهامل، والتهديد 

العقاب، والقسوة يف تربيته ورعايته، والشعور بالرفض، ونقص الشعور باألمن االنفعايل واالجتامعي، و 

 لها، وصعوبات التوافق، وعدم االستعدادوخربات الطفولة السيئة، والتعرض ملواقم جديدة من دون 

ملشكالت دوث االقدرة عىل حل املشكالت، والقصور العقيل، ودريها من العوامل التي قد تتسبب يف ح

عي، االجتام واالنسكككحاباالنفعكالية واالجتامعية لديه مثل القلق، واالنطوالية، والسكككلوك العدواين، 

 (.4110ودريها من املشكالت )زهران، 

 

 األرسة: :ثانياً 

باء من أساليب ال  يستخدمهتدعد األرسة ذات تأثري كبري عىل التطور الناميئ املبكر لألبناء، فام 

رق معاملة قد يكون لها األثر األكرب يف ظهور املشكككالت االنفعالية واالجتامعية، فأسككاليب تربوية، وط

التنشككئة األرسية الخاطئة التي ميارسككها الوالدان يف تعاملهم مع األبناء كالتفرقة يف املعاملة، والحامية 

االنفعالية الزالكدة، واالتجكاهكات السكككلبيكة للوالكدين، من شكككأنها أن تؤدي إىل حدوث املشككككالت 

واالجتامعيكة لكدى األبنكاء، كام أن ما تعانيه األرسة  من مشككككالت أرسية كالطالق، والتفكك األرسي، 

واالنفصال عن الوالدين، والحرمان العاطفي، ووجود مناذج سيئة من قبل البالغني يف األرسة، والظروف 

 (. 4110ى األبناء )زهران، االجتامعية واالقتصادية السيئة أثر يف حدوث مثل هذه املشكالت لد

 

 : املدرسة:ثالثاً 

تتمثل العوامل املدرسية املسببة للمشكالت االنفعالية واالجتامعية فيام يتعرض له الفرد من 

إهامل من املدرسككني، وتهكمهم، وسككوء املعاملة، واسككتخدام أشكككال للعقاب التي ميارسككها املعلمون، 

ربر ودري املدروس، والتعزيز الخاطئ لبعض السكككلوكيات، واإلدارة املدرسكككية، وخاصكككة العقاب دري امل

والروتني اليومي املمكل، واضكككطراب العالقكة مع الزمالء، واالمتحانات القاسكككية، واسكككتخدام طرالق 

وأسككاليب تدريس دري مناسككبة، وعدم املرونة بالتدريس، باإلضككافة إىل عدم إتاحة الفرصككة للطلبة يف 

روق الفردية بني الطلبة، والقدوة السكككيئة سكككواء من قبل الزمالء أو إبكداء آرالهم، وعدم مراعاة الف

 (.4115املعلمني أنفسهم )الزدول، 
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 مبوضو  الدراسة الصلةذات ثانياً: الدراسات 
 

يتناول هذا الجزء الدراسكات السككابقة ذات الصلة مبوضو  الدراسة الحالية، وفيام ييل عرضاً 

 لذلك.  

 أوالً: الدراسات العربية

الكشكم عن أهم املشكالت التي تعاين منها الفتاة  إىلهدفت دراسكة ( 4110ماليو ) جرىأ 

املتوسكككطة  تكونت عينة الدراسكككة من طالبات املرحلتني .املراهقة يف املرحلتني املتوسكككطة والثانوية

، وأظهرت النتالج بأنه توجد فروق ذات داللة اً . وكان منهج الدراسكككة وصكككفيوالثكانويكة مبدينة مكة

حصالية يف متوسطات حجم املشكالت بني طالبات املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية لصالح طالبات إ 

نه توجد فروق يف حجم املشككككالت لصكككالح العمر األكرب، وكذلك توجد فروق يف أ املرحلة الثانوية، و 

، وال يعملون حجم املشكككالت ترجع ملهنة األب كونه يعمل أو ال يعمل لصككالح طالبات الباء الذين ال

توى مهنة األم، ومسو توجد فروق يف حجم املشكالت ترجع للقسم الذي تدرس به الطالبات، والدخل، 

 تعليم األب، وكذلك مستوى وثقافة األم.

 

( إىل التعرف عىل مشكككالت املراهقني وعىل العوامل والظروف 4115هدفت دراسككة املجايل )  

( 516مدينة عامن يف األردن. تكونت عينة الدراسكككة من ) االجتامعية التي تكمن وراء املشككككالت يف

طالباً وطالبة يف سن املراهقة. ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد مقياس مشكالت املراهقني. وأشارت 

النتالج إىل وجود فروق ذات داللة إحصككالية يف مسككتوى املشكككالت لدى املراهقني تعزى إىل الجنس، 

شكككالت التي تواجه املراهقني داخل األرسة، واملشكككالت التي تواجه وكذلك ظهرت فروق يف مجال امل

املراهقني داخل املدرسكككة، كام أظهرت النتالج عدم وجود فروق ذات داللة إحصكككالية يف مسكككتوى 

 املشكالت لدى املراهقني تعزى إىل منط املدرسة باستثناء املشكالت االقتصادية.
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القة بني إدراك الرفض الوالدي ورفض األقران ( بدراسكككة بهدف فحص الع4115قام مخيمر )و 

 ( مرهقاً 460والشككعور بالوحدة النفسككية لدى عينة من املراهقني، حي  تكونت عينة الدراسككة من )

 إحصالياً . وأظهرت النتالج  وجود ارتباط موجب دال ( عاماً 00-04، تراوحت أعامرهم ما بني )ومراهقةً 

لنفسكككية لدى كل من املراهقني واملراهقات، ووجود ارتباط بني الرفض الوالدي والشكككعور بالوحدة ا

موجب دال إحصكاليا بني رفض األقران والشكعور بالوحدة النفسية لدى كل من املراهقني واملراهقات، 

 التأثري املشككرتك للرفض الوالدي ورفض األقران لدى كلايد الشككعور بالوحدة النفسككية بفعل وكذلك تز 

 من املراهقني واملراهقات.

 

معرفة املشككالت االجتامعية والنفسية والدراسية التي  إىل( 4112) دراسكة السكبتي وهدفت

( طالبة من طالبات املرحلة املتوسطة 565تكونت عينة الدراسكة من )تواجه املراهقات السكعوديات. 

 أظهرتيف الرياض، ولتحقيق أهداف الدراسكككة تم إعداد مقياس املشككككالت االجتامعية والنفسكككية. 

 نإ هناك ارتباط وثيق بني املشكككالت االجتامعية واملشكككالت النفسككية والدراسككية. وكذلك  إنتالج الن

 املشكالت االجتامعية والنفسية والدراسية تحدث ولكن بدرجة بسيطة. 

 

تحديد حجم املشكككالت االجتامعية والنفسككية  إىلهدفت دراسككة ( 4110املحارب )أجرى و 

 ىلإوحف العوامل املختلفة ) اجتامعية، اقتصادية، بيئية( املؤدية  ، نيونوعيتها بني املراهقني السعودي

ولتحقيق أهداف  ( طالبا وطالبة.56050تكونكت عينكة الكدراسكككة من )ظهور مشككككالت املراهقني. 

 هناك بعض املؤرشات الدراسككة تم إعداد مقياس املشكككالت االجتامعية والنفسككية. أشككارت النتالج أن

تامعي والوالء االقتصككككادي لككدى املراهقني السكككعوديني، ووجود ارتبككاط بني عىل ضكككعم الوالء االج

. ووجود فروق يف املشكككالت االجتامعية والنفسككية وفقاً واملشكككالت النفسككيةاملشكككالت االجتامعية 

 للمدينة التي يدرس بها الطالب.
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قة من هدفت إىل التعرف عىل درجة انتشار مشكالت املراه( دراسة 4110وأجرت الشكهري )

وجهة نظر األخصككاليات النفسككيات والطالبات املراهقات يف مدينة جدة، وتكونت عينة الدراسككة من 

( أخصالية نفسية تابعات لوزارة الرتبية 021( سكنة، و)06-05( طالبة تراوحت أعامرهن ما بني )052)

ني؛ أحداهام بصورتوالتعليم مبدينة جدة. وقد قامت الباحثة بتطوير مقياس ملشكالت مرحلة املراهقة 

خاصكة باملراهقات، واألخرى لألخصكاليات النفسكيات، وقد بينت نتالج الدراسككة أن مشكالت السلوك 

دري املقبول اجتامعياً أبرز املشكالت لدى املراهقات السعوديات، بينام احتلت املشكالت األرسية أدىن 

تي أن املتوسط العام للمشكالت ال ترتيب بني املشكالت التي تواجه املراهقات من وجهة نظرهن. كام

تواجه املراهقات كان متدنياً، أما بالنسكككبة لرتتيب األخصكككاليات النفسكككيات للمشككككالت التي تواجه 

املراهقات فقد كانت املشكككالت النفسككية والسككلوكية أبرز املشكككالت الشككالعة بني املراهقات حسككب 

 تقديرات األخصاليات النفسيات. 

( إىل التعرف عىل مسكككببات االكتئاب، الذي ينترشككك لدى 4110)وهكدفكت دراسكككة الدبّاغ 

( طالبة من الصفني 501املراهقات، يف إطار العالقات األرسية. وأجريت الدراسة عىل عينة تألفت من )

العكارش والحادي عرشككك يف مدارس اإلناث يف محافظة عامن باإلضكككافة إىل والدي الطالبات. وأظهرت 

ة للبنى املعرفية الالتكيفية لدى الباء واألمهات واملراهقات. كام أظهرت النتالج نسككبة شككيو  متقارب

نسكبة شكيو  متقاربة بني املامرسات الوالدية لألمهات والباء كام تدركها املراهقات، وأظهرت النتالج 

فية يوجود ارتبكاطات دالة بني البنى املعرفية الالتكيفية لدى كل من األم واألب والبنى املعرفية الالتك

لدى املراهقات، وارتباطات ضكككعيفة ودالة بني بعض البنى املعرفية الالتكيفية للوالدين واملامرسكككات 

الوالكديكة من وجهكة نظر املراهقكات والبنى املعرفية والالتكيفية لدى املراهقات. كام أن جميع البنى 

 .املعرفية والالتكيفية لدى املراهقات ارتبطت بداللة مع اكتئاب املراهقات

 

 االجتامعية املسككاندة دور عىل التعرف إىل ( دراسككة هدفت الدراسككة4115كام أجرى دياب)

 التأثري وتحديد الضككادطة، لألحداث الفرد تعرض الناتج عن النفيسكك األثر من الواقية العوامل كأحد

 ةالدراس عينة تكونت الفلسطينيني. وقد للمراهقني الصحة النفسية عىل الضكادطة لألحداث السكلبي

 ( سنة، 06( سنة إىل )00بني ) أعامرهم الثانوية، وتراوحت املرحلة طلبة من وطالبة اً طالب (001من )
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 من متعددة ألمناط يتعرضكككون الفلسكككطينيني وقد كانت أهم نتالج الدراسكككة أن املراهقني

 اله تعرض التي الضادطة األحداث درجات بني إحصالياً  دالة عكسية عالقة ضكادطة، وتوجد األحداث

 النفسية الصكحة درجات بني إحصكالياً  دالة طردية عالقة االجتامعية، كام توجد املراهقون واملسكاندة

 درجات بني إحصكككالياً  دالة قوية عالقة عكسكككية وتوجد املسكككاندة االجتامعية، ودرجات للمراهقني

 .الضادطة األحداث ودرجات للمراهقني النفسية الصحة

دفت إىل محاولة التعرف عىل أك  املشكالت شيوعاً ه ( دراسكة4116)وحسكن جالل  أجرىو 

( 51بني طالبات املرحلة الثانوية يف كل من سلطنة عدامن ومملكة البحرين. تكونت عينة الدراسة من )

( 51( معلمة عدامنية، و)51معلمكة من معلامت املرحلة الثانوية من مختلم التخصكككصكككات، منهم )

سكة تم إعداد مقياس يضككم  املشكككالت االجتامعية والنفسية، معلمة بحرينية. ولتحقيق أهداف الدرا

الج أن النتأظهرت املشكالت الصحية والجسمية، ومشكالت أخرى. و املشككالت األكادميية، و واألرسية، 

 أهم املشكالت التي تشيع بني الطالبات يف 

 

ت، ملشكال عدم القدرة عىل مواجهة او عدامن ويف البحرين هي : صعوبة التحكم يف العواطم، 

ام االرتباك عند التحدث أمو وجود خالفات يف محيط األرسة، و عدم القدرة عىل تنظيم أوقات الفراغ، و 

 الغرباء، ودريها من املشكالت.

 

التعرف عىل مسككتوى النمو النفيسكك واالجتامعي لطلبة  إىل( 4116هدفت دراسككة الغصككني )و 

لك التعرف عىل مسكككتوى قدرة طلبة املرحلة وكذ  ،العليا يف البيئة الفلسكككطينية األسكككاسكككيةاملرحلة 

وطالبة يف الصم  اً ( طالب001العليا يف حل املشكالت االجتامعية. تكونت عينة الدراسة من ) األساسية

ولتحقيق هدف الدراسككة قامت الباحثة بتطوير مقياس سككامت الشككخصككية يف ضككوء نظرية التاسككع. 

ظهرت النتالج أن النمو النفيس واالجتامعي لدى اريكسكون، ومقياس حل املشكالت االجتامعية. وقد أ 

الجنسكني مرتفع وقدرة الطلبة املراهقني من كال الجنسككني يف حل املشكالت االجتامعية التي تواجههم 

 متوسطة. 
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االنفعالية بأبعادها  املشككككالت( بدراسكككة هدفت التعرف عىل 4116وقكام أبو جكاموس )

خجل( ومهارات حل املشككككالت لدى املراهقني يف محافظة ، والقلق، والخوف، والاالكتئكاباألربعكة )

( طكالبكاً وطالبة من طلبة املدارس الثانوية يف مدينة رفح. 0160رفح. تكونكت عينكة الكدراسكككة من )

ولتحقيق هدف الدراسكككة قام الباح  بتطوير مقياس االضكككطرابات االنفعالية، ومقياس مهارات حل 

ى لد شككيوعاً ىل أن اضككطراب الخجل هو أك  االضككطرابات املشكككالت لدى الطلبة. أشككارت النتالج إ

ئاب، بني املشكالت االنفعالية بأبعادها األربعة )االكت ةارتباطيالنتالج لوجود عالقة  أشارتالطلبة، كام 

 ومهارات حل املشكالت لدى طلبة الصم الحادي عرش.والقلق، والخوف، والخجل( 

 

للتعرف عىل مكدى تردد املراهقني عىل مقكاهي االنرتنت  ( بكدراسكككة4116قكام الغكامكدي )و            

وعالقته ببعض املشككككالت النفسكككية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة. وقد تكونت 

طالب يف املرحلة الثانوية من املرتددين عىل مقاهي االنرتنت. وقد تم استخدام املنهج  511العينة من 

داة الدراسككة مقياس املشكككالت النفسككية ومقياس اسككتخدامات املراهقني الوصككفي التحلييل، وكانت أ 

نه ال أ أعداد ونسكب املراهقني املستخدمني لإلنرتنت، و  يف هناك تزايد أنالنتالج  أظهرتلالنرتنت. وقد 

بني اسككتجابات أفراد عينة الدراسككة من املراهقني حول املشكككالت  إحصككاليةتوجد فروق ذات داللة 

الذات داخل املدرسكة واملشكالت األرسية الوالدية تتعلق بعمر  الطالب، بينام يوجد الخاصكة بصكورة 

اختالف بني اسككتجابات أفراد عينة الدراسككة حول املشكككالت النفسككية )مشكككالت سككلوكية مدرسككية 

ومشككالت سلوكية عامة ومشكالت انفعالية ومشكالت حول مفهوم الذات والعدوان ومشكالت سوء 

 بعمر الطالب. التوافق( تتعلق 

 

 املعاملة أمناط أثر( اىل التعرف عىل 4116وهدفت دراسكككة ريحاين والذويب والرشكككدان )   

 وطالبة طالبا( 623) ، وتكونت عينة الدراسككة منالنفيسكك تكيفهم يف املراهقون يدركها كام الوالدية

 الصفني عىل موزعني ( عاما06-05بني ) أعامرهم تراوحت الذكور، من (299)و االناث من (324) منهم

 لدراسةا األوىل، واسكتخدمت لعامن والتعليم الرتبية مدارس مديرية مختلم يف الثانوي واألول العارش

فرضككيات  نع لإلجابة الثنايئ التباين تحليل النفيسكك. واسككتخدم والتكيم املعاملة الوالدية، :مقيايس

 ، الدراسة
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 ي ح النفيسككك للمراهقني؛ التكيم يف يةالوالد املعاملة ألمناط أثر وجود النتالج أظهرتو 

 .لديهم النفيس التكيم من مبستويات مرتفعة املراهقون أدركه كام اإليجال املعاملة منط ارتبط

 

( دراسكككة هكدفت اىل الكشكككم عن العالقة بني التوافق النفيسككك 4100وأجرت فروجكة )  

( 541)حي  تكونت عينة الدراسة من االجتامعي والدافعية للتعلم لدى املراهقني يف التعليم الثانوي،

 يف الجزالر،  "بومرداس"مراهق يدرس يف التعليم الثانوي عىل مستوى والية 

ة للتعلم جتامعي والدافعيارتباطية بني التوافق النفيس اال  ىل وجود عالقةإوتوصكلت الدراسة 

عدم  م، كام توصكككلت اىللدى املراهقني أي كلام زاد التوافق النفيسككك اإلجتامعي زادت الدافعية للتعل

وجود فرق بني اإلناث والذكور فيام يخص درجات التوافق النفيسككك االجتامعي يف حني يوجد فرق يف 

 التوافق النفيس لصالح الذكور.

 

 ثانياً: الدراسات األجنبية

بكدراسكككة يف مدينة نيويورك  (   (Emond and Ormel, 2007وقكامكت اميونكد وارميكل 

التعرف عىل الفروق يف مستوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني  إىلهدفت  األمريكية

( مراهقاً ومراهقة. 0625لدراسككة من ) يف ضككوء متغريات الجنس، واملسككتوى الصككفي. تكونت عينة ا

ولتحقيق أهداف الدراسكة تم إعداد مقياس املشكككالت االجتامعية واالنفعالية. أشارت نتالج الدراسة 

إحصالية يف مستوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني تعزى  ةإىل وجود فروق ذات دالل

إحصكككالية يف مسكككتوى املشككككالت  فروق ذات داللةلبكة الذكور، ووجود الجنس، ولصكككالح الط إىل

 االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني تعزى إىل املستوى الصفي، لصالح الطلبة يف الصفوف األعىل. 

دراسكككة يف أملانيا هدفت  (Vierhaus and Lohaus, 2008)وأجرى فريهكاوس ولوهاوس 

ي يعاين منها املراهقون. تكونت عينة الدراسككة التعرف عىل أهم املشكككالت االنفعالية واالجتامعية الت

( طالباً وطالبة من طلبة الصككفوف الرابع، الخامس و السككادس الذين يدرسككون يف املدارس 555من ) 

 األساسية التابعة ملقاطعة بافاريا األملانية. 
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ولتحقيق أهداف الدراسكككة قام الباحثان بتطوير مقياس املشككككالت االنفعالية واالجتامعية.  

أشككارت النتالج إىل أن املشكككالت االجتامعية واالنفعالية لدى الطلبة كانت مبسككتوى مرتفع، وأن أهم 

املشكالت االجتامعية واالنفعالية املسجلة لدى الطلبة يف الصم الثامن كانت النزعة نحو اإلدمان عىل 

ت من اضككطرابا، إضككافة إىل تسككجيل مسككتويات كبرية انتحاريةالكحول واملخدرات، وتطوير نزعات 

صكككورة الذات لديهم. كام أشكككارت النتالج إىل وجود فروق ذات  وانخفاض، االجتامعياألكل، والقلق 

دالله إحصكالية يف مسكتويات املشككالت االنفعالية واالجتامعية تعزى إىل املسكتوى الصككفي، و لصالح 

 طلبة الصم األكرب. 

 

التي  (Brunner, Parzer, Haffner & Resch,  2009)ن يوهدفت دراسكككة برونر وآخر

أجريكت  يف أملكانيكا التعرف عىل الفروق الجنسكككية يف مسكككتوى املشككككالت االنفعالية واالجتامعية 

طالباً  ( 0606)التي يعاين منها املراهقون يف أملانيا. تكونت عينة الدراسة من  االنتحاريةوالسكلوكيات 

املشكككاركون يف الدراسكككة عىل مقياس طوره  وطالبة من طلبة الصكككم التاسكككع يف أملانيا. أجاب الطلبة

 النتحاريةاالباحثون لقياس مسككتوى املشكككالت االنفعالية واالجتامعية، إضككافة ملقياس يقيس النزعة 

لدى املراهقني. أشككارت النتالج إىل أن أهم املشكككالت االجتامعية واالنفعالية كانت املعاناة من بعض 

يف بعض حاالت السلوكيات الخارجة عن القانون. كام أشارت  املزاجية، واملشكاركة االضكطراباتحاالت 

ة إيجابية بني مستوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية وبني النزع ارتباطيهالنتالج إىل أن هناك عالقة 

لدى املراهقني،  كام أشارت النتالج لوجود فروق ذات دالله إحصالية يف مستويات النزعات  االنتحارية

 عزى إىل متغري الجنس، ولصالح اإلناث. ت االنتحارية

 

دراسكككة يف الواليات   (Zaitsoff, Fehon & Grilo,2009)وأجرت زيتوف وفيهون وجريلو 

املتحدة هدفت التعرف عىل الفروق يف مسككتويات املشكككالت االنفعالية واالجتامعية لدى املراهقني. 

( مراهقاً ترتاوح 415( مراهقة و) 465( مراهقكاً ومراهقكة منهم )264تكونكت عينكة الكدراسكككة من )

( سككنة تم اختيارهم بطريقة عشككوالية من عدد من املدارس األمريكية. لتحقيق 06-04أعامرهم بني )

 دة. الوحأهداف الدراسة تم إعداد مقياس القلق االجتامعي، ومقياس تقدير الذات، ومقياس الشعور ب
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الية كانت مرتبطة مع صورة الجسم لدى االجتامعية واالنفع شكارت النتالج إىل أن املشكالتأ

املراهقني واملراهقككات، كام أشككككارت النتككالج  إىل أن املراهقككات لككديهن مسكككتوى أعىل من الكفككايككة 

 االجتامعية مقارنة مع املراهقني. 

 

بدراسة    (Kerremans, Claes and Bijttebier, 2010)وقامت كريماونز وكاليس وبيتجيرب

يف بلجيككا هكدفكت التعرف عىل أهم املشككككالت االنفعكاليكة واالجتامعية التي يعاين منها املراهقون 

الذاتية املدركة واضطرابات املزاج.  تكونت عينة الدراسة وعالقتها باضطرابات األكل، ومستوى الكفاية 

( طكالباً وطالبة من طلبة املرحلتني املتوسكككطة والثانوية يدرسكككون يف املدارس املتوسكككطة 456من )

( سكككنة. تم اسكككتخدام 41 -02والثانوية يف مدينة بروكسكككل البلجيكية، وقد تراوحت أعامرهم بني )

جتامعية، ومقياس الرضا عن صورة الجسم. أشارت النتالج إىل أن أهم مقياس املشكالت االنفعالية واال 

 خفاضاناملشككككالت االجتامعيكة واالنفعكاليكة التي يعاين منها الطلبة املشكككاركني يف الدراسكككة كانت 

مسكتوى الرضا عن صورة الجسم. كام أشارت النتالج إىل  وانخفاضمسكتويات الكفاية الذاتية املدركة، 

لة إحصكككالية يف مسكككتوى املشككككالت االنفعالية واالجتامعية تعزى إىل العمر، وجود فروق ذات دال

الطلبة األكرب عمراً، ووجود فروق ذات داللة إحصكككالية يف مسكككتوى املشككككالت االنفعالية  ولصكككالح

 واالجتامعية تعزى إىل متغري الجنس، ولصالح اإلناث. 

 

دراسة يف مدينة مانشسرت  (Collishaw & Maughan, 2010) وأجرت كوليسيشو وموجهان

االنجليزية هدفت إىل التعرف عىل مستوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني من خالل 

( مراهقاً ومراهقة 606تتبع مسكككتويكات املشككككالت االنفعكاليكة واالجتامعية عىل عينة مكونة من )

أولياء األمور تم اختيارهم عشوالياً. ( من 605( سنة، وعينة مكونة من )06-00تراوحت أعامرهم بني )

ولتحقيق أهداف الدراسككة تم إعداد مقياس املشكككالت االنفعالية واالجتامعية لغايات جمع البيانات 

من املراهقني وأولياء األمور. أشكارت نتالج الدراسكة إىل أن مسككتوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية 

 املراهقني وأولياء األمور. لدى املراهقني كان مرتفعاً من وجهة نظر

  

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Kerremans%2C%20Anneleen%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


www.manaraa.com

37 

 

 

  (Terzian, Hamilton and Ericson, 2011) وقامت ترييزيان وهاملتون واريكسكككون

دراسة يف والية واشنطن األمريكية هدفت إىل التعرف عىل مستوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية ب

( مراهقاً 060الدراسكككة من )لدى املراهقني يف املرحلة الدراسكككية املتوسكككطة والثانوية. تكونت عينة 

( سكككنة، تم اختيارهم عشكككوالياً من مجموعة من املدارس 06-00ومراهقكة تراوحكت أعامرهم بني )

املتوسكككطكة، والثكانويكة. ولتحقيق هدف الدراسكككة تم إعداد مقياس خا  باملشككككالت االجتامعية 

 عية واالنفعالية لدىواالنفعالية. أشككارت نتالج الدراسككة إىل أن مسككتوى انتشككار املشكككالت االجتام

 املراهقني تراوح بني املستوى املتوسط واملرتفع. 

 

دراسة يف مدينة ( Petot, Rescorla and Petot, 2011)وأجرت بيتوت وريسكورال وبيتوت 

الجزالر الجزالرية هدفت إىل التعرف عىل مسكككتوى املشككككالت االجتامعية واالنفعالية لدى عينة من 

( مراهقاً ومراهقة 005يف املراحل الدراسككية املختلفة. تكونت عينة الدراسككة من )املراهقني الجزالريني 

( سكككنة تم اختيارهم عشكككوالياً من عدد من املدارس املتوسكككطة العليا 06-04تراوحت أعامرهم بني )

والثانوية يف مدينة الجزالر. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام بطاقة مالحظة، ومقياس املشكالت 

امعية واالنفعالية املدعد من قبل الباحثني.  أشكككارت نتالج الدراسكككة إىل أن مسكككتوى املشككككالت االجت

ر، خوأن العالقات مع الجنس ال  ،اً متوسكككطكى املراهقني الجزالريني ككان االجتامعيكة واالنفعكاليكة لكد

 والعالقة مع الوالدين من أهم مصادر املشكالت االجتامعية لدى املراهقني الجزالريني.

 

 ,Van Oort)لورد وأورمكل وفريهيلسكككت وهيزينك  -وقكام ككل من فكان أورت ودريفز

Greaves-Lord, Ormel, Verhulst & Huizink, 2011)  بككدراسككككة مخككاطر القلق عىل مرحلككة

( مراهقاً ومراهقة. ولتحقيق أهداف الدراسكككة تم تطوير مقياس 4441املراهقة. تكونت العينة من )

يف مرحلة املراهقة هو نتيجة ارتباط  االسكككتقرارج الكدراسكككة أن عدم مخكاطر القلق.  أشكككارت نتكال

املسكككتويكات العكاليكة من القلق بكالعوامكل الوالدية، وأن الرفض الوالدي مؤرش عىل القلق يف مرحلة 

 املراهقة املبكرة.
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دراسككة يف مدينة أوكالند األمريكية هدفت إىل (  (Shin & Ryan, 2012وأجرى شكني ورايان

التعرف عىل الفروق يف مسكككتوى املشككككالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني يف ضكككوء متغريات 

( مراهقاً ومراهقة تراوحت 060ت عينة الدراسككة من ) واملسككتوى الصككفي. تكون األكادمييالتحصككيل 

( سكنة. اسكتخدمت الدراسككة مقياس املشكالت االجتامعية واالنفعالية، والسجل 06-00أعامرهم بني )

األكادميي للطالب يف عملية جمع املعلومات من أفراد عينة الدراسكة. أشارت نتالج الدراسة إىل وجود 

وى املشككككالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني تعزى إىل فروق ذات دالله إحصكككالية يف مسكككت

تحصككيالً، كام أشككارت النتالج إىل وجود فروق ذات دالله  األقلالتحصككيل األكادميي، لصككالح الطالب 

إحصككالية يف مسككتوى املشكككالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني تعزى إىل املسككتوى الصككفي، 

 لبة يف الصفوف األعىل. وجاءت الفروق لصالح الط

 

بدراسكككة يف بلغاريا هدفت  (Papazova & Antonova, 2012) وقامت بابازوفا وانتونوفا 

إىل التعرف عىل املشكككالت االنفعالية لدى عينة عشككوالية تم اختيارها عشككوالياً من عدد من البيئات 

قني الكذين تم اختيارهم ( مراهقكاً ومراهقكة من املراه516املختلفكة. تكونكت عينكة الكدراسكككة من ) 

عشكوالياً من عدد من املدارس املتوسكطة والثانوية، من مراكز اإلصالح والتأهيل، والسجون. ولتحقيق 

أهداف الدراسكة تم إعداد مقياس املشكالت االنفعالية،  واملقابلة املفتوحة. أشارت النتالج لوجود أثر 

توى املشككككالت االنفعالية التي يعانوا منها. كام للبيئة التي يتواجد فيها املراهق واملراهقة عىل مسككك

أشككارت النتالج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصككالية يف مسككتوى املشكككالت االنفعالية تعزى إىل 

 الجنس.

 

هدفت  األمريكيةدراسة يف مدينة سياتل ( (Wylie & Hassan, 2012وأجرت وييل وحسن  

التعرف عىل الفروق يف مسكتوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني يف ضوء متغريات  إىل

( 06-02تراوحت أعامرهم بني ) ( مراهقاً ومراهقة01املسككتوى الصككفي. تكونت عينة الدراسككة من )

سككنة. ولتحقيق أهداف الدراسككة تم إعداد مقياس املشكككالت االنفعالية واالجتامعية. أشككارت نتالج 

الدراسكككة إىل وجود فروق ذات داللة إحصكككالية يف مسكككتوى املشككككالت االجتامعية واالنفعالية لدى 

 الثانوية. املستوى الصفي، لصالح الطلبة يف الصفوف إىلاملراهقني تعزى 
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 األمريكيةبدراسكككة يف مدينة فيالدلفيا (  (Midgley & Lo, 2013 وقكامكت ميكدجيل ولو

عرف عىل مسكككتوى املشككككالت االجتامعية واالنفعالية لدى عينة من املراهقني. تكونت هدفت إىل الت

( مراهقاً ومراهقة. ولتحقيق هدف الدراسككة تم إعدام مقياس للمشكككالت 4100عينة الدراسككة من )

االنفعالية واالجتامعية التي يعاين منها املراهقني. أشككارت نتالج الدراسككة إىل أن مسككتوى املشكككالت 

امعيكة واالنفعكاليكة لدى املراهقني كان مرتفعاً، كام أشكككارت النتالج إىل وجود فروق ذات دالله االجت

 إحصالية تعزى إىل املرحلة الدراسية، وجاءت الفروق لصالح الطلبة يف املرحلة الصفية األعىل.

 ,Nicole, Buchholz, Boerner) وأجرت نيكول وبوشكولوتز وبورنر وهندرسون ومارك 

Henderson & Mark, 2013)  دراسككة يف كندا هدفت التعرف عىل مسككتويات املشكككالت االنفعالية

( من 522واالجتامعيكة لكدى املراهقكات يف منطقكة أونتكاريو الكنكدية.  تكونت عينة الدراسكككة من )

املراهقات الذين تم اختيارهن عشكككوالياً من عدد من املدارس املتوسكككطة والثانوية. ولتحقيق هدف 

إعداد مقياس تقدير الذات، ومقياس اضكككطرابات األكل. أشكككارت النتالج إىل أن أهم الكدراسكككة تم 

االنفعكاليكة واالجتامعيكة التي تعاين منها املراهقات يف كندا كانت تلك املرتبطة بصكككورة  املشككككالت

 الجسم، واضطرابات األكل، وانخفاض مستوى تقدير الذات.

 

 تعقيب عىل الدراسات ذات الصلة:
لعة الدراسكات ذات العالقة مبوضو  الدراسة الحالية، التعرف عىل املشكالت من خالل مطا

 االنفعالية واالجتامعية التي تواجهها املراهقة يف عالقتها بأمها، ف نه من املمكن مالحظة ما يأيت: 

 االتفاق:  أوجهأوالً: 

(، ودراسة جالل 4112دراسككة السبتي )(، ودراسككة 4110اتفقت الدراسكة الحالية مع دراسكة ماليو ) -

 ( يف هدفها وهو التعرف عىل املشكالت االنفعالية واالجتامعية لدى املراهقات.4116وحسن )

اتفقت الدراسكككة الحالية مع الدراسكككات السكككابقة يف اسكككتخدامها ملقياس املشككككالت االنفعالية  -

 Emond and Ormel, 2007)واالجتامعية كأداة يف عملية جمع البيانات كام يف دراسةاميوند وارميل 

 .(Vierhaus and Lohaus, 2008)فريهاوس ولوهاوس (، ودراسة 
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 االختالف أوجهثانياً: 

بعض الدراسكككات السككابقة من حي  الهدف حي  هدفت الدراسكككة  اختلفت الدراسككة الحالية مع -

الحالية إىل التعرف عىل مستوى املشكالت االنفعالية واالجتامعية التي تواجهها املراهقة يف عالقتها، يف 

  ; Zaitsoff)حني كان هدف الدراسكككات السكككابقة مختلفاً كام يف دراسكككة زيتوف وفيهون وجريلو 

Fehon and. Grilo,2009)   التي هدفت إىل التعرف عىل الفروق يف مستويات املشكالت االنفعالية

 ,Petot;Rescorla and Petot واالجتامعية لدى املراهقني، ودراسكككة بيتوت وريسككككورال وبيتوت 

التي هكدفكت إىل التعرف عىل مسكككتوى املشككككالت االجتامعيكة واالنفعالية لدى عينة من ( (2011

 املراهقني الجزالريني يف املراحل الدراسية املختلفة.

 

 ثالثاً: مدى االستفادة

ي تعاين منها جتامعية التية واال تدعيم اإلطار النظري للدراسة الحالية فيام يتعلق باملشكالت االنفعال -

 .املراهقات

بناء وتطوير أداة الدراسكة الحالية فيام يتعلق مبسككتوى املشكالت االنفعالية واالجتامعية من وجهة  -

 .هاتواألم اتنظر املراهق

مناقشة النتالج التي تم التوصل إليها حول املشكالت االنفعالية واالجتامعية من حي  مدى االتفاق  -

 ختالف.واال 
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  لفصل الثال ا
 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثال 

 الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصكل منهجية الدراسكة، وأفراد عينة الدراسة، وأداة الدراسة، وطرق استخال  

دالالت صدقها وثباتها، ومتغريات الدراسة، وإجراءاتها، واألساليب اإلحصالية املستخدمة يف استخال  

 الج.النت

 

 منهج الدراسة
تم إتبا  املنهج الوصككفي التحلييل، ملناسككبته لهدف الدراسككة الحالية، إذ يهتم هذا املنهج 

بالحالة الراهنة للظاهرة املراد قياسككها، من حي  طبيعة الظروف واملامرسككات واالتجاهات السككالدة 

  املستقبل.حول الظاهرة الحالية، ويشتمل مجموعة من املحاوالت للتنبؤ بالوقالع يف

 

 أفراد عينة الدراسة 
من  مراهقكةً  ( طكالبكةً 211، و)اً ( أمكّ 211منهم ) ( فرد611أفراد عينكة الكدراسكككة من ) تكون

الطكالبكات من مرحلتي الكدراسكككة اإلعكدادية والثانوية يف املدارس التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف 

بالطريقة العشوالية البسيطة،  ن  ذ تم اختياره، إ 4104/4105منطقة كفركنا يف فلسطني للعام الدرايس 

 أمهاتلك ، وكذ ف الصكم يف املرحلتني  الدراسيتنيأي تم اختيار جميع الطالبات املتواجدات داخل در 

 ( يبني توزيع أفراد عينة الدراسة.0والجدول ). ن تم التطبيق عليهاللوايتالطالبات 

 (0الجدول )
 رحلة التعليميةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب امل

 املرحلة التعليمية
 للطالبات

 النسبة العدد الفئات

 إعدادية
 %40 411 املراهقة

 %40 411 األم

 ثانوية
 %40 411 املراهقة

 %40 411 األم
 %100 611 املجمو 
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 الدراسة: اأدات
 

 مقيايس املشكالت االنفعالية واالجتامعية  

كالت االنفعالية واالجتامعية اسكككتناداً إىل الخطوات قامت الباحثة ببناء أداتني لقياس املشككك

 التالية: 

؛ شككاهني، 4112)السككبتي،  الدراسككات السككابقة املتعلقة باملشكككالت االنفعالية واالجتامعيةمراجعة  -

 (. 4116؛ ملحم، 4116؛ الغامدي، 4116؛ العصيمي، 4116

وأهداف الدراسة الحالية ومجتمعها  اختيار فقرات من تلك املقاييس، وإعادة صكيادتها مبا يتناسكب -

 وبيئتها الجديدة.

موزعكة عىل بعككدين هام:  ة( فقر 00كتككابكة فقرات األداتني بصكككورتهام األوليككة والتي تكونككت من ) -

(، 00-46(، واملشكككالت االجتامعية ومتثلها الفقرات )45-0املشكككالت االنفعالية ومتثلها الفقرات من )

حداهام تقيس مسككتوى املشكككالت االنفعالية واالجتامعية من وجهة وللمقياس صككورتني متطابقتني إ 

فعالية واالجتامعية من وجهة نظر األم، وتم نظر املراهقة، واألخرى تقيس مسكككتوى املشككككالت االن

اعتامد التدرج الخاميس )كبرية جداً، كبرية، متوسكككطة، قليلة، قليلة جداً(، وتم تصكككحيح األداتني من 

 (.0. امللحق)(1,2,3,4,5)خالل إعطاء التدريج السابق األرقام 

 

 صدق األداة األوىل: مقياس املشكالت االنفعالية

 داة بطريقتني، هام:تم التحقق من صدق األ 

 أوالً: صدق املحكمني

تم التحقق من دالالت صكككدق محتوى أداة الدراسكككة مقياس املشككككالت االنفعالية صكككورة 

املراهقككة، وصكككورة األم بعرضكككهام بصكككورتهام األوليككة عىل مجموعككة من املحكمني من ذوي الخربة 

رشاد ، والقياس والتقويم واإلواالختصا  من أعضاء هيئة التدريس يف تخصصات علم النفس الرتبوي

(. وذلك بهدف الوقوف عىل دالالت الصكككدق الظاهري 4النفيسككك يف جكامعة عامن العربية. ملحق )

لألداة لتتنكاسكككب مع أدراض الكدراسكككة وبيئتهكا الجديدة، وتم التحكيم وفق املعايري التية: مالءمة 

 الفقرات للمقياس، وسالمة صيادة الفقرات،
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ن الناحية اللغوية. ويف ضوء تلك املقرتحات تم األخذ مبا يتفق عليه ومدى وضكوح املعنى م 

( من األساتذة حول التعديل املطلوب، وتم إخراج كل من أداة الدراسة بصورتها النهالية كام يف 61%)

 (. 5امللحق)

ة يوقد كانت أبرز التعديالت التي أشار املحكمون إليها تعديل صيادة بعض فقرات املشكالت االنفعال

)صككورة املراهقة، وصككورة األم(، وبهذا تكّون املقياسككني )صككورة املراهقة، وصككورة األم( يف صككورتهام 

 ( فقرة.45النهالية من )

 

 : قياس املشكالت االنفعاليةمؤرشات صدق البناء مل

السككتخراج دالالت صككدق البناء للمقياس، اسككتخرجت معامالت ارتباط فقرات املقياس مع 

( أماً 00( فرداً بواقع )51عينة اسكككتطالعية من خارج عينة الدراسكككة تكونت من ) الكدرجة الكلية يف

( مراهقة، حي  تم تحليل فقرات املقياس وحسككاب معامل ارتباط الفقرة مع املقياس، حي  أن 00و)

معامل االرتباط ميثل داللة للصكدق بالنسكبة لكل فقرة يف صورة معامل ارتباط بني كل فقرة واملقياس 

 ( يبني ذلك.4الجدول )ككل، و 

 (4الجدول )
 معامالت االرتباط بني الفقرات ومقياس املشكالت االنفعالية

  

 (51العينة ككل )ن=  (00عينة املراهقات )ن =  (00عينة األمهات )ن = 

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة 

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة 

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة 

1 0.77** 14 0.55** 1 1.61** 14 1.51** 1 0.79** 14 0.57** 
2 0.74** 00 0.70** 2 1.66** 00 1.56** 2 0.76** 00 0.69** 
3 0.61** 16 0.73** 3 1.00** 16 1.56** 3 0.58** 16 0.71** 
4 0.60** 17 0.58** 4 1.55** 17 1.54** 4 0.61** 17 0.60** 
5 0.77** 18 0.84** 5 1.61** 18 1.66** 5 0.78** 18 0.81** 
6 0.80** 19 0.70** 6 1.62** 19 1.60** 6 0.82** 19 0.72** 
7 0.75** 20 0.69** 7 1.66** 20 1.50** 7 0.77** 20 0.66** 
8 0.76** 21 0.61** 8 1.60** 21 1.05** 8 0.79** 21 0.59** 
9 0.78** 22 0.66** 9 1.60** 22 1.64** 9 0.77** 22 0.69** 

10 0.41** 23 0.84** 10 1.56** 23 1.66** 10 0.40** 23 0.82** 
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 (.1.10* دالة إحصاليا عند مستوى الداللة )
 (.1.10** دالة إحصاليا عند مستوى الداللة )

قرات مقياس املشككككالت ( أن معكامالت االرتبكاط بني كل فقرة من ف4نالح  من الجكدول ) 

ودالة  ( للعينة الكلية وهي معامالت ارتباط مقبولة1.65-1.21االنفعالية واملقياس ككل تراوحت بني )

( وتشكري اىل صدق املقياس وصالحية جميع الفقرات ألدراض تطبيق α  ≤0.05) عند مسكتوى الداللة 

 الدراسة، ولذلك مل يتم حذف أي من هذه الفقرات.

 

 ة األوىل: مقياس املشكالت االنفعاليةثبات األدا 

 -للتأكد من ثبات مقياس املشككككالت االنفعالية قامت الباحثة باسكككتخدام  طريقة االختبار 

 من خارج عينة الدراسككة ( من خالل تطبيق األداة عىل عينة اسككتطالعيةtest-retestوإعادة االختبار )

طالبات املراهقات، وبفاصكل زمني مدته أسبوعان ( طالبة من ال00( أماً و)00( فرداً منهم )51بلغت )

سككب معامل ارتباط بريسككون بني درجات التطبيقني لحسككاب معامل  بني التطبيقني األول والثاين ثم حد

( للعينة ككل. أما الطريقة الثانية فتمت من خالل حسكككاب معامل اإلتسكككاق 911.الثبات الذي بلو )

خ ألفا، للتأكد من االتسكككاق الداخيل للمقياس، إذ بلو الداخيل املحسكككوب باسكككتخدام معادلة كرونبا 

( يبني معامالت ثبات اإلعادة واالتسكككاق الداخيل 5( للعينكة ككل. والجدول )0.93معكامكل الثبكات )

 ملقياس املشكالت االجتامعية.

 (5الجدول )
 معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخيل كرونباخ ألفا ملقياس املشكالت اإلنفعالية

 

 

  

11 0.77** 24 0.66** 11 1.60** 24 1.62** 11 0.74** 24 0.70** 
12 0.43** 25 0.80** 12 1.26** 25 1.60** 12 0.45** 25 0.83** 
13 0.55** 26 0.79** 13 1.51** 26 1.66** 13 0.58** 26 0.78** 

 االتساق الداخيل ثبات اإلعادة ياساملق
 املشكالت اإلنفعالية
 )عينة األمهات(

1.65 1.65 

 املشكالت اإلنفعالية 
 )عينة املراهقات(

1.66 1.60 

 املشكالت اإلنفعالية 
 )العينة ككل(

1.60 0.93 
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 صدق املقياس األداة الثانية: مقياس املشكالت االجتامعية

 ريقتني، هام:تم التحقق من صدق األداة بط

 أوالً: صدق املحكمني

تم التحقق من دالالت صككدق محتوى أداة الدراسككة املشكككالت االجتامعية صككورة املراهقة، 

وصكورة األم بعرضكهام بصكورتهام األولية عىل مجموعة من املحكمني من ذوي الخربة واالختصا  من 

 تقويم واإلرشككاد النفيسكك يفأعضككاء هيئة التدريس يف تخصككصككات علم النفس الرتبوي، والقياس وال

(. وذلك بهدف الوقوف عىل دالالت الصدق الظاهري لألداة لتتناسب 4جامعة عامن العربية. ملحق )

مع أدراض الكدراسكككة وبيئتهكا الجديدة، وتم التحكيم وفق املعايري التية: مالءمة الفقرات للمقياس، 

غوية. ويف ضوء تلك املقرتحات تم األخذ وسالمة صيادة الفقرات، ومدى وضوح املعنى من الناحية الل

( من األساتذة حول التعديل املطلوب، وتم إخراج أداة الدراسة بصورتها النهالية %61مبا يتفق عليه )

 (. 5كام يف امللحق )

 

وقد كانت أبرز التعديالت التي أشكار املحكمون إليها تعديل صكيادة بعض فقرات املشكالت 

، 25، 56، 54، 50، 46، 46، وصورة األم(، كام تم حذف مثان فقرات هي )االجتامعية )صكورة املراهقة

( من مقياس املشكالت االجتامعية لكل من )صورة املراهقة، وصورة األم( لعدم مالءمتها لهذا 01، 25

 ( فقرة.06املقياس، وبهذا تكّون املقياس )صورة املراهقة، وصورة األم( يف صورته النهالية من )

 : قياس املشكالت االجتامعيةالبناء ملمؤرشات صدق 

 

السكتخراج دالالت صكدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط فقرات املقياسني مع 

( أماً 00( فرداً بواقع )51الكدرجة الكلية يف عينة اسكككتطالعية من خارج عينة الدراسكككة تكونت من )

ارتباط الفقرة مع مقياس املشكالت  ( مراهقة، حي  تم تحليل فقرات املقياس وحسكاب معامل00و)

االجتامعية، حي  أن معامل االرتباط ميثل داللة للصككدق بالنسككبة لكل فقرة يف صككورة معامل ارتباط 

 ( يبني ذلك.2بني كل فقرة وبني األداة ككل، والجدول )
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 (2الجدول )
 معامالت االرتباط بني الفقرات ومقياس املشكالت اإلجتامعية

 

 (.1.10* دالة إحصاليا عند مستوى الداللة )
 (.1.10** دالة إحصاليا عند مستوى الداللة )

 
( أن معككامالت االرتبككاط بني كككل فقرة من فقرات األداة واألداة ككككل للعينككة 2يالح  من الجككدول )

≥  α) لداللةدالة احصكككالياً عند مسكككتوى ا( وهي معامالت ارتباط 1.60-0.42الكلية تراوحت بني )

( وبالتايل فان مؤرشات الصدق مقبولة ألدراض تطبيق الدراسة، ولذلك مل يتم حذف أي من هذه 0.05

  الفقرات.

 ثبات األداة الثانية: مقياس املشكالت االجتامعية

 -للتأكد من ثبات مقياس املشككككالت االجتامعية قامت الباحثة باسكككتخدام  طريقة االختبار 

 من خارج عينة الدراسة ( من خالل تطبيق األداتني عىل عينة استطالعيةtest-retestوإعادة االختبار )

( طالبة من الطالبات املراهقات، وبفاصكل زمني مدته أسبوعان 00( أماً و)00( فرداً منهم )51بلغت )

سككب معامل ارتباط بريسككون بني درجات التطبيقني لحسككاب معامل  بني التطبيقني األول والثاين ثم حد

 ( للعينة ككل. أما الطريقة الثانية891.ثبات الذي بلو )ال

  

 (51العينة ككل )ن=  (00عينة املراهقات )ن =  (00)ن = عينة األمهات 

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 االرتباط
مكككككككع 
 األداة

رقككككم 
 الفقرة

معككامل 
 طااالرتب

مكككككككع 
 األداة

27 1.65 36 1.61** 27 1.61** 36 1.55** 27 0.71** 36 0.68** 
28 1.26 37 1.55** 28 1.21** 37 1.50** 28 0.42** 37 0.62** 
29 1.20 38 1.26** 29 1.26** 38 1.00** 29 0.44** 38 0.51** 
51 1.22 39 1.56** 51 1.01** 39 1.64** 51 .461** 39 0.68** 
50 1.52 40 1.56** 50 1.55** 40 1.21** 50 0.63** 40 0.39** 
32 1.00 41 1.61** 32 1.02** 41 1.50** 32 0.52** 41 0.67** 
33 1.60 42 1.22** 33 1.60** 42 1.24** 33 0.73** 42 0.43** 
34 1.56 43 1.26** 34 1.65** 43 1.01** 34 0.73** 43 0.49** 
35 1.66**   35 1.65**   35 0.75**   
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الداخيل املحسوب باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،  االتساقفتمت من خالل حساب معامل  

( يبني 0( للعينة ككل. والجدول )0.85للتأكد من االتسكككاق الداخيل للمقياس، إذ بلو معامل الثبات )

 خيل للمقياس.معامالت ثبات اإلعادة واالتساق الدا

 (0الجدول )
 معامل ثبات اإلعادة واالتساق الداخيل كرونباخ ألفا ملقياس املشكالت االجتامعية

 

 

 

 

 

 

 تصحيح مقيايس الدراسة:

( فقرة موزعة 25ن )صكورة املراهقة، وصورة األم( يف صورتهام النهالية من )اتكّون املقياسك

 "كرتلي"التدرج الخاميس من نو  املشككككالت االجتامعية، و عىل بعدين، هام: املشككككالت االنفعالية، 

، 0قليلة جداً(. وتم تصحيح املقياسني من خالل إعطاء الدرجات ))كبرية جداً، كبرية، متوسكطة، قليلة، 

( عىل التوايل للبكدالل يف حال الفقرات املوجبة، وعكس األوزان يف حال الفقرات السكككلبية. 0، 4، 5، 2

ملعيار استخدم ا )صورة املراهقة، وصورة األم( املشكالت االنفعالية واالجتامعيةوللحكم عىل مسكتوى 

 ستخدام املعادلة التية:اإلحصايئ، با

   0.55=    2  =        0-0  =  الحد األدىن )للتدرج(  –الحد األعىل  طول الفئة  =    

   5              5عدد الفئات املفرتضة                                       

 

 فكانت املستويات ثالثة كالتايل:

 0+0.55 =4.55(،  4.55وأقل من  -0رتاوح متوسكطها الحسال بني )، وبذلك تكون الفقرات التي ي

 .اً املشكالت االنفعالية واالجتامعية منخفضتعني أن مستوى 

  

 االتساق الداخيل ثبات اإلعادة املقياس
 املشكالت االجتامعية

 )عينة األمهات(
1.60 1.66 

 املشكالت االجتامعية
 )عينة املراهقات(

1.65 1.60 

  االجتامعيةاملشكالت 
 عينة ككل()لل

1.66 0.85 
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 4.52 +0.55 =5.56( وأقل من -4.52، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسككطها الحسككال بني

 .ة واالجتامعية متوسطاً املشكالت االنفعالي(، تعني أن مستوى 5.56

 5.56 +0.55 =0( تعني أن 0-5.56، وبذلك تكون الفقرات التي يرتاوح متوسككطها الحسككال بني ،)

 .اً مرتفعاملشكالت االنفعالية واالجتامعية مستوى 

 إجراءات الدراسة:
 

 ألدراض تحقيق أهداف الدراسة تم القيام باإلجراءات وفق الخطوات التية:

 راسات ذات الصلة واملقاييس.مراجعة األدب النظري املتعلق باملوضو  من حي  الد 

  إعداد أدايت الدراسككة بصككورتهام النهالية )صككورة املراهقة، وصككورة األم(، بعد التأكد من دالالت

صكدقهام وثباتهام من خالل عرضهام عىل لجنة من املحكمني املتخصصني من أعضاء هيئة التدريس يف 

ام طالعية من خارج عينة الدراسة، واستخدجامعة عامن العربية، باإلضافة إىل تطبيقهام عىل عينة است

 األساليب اإلحصالية املناسبة والتحقق من دالالت صدقها وثباتها ليك تكون جاهزة للتطبيق.

 ىل إ اً الحصكول عىل كتاب تسهيل مهمة من عامدة البح  العلمي يف جامعة عامن العربية، موجه

 تطبيق من أجل تسهيل مهمة الباحثة.مديرية الرتبية والتعليم يف منطقة كفركنا املعنية بال

 نسبتها بالنسبة ملجتمع الدراسة.تحديد عينة الدراسة وتحديدها و  اختيار 

  قامت الباحثة بتقديم رشح عن أهداف الدراسة وأدراضها، وبيان أن املعلومات التي تم الحصول

 عليها لن تستخدم إال ألدراض البح  العلمي وستعامل برسية.

  زيع أدايت الدراسكككة عىل أفراد العينة من املراهقات، ثم طلبت الباحثة من قكامكت البكاحثكة بتو

وقت ال نهقة )صكككورة املراهقة(، حي  تم إعطا  الطالبات اإلجابة عىل فقرات املقياس الخا  باملراه

الكايف لإلجابة عىل فقرات  املقياس، وبعد أن فردت الطالبات من اإلجابة عىل املقياس، قامت الباحثة 

ب من أفراد عينة الدراسة )املراهقات( بأن يقدمن بأخذ مقياس املشكالت االنفعالية واالجتامعية بالطل

)صكورة األم( إىل املنزل من أجل اسكتكشاف آراء األمهات حول املشكالت االنفعالية واالجتامعية التي 

 يواجهنها يف عالقاتهن ببناتهن املراهقات، 
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 ت حول كيفية اإلجابة عىل هذا املقياس حتى يتسكككنى حي  قامت الباحثة بتقديم رشح للطالبا

 لألمهات من اإلجابة عىل فقرات املقياس بشكل صحيح، حي  استغرق تطبيق املقياس إثنا عرش يوماً. 

  جمع البيكانكات والقيكام بتصكككنيفهكا وتكدقيقهكا، والتكأككد من اكتامل عنكارصها وهي املعلومات

سكككتجابة عىل جميع الفقرات ألدراض التحليل الشكككخصكككية التي تخص املسكككتجيب، والتحقق من اال

( لتحليل البيانات SPSSاإلحصكايئ، ومن ثم إدخالها يف ذاكرة الحاسوب، واستخدام التحليل اإلحصايئ )

 والحصول عىل النتالج.

 .مناقشة النتالج ووضع التوصيات املناسبة يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتالج 

 متغريات الدراسة: 
 

 الدراسة عىل املتغريات التية: اشتملت

 املشكالت االنفعالية. -

 املشكالت االجتامعية. -

 املرحلة الدراسية: ولها مستويان )إعدادي، ثانوي(.  -

 

 األساليب املستخدمة اإلحصالية: 
 

 لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام األساليب اإلحصالية التية:

 توسطات واالنحرافات املعيارية.لإلجابة عن السؤال األول تم استخدام امل -

 لإلجابة عن السؤال الثاين تم استخدام املتوسطات واالنحرافات املعيارية. -

 (.تلإلجابة عن السؤال الثال  تم استخدام املتوسطات واالنحرافات املعيارية، واختبار ) -

 ت(.ر )لإلجابة عن السؤال الرابع تم استخدام املتوسطات واالنحرافات املعيارية، واختبا -

لإلجابة عن السكككؤال الخامس تم اسكككتخدام املتوسكككطات واالنحرافات املعيارية، وتحليل التباين  -
  الثنايئ. 
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  عل الرابالفص
 عرض النتالج
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 الفصل الرابع

 عرض النتالج

الكشكككم عن واقع املشككككالت االنفعالية واالجتامعية التي تواجه هدفت الدراسكككة الحالية 

 ، وقد تمبكأمهكاتهن يف منطقكة كفركنكا من وجهكة نظر املراهقكات واألمهكاتاملراهقكات يف عالقكاتهن 

 الحصول عىل نتالج الدراسة، وعرضها تسلسالً وفقاً ألسئلتها، عىل النحو األيت:  

 

 األول:أوالً: النتالج املتعلقة بالسؤال 
 وجهة نم مهاتهنبأ  عالقاتهن يف املراهقات تواجه التي االنفعالية املشكككالت أهم "ما الذي نص عىل 

 "واألمهات؟ املراهقات نظر

مشكالت للاملعيارية لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات  

فيام و  واألمهات، املراهقات نظر وجهة من تهناالنفعالية التي تواجهها املراهقات يف عالقاتهن بأمها

 ييل عرض نتالج السؤال األول.

 املراهقة أوالً: صورة

للمشككككالت االنفعالية التي تواجهها املعيارية ( املتوسكككطات الحسكككابية واالنحرافات 5يبني الجدول )

 .تهن من وجهة نظر املراهقاتاملراهقات يف عالقاتهن بأمها

 

 (5الجدول )
هن تللمشكالت االنفعالية التي تواجه املراهقات يف عالقااملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 من وجهة نظر املراهقات مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية بأمهاتهن
 

  

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسككككط 

 الحسال
االنككحككراف 
 املعياري

 املستوى

 متوسطة 1.31 3.03 أشعر بأن مزاجي متقلب. 20 1
 متوسطة 1.23 2.91 أدضب ألبسط األسباب. 3 2
 متوسطة 1.20 2.65 تقبل.تنتابني مشاعر الخوف من املس 4 3

4 21 
 أشكككعر باالرتباك عند الحدي  مع من هم أكرب سكككناً 

 مني.
2.64 1.29 

 متوسطة

 متوسطة 1.40 2.59 أفكر كثرياً مبسالة فقداين لوالديت.  12 5
 متوسطة 1.35 2.51 أكره القيود التي تفرضها والديت عيّل. 14 6
 متوسطة 1.23 2.50 يت.أجد صعوبة يف التعبري عن مشاعري لوالد 2 7
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، حي  جاءت (3.03-1.88املتوسكككطات الحسكككابية قد تراوحت بني )أن ( 5يبني الجكدول )

وجاءت  ،(5.15يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسال بلو )" أشعر بأن مزاجي متقلبونصها "( 41) ةالفقر 

بينام جاءت  (.2,91أدضكب ألبسكط األسكباب" باملرتبة الثانية ومبتوسكط حسال )( ونصكها "5الفقرة )

وبلو  .(0.66باملرتبة األخرية ومبتوسككط حسككال بلو )أكره الحدي  مع والديت" "ونصككها ( 42)الفقرة 

 (، ومبستوى منخفض.4.55ككل ) للمشكالت االنفعاليةاملتوسط الحسال 

 ثانياً: صورة األم

للمشككككالت االنفعالية التي تواجهها املعيارية املتوسكككطات الحسكككابية واالنحرافات  (6يبني الجدول )

 .تهن من وجهة نظر األمهاتاملراهقات يف عالقاتهن بأمها

  

 متوسطة 1.36 2.50 أنزعج من تدخل والديت يف أمور حيايت. 23 6
 متوسطة 1.27 2.46 الجأ إىل الهروب من األشياء دري السارة.  17 9

 متوسطة 1.23 2.43 أشعر بالقلق دون سبب واضح. 7 10
 متوسطة 1.25 2.41 تتملكني أفكار مزعجة. 9 11
 متوسطة 1.30 2.41 حل املشكالت التي تواجهني مع والديت. لدي تردد يف 15 11
 منخفضة 1.33 2.24 يضايقني عدم اهتامم والديت ل. 5 13
 منخفضة 1.29 2.24 عندما أدضب من والديت أقول كالماً دري اللق لها. 10 13
 منخفضة 1.21 2.18 أشعر باالنزعاج عند تواجدي يف املنزل. 11 15
 منخفضة 1.37 2.17 ساس باألمان مع والديت.أفتقر لإلح 13 16
 منخفضة 1.29 2.17 أتضايق من نصالح والديت يل. 25 16
 منخفضة 1.24 2.16 أشعر أن والديت تفضل أخويت عني. 1 18
 منخفضة 1.17 2.15 ألوم نفيس عىل كل يش يحدث يف األرسة. 19 19
 منخفضة 1.24 2.12 أشعر بالعزلة. 6 20
 منخفضة 1.32 2.09 عم مكانتي بني أفراد أرسيت.أشعر بض 26 21
 منخفضة 1.20 2.06 أفتقر لدعم والديت يل. 8 22
 منخفضة 1.13 2.06 تنقصني الثقة بالنفس. 22 22
 منخفضة 1.24 2.05 ينتابني الشعور بالخوف من والديت. 16 24
 منخفضة 1.23 2.05 لدي شعور بالغربة يف جو األرسة. 18 24
 منخفضة 1.12 1.88 ه الحدي  مع والديت.أكر  24 26
 منخفضة 841. 2.33 الدرجة الكلية  
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 (6الجدول )
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمشكالت االنفعالية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهن 

 مهات مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابيةبأمهاتهن من وجهة نظر األ 
 

 

  

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 
 الحسال

االنككحككراف 
 املعياري

 املستوى

 مرتفعة 771. 4.33 تنزعج ابنتي من تدخيل يف أمور حياتها. 23 1
 مرتفعة 0.95 4.08 تتضايق ابنتي من نصالحي لها. 25 2
 مرتفعة 0.97 4.04 تشعر ابنتي بأن مزاجها متقلب. 18 3
 مرتفعة 0.95 4.01 تكره ابنتي القيود التي افرضها عليها. 20 4
 مرتفعة 0.95 3.94 تغضب ابنتي ألبسط األسباب. 3 5
 مرتفعة 0.97 3.83 تتملك ابنتي أفكار مزعجة. 9 6
 متوسطة 0.78 3.66 تشعر ابنتي بالقلق دون سبب واضح. 7 7
 متوسطة 0.88 3.53 مشاعرها يل.ال تستطيع ابنتي التعبري عن  2 8
 متوسطة 0.98 3.52 تشعر ابنتي بالعزلة. 6 9

 متوسطة 0.83 3.51 تتضايق ابنتي من عدم اهتاممي بها.  5 10
 متوسطة 0.90 3.48 تشعر ابنتي بأنني أفّضل أخوتها عليها. 1 11
 متوسطة 0.76 3.41 تفكر ابنتي كثريا مبسألة فقدانها يل.  4 12
 متوسطة 0.66 3.32 شعر ابنتي باالرتباك عند الحدي  مع من هم أكرب سناً منها.ت 19 13
 متوسطة 0.86 3.26 تشعر ابنتي بعدم دعمي لها. 8 14
 متوسطة 0.81 3.26 تشعر ابنتي بضعم مكانتها بني أفراد األرسة. 26 14
 سطةمتو 0.65 3.17 لدى ابنتي تردد يف حل املشكالت التي تواجهها معي. 22 16
 متوسطة 0.68 3.15 ينتاب ابنتي مشاعر الخوف من املستقبل. 12 17
 متوسطة 0.75 3.13 تلجأ ابنتي إىل الهروب من األشياء دري السارة.  16 18
 متوسطة 0.76 3.03 تلوم ابنتي نفسها عىل كل يش يحدث داخل األرسة. 21 19
 متوسطة 0.71 2.98 تشعر ابنتي بالخوف مني. 11 20
 متوسطة 0.72 2.98 تشعر ابنتي باالنزعاج أثناء تواجدها يف املنزل.  15 20
 متوسطة 0.75 2.87 لدى ابنتي الشعور بالغربة يف جو األرسة. 17 22
 متوسطة 0.83 2.76 تنقص ابنتي الثقة بالنفس. 14 23
 متوسطة 0.83 2.75 تفتقر ابنتي األمان معي. 13 24
 متوسطة 0.71 2.55 تكره ابنتي الحدي  معي. 24 25
 متوسطة 0.76 2.16 عندما تشعر ابنتي بالغضب مني تقول كالماً دري اللق يل. 10 26
 متوسطة 0.44 3.33 الدرجة الكلية  
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، حي  جاءت (4.33-2.16املتوسكككطات الحسكككابية قد تراوحت بني )أن ( 6يبني الجكدول )

لو يف املرتبة األوىل ومبتوسككط حسككال ب" هاتنزعج ابنتي من تدخيل يف أمور حيات" ونصككها( 45) ةالفقر 

تتضايق ابنتي من نصالحي لها" باملرتبة الثانية ومبتوسط حسال ( ونصها "40، وجاءت الفقرة )(4.33)

عندما تشعر ابنتي بالغضب مني تقول كالماً دري اللق "ونصكها ( 01)بينام جاءت الفقرة (، 2.16بلو )

ل كك للمشكالت االنفعاليةوبلو املتوسط الحسال  .(2.16 بلو )باملرتبة األخرية ومبتوسكط حسكاليل" 

 ( ومبستوى تقدير متوسط.3.33)

 الثاينالنتالج املتعلقة بالسؤال ثانياً: 
 وجهة من بأمهاتهن عالقاتهن يف املراهقات تواجه التي االجتامعية املشكككالت أهم ماالذي نص عىل "

   واألمهات؟" املراهقات نظر

مشكالت لهذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للإلجابة عن  

فيام و  ،واألمهات من وجهة نظر املراهقات االجتامعيكة التي تواجكه املراهقكات يف عالقكاتهن بأمهاتهن

 ييل عرض نتالج السؤال الثاين.

 أوالً: صورة املراهقة

لمشككككالت االجتامعية التي تواجه فات املعيارية ل( املتوسكككطات الحسكككابية واالنحرا6يبني الجدول )

 من وجهة نظر املراهقات. املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن
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 (6الجدول )
ن لمشكالت االجتامعية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهلاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ملتوسطات الحسابيةمرتبة تنازلياً حسب ا من وجهة نظر املراهقات بأمهاتهن
 

 

 ة، حي  جاءت الفقر (3.69-2.00املتوسطات الحسابية قد تراوحت بني)أن ( 6يبني الجدول )

وجاءت  ،(3.69مبتوسط حسال بلو )يف املرتبة األوىل و " أتعلم كيفية احرتام آراء والديت" ونصكها( 46)

 (،5.52أتعلم كيفية التعامل مع الخرين" باملرتبة الثانية ومبتوسككط حسككال بلو )( نصككها "51الفقرة )

باملرتبة األخرية ومبتوسط حسال بلو أتهرب من الجلوس مع والديت" "ونصها ( 50)بينام جاءت الفقرة 

 ( ومبستوى تقدير متوسط.  2.73ككل ) جتامعيةللمشكالت اال وبلو املتوسط الحسال  .(2.00)

  

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسط 
 الحسال

االنككحككراف 
 املعياري

 املستوى

 مرتفعة 1.31 3.69 أتعلم كيفية احرتام آراء والديت. 29 0
 متوسطة 1.36 3.64 أتعلم كيفية التعامل مع الخرين.  30 4
 توسطةم 1.52 3.45 تنبهني والديت من إقامة عالقات مع الجنس الخر. 38 5
 متوسطة 1.27 3.34 لدي القدرة عىل التخطيط لحيايت. 40 2
 متوسطة 1.37 3.34 أشارك والديت يف اتخاذ قرارايت. 43 4
 متوسطة 1.37 3.32 أتحمل مسؤولية األعامل التي توكلها إيّل والديت. 28 5
 متوسطة 1.25 3.32 لدي القدرة يف القيام بواجبايت دون مساعدة والديت. 42 6
 متوسطة 1.30 2.58 أتشاجر مع أفراد أرسيت. 32 6
 متوسطة 1.34 2.41 نا بحاجة إىل تعلم كيفية االلتزام بقواعد األرسة.أ  37 6
 منخفضة 1.33 2.33 أردب باالنعزال عن أفراد أرسيت. 41 01
 منخفضة 1.36 2.29 متيز والديت بيني وبني أشقايئ. 39 00
 منخفضة 1.23 2.19 ت والديت.أبتعد عن التقيد بتعليام 34 04
 منخفضة 1.26 2.18 استطيع مواجهة الحياة بعيدا عن والديت.  36 05
 منخفضة 1.27 2.16 أبتعد عن الحدي  مع الخرين. 33 02
 منخفضة 1.18 2.14 أجد صعوبة يف تكوين عالقات خارج نطاق األرسة. 27 00
 منخفضة 1.25 2.07 عالقتنا.الفا  الفكري بيني وبني والديت أفسد  35 05
 منخفضة 1.20 2.00 أتهرب من الجلوس مع والديت. 31 06
 متوسطة 601. 2.73 الدرجة الكلية  
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 ثانياً: صورة األم

لمشككككالت االجتامعية التي تواجه املتوسكككطات الحسكككابية واالنحرافات املعيارية ل( 6يبني الجدول )

 من وجهة نظر األمهات. املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن

 (6جدول )ال
ن مشكالت االجتامعية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهللاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات الحسابية األمهاتتهن من وجهة نظر بأمها
 

 

  

 الفقرات الرقم الرتبة
املتوسككككط 

 الحسال
االنككحككراف 
 املعياري

 املستوى

 مرتفعة 671. 4.62 أنبه ابنتي من إقامة عالقات مع الجنس الخر. 39 0
 مرتفعة 0.84 4.33 نتي بحاجة إىل تعلم كيفية االلتزام بقواعد األرسة.اب 38 4

5 27 
تجكد ابنتي صكككعوبكة يف تكوين عالقكات خارج نطاق 

 األرسة.
3.70 0.79 

 مرتفعة

 متوسطة 0.78 3.62 ال تردب ابنتي مبساعديت لها يف القيام بواجباتها. 43 2

0 29 
ل مع ملكدى ابنتي ردبكة يف التعلم حول كيفيكة التعكا

 الخرين.
3.54 0.76 

 متوسطة

 متوسطة 0.75 3.52 لدى ابنتي الردبة يف تعلم كيفية احرتام أرايئ.  30 5
 متوسطة 0.75 3.49 تتحمل ابنتي مسؤولية األعامل التي أوكلها لها. 28 6
 متوسطة 0.81 3.46 تشعر ابنتي بأنني أميز بينها وبني أشقالها. 40 6
 متوسطة 0.75 3.23 لحدي  مع الخرين.تبتعد ابنتي عن ا 34 6
 متوسطة 0.83 3.16 تتشاجر ابنتي مع أفراد األرسة. 33 01
 متوسطة 0.76 3.13 تبتعد ابنتي عن التقيد بتعلياميت. 35 00
 متوسطة 0.82 3.11 لدى ابنتي ردبة باالنعزال عن أفراد األرسة. 42 04
 متوسطة 0.77 3.10 ا.لدى ابنتي القدرة عىل التخطيط لحياته 41 05
 متوسطة 0.87 3.04 الفا  الفكري بيني وبني ابنتي أفسد عالقتنا. 36 02
 متوسطة 0.85 3.02 تستطيع ابنتي مواجهة الحياة بعيداً عني.  37 00
 متوسطة 0.87 2.91 تشاركني ابنتي يف اتخاذ قراراتها. 31 05
 سطةمتو 0.85 2.67 تتهرب ابنتي من الجلوس معي. 32 06
 متوسطة 0.44 3.39 الدرجة الكلية  
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، حي  جاءت (4.62 -2.67املتوسكككطات الحسكككابية قد تراوحت بني )أن ( 6يبني الجدول )

ل يف املرتبة األوىل ومبتوسط حسا " أنبه ابنتي من إقامة عالقات مع الجنس الخر" ونصها( 56) ةالفقر 

ة إىل تعلم كيفيككة االلتزام بقواعككد األرسة" ( ونصكككهككا "ابنتي بحككاجكك56وجككاءت الفقرة )، (4.62بلو )

تتهرب ابنتي من الجلوس معي" "ونصكككها ( 54)بينام جاءت الفقرة (، 2.55ومبتوسكككط حسكككال بلو )

ككل  للمشكككالت االجتامعيةوبلو املتوسككط الحسككال  .(2.67باملرتبة األخرية ومبتوسككط حسككال بلو )

 ( ومبستوى تقدير متوسط.3.39)

 

  الثال :املتعلقة بالسؤال  النتالجثالثاً: 
الكذي نص عىل "هكل تختلم املشكككككالت االنفعكاليكة التي تواجكه املراهقكات يف عالقكاتهن بأمهاتهن 

 "باختالف املرحلة الدراسية )إعدادي، ثانوي(؟

مشكالت لل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 

اجه املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن حسكككب متغري املرحلة الدراسكككية )إعدادي، االجتامعية التي تو 

( 01لجدول )وا، ولبيان الفروق اإلحصكالية بني املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"ثانوي(، 

 وضح ذلك:ي

 (01الجدول )
ت ية عىل املشكال املرحلة الدراسألثر املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" 

 االنفعالية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن
 

املتوسط  العدد املرحلة الصورة 
 الحسال

االنحراف 
 املعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الكككداللكككة 
 اإلحصالية

املشكالت 
 االنفعالية

 0001. 398 8.492- 7411. 2.00 411 إعدادي املراهقة
    8061. 2.66 411 ثانوي

 2341. 398 1.193 7411. 3.36 411 إعدادي األم
    8061. 3.31 411 ثانوي

 ما ييل:  (01يتبني من الجدول )

يف مسككتوى املشكككالت (  1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصككالية عند مسككتوى الداللة ) -

ق لصكككالح ، وجاءت الفرو املرحلة الدراسكككيةاالنفعكاليكة من وجهة نظر املراهقة تعزى ألثر 

 .املرحلة الثانوية
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يف مستوى املشكالت (  1.10=  عدم وجود فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى الداللة) -

 املرحلة الدراسية.االنفعالية من وجهة نظر األم تعزى ألثر 

 

  الرابع:النتالج املتعلقة بالسؤال رابعاً: 
 هنبأمهات عالقاتهن يف املراهقات تواجه التي االجتامعية املشكككككالت تختلم الكذي نص عىل "هكل

 ؟"(ثانوي إعدادي،) الدراسية املرحلة باختالف

مشكالت لل استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعياريةتم  لإلجابة عن هذا السؤال 

االجتامعية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن حسكككب متغري املرحلة الدراسكككية )إعدادي، 

( 00لجدول )وا، ولبيان الفروق اإلحصكالية بني املتوسطات الحسابية تم استخدام اختبار "ت"ثانوي(، 

 وضح ذلك:ي

 (00الجدول )
املرحلة الدراسية عىل املشكالت ألثر املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" 

 االجتامعية التي تواجه املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن
املتوسط  العدد رحلةامل الصورة 

 الحسال
االنحراف 
 املعياري

 قيمة
 "ت"

درجات 
 الحرية

الكككداللكككة 
 اإلحصالية

املشكككالت 
 االجتامعية

 0011. 398 3.336- 5821. 2.63 411 إعدادي املراهقة
    5991. 2.83 411 ثانوي

 6101. 398 0.510- 5821. 3.38 411 إعدادي األم
    5991. 3.40 411 ثانوي

 ما ييل: (00يتبني من الجدول )

يف مسككتوى املشكككالت ( 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصككالية عند مسككتوى الداللة ) -

، وجاءت الفروق لصكككالح املرحلة الدراسكككيةاالجتامعيكة من وجهة نظر املراهقة تعزى ألثر 

 .املرحلة الثانوية

يف مستوى املشكالت (  1.10=  عدم وجود فروق ذات داللة إحصالية عند مستوى الداللة) -

 املرحلة الدراسية.االجتامعية من وجهة نظر األم تعزى ألثر 
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  الخامس:النتالج املتعلقة بالسؤال خامساً: 
 املراهقات نظر وجهتي باختالف واالجتامعية االنفعالية املشكككككالت تختلم الكذي نص عىل "هكل

 واألمهات؟"

مشكالت للات الحسابية واالنحرافات املعيارية تم استخراج املتوسط لإلجابة عن هذا السؤال 

طبيق ، وتوجهتي نظر املراهقات واألمهات واملرحلة والتفاعل بينهامحسكككب  االنفعكالية واالجتامعية

تحليل التباين الثنايئ للكشكم عن الفروق حسكب متغريي الدراسة يف كل مجال من املشكالت، وفيام 

 ييل عرض نتالج السؤال الخامس.

 ملشكالت االنفعاليةأوالً: ا

للكشككم عن الفروق بني املتوسككطات الحسككابية يف املشكككالت األنفعالية بني األمهات واملراهقات تم 

اسككتخراج املتوسككطات الحسككابية واالنحرافات املعيارية للمشكككالت االنفعالية حسككب وجهتي نظر 

( 05( )04الثنايئ، والجدوالن )املراهقكات واألمهكات واملرحلة والتفاعل بينهام، وتطبيق تحليل التباين 

 يوضحان ذلك.

 

 (04الجدول )
ت وجهتي نظر املراهقاحسب  للمشكالت االنفعاليةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 واألمهات واملرحلة

 الصورة املرحلة
املتوسككككط 

 الحسال
االنككككحككككراف 

 املعياري
 العدد

 200 4491. 3.36 األم إعدادي
 200 7411. 2.00 املراهقة
 400 9141. 2.68 الكيل

 ثانوي
 

 200 4341. 3.31 األم
 200 8061. 2.66 املراهقة
 400 7231. 2.98 الكيل

 الكيل
 

 400 4421. 3.33 األم
 400 8401. 2.33 املراهقة
 800 8371. 2.83 الكيل
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االنحرافات املعيارية للمشكككالت ( تبايناً ظاهرياً يف املتوسككطات الحسككابية و 04) يبني الجدول          

 ولبيان داللة الفروق وجهتي نظر املراهقات واألمهات واملرحلة،بسكككبكب اختالف فئكات  االنفعكاليكة

 (.05اإلحصالية بني املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثنايئ، الجدول )

 (05الجدول )
ينهام عىل والتفاعل ب  اهقات واألمهات واملرحلةاملر تحليل التباين الثنايئ للفروق بني وجهتي نظر 

 املشكالت االنفعالية
 مصدر التباين

مكككجكككمكككو  
 املربعات

درجكككا
ت 

 الحرية

مككتككوسكككككط 
 املربعات

 قيمة ف
 الكككداللكككة
 اإلحصالية

 0001. 46.022 18.278 1 18.278 املرحلة
الصككككورة)صككككورة األم 

 وصورة املراهقة(
200.539 1 200.539 504.937 .0001 

 0001. 63.464 25.205 1 25.205 الصورة*  لةاملرح
   3971. 796 316.136 الخطأ

    799 560.158 الكيل
 

 اليت:( 05)  يتبني من الجدول

(  يف مستوى املشكالت االنفعالية 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصكالية عند مستوى الداللة ) -

. وجاءت 1.111وبداللة إحصكككالية بلغت  25.144املرحلة التعليمية، حي  بلغت قيمة ف تعزى ألثر 

 الفروق لصالح املرحلة الثانوية.

(  يف مستوى املشكالت االنفعالية 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصكالية عند مستوى الداللة ) -

. 1.111وبداللة إحصكالية بلغت  012.656وجهة نظر املراهقة واألم، حي  بلغت قيمة ف تعزى ألثر 

 روق لصالح  وجهة نظر األم.وجاءت الف

( يف مستوى املشكالت االنفعالية 1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصكالية عند مسكتوى الداللة ) -

 55.252التفكاعكل بني املرحلكة التعليمية ووجهة نظر املراهقة واألم، حي  بلغت قيمة ف  تعزى ألثر

طات الحسكككابية تم متثيلها بيانياً كام يف ولبيان الفروق بني املتوسككك (1.111وبداللة إحصكككالية بلغت )

 .(0الشكل )
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 (0شكل )
 املرحلة ووجهة النظر يف املشكالت االنفعالية رسم بياين يوضح التفاعل بني

  

( التفاعل بني متغريي املرحلة التعليمية ووجهة نظر املراهقة واألم  0يتبني من الشككككل رقم )

 صالح األم يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية.يف املشكالت االنفعالية، وكانت الفروق ل

 ثانياً: املشكالت االجتامعية

للكشكم عن الفروق بني املتوسكطات الحسكابية يف املشكككالت االجتامعية بني األمهات واملراهقات تم 

اسككتخراج املتوسككطات الحسككابية واالنحرافات املعيارية للمشكككالت االجتامعية حسككب وجهتي نظر 

( 00( )02مهكات واملرحلة والتفاعل بينهام، وتطبيق تحليل التباين الثنايئ، والجدوالن )املراهقكات واأل 

 يوضحان ذلك.
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 (02الجدول )
 وجهتي نظر املراهقاتحسب  للمشكالت االجتامعيةاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 واألمهات واملرحلة

 الصورة املرحلة
املتوسككككط 

 الحسال
االنككككحككككراف 

 رياملعيا
 العدد

 200 388. 3.38 األم إعدادي
 200 582. 2.63 املراهقة  
 400 620. 3.01 الكيل  

 200 483. 3.40 األم ثانوي
 200 599. 2.83 املراهقة  
 400 614. 3.12 الكيل  

 400 438. 3.39 األم الكيل
 400 598. 2.73 املراهقة  
 800 619. 3.06 الكيل  

 

 ايناً ظاهرياً يف املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للمشكالت االجتامعية( تب02) يبني الجدول

 ولبيان داللة الفروق اإلحصككالية بني وجهتي نظر املراهقات واألمهات واملرحلة،بسككبب اختالف فئات 

 (.00املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين الثنايئ، الجدول )

تحليل                                                                                         (           00لجدول )ا
والتفاعل بينهام عىل املشكالت   املراهقات واألمهات واملرحلةالتباين الثنايئ بني وجهتي نظر 

 االجتامعية
مككجككمككو   مصدر التباين

 املربعات
درجككات 
 الحرية

متوسككككط 
 املربعات

 قيمة ف
 الكككداللكككة
 اإلحصالية

 0031. 8.896 2.407 1 2.407 املرحلة
 0001. 321.416 86.965 1 86.965 الصورة
 0181. 5.640 1.526 1 1.526 الصورة*  املرحلة
     2711. 796 215.372 الخطأ

       799 306.270 الكيل
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 اليت:( 00)  يتبني من الجدول

( يف مستوى املشكالت االجتامعية 1.10=  توى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصكالية عند مس -

، وجاءت الفروق 1.115وبداللة إحصكككالية بلغت  6.665املرحلكة، حيك  بلغكت قيمة ف تعزى ألثر 

 لصالح املرحلة الثانوية.                                                                            

( يف مستوى املشكالت االجتامعية 1.10=  إحصكالية عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة  -

، 1.111وبداللة إحصكالية بلغت  540.205وجهة نظر املراهقة واألم، حي  بلغت قيمة ف تعزى ألثر 

 وجاءت الفروق لصالح األم.

الجتامعية ( يف مستوى املشكالت ا1.10=  وجود فروق ذات داللة إحصكالية عند مسكتوى الداللة ) -

 0.521التفكاعكل بني املرحلكة التعليميكة ووجهكة نظر املراهقة واألم، حي  بلغت قيمة ف  تعزى ألثر

ولبيان الفروق بني املتوسكككطات الحسكككابية تم متثيلها بيانيا كام يف  .1.106وبداللة إحصكككالية بلغت 

 .(4الشكل )

 

 (4شكل )
 يف املشكالت االجتامعيةاملرحلة ووجهة النظر  رسم بياين يوضح التفاعل بني

 
( أن نتالج التفاعل بني متغريي املرحلة ووجهة نظر املراهقة واألم 4يتبني من الشككككل رقم )

 يف مستوى املشكالت االجتامعية، حسب وجهة نظر األمهات أعىل.

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

اعدادي ثانوي

االم

المراهقة



www.manaraa.com

65 

 

 

  الفصل الخامس
 مناقشة النتالج والتوصيات

  



www.manaraa.com

66 

 

 

 الفصل الخامس

 مناقشة النتالج والتوصيات

الكشككم عن واقع املشكككالت االنفعالية واالجتامعية التي تواجه راسككة الحالية هدفت الد

ييل  ، وفياماملراهقكات يف عالقكاتهن بكأمهكاتهن يف منطقكة كفركنا من وجهة نظر املراهقات واألمهات

 مناقشًة النتالج، ثم عرض التوصيات التي انبثقت عنها.

 

 مناقشة النتالج

 بالسؤال األول: أوالً: مناقشة النتالج املتعلقة
 وجهة نم اتهنبأمه نتهايف عالق قاتما أهم املشكككالت االنفعالية التي تواجه املراه"الذي نص عىل  

 "؟هاتواألم اتاملراهق نظر

مبسكككتوى جاءت  من وجهة نظر املراهقة املشككككالت االنفعاليةأظهرت النتالج أن مسكككتوى 

 بدرجةو  يف املرتبة األوىل" اجي متقلبأشكككعر بأن مز "التي تنص عىل  الفقرة حي  جاءت .منخفض

اءت بينام ج .متوسككطةوبدرجة  "أدضككب ألبسككط األسككباب" تنص عىل التي الفقرةتلتها  ،ةمتوسككط

 .وبدرجة منخفضةأكره الحدي  مع والديت" "الفقرة التي تنص عىل باملرتبة األخرية 

 

تتعرض لجملككة من وميكن إرجككا  هككذه النتيجككة إىل أن الفتككاة املراهقككة يف هككذه املرحلككة 

تقوم و التغريات البيولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية، والتي تؤثر يف مظاهر النمو االنفعايل لديها، 

األمهكات بتقكدير هذه التغريات وإبداء نو  من التعاطم والتقارب مع بناتهن ومحاولة مشكككاركتهن 

 واألمان من جهة، وشكككعورها بأنببعض الحوارات التي تخص تلك التغريات مام يشكككعر الفتاة بالثقة 

أنها أصبحت بأنوثتها وبالفتاة شكعر ذلك أمر طبيعي متر فيه جميع الفتيات من جهة أخرى، وبالتايل ت

قادرة عىل اتخاذ قراراتها بنفسكها، لذلك كل هذه األمور من شككأنها أن تفرسكك سككبب انخفاض مستوى 

 بأمها من وجهة نظر املراهقة.املشكالت االنفعالية لدى الفتاة املراهقة يف عالقتها 
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وتجدر اإلشكككارة إىل أن أمهات الفتيات قد مررن بالفرتة نفسكككها ويعرفن مسكككتوى الحالة 

االنفعالية والنفسكككية التي متر بها الفتيات يف تلك املرحلة، وبالتايل تحاول األم تقديم املسكككاعدة لها 

توى االضككطراب الذي تعاين منه الفتاة وتفسككح املجال أمامها للتعبري عن نفسككها، وتقدر األمهات مسكك

نخفض وقدرة، وبالتايل ت اً املراهقكة وتعمكل عىل مسكككاعكدتها لتتخطى هذه املرحلة بطريقة أك  تكيف

 املشكالت التي تعاين منها الفتاة مع أمها.

اتفقت نتالج الدراسكككة الحالية يف انخفاض مسكككتوى املشككككالت االنفعالية من وجهة نظر 

( التي بينت إن املشككككالت االنفعالية تحدث ولكن بدرجة 4112السكككبتي )راسكككة املراهقة نتالج د

 بسيطة.

التي  (Vierhaus and Lohaus, 2008)فريهاوس ولوهاوس  واختلفت مع نتالج دراسكككة

 شو وموجهانكوليسي ، ونتالج دراسةبينت أن املشككالت االنفعالية لدى الطلبة كانت مبستوى مرتفع

(Collishaw and Maughan, 2010)  التي بينت  أن مستوى املشكالت االجتامعية واالنفعالية لدى

 ,Terzian, etal)لهونتالج دراسكككة ترييزيان وزمال  املراهقني ككان مرتفعكاً من وجهكة نظر املراهقني،

أن مسكككتوى انتشكككار املشككككالت االجتامعية واالنفعالية لدى املراهقني تراوح بني التي بينت   (2011

التي بينت أن مستوى  (Petot, etal, 2011)ه وزمالل املستوى املتوسط واملرتفع، ونتالج دراسة بيتوت

ية لدى املراهقني الجزالريني كان بدرجة متوسكككطة، ونتالج دراسكككة املشككككالت االجتامعية واالنفعال

بينت أن مسككتوى املشكككالت االجتامعية واالنفعالية التي (  (Midgley and Lo, 2013ميدجيل ولو 

 .لدى املراهقني كان مرتفعاً 

 

مبسكككتوى جاءت  ممن وجهة نظر األ  املشككككالت االنفعاليةأظهرت النتالج أن مسكككتوى كام 

املرتبة  يف" تنزعج ابنتي من تكدخيل يف أمور حياتها"حيك  جكاءت الفقرة التي تنص عىل توسكككط. م

الثانية  تتضككايق ابنتي من نصككالحي لها" باملرتبةتلتها الفقرة التي تنص عىل " ،مرتفعة وبدرجة األوىل

الغضب مني عندما تشعر ابنتي ب" التي تنص عىلالفقرة  باملرتبة األخرية بينام جاءت، وبدرجة مرتفعة

 وبدرجة متوسطة. تقول كالماً دري اللق يل"
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التغريات بنككاتهن من خطورة  خوف األمهككات وقلقهن عىلوميكن إرجككا  هككذه النتيجككة إىل 

ها مسؤولية وشعورها بأن علي ،عىل مستوى تكيفها العام ها املراهقةتبناملفاجئة يف الحالة االنفعالية إل 

جل والقلق خشعور بالال مثل يجب أن تقدمها تجاه ابنتها للتخفيم من املظاهر املرافقة لتلك املرحلة،

وليس جميع األمهات يسككتطعن رها وحالتها االنفعالية، لتعبري عن مشككاعوالحرية، وعدم القدرة عىل ا

ر األمهات مبسكككتوى متوسكككط، كام ال حل هذه املشككككالت بنجاح لذلك جاءت النتيجة من وجهة نظ

األمهات القدرة عىل التعامل مع بناتهن بطريقة مناسكككبة يف هذه املرحلة، وأحيانا تحاول  بعضتلك مت

يجعل فهم األم البنتها  أن كل ذلك من شكككأنهاملسككاعدة، األمهات ولكن يشككعرن بأنهن عاجزات عن 

األمهات أن  تعتقداملراهقة مهمة صكعبة تحتاج إىل خلفية علمية وثقافية واسعة تفوق قدرتها، لذلك 

 يف مرحلة املراهقة بدرجة متوسطة. تمستوى املشكالت التي تواجه الفتيا

مع  النفعالية من وجهة نظر األمفيام يتعلق مبسكتوى املشككالت انتالج الدراسكة  تاختلفو 

التي بينت  أن مسكككتوى  (Collishaw and Maughan, 2010) شكككو وموجهانكولي نتالج دراسكككة

 شكالت االنفعالية لدى املراهقني كان مرتفعاً من وجهة أولياء األمور )الباء واألمهات(.امل

 

 السؤال الثاين:ثانياً: مناقشة النتالج املتعلقة ب
تواجه املراهقات يف عالقاتهن بأمهاتهن من وجهة أهم املشكالت االجتامعية التي ما "الذي نص عىل  

 نظر املراهقات واألمهات؟" 

مبسككتوى جاءت  من وجهة نظر املراهقة املشكككالت االجتامعيةالنتالج أن مسككتوى  أظهرت

وىل يف املرتبككة األ" أتعلم كيفيككة احرتام آراء والككديتة التي تنص عىل "حيكك  جككاءت الفقر  متوسكككط.

 ،أتعلم كيفية التعامل مع الخرين" وبدرجة متوسكككطةتلتها الفقرة التي تنص عىل " وبدرجة مرتفعة،

درجككة وبككأتهرب من الجلوس مع والككديت" "الفقرة التي تنص عىل يف املرتبككة األخرية ت بينام جككاء

 .  منخفضة
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أن الفتاة تشكككعر يف هذه املرحلة بنو  من الخجل وعدم  وتعزو البكاحثة هذه النتيجة إىل

القكدرة عىل مقكاومة التغريات الفسكككيولوجية والنفسكككية واملزاجية التي تواجههن، ولكن نتيجة فهم 

تمع لطبيعة هذه التغريات فان أرستها وزميالتها ال يشكككعرنها بأن هناك مشككككلة تحدث وأن هذا املج

األمر طبيعي، وهذا يخفم من حدة املشكلة التي تعاين منها الفتاة، كام أن مساندة األمهات لبناتهن 

زيل ال ي من هذه النواحي واالعتزاز بهن ومدحهن أمام الخرين يشكعرهن بالثقة بأنفسهن أك  ولكن

من وجهة نظر املراهقة  املشككككالت االجتامعيةجاء مسكككتوى األثر النكاتج من تلكك التغريات، لكذلك 

 مبستوى متوسط.

اتفقت نتالج الدراسكة الحالية يف أن مستوى املشكالت االجتامعية من وجهة نظر املراهقة 

أن مسكككتوى التي بينت   (Terzian, etal, 2011)جاء متوسكككطاً مع نتالج دراسكككة ترييزيان وزمال ه

 (2011  انتشكار املشكالت االجتامعية لدى املراهقني جاء متوسطاً، ومع نتالج دراسة بيتوت وزمال ه

Petot  ).التي بينت أن مستوى املشكالت االجتامعية لدى املراهقني الجزالريني كان بدرجة متوسطة 

ن املشككككالت االجتامعية تحدث أ (التي بينت 4112السكككبتي )نتالج دراسكككة  واختلفت مع

التي  (Vierhaus and Lohaus, 2008)فريهاوس ولوهاوس  ولكن بدرجة بسكككيطة، ونتالج دراسكككة

 شو وموجهانكوليسي ، ونتالج دراسةاالجتامعية لدى الطلبة كانت مبستوى مرتفعبينت أن املشكالت 

(Collishaw & Maughan, 2010)  التي بينت أن مسكتوى املشكالت االجتامعية لدى املراهقني كان

التي  (  (Midgley and Lo, 2013         مرتفعاً من وجهة نظر املراهقني، ونتالج دراسة ميدجيل ولو

   .بينت أن مستوى املشكالت االجتامعية لدى املراهقني كان مرتفعاً 

 

مبسكككتوى جاءت  من وجهة نظر األم عيةاملشككككالت االجتامكام أظهرت النتالج أن مسكككتوى 

 يف" أنبه ابنتي من إقامة عالقات مع الجنس الخر"التي تنص عىل  ةحيك  جكاءت الفقر  متوسكككط.

االلتزام  "ابنتي بحكاجكة إىل تعلم كيفية تلتهكا الفقرة التي تنص عىل، مرتفعكة وبكدرجكة املرتبكة األوىل

تتهرب ابنتي "التي تنص عىل الفقرة ملرتبة األخريةيف ا بينام جاءت  ،وبكدرجة مرتفعةبقواعكد األرسة" 

 .وبدرجة متوسطة من الجلوس معي"
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ها املجتمعات العربية مبا في هكذه املرحلة وطبيعة إىل طبيعكةتعزو البكاحثكة هكذه النتيجكة و 

القيم واملعايري واالتجاهات واألعراف والتقاليد مجموعة من تسكككتند إىل والتي املجتمع الفلسكككطيني، 

اء فكل سككلوك يصككدر عن األبنوتكون مبثابة معيار للحكم عىل السككلوك،  وثة من الباء واألجداد،املور 

وخاصكة الفتيات يف سكن املراهقة ويكون مخالم لهذه العادات والقيم، ينظر إليه بأنه مبثابة مشكلة 

مبادلهم، و فبعد أن كانت املراهقة يف طفولتها تتصكم بالخضكو  ملعايري الراشدين وقيمهم اجتامعية، 

 ،متيل إىل االستقالل االجتامعي، واالنتقال من االعتامد عىل الغري إىل االعتامد عىل النفسفقد أصبحت 

 املشكككالت االجتامعيةلذلك جاءت درجة ؛ ورمبا ذلك ال يتم مراعاته وتقديره من قبل جميع األمهات

 مبستوى متوسط. من وجهة نظر األمهات

 

ع ميتعلق مبستوى املشكالت االجتامعية من وجهة نظر األم  فيامنتالج الدراسكة  تاختلفو 

التي بينت  أن مسككتوى  (Collishaw & Maughan, 2010) كوليسككيشككو وموجهان نتالج دراسككة

 املشكالت االجتامعية لدى املراهقني كان مرتفعاً من وجهة أولياء األمور )الباء واألمهات(.

 ؤال الثال : السثالثاً: مناقشة النتالج املتعلقة ب
 هنتبأمها نتهايف عالقك ات"هكل تختلم املشكككككالت االنفعكاليكة التي تواجكه املراهقكالكذي نص عىل 

 "؟ باختالف املرحلة الدراسية )إعدادي، ثانوي(

 

يف مسككتوى املشكالت االنفعالية من وجهة وجود فروق ذات داللة إحصكالية أظهرت النتالج 

 .، وجاءت الفروق لصالح املرحلة الثانويةاسيةاملرحلة الدر نظر املراهقة تعزى ألثر 

وتشري هذه النتيجة إىل أن املراهقة كلام انتقلت من مرحلة تعليمية إىل مرحلة تعليمية أعىل 

انفعكاليكة أك ، وميكن إرجا  ذلك إىل حالة التناقض االنفعايل التي تعاين منها تعرضكككت ملواقم كلام 

حي  ترتاوح انفعاالتها بني الحب والكره، والشكككجاعة والخوف، املراهقكة يف مرحلكة التعليم الثكانوي 

واالنرشككاح واالكتئاب، هذا باإلضككافة إىل أن انفعاالت املراهقة يف هذه املرحلة تتسككم بالحدة والقوة 

كن املراهقة يف هذه املرحلة من التحكم يف انفعاالتها، وهذا ما يفرسكك وجود فروق يف األمر الذي ال ميد 

 ت االنفعالية لصالح املرحلة الثانوية. مستوى املشكال 
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اتفقت نتالج الدراسككة الحالية فيام يتعلق باختالف مسككتوى املشكككالت االنفعالية باختالف 

( التي بينت وجود فروق 4110نتالج دراسكككة ماليو )املرحلكة التعليميكة من وجهة نظر املراهقة مع 

وية ني طالبات املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانذات داللة إحصكالية يف مسكتوى املشككالت االنفعالية ب

( التي بينت Wylie & Hassan, 2012)  وييل وحسنلصالح طالبات املرحلة الثانوية، ونتالج دراسة 

وجود فروق ذات داللة إحصككالية يف مسككتوى املشكككالت االنفعالية لدى املراهقني تعزى للمسككتوى 

(،   (Emond and Ormel, 2007اميوند وارميل الصككفي لصككالح املرحلة الثانوية، ومع نتالج دراسككة 

 & Shin) ، ودراسككة شككني ورايان(Vierhaus &   Lohaus, 2008)فريهاوس ولوهاوس ودراسككة  

Ryan, 2012)  ودراسة ميدجيل ولو ،Midgley & Lo, 2013)  ) وجود فروق ذات دالله التي  بينت

إحصكالية يف مسكتوى املشككالت االنفعالية لدى املراهقني تعزى إىل املستوى الصفي، لصالح الطلبة يف 

 الصفوف األعىل. 

يف مسككتوى املشكالت االنفعالية عدم وجود فروق ذات داللة إحصككالية كام أظهرت النتالج  

تاة التي تعاين منها الف أن املشككككالت االنفعاليةاملرحلة الدراسكككية، أي من وجهة نظر األم تعزى ألثر 

 املراهقة من وجهة نظر األم ال تختلم باختالف املرحلة التعليمية.

وميكن إرجا  عدم وجود اختالف يف نظرة األم يف مستوى املشكالت االنفعالية لدى املراهقة 

فية ملرحلة وخصالصها وكياألمهات مبتطلبات هذه ابعض باختالف املرحلة التعليمية، إىل عدم وعي 

التعامل معها، حي  يكون املرجع األسايس يف التعامل مع الفتاة املراهقة بناءاً عىل ما هو سالد يف 

 األرسة من معتقدات وأساليب تنشئة وتربوية مورثة.

لقة بعدم املتعوفيام يتعلق بنتالج الدراسكككات التي اتفقت أو اختلفت مع نتيجة الدراسكككة  

الت االنفعكالية باختالف املرحلة التعليمية من وجهة نظر األم ف ن الباحثة مل تجد أي اختالف املشكككك

 اختلفت مع نتالج الدراسة الحالية. مدراسة سواء أكانت عربية أو أجنبية اتفقت أ 
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 رابعاً: مناقشة النتالج املتعلقة بالسؤال الرابع:
 هنتبأمها نتهايف عالق اته املراهقكالكذي نص عىل "هكل تختلم املشكككككالت االجتامعيكة التي تواجك 

 باختالف املرحلة الدراسية )إعدادي، ثانوي(؟"

يف مستوى املشكالت االجتامعية من وجهة وجود فروق ذات داللة إحصالية أظهرت النتالج 

 .، وجاءت الفروق لصالح املرحلة الثانويةاملرحلة الدراسيةنظر املراهقة تعزى ألثر 

 

االجتامعية والثقافية التي تفرض عىل املراهقات يجة إىل التوقعات وتعزو البكاحثكة هذه النت

فانتقال املراهقة من مرحلة تعليمية إىل أخرى يشككككل كثرياً من مطالب التكيم مع الظروف البيئية، 

ضككادطاً كبرياً عليها، هذا باإلضككافة إىل أن الفتاة يف مرحلة املراهقة تصككبح أك  شككعوراً بالحسككاسككية 

وأك  اسكككتجكابة للمواقم املزعجة واملؤملة يف حياتها، وذلك بفعل التوقعات االجتامعية  االجتامعيكة،

والدور الجنيسك املرتبط بعملية التنشئة االجتامعية، وهذا ما يفرس وجود فروق يف مستوى املشكالت 

 االجتامعية لصالح املرحلة الثانوية. 

 

الف سككتوى املشكككالت االجتامعية باختاتفقت نتالج الدراسككة الحالية فيام يتعلق باختالف م

( التي بينت وجود فروق 4110نتالج دراسكككة ماليو )املرحلكة التعليميكة من وجهة نظر املراهقة مع 

ذات داللة إحصكالية يف مسكتوى املشكالت االجتامعية بني طالبات املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية 

التي بينت  (Wylie and Hassan, 2012)وحسككن وييل لصككالح طالبات املرحلة الثانوية، ودراسككة 

وى تعزى للمسككتوجود فروق ذات داللة إحصككالية يف مسككتوى املشكككالت االجتامعية لدى املراهقني 

(،   (Emond & Ormel, 2007 اميوند وارميلالصككفي لصككالح املرحلة الثانوية، ومع نتالج دراسككة 

 & Shin)  ودراسككة شككني ورايان   (Vierhaus & Lohaus, 2008) فريهاوس ولوهاوسودراسككة 

Ryan,  2012)4105) ، ودراسككة ميدجيل ولو (Midgley & Lo,  التي  بينت وجود فروق ذات دالله

لح الطلبة يف اإحصكالية يف مستوى املشكالت االجتامعية لدى املراهقني تعزى إىل املستوى الصفي، لص

 الصفوف األعىل.  
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يف مسكتوى املشكالت االجتامعية عدم وجود فروق ذات داللة إحصكالية كام أظهرت النتالج 

أن املشككككالت االجتامعية التي تعاين منها الفتاة املرحلة التعليمية، أي من وجهة نظر األم تعزى ألثر 

 التعليمية. املراهقة من وجهة نظر األم ال تختلم باختالف املرحلة

 

ية يف ترب جتامعيةأن ما متارسكككه األم من أسكككاليب تنشكككئة ا وميكن إرجا  هذه النتيجة إىل 

وموروثة من الباء ومبا هو سالد يف األرسة واملجتمع من عادات وتقاليد، تحدد مستمدة أبناءها تكون 

سوي إذا جاء ضمن  ما هو الصكواب وما هو الخطأ، فكل ما يصكدر عن املراهقة من سلوك يدعد سلوكاً 

ما تسككمح به هذه التقاليد والقيم، ويكون سككلوكاً خاطئ ويشكككل مشكككله اجتامعية إذا خالفها، هذا 

بكاإلضكككافكة إىل أن طبيعكة األم ونظرتها إىل أبنالها عىل أنهم ما زالوا صكككغاراً ويحتاجون ملن يرعاهم 

وق يف مسكككتوى املشككككالت ويوجههم الوجه الصكككحيحة مهام تقدموا يف العمر يفرسككك عدم وجود فر 

 االجتامعية من وجهة نظر األم تعزى للمرحلة التعليمية.

 

وفيام يتعلق بنتالج الدراسكككات التي اتفقت أو اختلفت مع نتيجة الدراسكككة  املتعلقة بعدم 

اختالف املشككككالت االجتامعية باختالف املرحلة التعليمية من وجهة نظر األم ف ن الباحثة مل تجد أي 

 أجنبية اتفقت أو اختلفت مع نتالج الدراسة الحالية. مء أكانت عربية أ دراسة سوا

 خامساً: مناقشة النتالج املتعلقة بالسؤال الخامس: 
 

 تا"هكل تختلم املشكككككالت االنفعكاليكة واالجتامعيكة بكاختالف وجهتي نظر املراهقالكذي نص عىل 

 ؟".هاتواألم

مستوى املشكالت االنفعالية واالجتامعية أظهرت النتالج وجود فروق ذات داللة إحصالية يف 

 املرحلة التعليمية، وجاءت الفروق لصالح املرحلة الثانوية.تعزى ألثر 
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وميكن إرجكا  هكذه النتيجة إىل أن املراهقة كلام انتقلت إىل مرحلة عمرية أكرب، تزداد لديها 

تامعي ستقالل االنفعايل واالجالحاجات النفسكية واالجتامعية التي تسعى إىل إشباعها، كالحاجة إىل اال

عن والديها ودريهم من الكبار، فالفتاة تسعى إىل الحصول عىل الحرية، سواء كان ذلك يف التفف، أو 

إبداء الرأي، أو اختيار الحاجات الشككخصككية الخاصككة بها، أو اختيار الصككديقات، لكن كثري ما يحد من 

 ظر والديها ما زالت طفلة صكككغرية ال متتلك القدرةوذلك ألنها بن ؛حريتها واسكككتقاللها وتقابل بالرفض

عىل التفككف، مام يفقدها ثقتها بنفسككها، وتأكيدها لذاتها، مام يجعل منها عرضككة للوقو  يف العديد 

 من املشكالت االنفعالية واالجتامعية.

 

 ةاتفقت نتالج الدراسة الحالية فيام يتعلق باختالف مستوى املشكالت االنفعالية واالجتامعي

( التي بينككت وجود فروق ذات داللككة 4110نتككالج دراسككككة ماليو )بككاختالف املرحلككة التعليميككة مع 

إحصكالية يف مستوى املشكالت االنفعالية واالجتامعية بني طالبات املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية 

لتي بينت وجود  (Wylie & Hassan, 2012)  وييل وحسنلصكالح طالبات املرحلة الثانوية، ودراسة 

فروق ذات داللة إحصالية يف مستوى املشكالت االنفعالية واالجتامعية لدى املراهقني تعزى للمستوى 

(،   (Emond & Ormel, 2007اميوند وارميل لح املرحلة الثانوية، ومع نتالج دراسككة الصككفي لصككا

 ,Shin & Ryan) ، ودراسة شني ورايان(Vierhaus & Lohaus, 2008)فريهاوس ولوهاوس ودراسة  

د فروق ذات دالله إحصالية التي  بينت وجو (  Midgley & Lo, 2013 )ودراسة ميدجيل ولو(، 2012

يف مسكتوى املشككالت االنفعالية واالجتامعية لدى املراهقني تعزى إىل املستوى الصفي، لصالح الطلبة 

 يف الصفوف األعىل.  

 

كام أظهرت النتكالج وجود فروق ذات داللة إحصكككالية يف مسكككتوى املشككككالت االنفعالية 

لة التفاعل بني املرح ألثر، وكذلك روق لصكككالح األم، وجاءت الفوجهكة النظرواالجتامعيكة تعزى ألثر 

 التعليمية ووجهة نظر املراهقة واألم، وكانت الفروق لصالح األم يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية.

( أن بياجية يرى أن األبناء ال يرون األشياء كام يراها الكبار، لذلك ف ن 4116يشري أبو دزال )

ملنطق الذي تتبناه لذاتها، وتنظر من خالله إىل عاملها وتفرسكككه بطريقتها ما تقوم به املراهقة يعكس ا

 الخاصة يف إدراكها ويف االستجابة لها.
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لذلك ف ن ما تقوم به املراهقة من سككلوكيات وتفككفات تخالم توقعات الباء خاصككة األم، 

الد ملا هو سككك اً فمخال اً األم سكككلوك تعتربههي من وجهة نظرها سكككلوكيات طبيعية ومنطقية، يف حني 

األرسة من عادات وتقاليد، وهذا ما يفرس سبب وجود فروق يف تحديد مستوى  تتبعهويتامىش مع ما 

 .املشكالت انفعالية أو اجتامعية لصالح األم

 

ملتعلقة اوفيام يتعلق بنتالج الدراسكككات التي اتفقت أو اختلفت مع نتالج الدراسكككة الحالية 

ة يف مسكتوى املشكالت االنفعالية واالجتامعية باختالف وجهة النظر بوجود فروق ذات داللة إحصكالي

بني املراهقة واألم، وكذلك التفاعل بني املرحلة التعليمية ووجهة النظر، ف ن الباحثة مل تجد أي دراسككة 

ة ، مام يعطي هذه الدراسأجنبية اتفقت أو اختلفت مع نتالج الدراسة الحالية أمسكواء أكانت عربية 

جهة نظر و عتبارها الدراسكككة األوىل يف حد علم الباحثة والتي تناولت أثر املرحلة التعليمة، أو ميزة با

 ، أو التفاعل بينهام يف مستوى املشكالت االنفعالية واالجتامعية.املراهقة واألم

 

 ب. التوصيات واملقرتحات
 يف ضوء نتالج الدراسة، ميكن اقرتاح عدد من التوصيات:

ت تثقيفية لألمهات، حول كيفية التعامل مع الفتاة املراهقة التي تعاين عقد ندوات ومحارضا .0

من مشككككالت انفعكالية واجتامعية، وتسكككاعدهن يف التعرف عىل حاجات ومتطلبات هذه 

 املرحلة ومحاولة إشباعها.

توجيه األمهات إىل رضورة االبتعاد عن اسككتخدام أسككاليب املعاملة التي تتسككم بالتسككلط   .4

امل ملا لها من آثار سلبية يف تكوين مفهوم سلبي للذات والخرين وما يرتتب والقسكوة واإله

 مشكالت انفعالية واجتامعية لدى املراهقة. عىل ذلك من 

العمل عىل توعية الطالبات يف مرحلة املراهقة، بخصكككالص هذه املرحلة، وما يصكككاحبها من  .5

 تغريات انفعالية ونفسية واجتامعية ومعرفية. 

د من الدراسكككات التي تبح  يف املشككككالت االنفعالية واالجتامعية التي تواجهها إجراء املزي .2

املراهقكة يف عالقتها بأمها، يف مناطق مختلفة يف فلسكككطني، وعىل قطاعات مختلفة، ومقارنة 

 نتالجها بنتالج هذه الدراسة. 
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عمرية، الإجراء دراسككات مامثلة للدراسككة الحالية بتناول متغريات تصككنيفية أخرى كاملرحلة  .0

 وأساليب التنشئة الوالدية، واملستوى االقتصادي لألرسة. 

االنفعكاليكة واالجتامعيكة للمراهقات من وجهة نظرهن ونظر أمهاتهن دراسكككة املشككككالت  .5

 بطريقة نوعية باستخدام منهج البح  النوعي.

 واالجتامعية.تطوير أدوات لقياس املشكالت االنفعالية  .6
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 الجامعية.

 سككككلوك املراهقككات يرهق األمهككات، ،جكريككدة األحككداث الجزالريككة اإللكرتونيككة، نككاديككة زعيط

5/00/4104،x.php/social/13616.htmlhttp://www.elahdath.net/inde  تككاريكك  ،

 .40/0/4102الزيارة 

(. مشكالت املراهقة األك  شيوعاً من وجهة نظر املعلامت دراسة 4116جالل، أحمد وحسكن، بركات.)

مجلة دراسككككات مقارنة بني طالبات الثانوية يف كل من سكككلطنة عدامن ومملكة البحرين، 

 .001-015، عدد يناير، الطفولة

، الطبعة الثانية، القاهرة: تشككخيص وعالج املشكككالت االجتامعية والنفسككية(. 4115ادية.)الجوالين، ف

 املكتبة املفية للطباعة والنرش والتوزيع. 

 . الطبعة الثانية، بريوت : املؤسسة العربية للدراسات والنرش.املراهق(. 0661الحاف ، نوري. )

 ، الطبعة األوىل، الرياض: دار الزهراء.ةعلم نفس الطفولة واملراهق(. 4115الحسني، أسامء.)

 ، الطبعة األوىل، ليبيا: الدار العربية للنرش والتوزيع.الصحة النفسية(. 4111الخالدي، أديب .)

 

 النفسكككية وأسكككاليب بالوحدة الشكككعور من بكل وعالقته الخجل (.4114خوج، حنان بنت أسكككعد.)

، رسكككالة املكرمة مكة مبدينة توسكككطةامل طالبات املرحلة من عينة لدى الوالدية املعاملة

 ماجستري، جامعة أم القرى، السعودية.

 ، الطبعة األوىل، عامن: دار الفكر.مباد  علم النفس االرتقايئ(. 4116الداهري، صالح .)

عالقة البنى املعرفية الالتكيفية للوالدين واملامرسكككات الوالدية (. 4110الدباغ، هالة محمد سكككعيد.)

 ، الجامعة األردنية، األردنة الالتكيفية واالكتئاب لدى املراهقاتبالبنى املعرفي

دور املسكككاندة االجتامعية كمتغري وسكككيط بني االحداث الضكككادطة و (. 4115دياب، مروان عبدالله.)

 ، رسالة ماجستري، الجامعة اإلسالمية، فلسطني.الصحة النفسية للمراهقني الفلسطينيني

(. أمناط املعاملة الوالدية كام يدركها املراهقون 4116الرشككدان، عز.)ريحاين، سككليامن والذويب، مي و 

 450-406،  3، عدد5، مجلداملجلة األردنية يف العلوم الرتبويةوأثرها يف تكيفهم النفيس، 

، الطبعكة الثكانية، الرياض: دار تربيكة املراهق بني اإلسككككالم وعلم النفس(. 0665الزعبالوي، محمكد.)

 الكتاب الثقافية.
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 ، الطبعة األوىل، عامن: دار زهران.علم نفس النمو(. 4110لزعبي، أحمد.)ا

، الطبعة الثانية، عامن: دار االضكككطرابات االنفعالية والسكككلوكية لدى األطفال(. 4115الزدول، عامد.)

 الرشوق للنرش والتوزيع.

 ، الطبعة السادسة، القاهرة: عامل الكتب.علم نفس النمو(. 4110زهران، حامد.)

 ، الطبعة الرابعة، القاهرة: عامل الكتب. الصحة النفسية والعالج النفيس(. 4110ران، حامد.)زه

مشكالت املراهقات االجتامعية والنفسية والدراسية، دراسة وصفية عىل عينة (. 4112السبتي، خولة.)

 ،من الطالبات السكككعوديات يف املرحلة املتوسكككطة يف املدارس الحكومية يف مدينة الرياض

 سالة ماجستري دري منشورة، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية. ر

 الطبعة األوىل، بريوت: دار النهضة العربية. علم نفس النمو، (. 4114سليم، مريم .)

مجلة اتحاد الجامعات (. مشككككالت الدارسكككني يف جامعة القدس املفتوحة، 4116شكككاهني، محمد.)

 .4116كانون أول/ ديسمرب سون، العدد الرابع والخم، العربية

سكككاليب املعاملة الوالدية وعالقتها باتخاذ األبناء لقراراتهم يف (. أ4116الشكككعيبي، إنعام احمد عابد.)

 ، رسالة ماجستري، جامعة أم القرى، السعودية.الثانوية املرحلة

الطالبات درجة انتشككككار مشكككككالت مرحلة املراهقني عند (، 4110الشكككهري، أريج عكامر عبكداللكه )

، ، رسالة ماجسترياملراهقات يف مدينة جدة من وجهة نظرهن ونظر األخصاليات النفسيات

 الجامعة األردنية، األردن.

 والتوزيع. للنرش والل الطبعة الثانية، عامن: دار ،السلوك تعديل . (2004) أحمد. قحطان الظاهر،

 . جامعة ام القرى.لعالج النفيسدور نظريات التعلم يف ا(. 0662عبد السالم، فاروق سيد. )

بعض املشكككالت النفسككية الشككالعة لدى طالب مراحل التعليم العام مبدين (. 4116العصككيمي، جزاء.)

 ، رسالة ماجستري دري منشورة، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.الطالم

ية كالت النفسككتردد املراهقني عىل مقاهي االنرتنت  وعالقته ببعض املشكك(. 4116الغامدي، عبدالله.)

، رسككالة ماجسككتري دري منشككورة، جامعة لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية مبكة املكرمة

 أم القرى، مكة املكرمة.

النمو النفيسكك واالجتامعي لدى طلبة املرحلة األسككاسككية العليا وعالقتها (. 4116الغصككني، سككالدة.)

،  منشورة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستري دريبقدرتهم عىل حل املشككالت االجتامعية

 دزة.

  



www.manaraa.com

80 

 

 

 ، الطبعة األوىل، عامن: دار الصفاء للنرش والتوزيع.االضطرابات السلوكية(. 4111القاسم، جامل .)

، الطبعة األوىل، عامن: اإلضطرابات السلوكية واإلنفعالية(. 4116القمش، مصكطفى واملعايطة، خليل.)

 دار املسرية للنرش والتوزيع.

 ، الطبعة األوىل، القاهرة: دار قباء.علم نفس النمو(. 4110عبد املعطي، حسن.)قناوي، هدى و 

التوافق النفيسكك االجتامعي وعالقته بالدافعية للتعلم لدى املراهق املتمدرس (. 4100فروجة، بلحاج.)

 ، رسالة ماجستري، جامعة مولود معمري، الجزالر.يف التعليم الثانوي

)طالب الخفاجي، مرتجم(،  د والعالج النفيسككك بني النظرية والتطبيقاإلرشكككا(. 0660كوري، جربالد .)

 الطبعة األوىل، مكة: املكتبة الفيصلية.

مرحلة املراهقة ومشكككالتها يف املجتمع األردين: دراسككة اجتامعية ميدانية عىل (. 4115املجايل، ددير.)

منشككورة، جامعة  ، رسككالة ماجسككتري دريعينة من األفراد يف سككن املراهقة يف مدينة عامن

 عامن العربية، األردن.

 ،املشككككالت االجتامعية والنفسكككية للمراهقني يف اململكة العربية السكككعودية(. 4110املحارب، نارص.)

 الرياض: دار العكيبان.

 ، الطبعة األوىل، القاهرة: دار الصحوة للنرش والتوزيع.يف بيتنا مراهق(. 4116محروس، دادة .)

لة مجالرفض الوالدي ورفض األقران والشككعور بالوحدة النفسككية يف املراهقة،  (.4115مخيمر، عامد.)

 .010-06(، 0)05، دراسات نفسية، رابطة األخصاليني النفسيني املفية

، عالجال -التشخيص -مدخل إىل االضطرابات السلوكية واالنفعالية، االسباب(. 4100مصكطفى، أسامة.)

 للنرش والتوزيع والطباعة.الطبعة األوىل، عامن: دار املسرية 

 ، الطبعة الرابعة، اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتاب.سيكولوجية النمو(. 4115معوض، خليل.)

سنة لدى عينة من  06إىل سن  05مشككالت النمو يف مرحلة املراهقة من سن (. 4110ماليو، فطيمة.)

شورة، رسككالة ماجسككتري دري من، طالبات املرحلتني املتوسكطة والثانوية مبدينة مكة املكرمة

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

عامن: دار الفكر نارشون  الطبعة األوىل،(. علم نفس النمو: دورة حياة اإلنسان، 4112.) ملحم، سامي

 وموزعون.
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السككلوك والتحصككيل الدرايس  ت(. تأثري خربات السكككن الداخيل عىل اضككطرابا4116ملحم، سككامي.)

-025(، 4)04، البصككالرى طالبات كلية الرتبية بعربي يف سككلطنة عامن، ودافعية االنجاز لد

060. 

 

 ، الطبعةاملراهقون دراسككة نفسككية إسككالمية لآلباء واملعلمني والدعاة(. 0662النغمييشكك، عبد العزيز.)

 الثانية، الرياض: دار املسلم.

نيككة، العني: دار الكتككاب ، الطبعككة الثككاعلم نفس النمو الطفولككة واملراهقككة(. 4110الهنككداوي، عيل.)

 الجامعي.

، الطبعة الثالثة، عامن: دار الفكر للطباعة االضكككطرابات السكككلوكية واالنفعالية(. 4116يحيى، خولة.)

 والنرش والتوزيع.
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 املالحق
 

 (0ملحق )

 مكيبصورته األولية للتح واألمة صورة املراهقة املشكالت االنفعالية واالجتامعي امقياس

 الفاضل الدكتور/ كة ...................................................... املحرتم/ كة

 التخصص ......................

 مكان العمل ....................

 بعد التحية ،،،

 شككككالت االنفعالية واالجتامعية التياملب جراء دراسكككة تهدف إىل التعرف عىل  ةقوم الباحثت

للحصككول عىل درجة املاجسككتري يف الرتبية تخصككص اإلرشككاد تواجهها األم يف عالقتها بابنتها املراهقة؛ 

النفيسككك والرتبوي/ جامعة عامن العربية، وتحقيقاً ألهداف الدراسكككة قامت الباحثة بتطوير مقياس 

( فقرة موزعة عىل 00، وصككورة األم(، ويتكون من )املشكككالت االنفعالية بصككورتية )صككورة املراهقة

 بعدين هام: )املشكالت االنفعالية، واملشكالت االجتامعية(.

ونظراً لخربتكم لطويلككة يف تحكيم املقككاييس يف هككذا املجككال، أرجو التكرم بككاالطال  عىل 

مئة الفقرات لكل ( يف املكان الذي يعكس وجهة نظرك يف مدى مال xاملقياسني املذكرين، ووضع إشارة )

 إلضافةابعد، وسكالمة اللغة، ووضوح املعنى، وميكنكم أيضا إبداء وجهة نظركم بالفقرات بالحذف أو 

 أو التعديل.

 شاكرة لكم حسن تعاونكم.

 وتفضلوا بقبول فالق التقدير واالحرتام
 :الباحثة
 رهام عواودة
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 أ: صورة املراهقة

 

  

 مضمون الفقرة الرقم

 عنىوضوح امل سالمة اللغة
مالمئة الفقرة 

 للبعد
 مالحظات

سيل

 م

دري 

 سليم

واض

 ح
 دري واضح

مل

 الم

دري 

 ماللم

 االنفعاليةالبعد األول: املشكالت 

0.  
أشككعر أن والديت تفضككل 

 .أخويت عيل
       

4.  
أجد صكككعوبة يف التعبري 

 عن مشاعري.
       

        .األسباب ألتفهأدضب   .5

2.  
تنتابني مشكككاعر الخوف 

 بل.من املستق
       

0.  
 اتخاذأجكد صكككعوبة يف 

 قرارايت بنفيس.
       

5.  
يضكككايقني عدم اهتامم 

 والديت ل.
       

        أشعر بأنني فاشلة.  .6

        أحب الجلوس مبفردي.  .6

6.  
أشعر بالقلق دون سبب 

 .واضح
       

01.  
عدم وجود دعم معنوي 

 يشعرين باإلحباط.
       

        تتملكني أفكار مزعجة.  .00

04.  
عندما أدضب أقول كالماً 

 .اللقدري 
       

05.  
 ةالنفسيال أشعر بالراحة 

 أثناء تواجدي باملنزل.
       

02.  
ال أفكر كثرياً مبسكككككالككة 

 فقداين ألحبايئ.
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         .ال أشعر باألمان  .00

05.  
القيود التي تفرضها عيل 
والككديت تككعككتككرب أحككد 

 مشكاليت.

       

06.  
 يف أتردد باتخاذ القرارات

حككل املشكككككككالت التي 
 تواجهني.

       

06.  
يككنككتككابككنككي الشككككعككور 

 .بالخوف
       

06.  
أتجنككب األشككككيككاء دري 
 السارة بالهروب منها. 

       

41.  
أشكككعر باالدرتاب يف جو 

 األرسة.
       

40.  
والككديت ال تسكككتكمع يل 

 معها . أتحدثعندما 
       

44.  
نفيسكك عىل كل يش  ألوم

 يحدث.
       

45.  
ة أشكككعر بككأنني متقلبكك

 املزاج.
       

42.  
أتلعثم يف اإلجككابككة عن 
 .أسئلة من يكربوين سناً 

       

40.  
أشككككعر بككأنني مقيككدة 

 األرسة وقوانينها. بأنظمة
       

        تنقصني الثقة بالنفس.  .45

 البعد الثاين: املشكالت االجتامعية

46.  
أشككعر بالعزلة عن العامل 

 الخارجي.
       

46.  
أشكككعر بككالككذنككب طوال 

 الوقت.
       

46.  
أجد صكككعوبة يف تكوين 
عالقككات خككارج نطككاق 

 .األرسة

       

51.  
األعامل  مسؤوليةأتحمل 

 التي توكل إيل.
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50.  
أرفض أن تتكدخل والديت 
يف طكريكقككة اخكتكيككاري 

 ملالبيس.

       

54.  
أخىش االختالط بالجنس 

 الخر.
       

55.  
أتعلم كيفية التعامل مع 
 الخرين وأحرتم أرالهم.

       

52.  
 أحككب الحككديكك  مع ال

 والديت.
       

50.  
أتهرب من الجلوس مع 

 أرسيت.
       

55.  
ال أحككب االسكككرتشككككاد 

 بنصالح والديت.
       

56.  
أتشككاجر مع أفراد أرسيت 

  باستمرار.
       

56.  
أشككككعككر بككالككحككرج من 
 التحدث أمام الخرين.

       

56.  
أشكككعر بككالنقص وعككدم 

 التكيم.
       

21.  
أجكد املتعة عند مخالفة 

 والتعليامت. ظمةاألن
       

20.  

الفككككا  الككفكري بيني 
وبني أفراد أرسيت أفسكككد 
عالقتنككا الشككككخصككككيككة 

 واالجتامعية.

       

24.  
أخاف من مواجهة الحياة 

 بعيدا عن أرسيت. 
       

25.  
ال أقتنع مبككا تقككدمككة يل 

 والديت من نصالح. 
       

22.  
انككا بككحككاجككة إىل تعلم 

 كيفية إطاعة القوانني.
       

20.  
يف إقامة عالقة مع أردب 

الكجكنكس األخكر لككنني 
 أتحرج من ذلك.

       

25.  
أشككعر بضككعم مكانتي 

 بني أفراد أرسيت.
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 مب: صورة األ 

  

26.  
يضايقني تحيز والديت يف 
الكتكعككامككل بكيكني وبني 

 أشقايئ.

       

26.  
ن ع مسئولةأعترب نفيسك 

 التخطيط لحيايت.
       

26.  
أردككب بككاالنككعككزال عن 

 أفراد أرسيت.
       

01.  
غرية الشككديدة أشككعر بال

 تجاه الخرين. 
       

00.  
لككدي القككدرة يف القيككام 
بواجبايت دون مسكككاعدة 

 ولديت يل.

       

 مضمون الفقرة الرقم

 وضوح املعنى سالمة اللغة
مالمئة الفقرة 

 للبعد
 مالحظات

سيل

 م

دري 

 سليم

واض

 ح

دري 

 واضح

مل

 الم
 دري ماللم

 فعاليةاالنالبعد األول: املشكالت 

        تشعر بأنني أفضل أخوانها عليها. .0

        ال تستطيع التعبري عن مشاعرها. .4

        .األسباب ألتفهتغضب  .5

        ال تكرتث لفقدانها أشخا  تحبهم.  .2

        قراراتها بنفسها. اتخاذليس لديها القدرة يف  .0

        تتضايق من عدم اهتاممي بها.  .5

        تشعر بالفشل. .6

        تحب الجلوس مبفردها. .6
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        تشعر بالقلق دون سبب واضح. .6

        مشكله تواجهها. باعتبارهاتنظر إىل قرارايت  .01

        تتملكها أفكار مزعجة. .00

        .اللقعندما تشعر بالغضب تقول كالماً دري  .04

         .لخوفينتابها الشعور با .05

        ينتابها مشاعر الخوف من املستقبل. .02

         .ال تشعر باألمان .00

        عدم وجود دعم معنوي يشعرها باإلحباط. .05

        تنقصها الثقة بالنفس. .06

أثناء تواجدها  النفسكككيكةال تشكككعر بكالراحكة  .06
 باملنزل.

       

        رة بالهروب منه. تتجنب األشياء دري السا .06

        تشعر باالدرتاب يف جو األرسة. .41

        .تشعر بالذنب طوال الوقت .40

        تشعر بأنها متقلبة املزاج. .44

        .تتلعثم يف اإلجابة عن أسئلة من يكربوها سناً  .45

        األرسة وقوانينها. بأنظمةتشعر بأنها مقيدة  .42

        وم نفسها عىل كل يش يحدث.تل .40

ترتدد باتخاذ القرارات يف حل املشككككالت التي  .45
 تواجهها.

       

 البعد الثاين: املشكالت االجتامعية
        عن العامل الخارجي. باالنعزاللديها الردبة  .46

        ينتابها الشعور بالذنب طوال الوقت. .46
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عالقات خارج نطاق تجكد صكككعوبكة يف تكوين  .46
  األرسة.

       

األعامل التي  مسكككؤوليةليس مبقدورها تحمل  .51
 .توكل إليها

       

        .ترفض أن أتدخل يف طريقة اختيارها ملالبسها .50

        .تخىش االختالط بالجنس الخر .54

ليهكا ردبكة يف التعلم حول كيفيكة التعكامل مع  .55
 م.الخرين وأحرتم أراله

       

        . تحب الحدي  معيال .52

         .تتهرب من الجلوس مع األرسة .50

        .ال تحب االسرتشاد بنصالحي .55

         باستمرار.تتشاجر مع أفراد األرسة  .56

         .الحرج من التحدث أمام الخرين ينتابها .56

        .ينتابها الشعور بالنقص وعدم التكيم .56

        .يامتوالتعل لألنظمةتجد املتعة عند مخالفتها  .21

الفكككا  الفكري بينها وبني أفراد األرسة أفسكككد  .20
  .عالقتها الشخصية واالجتامعية بنا

       

         .تخاف من مواجهة الحياة بعيدا عن أرستها .24

         .ال تقتنع مبا أقدمه لها  من نصالح .25

         .تحتاج إىل تعلم كيفية إطاعتها للقوانني .22

تردكب يف إقكامة عالقة مع الجنس األخر لكنها  .20
 .تتحرج من ذلك

       

        .تشعر بضعم مكانتها بني أفراد األرسة .25

تشعر بالضيق لشعورها بأنني أتحيز يف التعامل  .26
 .بينها وبني أشقالها

       

        .عن التخطيط لحياتها ئولةمستعترب نفسها  .26

        لديها ردبة باالنعزال عن أفراد األرسة. .26
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 (4ملحق )

 قامئة بأسامء محكمي أدايت الدراسة

 امعةالج التخصص االسم الرقم
 جامعة عامن العربية علم نفس تربوي د. طالل الزعبي .0
 جامعة عامن العربية إرشاد نفيس أ. د سامي ملحم .4
 جامعة عامن العربية تربية خاصة د. سهاد املليل .5
 جامعة عامن العربية علم نفس تربوي د. إياد الشوارب .2
 ربيةجامعة عامن الع القياس والتقويم د. محمد عباس  .0
مناهج وأساليب  د. عودة أبو سنينة .5

 الدراسات االجتامعية
 جامعة عامن العربية

 جامعة عامن العربية القياس والتقويم د. محمد املفي .6
 جامعة عامن العربية اإلرشاد النفيس د. سهيلة بنات  .6
 جامعة عامن العربية الرتبية الخاصة د. فؤاد الجوالدة .6

 

  

         الخرين.تنتابها الغرية الشديدة تجاه  .01

         .ال تردب مبساعديت لها يف القيام بواجباتها .00



www.manaraa.com

93 

 

 

 (5ملحق)

 املشكالت االنفعالية واالجتامعية صورة املراهقة واألم بصورتهام النهالية اياسمق

 أ: صورة املراهقة

 أختي الطالبة:

املشكالت االنفعالية واالجتامعية التي  واقعتقوم الباحثة رهام عواودة ب جراء دراسة بعنوان 

ر املراهقككات واألمهككات، تواجككه املراهقككات يف عالقككاتهن بككأمهككاتهن يف منطقككة كفركنككا من وجهككة نظ

الحصكول عىل درجة املاجسكتري يف الرتبية تخصص اإلرشاد النفيس من جامعة عامن  اسكتكامال ملتطلب

ات يف واالجتامعية التي تواجه املراهق العربيكة، وتقوم الباحثة بتطبيق مقياس املشككككالت االنفعالية

واألمهات. بصككورتيه )صككورة املراهقة،  عالقاتهن بأمهاتهن يف منطقة كفركنا من وجهة نظر املراهقات

( فقرة موزعة عىل بعدين هام: )املشككككالت االنفعالية، واملشككككالت 45وصكككورة األم(، ويتكون من )

 االجتامعية(.

 تعليامت: 

يعرض عليك مجموعة من العبارات التي تتعلق بتففاتك يف عالقتك مع أمك. ويوجد أمام كل عبارة 

 ة جداً، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(.خمسة اختيارات وهام: ) كبري 

 املرجو منك:

 ( تحت التدريج التي تنطبق فقرته عليك.xأن تقريئ كل عبارة بدقة ثم تبدي رأيك بوضع ) -

 اإلجابة عليها.ال ترتيك عبارة  دون  -

الحظي أنه ال توجد إجابة صكحيحة وأخرى خاطئة، اإلجابة تعد صحيحة فقط طاملا تعرب عن  -

شكككعورك تجاه املعنى الذي تحمله العبارة، ومام يجب التأكيد عليه ان إجابتك عىل حقيقكة 

 العبارات املكونة للمقياس تحاط برسية تامة وال تستخدم يف دري أدراض البح  العلمي.

 املرحلة الدراسية: )إعدادي، ثانوي(

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم.
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الرق
 م

 كبرية كبرية جداً  مضمون الفقرة
متوسط

 ة
 ليلةق

قليلة 
 جداً 

 االنفعاليةالبعد األول: املشكالت 

      أشعر أن والديت تفضل أخويت عني. .0

      أجد صعوبة يف التعبري عن مشاعري لوالديت. .4

      أدضب ألبسط األسباب. .5

      تنتابني مشاعر الخوف من املستقبل. .2

      يضايقني عدم اهتامم والديت ل. .0

      شعر بالعزلة.أ .5

      أشعر بالقلق دون سبب واضح. .6

      أفتقر لدعم والديت يل. .6

      تتملكني أفكار مزعجة. .6

      عندما أدضب من والديت أقول كالماً دري اللق لها. .01

      أشعر باالنزعاج عند تواجدي يف املنزل . .00

      يت.أفكر كثرياً مبسالة فقداين لوالد  .04

      أفتقر لإلحساس باألمان مع والديت . .05

      أكره القيود التي تفرضها والديت عيّل. .02

      لدي تردد يف حل املشكالت التي تواجهني مع والديت. .00

      ينتابني الشعور بالخوف من والديت. .05

      الجأ إىل الهروب من األشياء دري السارة.  .06

      لدي شعور بالغربة يف جو األرسة. .06

      ألوم نفيس عىل كل يش يحدث يف األرسة. .06

      أشعر بأن مزاجي متقلب. .41

      مني. أشعر باالرتباك عند الحدي  مع من هم أكرب سناً  .40
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      تنقصني الثقة بالنفس. .44

      أنزعج من تدخل والديت يف أمور حيايت. .45

      أكره الحدي  مع والديت. .42

      أتضايق من نصالح والديت يل. .40

      أشعر بضعم مكانتي بني أفراد أرسيت. .45

 البعد الثاين: املشكالت االجتامعية

 

      أجد صعوبة يف تكوين عالقات خارج نطاق األرسة. .46

      أتحمل مسؤولية األعامل التي توكلها إيّل والديت. .46

      أتعلم كيفية احرتام آراء والديت. .46

      أتعلم كيفية التعامل مع الخرين.  .51

      أتهرب من الجلوس مع والديت. .50

      أتشاجر مع أفراد أرسيت . .54

      أبتعد عن الحدي  مع الخرين. .55

      أبتعد عن التقيد بتعليامت والديت. .52

      ي بيني وبني والديت أفسد عالقتنا.الفا  الفكر  .50

      استطيع مواجهة الحياة بعيدا عن والديت.  .55

      نا بحاجة إىل تعلم كيفية االلتزام بقواعد األرسة.أ  .56

      تنبهني والديت من إقامة عالقات مع الجنس الخر. .56

      متيز والديت بيني وبني أشقايئ. .56

      ة عىل التخطيط لحيايت.لدي القدر  .21

      أردب باالنعزال عن أفراد أرسيت. .20

      لدي القدرة يف القيام بواجبايت دون مساعدة والديت. .24

      أشارك والديت يف اتخاذ قرارايت. .25
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 ب: صورة األم

 أختي األم:                           

املشكالت االنفعالية واالجتامعية التي  واقعسة بعنوان تقوم الباحثة رهام عواودة ب جراء درا

تواجككه املراهقككات يف عالقككاتهن بككأمهككاتهن يف منطقككة كفركنككا من وجهككة نظر املراهقككات واألمهككات، 

الحصكول عىل درجة املاجسكتري يف الرتبية تخصص اإلرشاد النفيس من جامعة عامن  اسكتكامال ملتطلب

ات يف واالجتامعية التي تواجه املراهق ياس املشككككالت االنفعاليةالعربيكة، وتقوم الباحثة بتطبيق مق

عالقاتهن بأمهاتهن يف منطقة كفركنا من وجهة نظر املراهقات واألمهات. بصككورتيه )صككورة املراهقة، 

( فقرة موزعة عىل بعدين هام: )املشككككالت االنفعالية، واملشككككالت 45وصكككورة األم(، ويتكون من )

 االجتامعية(.

 

 ت: تعليام

ككفكاتك يف عالقتك مع ابنتك. ويوجد أمام كل  يعرض عليكك مجموعكة من العبكارات التي تتعلق بتفك

 عبارة خمسة اختيارات وهام: ) كبرية جداً، كبرية، متوسطة، قليلة، قليلة جداً(.

 

 املرجو منك:

 ( تحت التدريج التي تنطبق فقرته عليك.xأن تقريئ كل عبارة بدقة ثم تبدي رأيك بوضع ) -

 اإلجابة عليها. ترتيك عبارة  دون ال -

الحظي أنه ال توجد إجابة صكحيحة وأخرى خاطئة، اإلجابة تعد صحيحة فقط طاملا تعرب عن  -

حقيقكة شكككعورك تجاه املعنى الذي تحمله العبارة، ومام يجب التأكيد عليه ان إجابتك عىل 

 مي.ض البح  العلالعبارات املكونة للمقياس تحاط برسية تامة وال تستخدم يف دري أدرا

 

 شاكرة لكم حسن تعاونكم.
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 االنفعاليةالبعد األول: املشكالت 

 

  

 كبرية كبرية جداً  مضمون الفقرة الرقم
متوسط

 ة
 قليلة

قليلة 

 جداً 

      تشعر ابنتي بأنني أفّضل أخوتها عليها.  .0

      ال تستطيع ابنتي التعبري عن مشاعرها يل.  .4

      تغضب ابنتي ألبسط األسباب.  .5

      تفكر ابنتي كثريا مبسألة فقدانها يل.   .2

      تتضايق ابنتي من عدم اهتاممي بها.   .0

      تشعر ابنتي بالعزلة.  .5

      تشعر ابنتي بالقلق دون سبب واضح.  .6

      تشعر ابنتي بعدم دعمي لها.  .6

      تتملك ابنتي أفكار مزعجة.  .6

      .كالماً دري اللق يلعندما تشعر ابنتي بالغضب مني تقول   .01

      تشعر ابنتي بالخوف مني.  .00

      ينتاب ابنتي مشاعر الخوف من املستقبل.  .04

      تفتقر ابنتي األمان معي.  .05

      تنقص ابنتي الثقة بالنفس.  .02

      تشعر ابنتي باالنزعاج أثناء تواجدها يف املنزل.   .00

      لسارة. تلجأ ابنتي إىل الهروب من األشياء دري ا  .05

      لدى ابنتي الشعور بالغربة يف جو األرسة.  .06

      تشعر ابنتي بأن مزاجها متقلب.  .06

06.  
تشعر ابنتي باالرتباك عند الحدي  مع من هم أكرب سناً 

 منها.
 

 
   

      تكره ابنتي القيود التي افرضها عليها.  .41
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      تلوم ابنتي نفسها عىل كل يش يحدث داخل األرسة.  .40

      لدى ابنتي تردد يف حل املشكالت التي تواجهها معي.  .44

      تنزعج ابنتي من تدخيل يف أمور حياتها.  .45

      تكره ابنتي الحدي  معي.  .42

      تتضايق ابنتي من نصالحي لها.  .40

      تشعر ابنتي بضعم مكانتها بني أفراد األرسة.  .45

 البعد الثاين: املشكالت االجتامعية

      بنتي صعوبة يف تكوين عالقات خارج نطاق األرسة.تجد ا  .46

      تتحمل ابنتي مسؤولية األعامل التي أوكلها لها.  .46

      لدى ابنتي ردبة يف التعلم حول كيفية التعامل مع الخرين.  .46

      لدى ابنتي الردبة يف تعلم كيفية احرتام أرايئ.   .51

      تشاركني ابنتي يف اتخاذ قراراتها.  .50

      تتهرب ابنتي من الجلوس معي.  .54

      تتشاجر ابنتي مع أفراد األرسة .  .55

      تبتعد ابنتي عن الحدي  مع الخرين .  .52

      تبتعد ابنتي عن التقيد بتعلياميت.  .50

      الفا  الفكري بيني وبني ابنتي أفسد عالقتنا.  .55

      تستطيع ابنتي مواجهة الحياة بعيداً عني.   .56

      بنتي بحاجة إىل تعلم كيفية االلتزام بقواعد األرسة.ا  .56

      أنبه ابنتي من إقامة عالقات مع الجنس الخر.  .56

      تشعر ابنتي بأنني أميز بينها وبني أشقالها.  .21

      لدى ابنتي القدرة عىل التخطيط لحياتها.  .20

      لدى ابنتي ردبة باالنعزال عن أفراد األرسة.  .24

      ب ابنتي مبساعديت لها يف القيام بواجباتها.ال ترد  .25
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