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 التنشئة في البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) أثر
  والتوافق النفسي لدى الطلبة في مرحلة المراهقة عیةاالجتما

  حمد محمد فالح داهمأ د/
  المقدمة:

إن البیئة والمحیط الذي یعیش فیهما الفرد لهما تأثیر عمیق وفّعال في حیاته 
هذه البیئة تتمثل بالعائلة وهي أول عالم اجتماعي  إنوتكوین شخصّیته، حیث 

آة لكل شخص لكي یرى نفسه، واألسرة بالتأكید لها یوجهه الفرد، وأفراد األسرة هم مر 
دور كبیر في التنشئة االجتماعیة، وأجمع الَمعِنّیون في البحوث التربویة والنفسیة 
على أن البیئة من أهم العوامل التي تعتمد علیها التربیة، في تشكیل الشخصیة، 

للقیم التربویة، وٕاكسابه الغرائز والعادات، وهي مسؤولة عن أي انحطاط أو تأّخر 
كما أن استقرارها وعدم اضطراب األسرة لهما َدوٌر كبیر في استقامة سلوكه 

  ووداعته.
هي أحد الوظائف األساسیة لألسرة وألن أسالیب المعاملة التنشئة االجتماعیة 

، إذ أن بناء الشخصیة م العوامل التي تشكل شخصیة الطفلللوالدین هي من أه
والدان في معاملتهم من لى األسالیب السویة التي یتعبها الالسویة لألطفال یتوقف ع

  .)١٩٩٢رشوان، (، والعكس صحیح سريأعطف ودفء 
دور كبیر في  ثقافیة ماجتماعیة أ میئة بكافة أنواعها سواء طبیعیة أإن للب 
جتماعیة لدى المراهقین ریة أیضا دور كبیر في التنشئة االالمؤثرات األسو  التنشئة
. حیث تمثل األسرة منظومة العالقات الداخلیة والخارجیة المحور )2011(ناصر،

الرئیسي للحیاة البشریة والوجود اإلنساني بشكل عام إال أنها قد تحتوي في الوقت 
إلى الیأس أو  نفسه على الكثیر من التوترات والمشاحنات التي تدفع أفراد العائلة

  .)٢٠١٠في، (الغریالسخط والقلق  إلىهم دفعاإلحباط أو قد ت
األسرة هي وحدة إنتاجیة بیولوجیة تقوم على ارتباط شخصین، ویترتب علیها 

هي الوحدة االجتماعیة األولى التي  . كما أن األسرة)٢٠٠٢(العلي، إنتاج األطفال 
ولذلك أصبحت األساس لجمیع  تهدف إلى المحافظة على بقاء اإلنسان ووجوده،

  .)٢٠٠٧الشبیب، ( النظم
هي  نماوإ مرحلة نمو طبیعي یتعرض لها الفرد،  إالمراهقة ما هي ال مرحلةن إ
صفات  اآلباءتربویة سلیمة وذلك بتفهم  ةرعایة نفسی اآلباءمراعاة  إلى ةبحاج
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وخصائص هذه المرحلة بأنها تبحث عن السیطرة واالستقاللیة ومعاملة المراهق 
ذا، حدث صدام بهمعاملة خاصة والتعایش مع مطالبه والتناغم بینهما حتى ال ی

، وتتحدد اإلمكانزمات النمو الطبیعي بقدر وذلك لتجنب المراهق التعرض أل
المراهق وفق العالقات األسریة واالجتماعیة بصفة عامة تجاه نفسه واتجاه  ةشخصی

والتوجیه نحو  اإلمكانالمجتمع الذي یعیش فیه، وبالمساعدة والتشجیع بقدر 
التخاذ القرار وتحمل  مواقفهوتعزیز  إجباروال  بصورة سلیمة ال قصر فیها األفضل

من خالل  األسریةبیئته  أفرادالمسؤولیة، وهي محصله السنوات التي اكتسبها من 
سیاستهم وخططهم السلیمة التي تعمل على النمو االنفعالي والنضج والتزان 

  .)2016(اآلغا، واكتساب الخبرات في مجاالت متعددة 
نه ال شك أن األسرة ذات الثقافة إوى الثقافي والتعلیمي فالمست بالنسبة ألثر أما

والوعي أكثر قدرة على أن تتفاعل كوحدة اجتماعیة، أما األسرة التي تتفاوت 
ثقافتها، فهذه كثیر ما تعاني من تفتت العالقات بین أعضائها، ویالحظ ذلك جلیا 

، فالصدام هنا العلم في األسر محدودة الثقافة التي یصل أبنائها إلى درجة من
ن األبناء یرغبون في اتجاهات حیاتیة تختلف عما درج علیه اآلباء أیرتبط ب

   .)٢٠١٣(بن مقلة،واألمهات 
  :مشكلة الدراسة
یمكن من  إذفي حیاة المراهق  ةیة التنشئة االجتماعیة عملیة هامتعد عمل

لتي یعیش ن یكتسب المراهق قیم واتجاهات وسلوكیات تتماشى مع الثقافة اأخاللها 
البیئة التي تتمثل بالمؤسسات الرئیسیة التي  إن .دراستها أهمیةفیها ومن هنا تأتي 

المراهق ومنها األسرة التي تعد أهمها هي التي تكسب الفرد  إلیهایعیش وینتمي 
المجتمع وتتقبلها الثقافة التي ینتمون  إلیهاالدافع والقیم واالتجاهات التي یسعى 

لضغوط النفسیة التي تواجه المراهق، وتؤدي به إلى االنهیار . ومع زیادة اإلیها
النفسي سواء على مستوى األسرة، أو المدرسة یجب أن یغیر الفرد من سلوكه 
لیكون أكثر فعالیة، وهذا ما یسمى بالتوافق الذي یعتبر بعد من أبعاد الصحة 

لفرد على إحداث النفسیة المحققة للحیاة الناجحة، فالتوافق النفسي یتعلق بقدرة ا
االتزان بین دوافعه، والضبط النفسي فالشخص السوي المتوافق یصدر عنه سلوك 

یجابیة إمشاكل، والضغوطات بإیجاد أسالیب أدائي فعال یواجه به مختلف ال
مرضیة؛ وبالتالي تحقیق التوافق مع نفسه وأسرته، وهو مبدأ هام لتحقیق أهدافه 
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ف عن إلى أثر البیئة االقتصادیة، واالجتماعیة ورغباته. وجاءت هذه الدراسة للكش
  والثقافیة في التنشئة االجتماعیة والتوافق النفسي لدى الطلبة في مرحلة المراهقة.

   :أسئلة الدراسة
  تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالیة:

ى ما أثر البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) في التنشئة االجتماعیة لد -
  المراهقة؟ مرحلةالطلبة في 

ما أثر البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) في التوافق النفسي لدى  -
  المراهقة؟ مرحلةالطلبة في 

  :أهداف الدراسة
  تهدف الدراسة إلى:

الكشف عن مدى تأثیر البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) في التنشئة  -
 .المراهقة رحلةماالجتماعیة لدى الطلبة في 

مدى تأثیر البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) في التوافق النفسي لدى  -
 المراهقة. مرحلةالطلبة في 

  :الدراسة أهمیة
  على النحو التالي: إطارینالدراسة الحالیة في  أهمیةتتمثل 

ثر البیئة أالبحث العملیة في الكشف عن  أهمیةتكمن  العملیة: همیةاأل -
ماعیة واالقتصادیة والثقافیة على التنشئة االجتماعیة على المراهقین، كما االجت

التوافق النفسي للمراهقین، الذي یعتبر عامل مؤثر  أهمیةتسعى الدارسة لبیان 
ة شئتدعم دور البیئة المحیطة في التنعلى المراهق، فتقدم بحوث ودراسات 

املهم مع في كیفیة تع االجتماعیة وتقوم بتوجیه األسرة وباألخص الوالدین
یجابي في التنشئة االجتماعیة وتوافقهم النفسي إأبنائهم بالقدر الذي یسهم بشكل 

  وتبین أیضا أثر األقران على بعضهم في مرحلة المراهقة.
الدراسة النظري  إطار: وتتمثل في توفیر معلومات من خالل النظریة همیةاأل -

ن هذه المعلومات وأالمجال كما ا للباحثین والمهتمین في هذ أخرىلدراسات 
رعایة المراهقین  أمرفي مساعدة القائمین على  أخرىستسهم بصورة أو 

     ومساعدتهم على حل مشكالتهم.
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  :التعریفات االصطالحیة واإلجرائیة
معناها االقتراب المتدرج نحو النضج والنمو الجسدي والفسیولوجي  المراهقة:

المراهقة في علم النفس المعبر ما بین فترة  والعقلي والنفسي والجنسي، وتعني
 أوطول هذه المدة  ) سنة٢٢، ١٢( في الفترة الطفولة إلى الرشد المبكر، التي تمتد

ماعي للبیئة االجتماعیة على اإلطار الثقافي واالجت قصرها یتوقف إلى حد كبیر
  .)٢٠٠٤(الملك،فیها المراهق  أالتي ینش

ادرة على تغییر مسار الحیاة المستقبلیة، المراهقة هي مرحلة مهمة جدا، ق
، بحیث فهي الوقت الذي تتحدد فیه األدوار االجتماعیة، وتنمو فیه القیم من جدید

 یصبح التفاعل مع األفراد اآلخرین أكثر وعیا ونضجاتنمو قدرته على التفكیر و 
  .)١٩٨٥(حجازي، 

فاعل لمن یعیش المحیط الذي تحدث فیه اإلثارة والتهي  :البیئة االجتماعیة
  .)١٩٩٩(الرشدان وجعنیني،في ظله من أفراد المجتمع 

جمیع العوامل التي تؤثر على القوة الشرائیة للمستهلكین : البیئة االقتصادیة
ونماذج اإلنفاق لدیهم لذا فقد أصبح توافر القوة الشرائیة لدى األفراد من الشروط 

  .)٢٠١٠(شنو،  ال تكون سوقا األساسیة لقیام األسواق طالما أن الرغبات وحدها
 ،اكتساب الفرد للمكونات المعرفیة هو مفهوم یعبر عن البیئة الثقافیة:

التي تسهم في تشكیل و  ،من خالل تفاعله المستمر مع بیئتهاالنفعالیة والسلوكیة و 
ویكون قادرا  ،لى التفاعل بصورة سلیمة مع بیئتهسلوك جید یجعل الفرد قادرا ع

  .)٢٠٠٦برعي، ( حوله من لآلخرینوك على نقل هذا السل
: التنشئة االجتماعیة هي سیرورة مستمرة ومتغیرة على التنشئة االجتماعیة

امتداد الحیاة، بحیث إنها تهدف إلى االندماج االجتماعي النسبي والمتوالي من لدن 
الفرد، وباعتبارها،من جهة أخرى، بمثابة وسیلة الكتساب الشخصیة من خال 

ئق الحركة والفعل الالزمة (معاییر وقیم وتمثیالت اجتماعیة) من أجل استیعاب طرا
تحقیق درجة من التوافق النسبي عبر سیاق الحیاة الشخصیة واالجتماعیة للفرد 

 .)١٢٤، ٢٠٠٦(حدیة،  داخل تلك الحیاة المتغیرة باستمرار
عملیة دینامیكیة كلیة مستمرة یحاول بها الفرد عن طریق  التوافق النفسي:

تغییر سلوكه لتحقیق التوافق بینه وبین نفسه وبین البیئة المحیطة به بغیة الوصول 
والتحرر النسبي من التوترات ، إلى حالة االستقرار النفسي والتكیف االجتماعي
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والصراعات الداخلیة، والبعد عن تضخیم الذات أو اإلحساس بالدونیة، كما 
ط النفس وتحمل مواقف النقد ویتضمن معنى التوافق النفسي القدرة على ضب

  .)٢٠٠٨(الداهري، والسیطرة على الشعور بالقلق والخوف والتوتر 
  :حدود الدراسة

  .م٢٠١٦/٢٠١٧ه الدراسة في العام الدراسي تمَّ تطبیق هذ :الحدود الزمانیة
  المدارس في دولة الكویت. الحدود المكانیة:
ي الصفوف التاسع اقتصرت عینة الدراسة على لطلبة ف: الحدود البشریة

  والعاشر والحادي عشر.
  :اإلطار النظري

 إلىتتمیز مرحلة المراهقة والبلوغ بأنها المرحلة الثانیة في حیاة الفرد وتؤدي 
التغیرات  أنعلى  اإلشارةتغیرات جوهریة عضویة ونفسیة للنمو، وینبغي  إحداث

روف اجتماعیة البلوغ هي نتاج ظ إزاءالتي تطرأ على سلوك المراهق واتجاهاته 
  .)٢٠١٠(آل عبداهللا، منها نتاج التغیرات الغّدیة  أكثر

إن السلوك االجتماعي یتحدد نتیجة تفاعل الفرد مع البیئة التي یعیش فیها 
وبصفة خاصة البیئة االجتماعیة فیظهر أثر هذا لتفاعل بشكل واضح في ما 

ت وحضارات الذین ینتمون إلى جماعا األفرادنالحظه من اختالف بین سلوك 
  .)Dos Sanatos, 1973( مختلفةوبیئات 

كما أن السلوك االجتماعي لألفراد هو نتاج لتفاعل قوام العضویة المزاجیة 
والوجدانیة والعقلیة مع المؤثرات البیئیة والثقافیة التي یعیش الفرد فیها فعوامل البیئة 

رائهم آقعاتهم و لیده وتو هي األسرة والمدرسة ورفاق السن وعادات المجتمع وتقا
وقراءاتهم عن العالم الخارجي وأسالیب الحیاة أو احتكاكهم المباشر مع العناصر 

  .)Einsenstadt, 1978(الثقافیة 
كما ویتأثر النمو االجتماعي للمراهقین بالبیئة االجتماعیة التي یعیش فیها بما 

مراهقة تحتویه من ثقافات وتقالید وعادات وعرف واتجاهات ومیول یؤثر في ال
ویوجه سلوكه. ومن التغیرات النفسیة في فترة المراهقة ویوجه سلوكه. ومن التغیرات 

واالعتماد على  األسرةالنفسیة في هذه الفترة رغبت المراهق في االستقالل عن 
 صحبه تشاركه مشاعره وآماله، فیبدأ أواالنتماء لرفقة  إلىالنفس، كما یزید میله 

رة الصواب والخطأ. وتطویر مجموعة أقوى من القیم التفكیر بشكل أكبر حول فك
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واألخالقیات. كما یتعلم المراهقون خالل هذه الفترة أن یكونوا مسؤولین عن أفعالهم، 
  .)٢٠١٠(عبداهللا، وقراراتهم، وعواقبها

إن األسرة تمثل نواة المجتمع، وتتمیز عن بقیة المؤسسات كونها وحدة 
باإلضافة ألن العالقات فیها قائمة على الروابط إنتاجیة تمد المجتمع بأفراد جدد 

العقلي والنفسي واالجتماعي. العاطفیة، فلألسـرة مهمة نمو الطفل الجسمي وكذلك 
من حیاتـه  األولىن النمو المعرفي یتشكل عند الطفل خالل السنوات األربعة إحیث 

  .)٢٠٠١(علي،  فـي المنـزل
لذي یتعامل معه الطفل، فالطفل إن األسرة هي المحیط االجتماعي األول ا

حیث أن ما تقدمه األسرة للطفل هو ما  في بدایة حیاته یكون قابال للتشكیل والتغییر
یصنع شخصیته األولى، وهو الذي یكسب الطفل الخصائص االجتماعیة والنفسیة 
والمعرفیة للمجتمع فبذلك تكون األسرة المؤسسة المجتمعیة األساسیة في الحفاظ 

، فاألسرة ال تمثل المكان )٢٠٠٣(مصباح، ى تراثه الثقافي والحضاري علیه وعل
الذي یستطیع الطفل أن یشارك فیه الحیاة بمختلف نشاطاتها فقط، وٕانما هي أیضا 

فالتفاعل االجتماعي بین أعضاء  مكان ال بد أن یتوفر فیه االستقرار والراحة
ألنه لكل  مشاركة فیها،الجماعة األسریة یستمد خصوصیته من عالقة األطراف ال

فرد من األسرة یكتسي خصوصیة معینة تؤكدها المكانة البیولوجیة والمركز 
  االجتماعي.

فتتأثر التنشئة األسریة بعدة عوامـل لها عالقـة بالوالـدین واألبنـاء واألسرة 
معینة تؤثر في طبیعة معاملة  نفسها وتتفاوت وفق ظروف أسریة واجتماعیة

ء ضمن مجموعة من العوامل، كجنس االبن وترتیبه بین إخوته الوالدین لألبنا
وشخصیة الوالدین وسن كل منهما وحجم األسرة ومستواها االقتصادي والتعلیمي 
ة، وأسالیب التربیة المتبعة بها  الثقافي وظروفها االجتماعیة وقیمها الروحیة والخلقیـ

  .)٢٠٠٠(جابر، 
التطبیع االجتماعي وتعلیم  كما تعتبر المدرسة مؤسسة من أهم مؤسسات

المعاییر واألدوار االجتماعیة للناشئ ألن التربیة فیها متمثلة في تدریب الطالب 
على المهارات والسلوك االجتماعي، ومن المفترض أن تعمل على صقل المواهب 
وتنمیة المهارات األساسیة لألطفال من حیث تفعیل للعقل وتنمیة للمواهب وتشجیع 

ن یعتقدون بعدم توفر ذلك في المدارس في العصر یأن الكثیر  داع، غیرلإلب



٢٠١٧/ أكتوبر ١جـ–العلوم التربویة/ العدد الرابع   
 

  

  

٢٧٣

الحدیث، وفي الواقع فإن التنشئة المدرسیة كثیرًا ما تقوم على التنافس بین التالمیذ 
ذلك عندهم آثار تنطبع على  من خالل اختبارهم بشكل مستمر وتقویمهم، فیترك

  ).٢٠٠٠(عمر، نفوسهم عن ذواتهم. 
اعیة هو تحقیق الضبط االجتماعي للمجتمع إن هدف التنشئة االجتم

فال یتحقق الضبط إال من خالل تبني الفرد لقیم الجماعة  واالمتثال لقواعده وقیمه،
وثقافتها من خالل التنشئة االجتماعیة، والتي تتمثل عبر نقل ثقافة المجتمع لألفراد 

  .2004)(السید، 
أسالیب التنشئة إن لسوء التنشئة دور كبیر في انحراف األبناء فإن 

االجتماعیة للمراهق، تتنوع من مجتمع آلخر، ومن أسرة ألخرى أیضا، كما تختلف 
أیضا الختالف االنتماء االجتماعي والثقافي العام، وسوء استخدام وتوجیه هذه 

یمكن أن یؤدي إلى عواقب وخیمة التي قد یكون لها األثر  األسالیب أو تجاهلها
ه ذلك للبحث عن ملجئ آخر إلشباع حاجاته، ومن السلبي على المراهق، فیدفع

  .)٢٠١٣(بن مقلة،  مصاحبة رفقاء السوء وتناول المخدرات هذه المالجئ
 ١٦یزداد تعصب المراهق آلرائه وألفكار رفاقه وأسالیبهم، بعمر یتراوح بین (

) سنة، فتقل نسبة التعصب كلما اقترب من سن الرشد، یتأثر المراهق ١٢ -
ل عدة تنـشأ في جوهرها من العالقة بالوالدین وبالثقافة التـي تهـیمن بتعصبه بعوام

ه، ویتأثر بالشعائر الدینیة التي یؤمن بها وبالطبقات االجتماعیة التي  علـى بیئتـ
ینتمي إلیها أیضا، في بعض األحیان یمكن أن یقوم المراهق بسلوك ینافي 

لفت  أون أجل التجریب األخالق، وقد على علم بذلك إذ یمكن أن یكون ذلك م
إجبـار اآلخرین على االعتراف بشخصیته وكیانه. وقد یشعر بالذنب  أواألنظـار 
حتى باالكتئاب بسبب معرفته لمعاییر السلوك األخالقي وخروج بعض  أووالقلق 

  .)٢٠٠٤(الملك، جوانب سلوكه عن هذه المعاییر 
من مناهج في المرحلة بالنسبة للبیئة المدرسیة والتعلیمیة وما تحتویه  أما

تكون متنوعة حتـى یعطى لكل فرد الفرصة لیعد إعدادًا كافیًا  أنالثانویة فیجب 
تالئم المناهج میول وقدرات  أنیهیئ له الفرصـة لیكـون مواطنـا صالحا، كذلك یجب 

التحـق بالمرحلـة  إذالطالب ل یةا أوجه النشاط في الحیاة الیوممختلف الدارسـین، كمـ
مواقف جدیدة علیه تحول بینه وبین التكیف مـع  أویة واجه عدة مشاكل الثانو 

المدرسین والزمالء ومواد الدراسة هذه المشاكل تتجمع وتسبب له الحیرة واالرتباك، 
ن أي توجیه خاطئ أاعدة لمواجهة هذه المشاكل، كمـا إال إذا لقي التوجیه والمس
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سبهم یؤدى عادة إلى قلقهم واضطرابهم، راء ال تناآیقدم إلرغام المراهقین على تقبل 
وعلى العكس من ذلك فإنه عن طریق الصراحة والتقـدیر آلراء الفرد یمكن الوصول 

  .)٢٠٠٠(فهمي،إلى تخطیط یرضى المراهق والمدرسة واآلباء 
إن الفرد اجتماعي بطبیعته فبرغم ما یتمیز به من خصائص نبیلة فعملیة  

یحقق الفرد من اندماج وتجاوز الصراعات ضمن التوافق لن تحدث إال بقدر ما 
متطلبات المجتمع، فینظر للتوافق النفسي واالجتماعي على انه قدرة الفرد في 

، أخرىالحاجات من جهة وبین متطلبات المجتمع من جهة  الرغباتالتوفیق بین 
الفرد بقیمته  حساسوإ فتبدو مظاهرها في شعور الفرد باألمن الشخصي واالجتماعي 

(بلحاج، عوره باالنتماء والتحرر والصحة العقلیة والخلو من عدم المیول للمجتمع وش
٧٥، ٢٠١١(.  

بالنسبة لتعریفات التوافق فقد تعددت واختلفت باختالف اإلطار النظري  أما
والفلسفي الذي ینطلق منه الباحثون فیعرفه عطیة بأنه بناء متماسك موحد لشخصیة 

فراد اآلخرین له وشعوره بالرضا واالرتیاح النفسي الفرد وتقبله لذاته وتقبل األ
، ٢٠٠١(عطیة،واالجتماعي إذ یهدف الفرد إلى تعدیل سلوكه نحو مثیرات البیئة 

١٢(.  
قبله لذاته واستمتاعه إن التوافق یتم من خالل إشباع الفرد لحاجته النفسیة وت

تاعه بعالقات نفسیة واستممن التوترات والصراعات واالضطرابات ال ةبحیاة خالی
حمیمة ومشاركته في األنشطة االجتماعیة وتقبله لعادات وتقالید وقیم  ةاجتماعی

  .)٢٠٠٤(سفیان، المجتمع 
كما أن من خصائص التوافق أنه مسألة نسبیة حیث یختلف باختالف 
الظروف االجتماعیة واالقتصادیة وأنه یتوقف على عاملي الزمان والمكان ومن ثم 

لتوافق مستویات متعددة فالحیاة ما هي إال سلسلة من عملیات یمكن القول بأن ل
التوافق فالكائن یقوم بتعدیل سلوكه وتغییر أنماطه واستجابته للمواقف حینما یحس 
بحاجه تتطلب إشباعا والفرد السوي هو الذي یتصف بالمرونة والقدرة على تغییر 

شباع عن طریق سلوك استجابته حتى تالئم المواقف البیئیة المتغیرة ویصل لإل
  .)٢٠١١ (الكحلوت،توافقي مع تلك المواقف 

الصحة النفسیة والتوافق  فیحدث خلط لدى كثیر من الباحثین بالنسبة
الرتباطهما الشدید مع بعضهما البعض مع أنهما لیسا اسمین مترادفین لنفس 
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جیدة المفهوم. فالصحة النفسیة ترتبط بالتوافق فال توافق دون تمتع بصحة نفسیة 
وال صحة نفسیة بدون توافق جید لذلك فإن هدف الصحة النفسیة تحقیق التوافق 

 (سفیان،السلیم ویعد الفرق بین الصحة النفسیة والتوافق هو فرق في الدرجة فقط 
٢٠٠٤(.  

فمطالب النمو هي األشیاء التي یتطلبها النمو النفسي والتي یجب أن یتعلمها 
ك یعني أنها عبارة عن المستویات الضروریة التي الفرد حتى یصبح فردا ناجحا، ذل

ویؤدي تحقیق مطالب النمو إلى السعادة، كما یؤدي  تحدد خطوات النمو السوي
عدم تحقیق مطالب النمو إلى شقاء الفرد وفشله، وصعوبة تحقیق مطالب النمو 

  .)٢٠٠٠(زهران، األخرى في نفس المرحلة وفي المرحلة التي تلیها
معاییر التوافق النفسي والراحة النفسیة؛ فهي مواجهة العقبات بالنسبة ل وأما

 ).٢٠١٣(بن ستي، وحل المشكالت بطریقة ترضي نفسه ویقرها المجتمع. 
  :الدراسات السابقة

االجتماعیة وفیما  التنشئةتناولت الدراسات السابقة أثر البیئة االجتماعیة في 
  :یلي تم عرض هذه الدراسات من األقدم إلى األحدث

الكشف عن العالقة بین تشكل  إلىدراسة وهدفت  )،٢٠٠٣( العسیري أجرت -
(تحقیق، تعلیق، انغالق،  هویة األنا ممثلة في الدرجات الخام لرتب الهویة

والدرجات  (األیدیولوجیة، االجتماعیة، والكلیة) في مجاالتها المختلفة تشتت)
طالبة  ١٤٦اسة على الخام لكل من مفهوم الذات والتوافق، احتوت عینه الدر 

ال توجد  وتوصلت الدراسة إلى أنَّ  من طالبات المرحلة الثانویة بمدینة الطائف،
حین  عالقة بین درجات رتب هویة األنا االجتماعیة ودرجات مفهوم الذات

ارتبطت درجات أبعاد التوافق مع درجات رتب الهویة االجتماعیة بطرق 
ابا داللة بتحقیق الهویة وسلبیا بداللة حیث ارتبطت أبعاد التوافق إیج مختلفة،

حین اتجهت عالقة التوافق  في جمیع األبعاد بتشتت الهویة االجتماعیة. في
لى السلبیة إ افق االجتماعي مع تعلیق الهویة و یجابیة وبداللة في بعد التو إلى اإل

 وأوصتوبداللة في بعدین (التوافق االجتماعي والعام) مع انغالق الهویة كما 
احثة بالعمل على اختبار مصداقیة المقاییس المستخدمة، كما تؤكد على الب

إجراء مزیدا من الدراسات المشابهة عن الهویة في عالقتها بمختلف  أهمیة
 المتغیرات الشخصیة.
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تعرف بعض مشكالت الفتاة إلى )، دراسة وهدفت ٢٠٠٤الملك ( أجرت -
تعرف هدفت أیضا إلى ظة الخرطوم، كما المراهقة بالمرحلة الثانویة بمحاف

طبیعة العالقة االرتباطیة بین هذه المشكالت وبعض المتغیرات الدیمغرافیة 
التي تم تحدیدها بعدد أفراد األسرة، دخل األسرة، المستوى الصفي للفتاة 

استخدمت الباحثة في كل مراحل الدراسة المنهج  ومستوى التحصیل الدراسي،
نة الدراسة بالطریقة العشوائیة الطبقیة من الوصفي التحلیلي، وقامت باختیار عی

طالبات المرحلة الثانویة بمحافظة الخرطوم بالصفوف األول، الثاني، الثالث. 
حیث بلغ عدد العینة األساسیة التي اعتمدتها الباحثة بالتحلیل اإلحصائي 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها: لم  ) طالبة،٣٥٠(
ینة درجات ذات داللة إحصائیة بالنسبة للمشكالت التي تم اختیارها تسجل الع

وانه ال توجد عالقة ارتباط  والمأخوذة من قائمة موني لمشكالت الفتاة المراهقة،
مع مشكالت الفتة المراهقة في بعد  األسرةبین متغیر دخل  إحصائیادالة 

والمشكالت  المشكالت الصحي والمشكالت االجتماعیة والمشكالت الجنسیة
 النفسیة.

)، دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة التوافق النفسي ٢٠١١الحكلوت ( أجرت -
استخدمت  االجتماعي لدى أبناء العامالت ومقارنتها عند أبناء غیر العامالت
) من ٣٣٠الباحثة المنهج التحلیلي الوصفي،كما تكونت عینة الدراسة من (

) أبناء عامالت ١٦٥( لعامالتأبناء وبنات األمهات العامالت وغیر ا
) أبناء غیر العامالت، ولجمع المعلومات تم استخدام استبانة التوافق ١٦٥و(

، المعالجات اد الباحثة، ومن ثم قامت الباحثةالنفسي االجتماعي من إعد
وتوصلت الدراسة إلى  ،نات المتجمعة من استبانة الدراسةاإلحصائیة للبیا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  أهمها:مجموعة من النتائج، كان من 
ات غیر مستوى التوافق النفسي االجتماعي بین أبناء العامالت في المؤسس

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى أالحكومیة وغیر العامالت و 
التوافق النفسي االجتماعي لدى أبناء األمهات العامالت في المؤسسات غیر 

ضرورة اهتمام األم العاملة  وأوصت الدراسة على دینة غزة،الحكومیة في م
االتصال والتواصل  بالجانب االجتماعي ألبنائها وتشجیعهم على استمرار

على ضرورة قیام أفراد أسرة المرأة العاملة خاصة  وأوصتاالجتماعي كما 
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الزوج بمساعدتها في بعض أعبائها المنزلیة واألسریة حتى تتمكن من التوفیق 
 ین واجبات عملها ومسئولیاتها تجاه األسرة.ب

إلى معرفة العالقة بین أسالیب التنشئة  تهدف) ٢٠١٦ داود، والبلخي،( دراسة -
اإلجتماعیة األسریة والتوافق األسري لدى طلبة المرحلة الثانویة، وذلك 
باالعتماد على المنهج الوصفي التحلیلي. وقد تم تطبیق مقیاس أسالیب التنشئة 

) طالبًا ٩٤افق األسري على عینة بلغ عددها (اعیة األسریة ومقیاس التو االجتم
وطالبة. وأشارت نتائج البحث إلى وجود عالقة ارتباطیة ضعیفة بین أسالیب 
التنشئة االجتماعیة األسریة وبین التوافق األسري، كما تبین وجود فروق دالة 

ي لصالح اإلناث، إحصائیًا بین الذكور واإلناث في مقیاس التوافق األسر 
وفروق دالة إحصائیًا بین طلبة االختصاص األدبي واالختصاص العلمي في 

 مقیاس التوافق األسري لصالح طلبة االختصاص األدبي.
  :األجنبیةالدراسات 

دراسة هدفت لمعرفة العالقة بین األسالیب  )،Shaw, 2008(أجرى شاو  -
، والتكیف لدى عینة من طلبة كلیة الوالدیة المدركة، والكفاءة الذاتیة األكادیمیة

) طالًبا وطالبًة، أظهرت نتائج الدراسة وجود كفاءة ذاتیة ٣١الهندسة بلغت (
أكادیمیة ذات مستوى عال عند الطلبة الذین كان أسلوب تنشئتهم دیمقراطي، 

الدیة لدیمقراطي كان أكثر األسالیب الو كما أظهرت الدراسة أن أسلوب التنشئة ا
 سلوب التسلطي فالفوضوي.سیادة ثم األ

في مرحلة  Winnicottتمت مناقشة وجهة نظر  )Tamir, 2008(دراسة  -
"توسع" وتم عرض أفكار حول "بیئة راهقة العالقة بحاجة إلى توطید والم

، مشیرا إلى Kohutتسهیل" لنضج المراهقین ووضعت مع مفهوم "الذات" 
هقة. وعرض فكرة أن عملیة االحتیاجات الذاتیة الخاصة تكثیف خالل فترة المرا

النضج من مرحلة المراهقة یؤدي إلى تحقیق قدرتین محددتین: القدرة على 
اإلیثار التعسفي واالجتماعي وااللتزام والمسؤولیة والقدرة على الفرح وسوف 

  تظهر عملیة المراهقین مع المقاالت القصیرة السریریة.
، دراسة Turner, Chandler, Huffer, 2009)(أجرى تونر وشاندلر وهافر  -

الدیة، والكفاءة الذاتیة، ودافعیة التحصیل على أثر األسالیب الو تعرف هدفت 
) طالبًا وطالبة، وقد أظهرت نتائج ٢٦٤األداء األكادیمي على عینة بلغت (

الدراسة وجود تأثیر إیجابي ألسلوب التنشئة الدیمقراطیة على األداء األكادیمي 
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لذاتیة والدافعیة الداخلیة باألداء األكادیمي، كما كشفت وقدرة تنبؤّیة للكفاءة ا
نتائج الدراسة عن وجود تفاعل غیر دال إحصائیًا بین الكفاءة الذاتیة وأسلوب 

 التنشئة الدیمقراطي.
دراسة لمعرفة العالقات الممتدة بین وظائف  ،(Schwartz, 2009) أجرى -

و الهویة الذاتیة لدى ونم األسرةونمو الهویة الذاتیة بین وظائف  األسرة
فحص مسارات نمو الهویة  إلىوهدفت هذه الدراسة ، األسبانالمراهقین 

، األسبان اآلباءعلى عینة من  األسريوعالقتها بتغییر واستمرار التفاعل 
ة مقاییس منه ثبات الهویة، وارتباك الهویة ومقاییس لتفاعل  واستخدم الباحث عّد

وتوصلت  ،ا) مراهقً ٢٥٠( ینه الدراسة علىكأدوات للدراسة، احتوت ع األسرة
یؤثر  األسرةتفاعل  أنالدراسة إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها: 

ارتباك  أنعلى ارتباك الهویة لدى المراهقین مراهقة مبكرة، كما  األولىبالدرجة 
  المراهقة المتوسطة.  مرحلةالمتبادل في  األثرالهویة یبدأ بممارسه 

تأثیر األسالیب الوالدیة على كل  تعرف)، دراسة هدفت Mills, 2010أجرى ( -
مركز الضبط، والكفاءة الذاتیة، والتكیف األكادیمي لدى عینة من طلبة  من

) طالبًا وطالبة، وقد أشارت نتائج ١٠٠) بلغت (Auburnجامعة أوبرن (
لتكیف الدراسة على عدم وجود قدرة تنبؤّیة لألسالیب الوالدیة بالكفاءة الذاتیة وا

 األكادیمي لدى الطلبة عینة الدراسة.
) هدفت الدراسة لمعرفة عوامل الخطر القلیلة التي تم Rapee, 2014دراسة ( -

تحدیدها لتطویر اضطرابات القلق والسلوك كما تلقى تثبیط أقوى. ومع ذلك، 
دراسة التنبؤ بالقلق تلقت اضطراب من تثبیط مع مرور الوقت لم تكن واسعة، 

فقد قیمت تأثیر تثبیط تقییمها في وقت مبكر من الحیاة على القلق  وقلیلة جدا
طفال عندما كانوا  ٩١عوامل الخطر بین  دراسة مرحلة المراهقة. الطریقة:في 

سنوات من العمر، وتحدد تشخیص القلق عندما كان األطفال  ٤ما یقرب من 
دراسة سنة). تم تضمین األطفال في ال ١٥العمرفي منتصف السن (متوسط 
) ةبالمائ 34 ) أو منخفضةبالمائ ٥٧نت عالیة (في سن ما قبل المدرسة إذا كا

على تثبیط السلوكیة. أما تجاه قلق األمهات والمواقف األمهات فتم تقییم الطفل 
عاما على أنها  ١٥في نفس الوقت. تم تصنیف التشخیصات في سن 

لنتائج: اضطراب اجتماعیة واضطراب القلق أو اضطرابات القلق األخرى. ا
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عاما كان متوقعا من قبل كل من تثبیط والقلق  ١٥القلق االجتماعي في سن 
سنوات، في حین أخرى تم توقع اضطرابات القلق فقط من قبل  ٤األم في سن 

٪ من مثبط وأظهر األطفال في سن ما قبل ٣٧القلق األمهات. ما یقرب من 
أطفال  ٪ من١٥ارنة مع ، مق١٥المدرسة اضطراب القلق االجتماعي في سن 

غیر مؤهلة. االستنتاجات: النتائج تدعم مجموعة متزایدة من البحث مشیرا على 
تثبیط السلوك كمخاطر للقلق االجتماعي في مرحلة المراهقة، وأیضا  أهمیة

تسلیط الضوء على القلق األمهات كمخاطر أكثر عمومیة عبر اضطرابات 
 . الطفل المراهقJ. Am. Acad القلق.

هدفت هذه الدراسة لمعرفة  )Hannigan, Plomin, Eley, 2016( دراسةو  -
آلثار التي یؤثر بها الوالدین على الطفل أثناء االنتقال إلى المراهقة إن النماذج 
النظریة لنمو الطفل عادة ما تعتبر البیئة المنزلیة كمنتج لآلثار ثنائیة االتجاه، 

فل تعمل بشكل مترابط. ومع ذلك، فإن مع الوالدین والعملیات التي یقوم بها الط
الهیكل التنموي لهذه العملیات خالل االنتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
المراهقة لم یدرس جیدا. في هذه الدراسة استخدمنا التحلیالت الجینیة الطولیة 

أزواج التوأم ممثلین المملكة المتحدة (الذین تتراوح أعمارهم  ٦٦٤٦للبیانات من 
سنة) للتحقیق في االستقرار والتغییر في األبوة واألمومة والفوضى  ١٦-٩بین 

المنزلیة في سیاق اآلثار ثنائیة االتجاه بین الوالدین والطفل. وكان االستقرار 
في البیئة المنزلیة متواضعا، ناشئا أساسا عن الوالدین والعملیات والتأثیرات 

التغییر مع مرور الوقت أكثر على نطاق األسرة. وعلى النقیض من ذلك، كان 
تأثرا بالعملیات التي یحركها الطفل، والتي أشار إلیها التأثیرات الجینیة الخاصة 

 بالعمر. وتناقش تفسیرات هذه النتائج وآثارها على الباحثین.
الدراسة إلى معرفة أثر الوالدین  تهدف )Rache, Miller, 2016دراسة ( -

العاطفیة حیث تؤثر التنشئة االجتماعیة والصدیق على التنشئة االجتماعیة 
العاطفیة على المراهقین وتعلم كیفیة التعبیر، ولها تداعیات التكیف النفسي 
للمراهقین. إن معظم بحوث التنشئة االجتماعیة یتعلق بتأثیر الوالدین في مرحلة 
الطفولة؛ ومع ذلك، إن لألصدقاء المقربین التأثیر األكبر في مرحلة المراهقة. 

الستعراض السردي یقارن بین الوالدین واألصدقاء بتأثیرهم على التنشئة ا
االجتماعیة خالل المراهقة، وهي فترة تنمویة مع االجتماعیة ملحوظة 
والتحدیات فیما یتعلق بتنظیم العاطفة والتكیف النفسي. ویشیر هذا االستعراض 
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تأثیرها على  إلى أن اآلباء واألمهات واألصدقاء متشابهة إلى حد كبیر في
سلوك المراهقین، على الرغم من بعض استراتیجیات التنشئة االجتماعیة وال 

 یزال یتعین دراسة النتائج بشكل كامل في التنشئة االجتماعیة. 
) لنسخة المراهقة في وقت Bradley, Pennar, Fulign, 2017دراسة ( -

مرتبطة وثائق اإلجراءات، واألحداث، والشروط ال (LA-HOME) متأخر من
وما فوق ال یزال الذین  ١٦البیئة المنزلیة لألطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 

یعیشون في المنزل. استتبعت الدراسة عملیة متعددة المراحل لبناء القیاس و 
عة من أسرة من أربع والیات. وكانت األسر متنو  ٤٠٠التي شملت أكثر من 

اعي واالقتصادي. وتشیر النتائج ، والوضع االجتمقبل األسرة التكوین، العرق
هوم -إلى العالقات المتوقعة بین عشرات في ستة مجاالت المكونة من ال

وتدابیر كل من السیاق العائلي وتنمیة المراهقین. وتفاوتت العالقات بین 
المجموعات العرقیة ولكنها كانت متشابهة لوحظ في اإلصدارات األربعة 

 .(HOME)األخرى المستندة إلى العمر من 
  :التعلیق على الدراسات السابقة

ناقشت الدراسات السابقة أثر البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) في 
التنشئة االجتماعیة والتوافق النفسي لدى الطلبة في مرحلة المراهقة فقد أجرت 

الكشف عن العالقة بین تشكل  إلىدراسة وهدفت هذه الدراسة  )،٢٠٠٣( العسیري
 األنا ممثلة في الدرجات الخام لرتب الهویة(تحقیق، تعلیق، انغالق، تشتت) هویة

لكل من  والدرجات الخام (األیدیولوجیة، االجتماعیة، والكلیة) في مجاالتها المختلفة
 تعرف)، دراسة وهدفت الدراسة إلى ٢٠٠٤أجرت الملك (مفهوم الذات والتوافق، و 

الثانویة بمحافظة الخرطوم كما أجرت بعض مشكالت الفتاة المراهقة بالمرحلة 
)، دراسة هدفت إلى الكشف عن درجة التوافق النفسي االجتماعي ٢٠١١الحكلوت (

داود، ( د أبناء غیر العامالت أما دراسةلدى أبناء العامالت ومقارنتها عن
تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بین أسالیب التنشئة االجتماعیة  )٢٠١٦والبلخي،
، )Shaw, 2008(أجرى شاو ري لدى طلبة المرحلة الثانویة، و والتوافق األساألسریة 

دراسة هدفت لمعرفة العالقة بین األسالیب الوالدیة المدركة، والكفاءة الذاتیة 
 ,Tamir(أما في دراسة  األكادیمیة، والتكیف لدى عینة من طلبة كلیة الهندسة

المراهقة العالقة بحاجة  في مرحلة Winnicottتمت مناقشة وجهة نظر  )2008
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"توسع" وتم عرض أفكار حول "بیئة تسهیل" لنضج المراهقین ووضعت إلى توطید و
 ,Turner, Chandler)(مع مفهوم "الذات" وقد أجرى تونر وشاندلر وهافر 

Huffer, 2009 والكفاءة الذاتیة، الوالدیةأثر األسالیب  تعرف، دراسة هدفت ،
 األسرةاسة لمعرفة العالقات الممتدة بین وظائف در  ،(Schwartz, 2009) أجرىو 

، األسبانونمو الهویة الذاتیة بین وظائف االسرة ونمو الهویة الذاتیة لدى المراهقین 
تأثیر األسالیب الوالدیة على كل  تعرف)، دراسة هدفت Mills, 2010و أجرى (

طلبة جامعة  مركز الضبط، والكفاءة الذاتیة، والتكیف األكادیمي لدى عینة من من
) هدفت الدراسة لمعرفة عوامل الخطر القلیلة Rapee,2014أوبرن أما دراسة (

 ,Hannigan( التي تم تحدیدها لتطویر اضطرابات القلق والسلوك ودراسة
Plomin, Eley, 2016(  هدفت هذه الدراسة لمعرفة آلثار التي یؤثر بها الوالدین

تهدف  )Rache, Miller, 2016(ودراسة  على الطفل أثناء االنتقال إلى المراهقة
هذه الدراسة إلى معرفة أثر الوالدین والصدیق على التنشئة االجتماعیة العاطفیة 
حیث تؤثر التنشئة االجتماعیة العاطفیة على المراهقین وتعلم كیفیة التعبیر وأخیرا 

 لنسخة المراهقة في وقت متأخر من )Bradley, Pennar, Fulign,2017(دراسة 
(LA-HOME)  وثائق اإلجراءات، واألحداث، والشروط المرتبطة البیئة المنزلیة

  .لألطفال
 :الطریقة واإلجراءات

  :منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها
تعرف مدى تأثیر البیئة ت الدراسة المنهج الوصفي، بهدف اعتمد

(االجتماعیة، االقتصادیة والثقافیة) على التنشئة االجتماعیة والتوافق النفسي 
للمراهق، كما تمَّ تطویر استبانة بغرض جمع آراء أفراد عینة الدراسة للوصول إلى 

  لنتائج. ا
ن مجتمع الدراسة من جمیع الطلبة في الصفوف التاسع  مجتمع الدراسة: تكوَّ

  .والعاشر والحادي عشر في دولة الكویت
) طالبا وطالبة تم اختیارهم ٧٥٠تكونت عینة الدراسة من ( عینة الدراسة:

) استبانة واسترداد ٨٠٠بطریقة عشوائیة من مجتمع الدراسة، وحیث تمَّ توزیع (
 أفراد) یوضح توزیع ١) استبانة صالحة للتحلیل اإلحصائي، والجدول (٧٥٠(

  العینة. أفراد) یوضح توزیع ١، والجدول (اإلحصائي .العینة
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) طالب وطالبة تم اختیارهم بطریقة عشوائیة ٧٥٠ة الدراسة من (تكونت عین
  من مجتمع الدراسة، والجداول التالیة توضح ذلك:

  عینة الطلبة حسب متغیرات الجنس والعمر والصف أفراد) توزیع 1جدول (
  النسبة المئویة  العدد  الفئة   المتغیر 
 45.6 342  ذكور   الجنس 

 54.4 408  إناث
 100.0 750  المجموع 

 33.3 250  تاسع سنة/ ١٥  العمر/الصف
 33.3 250  سنة/ عاشر ١٦
 33.3 250  سنة / حادي عشر ١٧

 100.0 750  المجموع
) 408( اإلناث) بالنسبة لمتغیر الجنس: بلغ عدد ١یظهر من الجدول (

%)، ٤٦) بنسبة مئویة (342%)، بینما بلغ عدد الذكور (٥٤بنسبة مئویة (
 250صف تاسع ( سنة/ ١٥ر العمر: بلغ عدد الطلبة من فئة العمر بالنسبة لمتغی

سنة/ صف  ١٦%)، وبلغ عدد الطلبة من فئة العمر ٣٣.٣طالب) وبنسبة مئویة (
%)، وبلغ عدد الطلبة من فئة العمر ٣٣.٣) وبنسبة مئویة (اطالبً  ٢٠٥عاشر (

  %).٣٣.٣) وبنسبة مئویة (اطالبً  ٢٠٥سنة/حادي عشر ( ١٧
نت بصورتها  :سةأداة الدرا قام الباحث ببناء استبانة لجمیع البیانات، وتكوَّ

النهائیة من جزأین؛ اشتمل الجزء األول على المتغیرات الشخصیة ألفراد عینة 
ا الجزء الثاني فاشتمل خمس  الدراسة، وهي: الجنس (ذكر، أنثى) والعمر، أمَّ

ست  أیضاقافیة وتشمل )، والبیئة الث٦مجاالت؛ وهي: البیئة االجتماعیة وتضمن (
بالنسبة لمجال التنشئة االجتماعیة ومجال التوافق النفسي فیحتوي كل  أمافقرات 

  ) فقرات.١٠منهم على (
الدراسة (االستبانة) تم  أداةبهدف التأكد من صدق  :الدراسة أداةصدق 

عرضا على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة والكفاءة، وذلك للحكم على درجة 
ما  إجراءالصیاغة اللغویة للفقرات، ومدى انتماء الفقرة ألداة الدراسة، وتم مناسبة 

  المحكمین. آراءالدراسة في ضوء  أداةتعدیل على  أو إضافة أویلزم من حذف 
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الدراسة تم تطبیقها مرتین بفارق زمني اسبوعین على  أداةالستخراج ثبات 
معامل ارتباط (بیرسون) ) طالب وطالبة، وحساب ٣٠عینة استطالعیة مكونة من (

)، وتم تطبیق معادلة كرونباخ Test.R.test( اإلعادةبین التطبیقین الستخراج ثبات 
الستخراج االتساق الداخلي لمجاالت ومقاییس الدراسة على العینة االصلیة،  ألفا

  ) یوضح ذلك. ٢جدول (
) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة٢جدول (  

أثر البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) لدى الطلبة ككل لمجاالت مقیاس   
كرونباخ 

 الفا
 اإلعادةثبات 

)Test.R.test( 
عدد 
 المتغیر الفقرات

 البیئة االجتماعیة 6 0.83 0.85
 البیئة الثقافیة 6 0.90 0.86
 البیئة االقتصادیة 6 0.87 0.81
  مقیاس اثر البیئة ككل 18 0.93 0.86
  مقیاس التنشئة االجتماعیة 10 0.89 0.83
  مقیاس التوافق النفسي 10 0.88 0.82

 الدراسة، وتمَّ تطبیق أداةوبغرض التأكد من ثبات  :الدراسة أداةثبات 
االستبانة مرتین بفارق زمني مدته أسبوعین على نفس العینة، وتعد مدَّة أسبوعین 

امل ارتباط بیرسون بین مدة مالئمة إلعادة تطبیق األداة، كما تمَّ حساب مع
وتمَّ تطبیق معادلة ثبات األداة (كرونباخ ألفا)  .اإلعادةالتطبیقین الستخراج ثبات 

  على األداة ككل.
نت االستبانة بصورتها النهائیة من ( تصحیح المقیاس: ) فقرة، حیث ٣٢تكوَّ

استخدم الباحث مقیاس لیكرت للتدرج الخماسي بهدف قیاس آراء أفراد عینة 
)، ٣)، موافق بدرجة متوسطة (٤)، موافق (٥اسة، وتم إعطاء موافق بشدة (الدر 

أمام اإلجابة التي (×) )، وذلك بوضع إشارة ١)، غیر موافق بشدة (٢غیر موافق (
تعكس درجة موافقتهم، كما تمَّ االعتماد على التصنیف اآلتي للحكم على 

متوسطة،  ٣.٦٦- ٢.٣٤منخفضة، ومن  ٢.٣٣المتوسطات الحسابیة: أقل من 
  مرتفعة. ٥.٠٠إلى  ٣.٦٧ومن 

  اشتملت الدراسة على المتغیرات االتیة: :متغیرات الدراسة
  :المتغیرات المستقلة 

  البیئة (الثقافیة، االجتماعیة واالقتصادیة). -
  .العمر -                  الجنس وله مستویان (انثى، ذكر). -
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  المتغیرات التابعة:
   .التوافق النفسي -              .التنشئة االجتماعیة -

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام المعالجات  :المعالجة اإلحصائیة
   ):SPSSاإلحصائیة التالیة من خالل برنامج الرزم اإلحصائیة (

التكرارات والنسب المئویة للمتغیرات الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة  -
 الدراسة.

المعیاریة إلجابات أفراد عینة الدراسة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  -
 عن جمیع مجاالت أداة الدراسة.

) للكشف عن الفروق way-ANOVA-٢تطبیق تحلیل التباین الثنائي ( -
 عینة الدراسة والتي تعزى لمتغیرات (الجنس، العمر). أفرادفي استجابة 

  :عرض النتائج ومناقشتها
ف أثر البیئة (االقتصادیة، تعر الجزء نتائج الدراسة التي هدفت یتضمن هذا 

االجتماعیة والثقافیة) في التنشئة االجتماعیة والتوافق النفسي لدى الطلبة السعودیین 
  في مرحلة المراهقة، وفیما یلي عرض النتائج: 

  اإلحصاء الوصفي:
تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لجمیع فقرات 

  الي:ومجاالت الدراسة على النحو الت
) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ٣جدول (  

(االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) لدى الطلبة ككل لمجاالت مقیاس أثر البیئة   
 الرقم المجال المتوسط االنحراف الرتبة الدرجة
 1 البیئة االجتماعیة 3.70 0.81 2 مرتفعة

 2 البیئة الثقافیة 3.72 0.61 1 مرتفعة
توسطةم  3 البیئة االقتصادیة 3.17 0.71 3 

   المقیاس ككل  3.53 0.43 _ متوسطة
المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  أن) ٣یظهر من الجدول (

لمجاالت مقیاس أثر البیئة(االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) ككل تراوحت بین 
) ٢للمجال ( أبرزهاان ) وجمیعها بدرجات متوسطة ومرتفعة، ك3.72 - 3.17(

لذي ینص ) ا١" وبدرجة مرتفعة، ثم جاء المجال ("البیئة الثقافیة الذي ینص على
) وبدرجة مرتفعة، وأدناها للمجال 3.70" بمتوسط حسابي (على "البیئة االجتماعیة
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) الذي ینص على "البیئة االقتصادیة" وبدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي ٣(
) 3.53(االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) ككل ( ثر البیئةلمجاالت مقیاس أ
  وبدرجة متوسطة. 

ویعزى تفوق مجال البیئة الثقافیة على كل من البیئة االجتماعیة واالقتصادیة 
یومه والمتمثلة  أوقاتوذلك ألنها البیئة التي یتواجد فیها الفرد بشكل كبیر في معظم 

المرتبة الثانیة البیئة االجتماعیة والتي تتمثل  غالبا بالبیئة المدرسیة، وجاءت في
واألصدقاء ویدل ذلك عل تماسك  واألقارب أسرتهبالمجتمع المحیط بالفرد من 

الذین یختلط فیهم وهم  واألصدقاء أسرهمبطبیعة  األفرادفي المجتمع وتأثر  األسرة
 )،٢٠١١( فئة تأثیر ببعضهم البعض، وهذا ما اتفقت علیه دراسة الكحلوت أكثر
ذات اقل تأثیر  أنهابالنسبة للبیئة االقتصادیة فجاءت بالمرتبة األخیرة لتدل على  أما

فالتوافق هو قدرة الفرد على القیام بعملیات العقلیة  على التوافق النفسي للطلبة
نتائجها  أن إذ) مع هذه النتیجة ٢٠٠٤( والنفسیة واالجتماعیة، واتفقت دراسة الملك

 مع األسرةبین متغیر دخل  إحصائیاد عالقة ارتباط دالة انه ال توج أوضحت
  والمشكالت النفسیة.  مشكالت الفئة المراهقة

وفي ما یلي عرض المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لفقرات كل 
  مجال على حدى: 

  المجال األول: البیئة االجتماعیة
   ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة٤جدول (

  لجمیع فقرات المجال األول " البیئة االجتماعیة" والمجال ككل
  الدرجة  الرتبة  االنحرافالمتوسط  الفقرة  مقالر 
 متوسطة ٤ 1.26 3.53  .لدي عالقات اجتماعیة جیدة مع المحیط ١
 األقاربفي المناسبات االجتماعیة مع  أشارك ٢

 متوسطة ٣ 1.14 3.66  .واألصدقاء
 مرتفعة ٢ 1.23 3.89  .األسرة أفرادواصل بین اعزز االتصال والت ٣
 متوسطة ٥ 1.49 3.49  .العائلة والمحیط االجتماعي أفرادالزیارات بین  أبادل ٤
 متوسطة ٦ 1.50 3.34  .واألفراحاذهب للمناسبات  ٥
ال اقصر في التزاماتي االجتماعیة تجاه المعارف  ٦

 مرتفعة ١ 1.13 4.27  .واألصدقاء
   0.81 3.70 المجال ككل 

) أن المتوسطات الحسابیة لمجال البیئة االجتماعیة ٤یظهر من الجدول (
 أبرزها) وجمیعها بدرجات متوسطة ومرتفعة، كان ٤.٢٧ -  ٣.٣٤تراوحت بین (

ال اقصر في التزاماتي االجتماعیة تجاه المعارف ) التي تنص على "٦(للفقرة 
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اعزز االتصال ) التي تنص على "٣ت الفقرة (" وبدرجة مرتفعة، ثم جاءواألصدقاء
ا للفقرة ) وبدرجة مرتفعة، وأدناه٣.٣٩بمتوسط حسابي (" األسرة أفرادوالتواصل بین 

لغ المتوسط " وبدرجة متوسطة، وبواألفراحاذهب للمناسبات ) التي تنص على "٥(
  ) وبدرجة مرتفعة. ٣.٧٠" (الحسابي للمجال ككل "البیئة االجتماعیة

" واألصدقاءقصر في التزاماتي االجتماعیة تجاه المعارف جاءت الفقرة "ال ا
 األسریةلتدل عل مدى تماسك المجتمع وتكافله ومدى تأثیر التربیة  األعلىبالمرتبة 

على الفرد فهي التي تبني هذه المفاهیم لدیهم وترسخها فیهم عند اصطحابهم في 
یزید من مهاراتها الحیاتیة المناسبات االجتماعیة المختلفة مما یوسع آفاقهم الفكریة و 

واحتكاكها المباشر بكافة قطاعات المجتمع، وجاء بعدها فقرة " اعزز االتصال 
د، وتتفق هذه النتیجة لدى الفر  األسرة أهمیة" لتأكد مدى  األسرة أفرادوالتواصل بین 

التي تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بین ) ٢٠١٦ داود، والبلخي،( مع دراسة
لتنشئة اإلجتماعیة األسریة والتوافق األسري لدى طلبة المرحلة الثانویة، أسالیب ا

)، التي هدفت لمعرفة العالقة بین األسالیب الوالدیة Shaw, 2008شاو ( ودراسة
و  المدركة، والكفاءة الذاتیة األكادیمیة، والتكیف لدى عینة من طلبة كلیة الهندسة

، دراسة هدفت Turner, Chandler, Huffer, 2009)(تونر وشاندلر وهافر 
التي هدفت  ،(Schwartz, 2009)، والكفاءة الذاتیة، والوالدیةأثر األسالیب  تعرف

 األسرةلمعرفة العالقات الممتدة بین وظائف االسرة ونمو الهویة الذاتیة بین وظائف 
  ، ونمو الهویة الذاتیة لدى المراهقین االسبان

  المجال الثاني: البیئة الثقافیة
  ریة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا٥دول (ج

  والمجال ككل البیئة الثقافیة" لجمیع فقرات المجال الثاني "
  الدرجة  الرتبة  االنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
  مرتفعة  ١ 1.15 4.08  .لدي متسع من الوقت للقراءة  ١
  مرتفعة  ٢ 1.38 3.92  .مكتبة صغیرة في المنزل أسرتيتملك   ٢
خلفیة ثقافیه یمكن االستعانة بها  أسرتيلدى   ٣

  متوسطة  ٥ 1.25 3.54  .عند الحاجة
على قراءة الكتب الثقافیة  أسرتيتشجعني   ٤

  متوسطة  ٤ 1.15 3.55  .والروایات
المجتمع المحلي من خالل  أحداث أتابع  ٥

  متوسطة  ٦ 1.24 3.46  .اإلعالموسائل 
سائل باالطالع على شبكة االنترنت وو  أقوم  ٦

  متوسطة  ٣ 1.23 3.80  .التواصل االجتماعي
  مرتفعة  _ 0.61 3.72  المجال ككل  
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) أن المتوسطات الحسابیة لمجال البیئة الثقافیة تراوحت ٥یظهر من الجدول (
) ١للفقرة ( اأبرزه) وجمیعها بدرجات متوسطة ومرتفعة، كان ٤.٠٨- ٣.٤٦بین (

ت الفقرة وبدرجة مرتفعة، ثم جاء "راءةلدي متسع من الوقت للقالتي تنص على "
بمتوسط حسابي مكتبة صغیرة في المنزل " أسرتيك تمل) التي تنص على "٢(
المجتمع  أحداث أتابع) التي تنص على "٥( ا للفقرة) وبدرجة مرتفعة، وأدناه٣.٩٢(

" وبدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي اإلعالمالمحلي من خالل وسائل 
  ) وبدرجة متوسطة. ٣.٧٢" (الثقافیةمجال ككل "البیئة لل

لیدل على  األولى" في المرتبة جاءت الفقرة "لدي متسع من الوقت للقراءة
 أمیةالوقت الذي یمتلكه المراهق حیث انه وقت كافي للقیام باألنشطة المفیدة ومدى 

خاطئة، وهنا  أخرى أمور إلىتغطیة هذا الوقت لكي ال یصبح وقت فراغ یلجأ فیه 
تملك المرتبة الثانیة التي كان نصها "ر األسرة ففي الفقرة التي جاءت في یبرز دو 
 وأسلوب أوال األسرةتنشئة  أهمیةدلیل على  "مكتبة صغیرة في المنزل أسرتي

  ألبنائهم. إرشادهم
  المجال الثالث: البیئة االقتصادیة

  ریة) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا٦جدول (
  البیئة االقتصادیة" والمجال ككلال الثالث "لجمیع فقرات المج 

  الدرجة  الرتبة  االنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
لدي مصروفي الخاص الذي یغطي   ١

  متوسطة  ٣ 1.25 3.06  .احتیاجاتي
  متوسطة  ٢ 1.27 3.25   .مشكالت مادیة أسرتيلیس لدى   ٢
  فعةمرت  ١ 1.26 3.72   .دخل یغطي نفقاتنا واحتیاجاتنا أسرتيلدى   ٣
  متوسطة  ٤ 1.41 3.06  .احتجته إذا إضافياحصل على مصروف   ٤
  متوسطة  ٦ 1.68 2.85  .كان هناك فائض إذامن مصروفي  أوفر  ٥
  متوسطة  ٥ 1.70 3.06  .من دخل واحد أكثر أسرتيلدى   ٦
  متوسطة  _ 0.71 3.17  المجال ككل  

تصادیة ) أن المتوسطات الحسابیة لمجال البیئة االق٦یظهر من الجدول (
 اأبرزه) وجمیعها بدرجات متوسطة ومرتفعة، كان ٤.٠٨ -  ٣.٣٧تراوحت بین (

" وبدرجة دخل یغطي نفقاتنا واحتیاجاتنا أسرتيلدى ) التي تنص على "٣للفقرة (
" مشكالت مادیة أسرتيلیس لدى ) التي تنص على "٢(مرتفعة، ثم جاءت الفقرة 

) التي تنص على ٥ا للفقرة () وبدرجة متوسطة، وأدناه٣.٢٥بمتوسط حسابي (
لغ المتوسط كان هناك فائض" وبدرجة متوسطة، وب إذامن مصروفي  أوفر"

  ) وبدرجة متوسطة. ٣.١٧" (الحسابي للمجال ككل "البیئة االقتصادیة
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دخل یغطي نفقاتنا واحتیاجاتنا" جاءت هذه  أسرتيلدى یعزى تصدر الفقرة "
 أسرتيرة "لیس لدى ، كما جاءت الفقألسراالنتیجة لتدل على الدخل الجید لغالبیة 

بشكل عام على التوافق النفسي لدى  إیجابا" لتأكد ذلك مما یؤثر مشكالت مادیة
نه أ) والتي نصت على ٢٠٠٤( ، واختلفت هذه النتیجة مع نتائج دراسة الملكاألفراد

مع مشكالت الفئة  األسرةبین متغیر دخل  إحصائیاال توجد عالقة ارتباط دالة 
  لمراهقة. ا

  المجال الرابع: التنشئة االجتماعیة
  ریة ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا٧جدول (

  التنشئة االجتماعیة" والمجال ككللجمیع فقرات المجال الرابع "
  الدرجة  الرتبةاالنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
  متوسطة  ٨ 1.26 3.11  .أسرتيأتلقى النصائح بأسلوب مناسب من   ١
  متوسطة  ٧ 1.21 3.32  .عقاب غیر مرغوب فیها أسالیب أسرتيتستخدم   ٢
  مرتفعة  ١ 1.19 3.88  .جیدة وامضي معهم وقت كبیر إخوتيعالقتي مع   ٣
  متوسطة  ٩ 1.23 3.09  .یسرف والدي في تدلیلي وحمایتي  ٤
  متوسطة  ١٠ 1.37 3.01  .اشعر بارتباط كبیر بأسرتي  ٥
  متوسطة  ٦ 1.24 3.55  .سرة في المعاملةیمیز والدي بین أفراد األ  ٦
  متوسطة  ٤ 1.40 3.62  .یناقشني والدي في القرارات التي تخصني  ٧
إن كافة أفراد أسرتي ملزمون بإطاعة والدي حتـى   ٨

  مرتفعة  ٢ 1.28 3.78  .فـي الحاالت التي ال یكون فیها على حق
 لست واثقة من سالمة سلوكي في المناسبات  ٩

  متوسطة  ٥ 1.31 3.56  .االجتماعیة
یسمح لي والدي في اختیار أصدقائي الذین أرغـب   ١٠

  مرتفعة  ٣ 1.28 3.69  .فـي صحبتهم
  متوسطة  _ 0.58 3.46  المجال ككل  

) أن المتوسطات الحسابیة لمجال التنشئة االجتماعیة ٧یظهر من الجدول (
 برزهاأ) وجمیعها بدرجات متوسطة ومرتفعة، كان ٣.٨٨ -  ٣.٠١تراوحت بین (

" جیدة وامضي معهم وقت كبیر أخوتيعالقتي مع ) التي تنص على "٣فقرة (لل
إن كافة أفراد أسرتي ملزمون ) التي تنص على "٨ت الفقرة (وبدرجة مرتفعة، ثم جاء

بإطاعة والدي حتـى فـي الحاالت التي ال یكون فیها على حق" بمتوسط حسابي 
) التي تنص على "اشعر بارتباط كبیر ٥) وبدرجة متوسطة، وأدناها للفقرة (٣.٧٨(

"التنشئة  لغ المتوسط الحسابي للمجال ككلبأسرتي" وبدرجة متوسطة، وب
  ) وبدرجة متوسطة. ٣.٤٦" (االجتماعیة
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" في المرتبة جیدة وامضي معهم وقت كبیر أخوتي عالقتي معجاءت الفقرة "
ى األسالیب التربویة في وذلك یعزى التوافق األسري بین الوالدین واتفاقهما عل األولى

التعامل مع األبناء، حیث یهیئ المناخ األسري المطلوب لنجاح عملیة التربیة 
سیسهم بالتالي في مما  والتنشئة االجتماعیة وتحسن العالقات السائدة في األسرة

والتعامل معهم ومع  أخوتهمالنمو االجتماعي لألبناء واستعدادهم للتكیف مع 
إن كافة أفراد أسرتي ملزمون بإطاعة والدي المرتبة الثانیة "، وجاءت في اآلخرین

طبیعة المجتمع  إلىحتـى فـي الحاالت التي ال یكون فیها على حق" یعزى ذلك 
المحافظة بتشدد فهي ثقافة مجتمع مما ینمي مفهوم الذات السلبیة التي  واألسر

دیة. مما یجعلنا تظهر في بعض المظاهر واألنماط المتناقضة ألسالیب حیاته العا
  نحكم على من تصدر عنه هذه السلوكیات بسوء التنشئة االجتماعیة والنفسیة.

  المجال الخامس: التوافق النفسي
  ریة) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا٨جدول (

  التوافق النفسي" والمجال ككللجمیع فقرات المجال الخامس " 
  الدرجة  ةالرتب  االنحراف  المتوسط  الفقرة  الرقم
  متوسطة  ٩ 1.26 3.21  .قادر على حل مشكالتي أنياعتقد   ١
  متوسطة  ٦ 1.20 3.41  .افقد ثقتي بنفسي بسهولة  ٢
  مرتفعة  ٢ 1.14 3.76  .سریع االنفعال أنياشعر   ٣
  متوسطة  ١٠ 1.24 3.19  .أسرتيمع  أكوناشعر بالسعادة عندما   ٤
  متوسطة  ٨ 1.38 3.28  .اآلخرینمع  أتكلمباالرتباك عندما  أحس  ٥
 األنشطةاشعر بالحرج في المشاركة في   ٦

  متوسطة  ٤ 1.29 3.56  .االجتماعیة
 متوسطة  ٣ 1.38 3.62  .یزعجني النقد الموجه إلي من اآلخرین  ٧
  كثیرًا ما أفشل في تكوین انطباعـات جیـدة  ٨

 مرتفعة  ١ 1.29 3.87  .عني لدى اآلخرین
یصعب علي أن أتصرف باستقاللیة   ٩

  متوسطة  ٧ 1.42 3.35  .ما یراه اآلخرون مناسباً  عمـلوأ
  متوسطة  ٥ 1.34 3.55  .انهزم في مواقف الجدل بسهولة  ١٠
  متوسطة  _ 0.53 3.48  المجال ككل  

) أن المتوسطات الحسابیة لمجال التوافق النفسي ٨یظهر من الجدول (
 أبرزها) وجمیعها بدرجات متوسطة ومرتفعة، كان ٣.٨٧ -  ٣.١٩تراوحت بین (

) التي تنص على "كثیرًا ما أفشل في تكوین انطباعـات جیـدة عني لدى ٨للفقرة (
سریع  إنياشعر ) التي تنص على "٣(اآلخرین" وبدرجة مرتفعة، ثم جاءت الفقرة 

) التي تنص ٤) وبدرجة مرتفعة، وأدناها للفقرة (٣.٧٦" بمتوسط حسابي (االنفعال



  االجتماعیة نشئةالت في البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) أثر
  والتوافق النفسي لدى الطلبة في مرحلة المراهقة 

  

٢٩٠

لغ المتوسط " وبدرجة متوسطة، وبأسرتي مع أكوناشعر بالسعادة عندما على "
  ) وبدرجة متوسطة. ٣.٤٨" (الحسابي للمجال ككل "التنشئة االجتماعیة

كثیرًا ما أفشل في تكوین انطباعـات جیـدة عني لدى اآلخرین" جاءت الفقرة "
بأعلى مرتبة، وقد یفسر ذلك طبیعة المرحلة التي تمر فیها الطالب في مرحلة 

االنفعالیة غیر المستقرة ومفهوم إدراكه لذاته، وصعوبة التكیف المراهقة والحالة 
 إنحیث ، النفسي والتوافق االجتماعي وتكوین عالقات اجتماعیة طیبة مع اآلخرین

فقدان األشخاص من حوله ویؤثر في تطوره النفسي والعاطفي وتأقلمه وتكیفه 
س ذلك على عالقته االجتماعي، مما قد یجعله یفقد الثقة في نفسه وبالتالي ینعك

" ویعزى ذلك سریع االنفعال أنيشعر أجاءت في المرتبة الثانیة فقرة "باآلخرین، و 
المراهق في  إلیهااالحتیاجات العاطفیة والنفسیة بشكل عام التي یحتاج  إلى أیضا

على  أوصتهذه المرحلة ومراعاتهم، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة الكحلوت التي 
  ار االتصال والتواصل االجتماعي.تشجیعهم على استمر 

  الدراسة: أسئلةاإلجابة عن 
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال االول: ما أثر البیئة (االقتصادیة، 

 المراهقة؟ مرحلةاالجتماعیة والثقافیة) في التنشئة االجتماعیة لدى الطلبة في 
 Correlation(تم حساب معامالت االرتباط لإلجابة عن هذا السؤال 

coefficient ( (االجتماعیة، الثقافیة، االقتصادیة) ومقیاس التنشئة  البیئةبین
  ) یوضح ذلك:٩، جدول (االجتماعیة

  ) معامالت االرتباط بین البیئة٩جدول (
  (االقتصادیة، االجتماعیة، والثقافیة) والتنشئة االجتماعیة

  التنشئة االجتماعیة   المجال 
 البیئة االجتماعیة

 
 464.  االرتباط معامل
 000.  اإلحصائیةالداللة 

 288.  معامل االرتباط البیئة الثقافیة
 000.  اإلحصائیةالداللة 

 البیئة االقتصادیة
 

 341.  معامل االرتباط
 000.  اإلحصائیةالداللة 

معامالت االرتباط بین مجاالت مقیاس اثر البیئة  أن) ٩یظهر من الجدول (
لمجال  أبرزهاكان  )0.464_  288٠.اعیة تراوحت بین (ومقیاس التنشئة االجتم

) وأخیرا 341٠.( ارتباطالبیئة االجتماعیة ثم جاء مجال البیئة االقتصادیة بمعامل 
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عند مستوى  إحصائیاجاء مجال البیئة الثقافیة، وجمیع معامالت االرتباط دالة 
ماعیة تم تطبیق ). وللكشف عن اثر البیئة على التنشئة االجت٠.٠٥ ≤ αالداللة (

  والجدول التالي یوضح ذلك:) Multiple Regressionتحلیل االنحدار المتعدد (
  ) Multiple Regressionتحلیل االنحدار المتعدد ( :)١٠جدول (

  البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة، والثقافیة)للكشف عن أثر 
  المراهقة مرحلةفي التنشئة االجتماعیة لدى الطلبة في  

رالمتغی  
التنشئة االجتماعیة مقیاس  

الداللة  )Fقیمة (
قیمة   (R)قیمة   اإلحصائیة

)R2(  ) قیمةβ(  ) قیمةt(   الداللة
  اإلحصائیة

 البیئة االجتماعیة
152.027 0.000 0.616 0.37 

0.440 15.219 0.000 
 0.000 8.237 0.239 البیئة الثقافیة

 0.000 10.831 0.313 البیئة االقتصادیة
) وجود اثر لمجاالت البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة ١٠یظهر من الجدول (

بداللة  )152.027( (F)والثقافیة) في التنشئة االجتماعیة، حیث بلغت قیمة 
  ).0.37) (R2(وبلغت قیمة  )،0.616) (R()، وبلغت قیمة 0.00إحصائیة (

 ≤ αتوى الداللة (عند مس اإحصائیً ) دالة tأن جمیع قیم ( إلى اإلشارةوتجدر  
 ٠.٢٣٩) تراوحت بین (β) لجمیع مجاالت المتغیر المستقل، وأن قیم بیتا (٠.٠٥

(االقتصادیة، مقیاس البیئة ) وهي تمثل نسب التأثیر لمجاالت ٠.٤٤٠ –
  االجتماعیة، والثقافیة) على التنشئة االجتماعیة. 

 إلى) α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ( ویعزى وجود فروق ذات دالة إحصائیة
 األعلى االجتماعیة للمراهق، وجاءت قیمة اختالف تأثیر العوامل على التنشئة

فالبیئة  تأثیر على التنشئة االجتماعیة للمراهق األعلىللبیئة االجتماعیة وهي البیئة 
واألصدقاء هو  واألقارب أسرتهاالجتماعیة والتي تتمثل بالمجتمع المحیط بالفرد من 

كبیر على التنشئة االجتماعیة للمراهق، حیث یتأثر المراهقین تأثیرا  یؤثرالذي 
فئة تأثیر ببعضهم البعض،  أكثرالذین یختلط فیهم وهم  واألصدقاء أسرهمبطبیعة 

التي قد أشارت  )،Turner, Chandler, Huffer, 2009وهذا ال یتفق مع دراسة (
اءة الذاتیة والتكیف عدم وجود قدرة تنبؤیه لألسالیب الوالدیة بالكف إلىنتائجها 

  األكادیمي لدى الطلبة عینة الدراسة.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني: ما أثر البیئة (االقتصادیة، 

  المراهقة؟ مرحلةاالجتماعیة، والثقافیة) في التوافق النفسي لدى الطلبة في 



  االجتماعیة نشئةالت في البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) أثر
  والتوافق النفسي لدى الطلبة في مرحلة المراهقة 
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 Correlation(تم حساب معامالت االرتباط لإلجابة عن هذا السؤال  
coefficient(  (االجتماعیة، الثقافیة، االقتصادیة) ومقیاس التوافق  البیئةبین

  ) یوضح ذلك:١١، جدول (النفسي
  ) معامالت االرتباط بین البیئة١١جدول (

  (االقتصادیة، االجتماعیة، والثقافیة) والتوافق النفسي
  التوافق النفسي   المجال 

 البیئة االجتماعیة
 

 0.245  معامل االرتباط
 0.000  اإلحصائیةالداللة 

 0.359  معامل االرتباط البیئة الثقافیة
 0.000  اإلحصائیةالداللة 

 البیئة االقتصادیة
 

 0.254  معامل االرتباط
 0.000  اإلحصائیةالداللة 

معامالت االرتباط بین مجاالت مقیاس اثر  أن) ١١یظهر من الجدول (
كان أبرزها لمجال  )0.359_  0.245ت بین (البیئة ومقیاس التوافق النفسي تراوح

) وأخیرا جاء 254.البیئة الثقافیة ثم جاء مجال البیئة االقتصادیة بمعامل ارتباط (
، وجمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند مستوى االجتماعیةمجال البیئة 

). وللكشف عن اثر البیئة على التوافق النفسي تم تطبیق ٠.٠٥ ≤ αالداللة (
  والجدول التالي یوضح ذلك:) Multiple Regressionتحلیل االنحدار المتعدد (

   )Multiple Regressionتحلیل االنحدار المتعدد ( :)١٢جدول (
  البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة)للكشف عن أثر 

  المراهقة مرحلةفي التنشئة االجتماعیة لدى الطلبة في  

 المتغیر
النفسيمقیاس التوافق   

الداللة  )Fقیمة (
قیمة   Rقیمة   اإلحصائیة

)R2(  ) قیمةβ(  ) قیمةt(   الداللة
  اإلحصائیة

 البیئة االجتماعیة
74.125 0.000 0.479 0.23 

0.218 6.769 0.000 
 0.000 10.227 0.330 البیئة الثقافیة

 0.000 7.031 0.227 البیئة االقتصادیة
اثر لمجاالت البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة  ) وجود١٢یظهر من الجدول (

) بداللة إحصائیة 74.125( (F)والثقافیة) في التوافق النفسي، حیث بلغت قیمة 
). وتجدر 0.23) (R2(، وبلغت قیمة )0.479) (R)، وبلغت قیمة (0.00(

) ٠.٠٥ ≤ αعند مستوى الداللة ( إحصائیا) دالة tأن جمیع قیم ( إلى اإلشارة
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 – ٠.٢١٨) تراوحت بین (βاالت المتغیر المستقل، وأن قیم بیتا (لجمیع مج
(االقتصادیة، االجتماعیة، مقیاس البیئة ) وهي تمثل نسب التأثیر لمجاالت ٠.٣٣٠

  والثقافیة) على التوافق النفسي. 
 إلى) α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ( إحصائیایعزى وجود فروق دالة 
) βوجاءت البیئة الثقافیة بقیمة (فق النفي للمراهق، اختالف تـثیر العوامل على التوا

تأثیرًا على التوافق النفسي للمراهق على حساب البیئة االجتماعیة  األعلى
المراهق التي یقضیها بالبیئة  أوقاتمعظم  أنواالقتصادیة فأكدت هذه النتیجة على 

الثقافیة  األنشطةو على القراءة  أبناءهاما كانت مثقفة وتحث  إذا واألسرةالمدرسیة 
ا على تأثیرً  األكثرالتي تمثل البیئة الثقافیة التي یعیش فیها المراهق هي  األخرى

على  أكدتالتي  )Schwartz, 2009(توافقه النفسي، وتتفق هذه النتیجة مع دراسة 
  قل شخصیة المراهق.صفي  األسرةدور 

  :التوصیات
  وفي ضوء نتائج الدراسة یوصي الباحث باآلتي:

یة المؤسسات والبیئات المسؤولة عن التربیة والتعلیم والتنشئة االجتماعیة توع -
من كافة النواحي والقدرة على حل المشكالت  األفرادفي االهتمام بمتابعة 

 وكیفیة التعامل مع األزمات والصعاب بطریقة أكثر ذكاء.
 إقامة أنشطة اجتماعیة وثقافیة لزیادة وعي الطلبة ورفع مستویات الذكاء -

 االنفعالي والقدرة على حل المشكلة لدیهم.
واالهتمام  األسریةوتقویة العالقات  األبناءعلى زیادة التواصل مع  األسرحث  -

 إلیهم واإلرشادكبر من الحب وتقدیم النصح أبقدر  وٕاحاطتهموفهم احتیاجاتهم 
 ذكاء. أكثربطرق 

األنشطة التي إشراك الطلبة في المدارس خاصة الثانویة في تحدید البرامج و  -
  تعكس اهتماماتهم. 

  



  االجتماعیة نشئةالت في البیئة (االقتصادیة، االجتماعیة والثقافیة) أثر
  والتوافق النفسي لدى الطلبة في مرحلة المراهقة 

  

٢٩٤

  عــــــــــالمراج
  :العربیةالمراجع  - أوالً 

. السمات الشخصیة وعالقتها بالتكییف النفسي لدى )2016(اآلغا، عاطف.
  ، غزة.اإلسالمیة، رسالة ماجستیر. الجامعة المراهقین المهدمة بیوتهم

، دار النشر: راهقینالمراهقة وكیف نتعامل مع الم. )2010(آل عبدهللا، محمد. 
  المنهل.
التوافق النفسي االجتماعي وعالقته بالدافعیة للتعلم لدى .)2011(بلحاج، فروجة.
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