
163

املناخ األسري غري السَّوي وعالقته بظهور بعض املشكالت 
االجتماعية لدى املراهقني: دراسة ميدانية على عينة 

من طلبة الثانوية العامة يف مدينة محص 

أ. هاني حممد عباره

   تاريخ التسليم: 13/ 1/ 2018م، تاريخ القبول: 18/ 2/ 2018م. 
      طالب دكتوراه/ جامعة البعث/ سوريا

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2544725



164

2018 أول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد التاسع - ع )25( - كانون 

ملخص: 
غري  الأ�رضي  املناخ  بني  العالقة  تعرُّف  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
هناك  كان  اإذا  وفيما  الجتماعية،  امل�ضكالت  بع�س  وظهور  ال�ضوي 
فروق بني الذكور والإناث يف املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي وامل�ضكالت 
طلبة  من  وطالبًة  طالبًا   )389( من  العينة  وتكونت  الجتماعية، 
الباحث  وا�ضتخدم  حم�س.  مدينة  يف  العامة  الثانوية  املرحلة 
مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي من اإعداد ماريو رحال، ومقيا�س 
اإليه  امل�ضكالت الجتماعية من اإعداد الباحث. ومن اأهم ما تو�ضلت 
الدرا�ضة احلالية وجود عالقة دالة اإح�ضائيًا بني درجات الطلبة يف 
ودرجاتهم  الفرعية  ومقايي�ضه  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  مقيا�س 
فروق  وجود  الفرعية.  ومقايي�ضه  الجتماعية  امل�ضكالت  اأداة  يف 
بني الذكور والإناث يف الدرجة الكلية ملقيا�س املناخ الأ�رضي غري 
اأنه ل توجد فروق بني  الفرعية. كما تبني  ال�ضوي وبع�س مقايي�ضه 
الذكور والإناث يف الدرجة الكلية لأداة امل�ضكالت الجتماعية، بينما 
امل�ضكالت  اأداة  من  الفرعية  املقايي�س  بع�س  فروق يف  تبني وجود 

الجتماعية. 
امل�ضكالت  ال�ضوي،  غري  الأ�رضي  املناخ  املفتاحية:♦ الكلمات♦

الجتماعية، طلبة الثانوية العامة. 

Abnormal Family Climate and its Relationship 
to Social problems among Adolescents: A Field 
Study on a Sample of Public High School Students 

in Homs City

Abstract: 

The present study aimed at exploring the 
relationship between abnormal family climate and 
emotional problems among adolescents. The study also 
sought to explore if there were differences between 
males and females in the abnormal Family climate 
and in the emotional problems. The sample consisted 
of 389 students in Homs City. The researcher used the 
abnormal Family climate scale prepared by Mario 
Rahal, in addition to the scale of social problems 
that the researcher had designed. The study results 
indicated that there was a significant relationship 
between the students’ scores in the scale of abnormal 
family climate and its subscales and the students’ 
scores in the scale of social problems and its subscales. 
Moreover, there were significant differences between 
the overall score of the male students and the overall 
score of the female students in the scale of abnormal 
Family climate and some subscales. There were no 
differences between males and females in their overall 
score in the scale of social problems, but there were 
differences in some subscales of social problems scale. 

Keywords: Abnormal Family Climate, Social 
problems, Secondary School Students. 

1 - مقدمة الدراسة: 
تعد الأ�رضة العمود الفقري يف ت�ضكيل املالمح الرئي�ضة للفرد، 
اأ�رضته  وما �ضيكون عليه م�ضتقباًل، فالفرد منذ ولدته يراقب �ضلوك 
املراحل  اإىل  الأُ�رَضّية  العالقات  هذه  تاأثري  وي�ضتمر  منها،  ويتعلم 
ح�ضا�ضّية  ازدادت  كلما  اأثري  التَّ هذا  ويزداد  الفرد،  حياة  من  التَّالية 
اإذ  املراهقة،  مرحلة  يف  ة  وبخا�ضّ الفرد  بها  مير  التي  املرحلة 
على  تطراأ  التي  الّتغريات  من  العديد  اإىل  املراهق  فيها  يتعر�س 
خ�ضيَّة ومعايريه الجتماعّية واجتاهاته الفكرّية وهذا ما  �ضماته ال�ضَّ
اأفراد  القائمة بني  للمراهق بالعالقات  النُّمو الجتماعّي  تاأثر  يوؤكد 
اأ�رضته، “فالّتفاعل الّنا�ضج بني املراهق ووالديه يتطلب توفري بيئة 
اآمنة تدعم فيها حماولت املراهق لتحقيق ذاته، ولكن عندما يكون 
هم ينظرون اإليه  الآباء اأنف�ضهم يعانون ِمْن تعلٍُّق مر�ضّي باآبائهم فاإنَّ
يطرة عليه  ه امتداد لأنف�ضهم وي�ضعرون باأنَّ لهم احلق يف ال�ضَّ على اأنَّ
وامتالكه، وبذلك يعوق الوالدان تكوين �ضخ�ضية م�ضتقلة للمراهق” 
)Coleman, 2014, 59( وهنا ي�ضري كفايف )1999، 136 - 147( 

واإما  �ضوّية  اإما  تكون  قد  الأُ�رَضية  والتفاعالت  العالقات  هذه  باأن 
غري  العالقة  مقابل  الإن�ضانية  العالقة  فهناك  ال�ضواء،  عن  منحرفة 
والأ�رضة  امل�ضطنع،  احلب  مقابل  للطفل  ال�ضادق  واحلب  الإن�ضانية، 
لديها  التي  والأ�رضة  املنفتحة،  الأ�رضة  مقابل  املغلقة  املدجمة 
جمود يف الأدوار مقابل الأ�رضة التي لديها مرونة وتبادل وارتقاء 
اأربع خ�ضائ�س للمناخ الأ�رضي غري  يف الأدوار.وبذلك ميكن حتديد 
والدمج  امل�ضطنع،  واحلب  الإن�ضانية،  العالقة غري  تظهر يف  ال�ضوي 
رحال  يرى  الأ�رضية.بينما  الأدوار  وجمود  الأ�رضي،  الن�ضهار  اأو 
وجود  يف  يتمثل  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  اأن   )55  ،2011(
اأع�ضاء  بني  التفاعل  متيز  التي  اخلاطئة  الت�ضالت  من  جمموعة 
الأ�رضي،  الن�ضهار  الالاإن�ضانية،  العمليات يف  هذه  وتتمثل  الأ�رضة، 
النغالق، التدخالت، النق�ضامات، ال�رضاعات، النحرافات، م�ضكالت 

الأدوار.
وميكن♦ت��سيح♦هذه♦اخل�سائ�ص♦التي♦متيز♦املناخ♦الأ�رسي♦غري♦

ال�س�ي♦على♦النح�♦الآتي:♦
Ú♦ اإن�ضانية« العالقة  تكون   Dehumanizing الالإن�ضانية: 

غري  العالقة  مقابل  يف  هو،  كما  الآخر  طرف  كل  يدرك  حينما 
الإن�ضانية التي يدرك فيها اأحد الأطراف الطرف الآخر �ضيئًا اأو و�ضيلة 

لتحقيق غاية ولي�س كغاية يف حد ذاته )كفايف، 2004، 313( .
Ú♦ يعني ت�ضوه احلدود وعدم و�ضوحها بني :fusion الن�ضهار

قراراته اخلا�ضة  اتخاذ  الفرد �ضعوبة يف  ولذا يجد  الأ�رضة،  اأع�ضاء 
. )Skowron & Schmitt, 2003, 210( وتقبل الختالف يف الراأي

Ú♦ )190  ،2011( قا�ضي  ي�ضف   Introversion النغالق: 
الأُ�رَضي  الن�ضق  يف  ال�رضاعات  تزداد  "عندما  اأنه  النغالق  حالة 
ونتيجًة لعجز الوالدين عن تقدمي حلول لهذه ال�رضاعات وخوفًا من 
خوفًا  النغالق  اإىل  مييل  الن�ضق  فاإن  الن�ضق،  خارج  الآخرين  تاأثري 
عن  منف�ضاًل  الن�ضق  ي�ضبح  ولذا  فيه،  يدور  الآخرين مبا  معرفة  من 

املحيط".
Ú♦ الأخرى لالأطراف  ال�ضماح  اأي   Interventions الت:  التدخُّ

قبل  من  الت  التدخُّ تاأتي  وقد  الفرد،  خ�ضو�ضيات  يف  ل  بالتدخُّ
اأو ميكن  الزوجني،  املحيطني بالأ�رضة، كالأقارب والأ�ضدقاء واأهل 
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وي وعالقته بظهور بعض املشكالت االجتماعية لدى املراهقني:  املناخ األسري غير السَّ
أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص

اأفرادها  من  فرد  كل  فيتّدخل  نف�ضها؛  الأ�رضة  اإطار  �ضمن  تتم  اأن 
ب�ضوؤون بقية اأفرادها واأيًا كان �ضكل التّدخل؛ فاإنه يوؤدي اإىل غياب 
�ضخ�ضية الأ�رضة ككل، يف حال كان خارجيًا اأو غياب �ضخ�ضية اأحد 

ال، 2011، 58( . اأفرادها، يف حال كان داخليًا )رحَّ
Ú♦ اأو فرق داخل Division تعني وجود تكتالت  النق�ضامات 

حتالفًا  وي�ضكلون  الأبناء  بع�س  جانبها  اإىل  تاأخذ  قد  الأ�رضة.فالأم 
 ،2000 وال�رضبيني،  اآخرين )من�ضور  اأبناء  الأب مع  مقابل حتالف 

. )166
Ú♦ عندما ال�رضاعات  حالة  حتدث   Disputes ال�رضاعات: 

تغيب لغة احلوار لتحل مكانها لغة النفعالت، ما يوؤدي اإىل اإ�ضابة 
بني  العاطفي  التباعد  وي�ضود  والتفكك،  بال�ضعف  الأ�رضية  الروابط 
اأفراد الأ�رضة، فيعي�ضان حتت �ضقف واحد ولكنهما ل يتوا�ضالن معًا 

اإل باحلدود الدنيا )رحال، 2011، 59( .
Ú♦ ببع�س الأ�رضة  تعرف  عندما   Deviations النحرافات 

العادات التي ل تتفق مع تقاليد املجتمع، فاإن ذلك يبعدها عن الأ�رض 
ويوؤدي  الوالدين،  عن  ف�ضاًل  الأبناء  يف  ذلك  اأثر  وينعك�س  الأخرى، 
)من�ضور  اأبناء م�ضطربني  احتمالية ظهور  اإىل  بالعزلة  ال�ضعور  هذا 

وال�رضبيني، 2000، 166( .
Ú♦ بع�س تظهر  اإذ   Problems of Roles الأدوار:  م�ضكالت 

الأدوار  يف  �رضاع  هناك  يكون  عندما  بالأدوار  املت�ضلة  امل�ضكالت 
ال، 2011، 59( . اأو تداخل فيها، اأو غياب بع�ضها، اأو جمودها )رحَّ

Ú♦ ضمن� التناق�ضات  تاأخذ   Contradictions التناق�ضات: 
الأ�رضة �ضوراً عدة منها التبادلية الكاذبة Pseudo mutuality وت�ضري 
العواطف  تبادل  قواه  �ضطحي  مظهر  لها  التي  العائلية  العالقة  اإىل 
والتفاهم على الرغم من اأن هذه العالقة يف حقيقتها جافة وجامدة 
Mystifi- 1993، 3033( .ومن هذه ال�ضور التعمية  ججابر وكفايف،
cation وفيها يعمد اأحد الأفراد اإىل ن�ضب م�ضاعر معينة اإىل ال�ضخ�س 

والإيعاز له باأن هذه امل�ضاعر هي م�ضاعره اخلا�ضة، يف الوقت الذي 
اأنه  ما  ل�ضخ�س  ُيقال  كاأن  مطلقًا  امل�ضاعر  بهذه  ال�ضخ�س  ي�ضعر  مل 
 )318  ،2004 )كفايف،  بذلك  فيه  ي�ضعر  ل  الذي  الوقت  يف  �ضعيد 
ي�ضتطيع  ل  وفيها   Double Bind الزدواج  موقف  اأي�ضا  .وهناك 
اأي اختيار لن  اأن يقوم بالختيار ال�ضحيح؛ لأنه حني يختار  البن 
يكون مقبوًل فاإذا فعل فاإنه ي�ضجب، واإذا مل يفعل ي�ضجب )ال�ضناوي، 

. )427  ،1994
هذه  مبثل  املت�ضم  الأ�رضي  املناخ  اأن  فيه  �ضك  ل  ومما 
النف�ضية  احلاجات  اإ�ضباع  �ضوء  على  يعمل  وال�ضمات  اخل�ضائ�س 
لالأبناء، اأو اإحباطها ب�ضكل يدفع الأبناء اإىل القلق وال�ضلوك املنحرف، 
املختلفة  احلياة  جمالت  يف  امل�ضكالت  من  للكثري  يعر�ضهم  وقد 
عالقته  اأو  رفاقه،  وبني  بينه  اأو  ووالديه،  املراهق  بني  كالعالقة 
على  التمرد  �ضديد  املراهق  ي�ضبح  وقد  املدر�ضة،  يف  باملدر�ضني 
الأ�رضة، وقد تكون ردة فعله زيادة ال�ضلوك العدواين يف تعامله مع 
الآخرين، وبذلك يت�ضح الدور الذي يرتكه املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي 
يف ظهور العديد من امل�ضكالت يف حياة الأبناء عمومًا واملراهقني 
على وجه اخل�ضو�س، وتاأكد ذلك يف درا�ضة اإكلينيكّية قام بها قا�ضي 
)2011( يف اجلزائر، وتكونت العينة من )10( مراهقني تبني فيها 
اأنَّ هناك عالقة بني انغالق الن�ضق الأُ�رَضّي يف عالقاته مع الآخرين 

وازدياد اجلنوح عند املراهقني.
والدرا�ضات  النظرية  لالأدبيات  الباحث  مراجعة  خالل  ومن 
ال�ضابقة التي تناولت مو�ضوع م�ضكالت املراهقني ميكن الرتكيز على 
نتيجة  املراهقني  لها  يتعر�س  قد  التي  الجتماعية  امل�ضكالت  اأبرز 

للمناخ الأ�رضي غري ال�ضوي، وتت�ضمن هذه امل�ضكالت الآتي: 
Ú♦ العزلة الجتماعية: يرى "�ضانتوز وهاردمان وباروز ودي

Santos, Hardman, Barros, da Franca, Bar�( " وبارو زرران�س 
الذين  املراهقني  ت�ضف  الجتماعية  »العزلة  اأن   )ros, 2015, 544

لديهم ات�ضالت اجتماعية قليلة مع الآخرين، ويكون لديهم �ضعوبة 
يف املحافظة على عالقاتهم الجتماعية«.

Ú♦ ال�ضلوك العدواين: يعرف ال�ضعداوي )2011، 10( العدوان
باأنه »كل قول اأو فعل ي�ضدر من الطلبة ب�ضورة فردية اأو جماعية، 
ال�ضلطة  اأو  الأ�ضاتذة  اأو  ال�رضر بالطلبة  اأو  الأذى  التي تت�ضم باإحلاق 

املدر�ضية اأو املرافق املدر�ضية العامة«.
Ú♦ )10  ،2012( ب�ضري  يعرِّف  الأوامر:  وع�ضيان  التمرد 

التمرد باأنه »قيام املراهق برف�س وخمالفة اأنظمة ال�ضلطة املتمثلة 
تقييد  حماولت  نتيجة  واملجتمع،  التعليمية،  واملوؤ�ض�ضة  بالأ�رضة 
حريته الفكرية وال�ضلوكية، ويرتتب على ذلك ال�ضعور �ضلوك يت�ضف 
وعادات  قيم  من  املجتمع  عليه  ا�ضطلح  ما  لكل  والكراهية  بالعداء 

ونظم«.
Ú♦ »و�ضابيث �ضنيثا   « يرى  الجتماعي:  بالرف�س  ال�ضعور 

اإىل  »ي�ضري  بالرف�س  ال�ضعور  اأن   )Sunitha & Sabith, 2015, 102(
توقع الرف�س من قبل الآخرين، ويقوم املراهقني الذين لديهم درجة 
متخيلة  اأو  حقيقة  ومواقف  حالت  بتف�ضري  احل�ضا�ضية  من  عالية 
البحث  يتناول  لهم«.و�ضوف  الآخرين  قبل  من  رف�س  اأنها  على 
احلايل درا�ضة العالقة بني املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي وظهور بع�س 

امل�ضكالت الجتماعية لدى املراهقني«.

2 - مشكلة الدراسة: 
املناخ  تناولت  التي  للدرا�ضات  الباحث  مراجعة  خالل  من 
اآثاراً  وي يرتك  وي تبني اأن املناخ الأُ�رَضي غري ال�ضَّ الأُ�رَضي غري ال�ضَّ
�ضلبية عدة يف �ضخ�ضيات الأبناء، حيث وجدت غازيل )2012( يف 
الأ�رضي  الن�ضق  اأن  اجلزائر  يف  املراهقني  من  جمموعة  على  درا�ضة 

املت�ضارع له عالقة بزيادة املحاولت النتحارية.
اإل اأن ال�ضوؤال الذي يطرح نف�ضه هو: كيف ميكن للمراهق الذي 
ن�ضاأ يف مناخ اأ�رضي غري �ضوي اأن يكون بعيداً عن ظهور امل�ضكالت 

املتعلقة بعالقته بالآخرين؟ 
وقد تبني للباحث لدى مراجعة الدرا�ضات التي تناولت املناخ 
التي  الدرا�ضات  يف   - الباحث  علم  –وفق  نق�س  يوجد  اأنه  الأ�رضي 
امل�ضكالت  بظهور  وعالقته  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  تناولت 
–يف حدود علمه -  اإذ مل يجد الباحث  الجتماعية لدى املراهقني، 
ة اأو اأجنبيَّة تناولت مثل هذه العالقة.وعلى  ة اأو عربيَّ اأّية درا�ضة حمليَّ
الأُ�رَضّي  املناخ  توفري  ب�رضورة  ابقة  ال�ضَّ الدِّرا�ضات  تو�ضيات  �ضوء 
الوالدين  ال�ضتقرار و�رضورة احلوار بني  الذي يبعث على  الإيجابّي 
ت�ضعف  التي  اخلالفات  عن  والبتعاد   ،)2013 )العبيدي،  والأبناء 
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)رحال،  الأبناء  �ضخ�ضّيات  ا�ضطراب  اإىل  وتوؤدي  الأ�رضية  الرَّوابط 
.  )2016 2011؛ عبارة، 

وقد ل حظ الباحث من خالل زياراته للمدار�س الثانوية ومن 
طلبة  من  كبرية  ن�ضبة  اأن  النف�ضيني  الأخ�ضائيني  مع  تعامله  خالل 
مقبولة  ب�ضورة غري  الظهور  من  باخلوف  ي�ضعرون  العامة  الثانوية 
واأما  الآخرين،  عن  البتعاد  اإىل  منهم  بع�ٌس  فيميل  الآخرين،  اأمام 
بع�ضهم الآخر فيميل اإىل التمرد على اأوامر الوالدين، وهذا ما يظهر 
من �ضكوى الكثري من الأهايل التي تتعلق بعجزهم عن التفاهم مع 
اأبنائهم يف مرحلة املراهقة.وقد تعزى هذه امل�ضكالت التي يتعر�س 
ن�ضاأ يف  الذي  ال�ضوي  الأ�رضي غري  املناخ  اإىل  املراهقون  لها هوؤلء 
الدرا�ضة  �ضبق ميكننا حتديد م�ضكلة  هوؤلء املراهقني.وبناًء على ما 
بع�س  وظهور  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  بني  العالقة  طبيعة  يف 
الرئي�س  ال�ضوؤال  خالل  من  املراهقني  لدى  الجتماعية  امل�ضكالت 
الآتي: هل♦ت�جد♦عالقة♦ذات♦دللة♦اح�سائية♦بني♦املناخ♦الأ�رسي♦غري♦
ويتفرع عن  املراهقني؟♦ الجتماعية♦لدى♦ امل�سكالت♦ �ي♦وبع�ص♦ ال�سَّ

هذا ال�ضوؤال الرئي�س الأ�ضئلة الفرعية الآتية: 
Ú♦ هل تختلف تقديرات اأفراد عينة الدرا�ضة يف درجاتهم على

مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي ككل واأبعاده الفرعية تبعا ملتغري 
اجلن�س؟ 
Ú♦ درجاتهم يف  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  تقديرات  تختلف  هل 

على اأداة امل�ضكالت الجتماعية ككل واأبعادها الفرعية تبعا ملتغري 
اجلن�س؟ 

3 - فروض الدراسة: 
Ú♦ الدللة م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دلله  ذات  توجد عالقة  ل 

غري  الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  على  الطلبة  درجات  بني   )α≥0.05(
وي واأبعاده الفرعية ودرجاتهم على اأداة امل�ضكالت الجتماعية  ال�ضَّ

واأبعادها الفرعية لدى املراهقني.
Ú♦ الدللة م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

واأبعاده  وي ككل  ال�ضَّ الأ�رضي غري  )α≥0.05( على مقيا�س املناخ 
الفرعية ُتعزى ملتغري اجلن�س.

Ú♦ الدللة م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دلله  ذات  فروق  توجد  ل 
)α≥0.05( على اأداة امل�ضكالت الجتماعية ككل واأبعادها الفرعية 

لدى املراهقني ُتعزى ملتغري اجلن�س.

4 - أهداف الدراسة: 
تهدف♦الدرا�سة♦اإىل:♦

Ú♦ وبع�س وي  ال�ضَّ غري  الأ�رضي  املناخ  بني  العالقة  تعّرف 
امل�ضكالت الجتماعية لدى املراهقني.

Ú♦ الطلبة لدرجات  احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  الفروق  تعّرف 
على مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي تبعا ملتغري اجلن�س.

Ú♦ الطلبة لدرجات  احل�ضابية  املتو�ضطات  يف  الفروق  تعّرف 
املراهقني  لدى  الفرعية  واأبعادها  الجتماعية  امل�ضكالت  اأداة  على 

تبعا ملتغري اجلن�س.

5 - أهمية الدراسة: 
تاأتي♦اأهمية♦الدرا�سة♦من♦خالل♦النقاط♦الآتية:♦

Ú♦ اأهمية امل�ضكلة التي تناولتها الدرا�ضة احلالية وهي املناخ
الجتماعية،  امل�ضكالت  بع�س  بظهور  ال�ضوي وعالقته  الأ�رضي غري 
غري  الأ�رضية  املناخات  عن  الناجتة  ال�ضلبية  الآثار  لتجنب  وذلك 
ال�ضوية وما ميكن اأن ينتج عنها من م�ضكالت اجتماعية قد يتعر�س 

لها املراهقني.
Ú♦ املراهقة وهي  البحث  عليها  يجري  التي  املرحلة  اأهمية 

والتي تتحدد من زاويتني: فمن زاوية الفرد متثل مرحلة يتحدد فيها 
م�ضتقبله اإىل حد كبري.كما اأنها الفرتة التي يعد فيها الفرد نف�ضه ليبداأ 

العطاء للمجتمع.
Ú♦ العالقة بني املناخ الأ�رضي التي تناولت  الدرا�ضات  ندرة 

الثانوية،  طلبة  لدى  الجتماعية  بامل�ضكالت  وعالقته  ال�ضوي  غري 
التي  الأوىل  الدرا�ضة  الباحث،  الدرا�ضة، على حد علم  تعد هذه  حيث 
جتري يف اجلمهورية العربية ال�ضورية التي تناولت العالقة بني هذه 

املتغريات.
Ú♦ بالبيئة خا�ضة  اأدوات  توفري  من  احلالية  الدرا�ضة  ن  متِكّ

ال�ضورية تقي�س )امل�ضكالت الجتماعية( مما ي�ضاهم يف اإثراء جمال 
القيا�س النف�ضي.

Ú♦♦:قد♦تفيد♦نتائج♦الدرا�سة♦الفئات♦الآتية
من ♦� التخفيف  م�ضاعدتهم يف  الثانوية: حيث ميكن  طالب 

ظهور امل�ضكالت الجتماعية يف عالقتهم بالآخرين.
اأن�ضب ♦� يف  والأمهات  لالآباء  تو�ضيات  تقدمي  ميكن  الأهل: 

الأ�رضية  املناخات  الأبناء مما ميكننا من جتنب  التعامل مع  طرق 
غري ال�ضوية.

ميكننا يف �ضوء نتائج هذه الدرا�ضة و�ضع برامج اإر�ضادية ♦�
يقلل  الأ�رضة مما  ت�ضود  التي  الت�ضالت اخلاطئة  اأجل ت�ضحيح  من 

من ظهور امل�ضكالت الجتماعية لدى الأبناء.

6 - حدود الدراسة: 
Ú♦ من ع�ّضوائّية  عينة  على  التطبيق  جرى  الب�رضّية:  احلدود 

اناث( من  )ذكور،  مدينة حم�س  العامة يف  الثانوية  املرحلة  طلبة 
ال�ضف الأول والثاين والثالث الثانوي.

Ú♦ الدرا�ضي الف�ضل  خالل  الّتطبيق  جرى  الزمنّية:  احلدود 
الأول من العام 2017م 

Ú♦ احلدود املكانية: جرى الّتطبيق يف بع�س مدار�س الثانوية
عبد  امللوحي،  املعني  عبد  حرفو�س،  بدر  حم�س:  مدينة  يف  العامة 
احلميد الزهراوي، الفارابي، زينب الأ�ضدية، خولة، غرناطة، جابر بن 

حيان، رزق �ضلوم، احل�ضن بن الهيثم.
Ú♦ احلدود املو�ضوعّية: اقت�رّضت الدرا�ضة على تناول املناخ

الجتماعية،  )العزلة  الجتماعية  امل�ضكالت  ال�ضوي،  غري  الأ�رضي 
ال�ضلوك العدواين، التمرد وعدم الطاعة، ال�ضعور بالرف�س الجتماعي( 

وفق متغري اجلن�س )ذكور اناث( .
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وي وعالقته بظهور بعض املشكالت االجتماعية لدى املراهقني:  املناخ األسري غير السَّ
أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص

Ú♦ امل�ضطلحات على  الدرا�ضة  اقت�رضت  املفاهيمية:  احلدود 
واملفاهيم الواردة فيها.

7 - حتديد مصطلحات الدراسة: 
◄♦♦:Abnormal♦Family Climate♦املناخ♦الأ�رسي♦غري♦ال�س�ي

وي »باأنه ي�ضري  ال )2011، 55( املناخ الأُ�رَضي غري ال�ضَّ يعرف رحَّ
اإىل وجود جمموعة من الت�ضالت اخلاطئة والعمليات النف�ضية غري 
وية التي متيز التفاعل بني اأع�ضاء الأ�رضة، نذكر منها: الالاإن�ضانية،  ال�ضَّ
الن�ضهار، النغالق التدخالت، النق�ضامات والتحالفات، ال�رضاعات 
وت�ضمل:  التناق�ضات  الأدوار،  م�ضكالت  النحرافات،  والت�ضدعات، 

)التعمية، التبادلية الكاذبة، الرابطة املزدوجة( « 
باأنه  اإجرائيا  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  تعريف  وميكننا 
)املناخ  مقيا�س  يف  املراهق  عليها  يح�ضل  التي  املرتفعة  الدرجة 
الدرجة  ت�ضري  حيث  بالدرا�ضة،  امل�ضتخدم  ال�ضوي(  غري  الأ�رضي 
ت�ضري  بينما  �ضوي  غري  اأ�رضي  مناخ  لديه  املراهق  اأن  اإىل  املرتفعة 

الدرجة املنخف�ضة اإىل اأن لديه مناخ اأ�رضي �ضوي.
◄♦♦Social problems♦امل�سكالت♦الجتماعية

» ت�ضري اإىل �ضعف قدرة املراهقني على التكيف مع الآخرين، 
ومع املجال الذي يعي�ضون فيه، مما يوؤثر �ضلبًا يف حتقيق حاجتهم 
)ملحم،  والتقدير«  والنتماء  الجتماعي  والقبول  العتبار  اإىل 

.  )410  ،2007
املراهق  عليها  يح�ضل  التي  الدرجة  باأنها  اإجرائيًا  وتعرف 
)العزلة  اأبعاد  اأربعة  ت�ضمل  والتي  الجتماعية  امل�ضكالت  اأداة  على 
الجتماعية، ال�ضلوك العدواين، التمرد وعدم الطاعة، ال�ضعور بالرف�س 
م�ضتوى  لديه  املراهق  اأن  اإىل  املرتفعة  الدرجة  وت�ضري  الجتماعي( 
اإىل  عال من امل�ضكالت الجتماعية، بينما ت�ضري الدرجة املنخف�ضة 

اأن الفرد لديه م�ضتوى منخف�س من امل�ضكالت الجتماعية.

8 - الدراسات السابقة: 
ال�ضلة  ال�ضابقة ذات  الدرا�ضات  الباحث على  اإطالع  من خالل 
علم  وفق   - درا�ضة  اأية  توجد  ل  اأنه  تبني  احلايل  البحث  مبو�ضوع 
الباحث - يف اجلمهورية العربية ال�ضورية تناولت مو�ضوع املناخ 
لدى  الجتماعية  امل�ضكالت  بظهور  وعالقته  ال�ضوي  غري  الأ�رضي 
عالقة  تناولت  التي  الدرا�ضات  بع�س  يوجد  واإمنا  الثانوية،  طلبة 
بع�س الأبعاد الفرعية للمناخ الأ�رضي غري ال�ضوي ببع�س امل�ضكالت 
الجتماعية لدى املراهقني.وميكننا اأن نق�ضم الدرا�ضات ال�ضابقة التي 
الأ�رضي  املناخ  تناولت  اأولها درا�ضات  اإىل ق�ضمني:  الباحث  وجدها 
درا�ضات  الثاين  الق�ضم  وتناول  الفرعية،  واأبعاده  ككل  ال�ضوي  غري 
الفرعية،  واأبعادها  املراهقني  لدى  الجتماعية  امل�ضكالت  تناولت 

وميكننا تو�ضيح ذلك فيما ياأتي: 

أ - دراسات تناولت املناخ األسري غري السوي ككل وأبعاده الفرعية: 

Ú♦♦:درا�سات♦تناولت♦املناخ♦الأ�رسي♦غري♦ال�س�ي♦ككل
تعرف  اإىل  هدفت  �ضوريا،  يف  درا�ضة   )2016( عباره  اأجرى 
العالقة بني املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي والع�ضابية، وتكونت العينة 
مدينة  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )290( من 

حم�س يف �ضوريا، وجرى ا�ضتخدام املنهج الو�ضفي من خالل تطبيق 
مقيا�س املناخ الأ�رضي من اإعداد رحال )2011( ومقيا�س الع�ضابية 
 )1991( اخلالق  عبد  اأحمد  وتعريب  لل�ضخ�ضية  ايزنك  قائمة  من 
غري  الأ�رضي  املناخ  بني  اإيجابية  عالقة  توجد  اأنه  النتائج  اأ�ضارت 
ال�ضوي ككل واأبعاده الفرعية وال�ضتعداد لالإ�ضابة باملر�س النف�ضي.

اإىل  هدفت  درا�ضة  باإجراء   )Gibney, 2012( »غيبني«  وقام 
بالرف�س  وال�ضعور  ال�ضوية  غري  الأ�رضية  البيئة  بني  العالقة  تعرف 
 )511( من  العينة  وتكونت  الهند،  يف  املراهقني  لدى  الجتماعي 
مراهقًا ومراهقة يف الهند، وا�ضتخدم الباحث املنهج الو�ضفي حني 
مقيا�س  اأعد  كما  ال�ضوية،  غري  الأ�رضية  البيئة  مقيا�س  باإعداد  قام 
ارتباط  وجود  اإىل  النتائج  الجتماعي.واأ�ضارت  بالرف�س  ال�ضعور 
وال�ضعور  ال�ضوية  غري  الأ�رضية  البيئة  بني  اإح�ضائيا  دال  اإيجابي 

بالرف�س الجتماعي.
Rubina & Ramel-( »روبينا♦وراميلك »يفيف درا�ضة قام بها 

lic, 2012( هدفت اإىل تعرف العالقة بني البيئة الأ�رضية غري ال�ضوية 
من  العينة  وتكونت  املراهقني،  لدى  الجتماعي  بالرف�س  وال�ضعور 
املنهج  ا�ضتخدام  جرى  ماليزيا.و  يف  ومراهقة  مراهقًا   )341(
من  ال�ضوية  غري  الأ�رضية  البيئة  مقيا�س  تطبيق  خالل  من  الو�ضفي 
الرف�س  باإعداد مقيا�س  الباحثان  قام  2009( كما  اإعداد )جيم�س، 
البيئة  اإيجابي بني  ارتباط  يوجد  اأنه  النتائج  واأ�ضارت  الجتماعي، 

الأ�رضية غري ال�ضوية وال�ضعور بالرف�س الجتماعي لدى املراهقني.
Ú♦♦غري الأ�رسي♦ للمناخ♦ الفرعية♦ الأبعاد♦ تناولت♦ درا�سات♦
ال�س�ي:♦

 )Johnson & Smith, 2014( و�سميث«  »ج�ن�س�ن♦ اأجرى 
للوادين  العاطفي  الطالق  بني  العالقة  تعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة 
وم�ضكالت املراهقني ال�ضلوكية يف اأمريكا، وتكونت العينة من )632( 
مراهقًا ومراهقة يف اأمريكا، وا�ضتخدمت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي اإذ 
 )2011 )كور،  اإعداد  من  العاطفي  الطالق  مقيا�س  ا�ضتخدام  جرى 
 )2012 )ليدز،  اإعداد  من  للمراهقني  ال�ضلوكية  امل�ضكالت  ومقيا�س 
واأ�ضارت النتائج اإىل اأنه توجد عالقة اإيجابية بني الطالق العاطفي 

للوالدين وم�ضكالت الأبناء ال�ضلوكية )ال�ضلوك العدواين وال�رضقة( .
كما قام "ه�لف�رد♦وكيم" )Halford & Kim, 2014( بدرا�ضة 
والعزلة  للوالدين  العاطفي  الطالق  بني  العالقة  تعرف  اإىل  هدفت 
مراهقني   )409( من  العينة  وتكونت  الأبناء،  لدى  الجتماعية 
من  الو�ضفي  املنهج  الدرا�ضة  وا�ضتخدمت  اأمريكا،  يف  ومراهقات 
 )2011 )كور،  اإعداد  من  العاطفي  الطالق  مقيا�س  تطبيق  خالل 
واأ�ضارت   ،  )2011 )جوين،  اإعداد  من  الجتماعية  العزلة  ومقيا�س 
للوالدين  العاطفي  الطالق  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  اإىل  النتائج 

والعزلة الجتماعية لدى الأبناء.
تعرف  اإىل  هدفت  درا�ضة   )Levin, 2014( "ليفني"  واأجرى 
العالقة بني الن�ضهار الأ�رضي وال�ضحة النف�ضية لدى الأبناء ومعرفة 
العينة  وتكونت  الأ�رضي،  املناخ  يف  والإناث  الذكور  بني  الفروق 
الدرا�ضة املنهج  الهند، وا�ضتخدمت  من )389( مراهقًا ومراهقة يف 
اإعداد  من  الأ�رضي  الن�ضهار  مقيا�س  تطبيق  خالل  من  الو�ضفي 
)بريت، 2009( ومقيا�س ال�ضحة النف�ضية من اإعداد )وليم، 2010( ، 
وتبني وجود عالقة �ضلبية بني الن�ضهار الأ�رضي وال�ضحة النف�ضية، 
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غري  الأ�رضي  املناخ  يف  الناث  ل�ضالح  فروق  توجد  اأنه  تبني  كما 
ال�ضوي.

تعرف  اإىل  هدفت  اإكلينيكية  درا�ضة   )2011( قا�ضي  واأجرى 
العالقة بني ا�ضطراب الن�ضق الأ�رضي وظهور اجلنوح لدى املراهقني، 
وتكونت العينة من 10 مراهقني من اجلانحني، وا�ضتخدمت الدرا�ضة 
املنهج العيادي من خالل تطبيق اختبار الدراك العائلي من اإعداد 
»واين �ضوتيل« و«األك�ضندر جوليان« )1987( ، واأ�ضارت النتائج اإىل 
مع  عالقاته  يف  الأُ�رَضّي  الن�ضق  انغالق  بني  اإيجابية  عالقة  وجود 

الآخرين وازدياد اجلنوح عند املراهقني.
العالقة  اإىل تعرف  بدرا�ضة هدفت   )2007( قا�ضم  كما قامت 
بني �رضاع الأدوار وفاعلية الذات وامل�ضاندة الجتماعية لدى طلبة 
اجلامعة  طالبات  من  طالبة   )100( من  العينة  وتكونت  اجلامعة، 
بكلية الرتبية جامعة �ضوهاج، وا�ضتخدمت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي 
من خالل تطبيق مقيا�س �رضاع الأدوار من اإعداد الباحثة.ومقيا�س 
 ،  )1990( الرحمن  عبد  حممد  اإعداد  من  للذات  العامة  الفاعلية 
و�ضامر  ال�ضناوي  حممد  اإعداد  من  الجتماعية  امل�ضاندة  ومقيا�س 
اإح�ضائيًا  ودالة  �ضالبة  ارتباطية  عالقة  توجد  اأنه  بيه.وتبني  اأبو 
باأبعاده  الأدوار  بني درجات طالبات اجلامعة على مقيا�س �رضاع 
وجود  تبني  الذات.كما  فاعلية  مقيا�س  على  ودرجاتهن  الفرعية 
عالقة ارتباطية �ضالبة ودالة اإح�ضائيًا بني درجات طالبات اجلامعة 
على مقيا�س �رضاع الأدوار باأبعاده الفرعية ودرجاتهن على مقيا�س 

امل�ضاندة الجتماعية.

2 - دراسات تناولت املشكالت االجتماعية 
Ú♦♦:درا�سات♦تناولت♦امل�سكالت♦الجتماعية♦ككل

العالقة  تعرف  اإىل  درا�ضة هدفت   )Ray, 2014( »راي«  اأجرى 
وتكونت  ال�ضغوط،  مواجهة  واأ�ضاليب  الجتماعية  امل�ضكالت  بني 
العينة من )256( مراهقا ومراهقة يف ال�ضني، وا�ضتخدمت الدرا�ضة 
املنهج الو�ضفي من خالل تطبيق مقيا�س امل�ضكالت الجتماعية من 
من  ال�ضغوط  مواجهة  اأ�ضاليب  ومقيا�س   )2008 )ديزوريال،  اإعداد 
امل�ضكالت  �ضلبي بني  ارتباط  ، وتبني وجود   )2012 )بانكر،  اإعداد 
الجتماعية واأ�ضاليب مواجهة ال�ضغوط بطريقة عقالنية، كما تبني 

اأن الناث تعاين من امل�ضكالت الجتماعية اأكرث من الذكور.
باإجراء   )Parker & Taylor, 2013( وتايلر"  "باركر♦ وقام 
درا�ضة هدفت اإىل تعرف العالقة بني امل�ضكالت الجتماعية ومفهوم 
العينة من )378( مراهقًا ومراهقة  الذات لدى املراهقني، وتكونت 
الو�ضفي من خالل تطبيق  الدرا�ضة املنهج  اإفريقيا، وا�ضتخدمت  يف 
2011( ومقيا�س  اإعداد )رومي،  مقيا�س امل�ضكالت الجتماعية من 
اإىل  النتائج  واأ�ضارت   )2009 )جيم�س،  اإعداد  من  الذات  مفهوم 
وجود ارتباط �ضلبي بني امل�ضكالت الجتماعية ومفهوم الذات لدى 
املراهقني، كما تبني اأنه ل توجد فروق بني الذكور والإناث يف مدى 

انت�ضار امل�ضكالت الجتماعية.
Ú♦♦:درا�سات♦تناولت♦الأبعاد♦الفرعية♦للم�سكالت♦الجتماعية

بني  العالقة  تعرف  اإىل  هدفت  بدرا�ضة   )2015( �ساليل  قام 
العينة  وتكونت  املراهقني  لدى  النف�ضي  والتمرد  ال�ضادمة  اخلربات 
الدرا�ضة مقيا�س اخلربات  من )375( مراهقا ومراهقة، وا�ضتخدمت 
اإعداد برنامج غزة لل�ضحة النف�ضية ومقيا�س اخلربات  ال�ضادمة من 

عالقة  وجود  اإىل  النتائج  واأ�ضارت  الباحث،  اإعداد  من  ال�ضادمة 
اإيجابية بني اخلربات ال�ضادمة وال�ضحة النف�ضية، وتبني اأن الناث 

اأكرث ميال للتمرد من الذكور.
 Kostic( »ويف درا�ضة قام بها كل من »ك��ستيك♦و�ستانك�فيك
ا�ضطرابات  بني  العالقة  تعرف  اإىل  هدفت   )& Stankovic , 2014
العينة  وتكونت  الوالدي،  الرف�س  والقبول  املراهقني  لدى  الت�رضف 
واأعد  ومراهقة،  مراهقًا   )134( بلغت  �ضيبرييا  يف  املراهقني  من 
الرف�س  القبول  ومقيا�س  ال�ضلوكية  ال�ضطرابات  مقيا�س  الباحثان 
من  يعانون  الذين  املراهقني  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ضارت  الوالدي 
اأكرث  باأنهم  معهم  والديهم  تعامل  يدركون  الت�رضف  ا�ضطرابات 
رف�ضًا لهم، وتبني عدم وجود فروق بني الذكور والإناث يف الرف�س 

الوالدي.
كما قام كاظم )2013( بدرا�ضة هدفت اإىل تعرف العالقة بني 
ومعرفة  الجتماعية،  والعزلة  النرتنت  خالل  من  الدوافع  ا�ضباع 
الفروق بني الذكور والإناث يف العزلة الجتماعية، وتكونت العينة 
وقامت  العراق،  يف  اجلامعة  طلبة  من  وطالبة  طالب   )400( من 
النرتنت(  )مواقع  املتحققة عرب  ال�ضباعات  ببناء مقيا�س  الباحثة 
مقيا�س  ا�ضتعمال  جرى  فقد  الجتماعية  العزلة  قيا�س  ولغر�س   ،
تعر�ضًا  اأكرث  الناث  اأن  اإىل  النتائج  واأ�ضارت   ،  )2008 )مبارك، 
للعزلة من الذكور، كما تبني وجود عالقة بني ال�ضباعات املتحققة 

عرب النرتنت والعزلة الجتماعية.
 )Khurshid & Najeeb 2012( وجنيب"  "خ�ر�سيد♦ واأجرى 
الوالدي كما  الرف�س  القبول/  العالقة بني  اإىل تعرف  درا�ضة هدفت 
يدركه الأبناء و�ضعور الأبناء بالرف�س الجتماعي، ومعرفة الفروق 
من  العينة  وتكونت  الجتماعي،  الرف�س  يف  والإناث  الذكور  بني 
الرف�س  مقيا�س  الدرا�ضة  وا�ضتخدمت  ومراهقة،  مراهقًا   )100(
الرف�س  القبول  ومقيا�س   )2009 )هن�ضن،  اإعداد  من  الجتماعي 
النتائج  واأ�ضارت  الباحث،  اإعداد  من  الأبناء  يدركه  كما  الوالدي 
بالرف�س  وال�ضعور  الوالدي  الرف�س  بني  اإيجابية  عالقة  وجود  اإىل 
الجتماعي  بالرف�س  �ضعوراً  اأكرث  الناث  اأن  تبني  كما  الجتماعي، 

من الذكور.
وقام “تي�اري♦وروهيال” )Tiwari & Ruhela, 2012( بدرا�ضة 
هدفت اإىل تعرف العالقة بني بني العزلة الجتماعية والكتئاب لدى 
املراهقني ومعرفة الفروق بني الذكور والإناث يف العزلة الجتماعية، 
وتكونت العينة من )300( مراهقا ومراهقة يف الهند، وقام الباحث 
باإعداد مقيا�س العزلة الجتماعية لدى املراهقني، وا�ضتخدم مقيا�س 
بني  اإيجابي  ارتباط  يوجد  اأنه  اإىل  النتائج  لالكتئاب.واأ�ضارت  بيك 
ال�ضعور بالعزلة والكتئاب، كما تبني اأن الناث اأكرث ميال اإىل ال�ضعور 

بالعزلة والكتئاب.
العالقة  درا�ضة هدفت على تعرف   )2012( فتحية  اأجرت  كما 
يف  املراهقني  لدى  العدواين  وال�ضلوك  الالعقالنية  الأفكار  بني 
ا�ضتخدام  العينة من )310( مراهقا ومراهقة، ومت  اجلزائر وتكونت 
مقيا�س ال�ضلوك العدواين من اإعداد )�ضمر، 2008( ، ومقيا�س الأفكار 
الالعقالنية من اإعداد )عبد الكرمي، 2009( وتبني اأنه توجد عالقة 
عدم  وتبني  العدواين،  وال�ضلوك  الالعقالنية  الأفكار  بني  اإيجابية 

وجود فروق بني الذكور والإناث يف ال�ضلوك العدواين.
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وي وعالقته بظهور بعض املشكالت االجتماعية لدى املراهقني:  املناخ األسري غير السَّ
أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص

العالقة  تعرف  على  هدفت  بدرا�ضة   )2012( اجلباري  وقام 
الذكور  بني  الفروق  ومعرفة  العدواين  وال�ضلوك  الأ�رضي  العنف  بني 
والإناث يف الذكور والإناث يف ال�ضلوك العدواين يف العراق، وتكونت 
مقيا�س  الدرا�ضة  وا�ضتخدمت  ومراهقة،  مراهقا   )251( من  العينة 
من  العدواين  ال�ضلوك  ومقيا�س  الباحثة  اإعداد  من  الأ�رضي  العنف 
اإعداد ال�ضمري )2003( وتبني اأنه توجد عالقة اإيجابية بني العنف 
ال�ضلوك  يف  فروق  وجود  تبني  كما  العدوانني،  وال�ضلوك  الأ�رضي 

العدواين ل�ضالح الذكور.
اإىل  هدفت  درا�ضة   )2007( واملعا�سيدي  العباجي♦ واأجرى 
تعرف الفروق بني الذكور والإناث يف التمرد النف�ضي، وتكونت العينة 
من )356( مراهقا ومراهقة، وا�ضتخدمت الدرا�ضة مقيا�س )الالمي، 
2001( للتمرد النف�ضي، واأظهرت النتائج اأن التمرد النف�ضي موجود 

لدى الذكور اأكرث من الإناث.

تعقيب على الدراسات السابقة: 
من خالل الرجوع اإىل الدرا�ضات ال�ضابقة ذات ال�ضلة مبو�ضوع 
اأثر  وجود  على  موؤ�رضات  هناك  اأن  جند  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ 
لالإ�ضابة  ال�ضتعداد  ظهور  يف  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  للمناخ  �ضلبي 
بال�ضطراب النف�ضي واجلنوح وازدياد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي، 
و�ضعف ال�ضحة النف�ضية، اإ�ضافة اإىل ازدياد العزلة الجتماعية، ومتت 
الدرا�ضات  هذه  واأبرزت  املراهقني،  من  عينات  على  الدرا�ضات  هذه 
الدرا�ضات  هذه  اأن  اإل  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  للمناخ  �ضلبية  تاأثريات 
امل�ضكالت  بظهور  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  لعالقة  تتطرق  مل 
الجتماعية لدى طلبة الثانوية العامة.واأما بالن�ضبة للدرا�ضات التي 
تعر�ضت ملو�ضوع امل�ضكالت الجتماعية فقد اأ�ضارت هذه الدرا�ضات 
اإىل الآثار ال�ضلبية الناجتة عن امل�ضكالت الجتماعية ويظهر ذلك يف 
�ضعف ال�ضحة النف�ضية والوحدة النف�ضية.ومن خالل هذه الدرا�ضات 
اأي درا�ضة تناولت العالقة بني املناخ الأ�رضي غري  الباحث  مل يجد 
ال�ضوي ككل واأبعاده وظهور امل�ضكالت الجتماعية لدى املراهقني، 

وكان هذا دافعًا للقيام بهذه الدرا�ضة.

9 - الطريقة واالجراءات: 
فّي ♦● الو�ضّ املنهج  على  العتماد  مت  الدرا�ضة:  منهج 

ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  بني  العالقة  لدرا�ضة  وذلك  الرتباطي 
وامل�ضكالت الجتماعية لدى املراهقني.

طلبة ♦● جميع  الدِّرا�ضة  جمتمع  �ضمل  الدِّرا�ضة:  جمتمع 
الثانوية العامة )الأول، والثاين والثالث الثانوي( يف مدينة حم�س 
يف �ضوريا للعام الدرا�ضي 2017، والبالغ عددهم )13495( طالبًا 
يف  الرتبية  ملديرية  التابعة  الإح�ضاء  دائرة  ح�ضب  وذلك  وطالبة، 
مدينة حم�س.واجلدول الآتي يبني توزع اأفراد جمتمع الدرا�ضة وفق 

متغري اجلن�س.
جدول )1( 

توزع أفراد مجتمع الدراسة.

اأنثىذكرم�ضتوى املتغري

62337262عدد اأفراد املجتمع

اأنثىذكرم�ضتوى املتغري

%53.81%46.19الن�ضبة املئوية

عينة الدرا�ضة: ♦●
اختيارهم  )422( طالبًا وطالبة جرى  العينة  اأفراد  بلغ عدد 
بالطريقة الع�ضوائية العنقودية من بع�س املدار�س الثانوية العامة، 
اإذ جرى تق�ضيم مدينة حم�س اإىل خم�ضة مناطق تعليمية، وذلك ح�ضب 
التعليمية يف مدينة حم�س، ثم مت  للمناطق  الرتبية  تق�ضيم مديرية 
�ضحب مدر�ضتني من كل منطقة بالطريقة الع�ضوائية )مدر�ضة للذكور، 
�ضعب  ثالث  اختيار  مت  مدر�ضة  كل  داخل  ومن  لالإناث(  ومدر�ضة 
بطريقة ع�ضوائية )اأول ثانوي، ثاين ثانوي، ثالث ثانوي( ، ثم جرى 
اإلغاء  جرى  ذلك  املختارة.وبعد  ال�ضعبة  اأفراد  كامل  على  التطبيق 
بع�س اأوراق الإجابة على بنود املقيا�س التي اعتربت باطلة ب�ضبب 
ا�ضتمارة جرى  الأ�ضئلة وبلغ عددها )33(  عدم الإجابة على بع�س 
ا�ضتبعادها، ونتيجة لذلك اأ�ضبح العدد النهائي للعينة )389( طالبًا 
وانحراف   )17.22( العينة  لأفراد  العمري  املتو�ضط  وطالبة.وبلغ 
معياري )1.07( .واجلدول الآتي يبني توزع اأفراد العينة وفق متغري 

اجلن�س.
 جدول )2( 

 توزع أفراد عينة الدراسة.

اأنثىذكرم�ضتوى املتغري

189200عدد اأفراد العينة

%51.41%48.59الن�ضبة املئوية

اأدوات الدرا�ضة: ♦●
مقيا�ص♦املناخ♦الأ�رسي♦غري♦ال�س�ي:♦أ. 

اإعداد  من  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  ا�ضتخدام  مت 
ماريو رحال حيث قام بت�ضميم هذا املقيا�س بهدف قيا�س املناخ 
.وت�ضمن   )2011( اجلامعة  طلبة  يدركه  كما  وّي  ال�ضَّ غري  الأُ�رَضّي 
الآتي:  ت�ضعة مقايي�س فرعية وفق  موزعة على  بنداً   )45( املقيا�س 
الالاإن�ضانية )1 - 10 - 19 - 28–37( الندماج اأو الن�ضهار )2 
- 11 - 20 - 29 - 38( ، النغالق )3 - 12 - 21 - 30–39( 
الت )4 - 13 - 22 - 31–40( النق�ضامات والّتحالفات  ، التَّدخُّ
 15 اعات والتَّ�ضدُّعات )6 -  ، ال�رضِّ  )41–32  - 23  - 14  - 5(
 ،  )43–34  -  25  -  16  -  7( النحرافات   ،  )42–33  -  24  -
م�ضكالت الأدوار )8 - 17 - 26 - 35–44( ، التَّناق�ضات )9 - 
�ضلم  وفق  مدرج  وزن  بند  لكل  .واأعطي   )45  -  36  -  27  -  18
متو�ضط،  ب�ضكل  ينطبق  كبري،  ب�ضكل  ينطبق  )ينطبق متامًا،  خما�ضي 
ينطبق بدرجة �ضغرية، ل ينطبق مطلقًا( وتعطى الدرجات بالرتتيب 
اأّما  اليجابّية،  البنود  اإىل  بالّن�ضبة  وذلك   )1  -  2  -  3  -  4  -  5(
بالّن�ضبة اإىل البنود ال�ّضلّبية فيح�ضل املفحو�س على الّدرجات ب�ضكل 
مقايي�ضه  من  مقيا�س  كل  يف  املفحو�س  درجة  معاك�س.وحُت�ضُب 
ة بكل مقيا�س. البنود اخلا�ضّ الّدرجات يف  الفرعّية من خالل جمع 
اأن مت  بعد  املقيا�س  هذا  على  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  درجات  وترتاوح 
تقنينه ما بني )45 - 225( وتعد الدرجة الو�ضطى على هذا املقيا�س 
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2018 أول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد التاسع - ع )25( - كانون 

هي )135( وبالتايل ت�ضري الدرجة الأقل من )135( اإىل مناخ اأ�رضي 
غري  اأ�رضي  مناخ  اإىل   )135( من  الأكرث  الدرجة  ت�ضري  بينما  �ضوي 

وّي. �ضوي.ويو�ضح امللحق رقم )1( مقيا�س املناخ الأُ�رَضّي غري ال�ضَّ

اخلصائص السيكومرتية للمقياس: 

Ú♦ با�ضتخدام املقيا�س  من �ضدق  التاأكد  املقيا�ص: مت  �سدق♦
الطرق الآتية: 

�ضدق املحكمني: قام الباحث احلايل بالتحقق من �ضدق ♦�
املحكمني حني قام بعر�س املقيا�س على جمموعة من املخت�ضني 
الرتبية يف  النف�ضي ممن يعملون يف كلية  النف�س والإر�ضاد  يف علم 
جامعة البعث والبالغ عددهم )14( حمكمًا، وذلك للحكم على مدى 
البنود  الإبقاء على  البنود للمجال املراد قيا�ضه، حيث مت  �ضالحية 

التي ح�ضلت على ن�ضبة اتفاق )%80( فما فوق، ومل يتم حذف اأي 
عبارة ونتيجة لذلك اأ�ضبح عدد بنود املقيا�س )45( بنداً.

�ضدق الت�ضاق الداخلي: قام الباحث احلايل بالتحقق من ♦�
ا�ضتطالعية  للمقيا�س بتطبيق املقيا�س على عينة  الداخلي  الت�ضاق 
مكونة من )196( طالبا وطالبة، ومت مبوجب هذه الطريقة ح�ضاب 
والدرجة  عبارة  كل  يف  املفحو�س  درجة  بني  الرتباط  معامل 
الكلية للمقيا�س ككل، كما جرى ح�ضاب معامل الرتباط بني درجة 
تنتمي  الذي  البعد  على  الكلية  والدرجة  عبارة  كل  يف  املفحو�س 
اإليه العبارة، وكذلك مت ح�ضاب معامالت ارتباط درجة كل بعد مع 
.spss الدرجة الكلية للمقيا�س، وذلك با�ضتخدام الربنامج الإح�ضائي

ويو�ضح اجلدول الآتي معامالت الت�ضاق الداخلي لبنود املقيا�س.

جدول )3( 
قيم معامات االتساق الداخلي لبنود مقياس المناخ األسري غير السوي

ارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦للكليةالبندارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦للكليةالبندارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦للكليةالبند

للمقيا�سللبعدللمقيا�سللبعدللمقيا�سللبعد

1**0.55**0.3716**0.45**0.7931**0.46**0.55

2**0.45**0.4017**0.47**0.7832**0.39**0.54

3**0.47**0.4118**0.49**0.7833**0.45**0.48

4**0.48**0.4719**0.41**0.6534**0.71**0.49

5**0.62**0.4920**0.43**0.4735**0.65**0.45

6**0.49**0.5821**0.54**0.4436**0.62**0.55

7**0.39**0.5822**0.70**0.7837**0.54**0.65

8**0.71**0.7723**0.74**0.5738**0.33**0.38

9**0.49**0.6324**0.66**0.6539**0.41**0.39

10**0.51**0.6225**0.54**0.4140**0.62**0.78

11**0.44**0.5826**0.68**0.6141**0.71**0.45

12**0.41**0.4527**0.57**0.5442**0.45**0.44

13**0.38**0.4728**0.47**0.4443**0.51**0.47

14**0.42**0.4729**0.58**0.4744**0.68**0.78

15**0.41**0.4430**0.43**0.5345**0.74**0.68

ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقيا�س ككل

الت0.744**الالاإن�ضانية 0.689**النحرافات0.741**التَّدخُّ

0.745**م�ضكالت الأدوار0.674**النق�ضامات0.654**الن�ضهار

0.701**التَّناق�ضات0.714**ال�رضاعات0.578**النغالق

الكلية  والدرجة  البنود  اإليه هذه  تنتمي  الذي  للبعد  الكلية  الدرجة  البنود مع  ارتباط  اأن جميع معامالت  ال�ضابق  يت�ضح من اجلدول 
للمقيا�س ككل، ومعامالت ارتباط البعد مع الدرجة الكلية للمقيا�س كانت دالة )**( عند م�ضتوى دللة0.01 

وّي من الأدنى اإىل ♦� دق الّتمييزّي: وفقًا لهذه الّطريقة قام الباحث برتتيب درجات الطلبة على مقيا�س املناخ الأُ�رَضّي غري ال�ضَّ ال�ضّ
الأعلى، ثّم جرى اأخذ جمموعة الطلبة الذين ح�ضلوا على اأعلى الّدرجات )الربيع الأعلى( )اأي اأعلى %25 من الّدرجات( والذين ح�ضلوا على 
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اأدنى الّدرجات )الربيع الأدنى( )اأي اأدنى %25 من الّدرجات( للّتاأكد فيما اإذا كان املقيا�س قادراً على الّتمييز بني ذوي الّدرجات العليا 
والّدنيا يف املقيا�س.واجلدول الآتي يبنّي نتائج املعاجلة الإح�ضائية: 

جدول )4( 
 )T - test( وّي باستخدام اختبار ت داللة الفروق بين الربيع األعلى واألدنى في مقياس المناخ اأُلَسرّي غير السَّ

القرارالدللة♦sigدرجة♦حريةت♦املح�س�بةالنحراف♦املعيارياملت��سطالعددالعينة

49110.0214.262الربيع الأعلى
دال23.085960.000

4959.825.236الربيع الأدنى

الفروق بني  اأن  يتبنّي  ال�ّضابق  اإىل اجلدول  الّرجوع  من خالل 
تو�ضطي املجموعتني داّلة، وهذا يعني اأّن مقيا�س املناخ الأُ�رَضّي غري 
الّتمييز بني  اإّنه قادر على  الّتمييزّي، حيث  دق  وّي يت�ضف بال�ضّ ال�ضَّ

ذوي الّدرجات العليا والّدرجات الّدنيا يف املقيا�س.
Ú♦ ثبات♦املقيا�ص:♦جرى الّتاأكد من ثبات املقيا�س با�ضتخدام

الطرق الآتية: 
الّثبات بطريقة األفا كرونباخ: جرى ح�ضاب ثبات املقيا�س ♦�

بطريقة األفا كرونباخ.
الّثبات ♦� ح�ضاب  مّت  الّن�ضفّية:  الّتجزئة  بطريقة  الّثبات 

بني  الرتباط  معامل  ح�ضاب  خالل  من  الّن�ضفّية  الّتجزئة  بطريقة 
والن�ضف  الفردية(  )البنود  وي�ضمل  الأول  املقيا�س  ن�ضفي  درجات 

الثاين )البنود الزوجية( .
املقيا�س ♦� بتطبيق  الباحث  قام  الإعادة:  بطريقة  الّثبات 

على عيِّنٍة مكونة من 196 طالبًا وطالبة )98 ذكراً و98 اأنثى( ثّم 
اأ�ضبوعني.ويو�ضح اجلدول الآتي معامالت الّثبات بطريقة  ُطبَِّق بعد 

األفا كرونباخ والّتجزئة الّن�ضفية والإعادة: 

جدول )5( 

معامات ثبات مقياس المناخ األسري غير الّسوي

املقيا�س
قيمة معامل الّثبات

األفا 
كرونباخ

الّتجزئة 
بالإعادةالّن�ضفية

مقيا�س املناخ الأ�رضي 
0.8860.8460.825غري ال�ضوي ككل

اأنَّ مقيا�س املناخ الأ�رضي  ال�ّضابق يتبني  ومن خالل اجلدول 
وّي يت�ضف بالّثبات بناًء على الّطرق امل�ضتخدمة، وبناًء على  غري ال�ضَّ
دق والّثبات بدرجة مرتفعة،  ما �ضبق جند اأّن املقيا�س يت�ضف بال�ضّ

وهذا يعني اأّنه �ضالح لال�ضتخدام.
اأداة♦امل�سكالت♦الجتماعية♦لدى♦املراهقني:♦ب. 

اأ - اإعداد اأداة امل�ضكالت الجتماعية: قام الباحث باإعداد اأداة 
املرحلة  طلبة  منها  يعاين  التي  الجتماعية  امل�ضكالت  اأبرز  لقيا�س 
ال�ّضابقة  النَّظرّية والّدرا�ضات  الأدبّيات  العاّمة، وعلى �ضوء  الثَّانوّية 

الجتماعية،  العزلة  هي:  م�ضكالت  اأربع  على  بالرتكيز  الباحث  قام 
ال�ضعور  الأوامر،  طاعة  وعدم  التمرد  م�ضكلة  العدواين،  ال�ضلوك 
على  موزعة  عبارة   )35( من  الأداة  الجتماعي.وتتاألف  بالرف�س 
وعباراته  الجتماعي  بالرف�س  ال�ضعور  مقيا�س  فرعية  اأبعاد  اأربعة 
)1 - 5 - 8 - 10 - 14 - 18 - 22 - 26 - 30 - 33( ، وبعد 
التمرد وعدم الطاعة وعباراته )2 - 6 - 11 - 15 - 19 - 23 
- 27 - 31 - 34( ، وبعد ال�ضلوك العدواين )3 - 7 - 12 - 16 
- 20 - 24 - 28 - 32 - 35( ، وبعد العزلة الجتماعية )4 - 
بند وزن مدرج  لكل  واأعطي   )29  - 25  - 21  - 17  - 13  - 9
وفق �ضلم خما�ضي )ينطبق متامًا، ينطبق ب�ضكل كبري، ينطبق ب�ضكل 
متو�ضط، ينطبق بدرجة �ضغرية، ل ينطبق مطلقًا( وتعطى الدرجات 
�ضُب درجة املفحو�س يف كل بعد من  1( وحُتْ  - 2  - 3  - 4  - 5(
درجة  وترتاوح  بعد،  بكل  اخلا�ضة  البنود  يف  الدرجات  جمع  خالل 

املفحو�س بني )35 - 165( .

اخلصائص السيكومرتية ألداة املشكالت: 

Ú♦ضدق الأداة: جرى التاأكد من �ضدق الأداة�
 با�ضتخدام الطرق الآتية: 

�ضدق املحكمني: مت عر�س الأداة يف �ضورتها♦�
من  التعليمية  الهيئة  اأع�ضاء  من  جمموعة  على  الأولية 

املتخ�ض�ضني يف علم النف�س والإر �ضاد النف�ضي ممن
عددهم  والبالغ  البعث  جامعة  يف  الرتبية  كلية  يف  يعملون 
بنود  منا�ضبة  مدى  حول  اآرائهم  باإبداء  قاموا  حيث  حمكمًا   )14(
ح�ضلت  التي  البنود  على  الإبقاء  ومت  قيا�ضه،  املراد  للمجال  الأداة 
على ن�ضبة اتفاق بني املحكمني )%80( فما فوق، لي�ضبح عدد بنود 

الأداة )35( وامللحق رقم )2( )يبني الأداة يف �ضورتها النهائية( 
�ضدق الت�ضاق الداخلي: قام الباحث بالتحقق من الت�ضاق ♦�

من  مكونة  ا�ضتطالعية  عينة  على  الأداة  بتطبيق  لالأداة  الداخلي 
معامل  ح�ضاب  الطريقة  هذه  مبوجب  ومت  وطالبة،  طالبًا   )200(
على  الكلية  والدرجة  بند  كل  على  املفحو�س  درجة  بني  الرتباط 
ككل. الأداة  على  الكلية  والدرجة  البند،  هذا  اإليه  ينتمي  الذي  البعد 

كما مت ح�ضاب معامل ارتباط البعد مع الدرجة الكلية لالأداة ويو�ضح 
اجلدول الآتي قيم الت�ضاق الداخلي: 
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جدول )6( 
قيم االتساق الداخلي لبنود أداة المشكات االجتماعية: 

التمرد♦وعدم♦طاعة♦الأوامرال�سل�ك♦العدواينال�سع�ر♦بالرف�صالعزلة♦الجتماعية

ارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكليةارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكليةارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكليةارتباط♦البند♦مع♦الدرجة♦الكلية

الأداة ككلللم�ضكلةالأداة ككلللم�ضكلةالأداة ككلللم�ضكلةالأداة ككلللم�ضكلة

4**0.659**0.4021**0.524**0.5023**0.528**0.3402**0.497**0.376

9**0.541**0.2885**0.461**0.4177**0.625**0.3886**0.508**0.427

13**0.536**0.3668**0.287**0.46212**0.545**0.38611**0.472**0.440

17**0.529**0.26710**0.446**0.33616**0.561**0.54415**0.534**0.496

21**0.523**0.38614**0.677**0.47820**0.291**0.51619**0.47**0.486

25**0.523**0.30618**0.585**0.55324**0.530**0.35823**0.510**0.318

29**0.574**0.46622**0.564**0.31228**0.233**0.28427**0.648**0.548

26**0.574**0.35032**0.751**0.60431**0.569**0.523

30**0.412**0.35434**0.517**0.323

33**0.489**0.389

ارتباط مل�ضكلة بالأداة ككلارتباط مل�ضكلة بالأداة ككلارتباط مل�ضكلة بالأداة ككلارتباط مل�ضكلة بالأداة ككل
**0.643**0.775**0.745**0.838

دالة )**( عند  لالأداة كانت  الكلية  والدرجة  للبعد،  الكلية  الدرجة  البنود مع  ارتباط  اأن جميع معامالت  ال�ضابق  يت�ضح من اجلدول 
م�ضتوى دللة 0.01، ما يدل على اأن الأداة تتمتع بالت�ضاق الداخلي.

ال�ضدق التمييزي )املقارنة الطرفية( : قام الباحث برتتيب درجات الطلبة على كل بعد من اأبعاد امل�ضكالت من الأدنى اإىل الأعلى، ♦�
ثم اأخذ جمموعة الطلبة الذين ح�ضلوا على اأعلى الدرجات )الربيع الأعلى( والطلبة الذين ح�ضلوا على اأدنى الدرجات )الربيع الأدنى( للتاأكد 
فيما اإذا كانت الأداة قادرة على التمييز بني ذوي الدرجات العليا وذوي الدرجات الدنيا يف الأداة.واجلدول الآتي يبني نتائج ا�ضتخدام اختبار 

 : )t � test( ت
جدول )7( 

 داللة الفروق بين الربيع األعلى والربيع األدنى بالنسبة ألداة المشكات االجتماعية وأبعادها الفرعية

الربيع♦الأعلىاأداة♦امل�سكالت
ن=50

الربيع♦الأدنى
ن=50

ت♦
املح�س�بة

درجة♦
احلرية

الدللة
Sigالقرار

عمعم

دال25.422.3311.482.0331.87980.000العزلة الجتماعية

دال28.583.6211.801.7929.32980.000ال�ضلوك العدواين

دال28.323.6313.121.7226.69980.000ال�ضعور بالرف�س
التمرد وع�ضيان 

دال30.364.1615.361.9922.96980.000الأوامر

دال104.7610.0858.625.0728.89980.000الأداة ككل

اأّن الفروق بني متو�ضطي املجموعتني داّلة بالّن�ضبة اإىل الّدرجة الكلّية لالأداة واأبعادها  من خالل الّرجوع اإىل اجلدول ال�ّضابق يتبنّي 
دق الّتمييزّي، اإذ اإّنها قادرة على الّتمييز بني ذوي الّدرجات  الفرعّية، وهذا يعني اأّن اأداة امل�ضكالت الجتماعية لدى املراهقني تت�ضف بال�ضّ

العليا والّدرجات الّدنيا يف الأداة ككل وكذلك بالّن�ضبة اإىل اأبعادها الفرعّية.



173

وي وعالقته بظهور بعض املشكالت االجتماعية لدى املراهقني:  املناخ األسري غير السَّ
أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص

Ú♦ واأبعادها الأداة  ثبات  من  الّتاأكد  جرى  الأداة:  ثبات 
با�ضتخدام الطرق الآتية: 

الأداة ♦� ثبات  ح�ضاب  مّت  كرونباخ:  األفا  بطريقة  الّثبات 
بطريقة األفا كرونباخ.

الّثبات بطريقة الّتجزئة الّن�ضفّية: ♦�
خالل  من  وذلك  الّن�ضفّية  الّتجزئة  بطريقة  الّثبات  احُت�ِضَب 

الفردية  )البنود  الأداة  ح�ضاب معامل الرتباط بني درجات ن�ضفي 
والبنود الزوجية( .

على ♦� الأداة  بتطبيق  الباحث  قام  الإعادة:  بطريقة  الّثبات 
ثّم  اأنثى(   100 ذكراً   100( وطالبة  طالبًا   200 عيِّنٍة مكونة من 
الّثبات  معامالت  الآتي  اجلدول  اأ�ضبوعني.ويو�ضح  بعد  تطبيقها  متَّ 

بطريقة األفا كرونباخ والّتجزئة الّن�ضفية والإعادة: 

جدول )8( 
معامات ثبات أداة المشكات االجتماعية ككل وابعادها الفرعّية

البعد
قيمة♦معامل♦الّثبات

البعد
قيمة♦معامل♦الّثبات

بالإعادةالّتجزئة♦الّن�سفيةاألفا♦كرونباخبالإعادةالّتجزئة♦الّن�سفيةاألفا♦كرونباخ

0.7080.6360.689ال�ضعور بالرف�س0.6270.6060.711العزلة الجتماعية

0.7320.6790.825ال�ضلوك العدواين
0.6560.6180.838التمرد وعدم الطاعة

0.8010.7220.801املقيا�س ككل

ومن خالل اجلدول ال�ّضابق يتبني اأنَّ اأداة امل�ضكالت الجتماعية 
على  بناًء  بالّثبات  تت�ضف  الفرعّية  واأبعادها  ككل  املراهقني  لدى 
دق  الّطرق امل�ضتخدمة.وبناًء على ما �ضبق جند اأّن الأداة تت�ضف بال�ضّ
والّثبات بدرجة مرتفعة، وهذا يعني اأّنها �ضاحلة لال�ضتخدام.ويو�ضح 

امللحق رقم )2( اأداة امل�ضكالت الجتماعية ب�ضورتها النهائية.

5 - األساليب اإلحصائية: 

الفر�ضية  لختبار  بري�ضون  ارتباط  معامل  ا�ضتخدام  جرى 
الأوىل، واختبار ت )T � test( لدللة الفروق بني املتو�ضطات لختبار 

الفر�ضية الثانية والثالثة.

نتائج الدراسة وتفسرياتها: 

1 - اختبار الفرضية األوىل: 

الدللة ♦◄ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دلله  ذات  توجد عالقة  ل 
غري  الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  على  الطلبة  درجات  بني   )α≥0.05(
وي واأبعاده الفرعية ودرجاتهم على اأداة امل�ضكالت الجتماعية  ال�ضَّ

واأبعادها الفرعية لدى املراهقني.

الباحث  قام  الفر�ضية  هذه  �ضحة  من  التحقق  �ضبيل  يف 
مقيا�س  على  الطلبة  درجات  بني  بري�ضون  ارتباط  معامل  بح�ضاب 
املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية ودرجاتهم على 
اأداة امل�ضكالت الجتماعية واأبعادها الفرعية، واجلدول الآتي يبني 

قيم معامالت الرتباط: 

جدول )9( 
 معامات االرتباط بين درجات المناخ األسري غير السوي ككل وأبعاده الفرعية واداة 

المشكات االجتماعية وأبعادها الفرعية )ن=389( .

مقيا�ص♦
املناخ♦

الأ�رسي♦غري♦
ال�س�ي

العزلة♦
الجتماعية

ال�سل�ك♦
العدواين

التمرد♦
وعدم♦طاعة♦

الأوامر

ال�سع�ر♦
بالرف�ص♦
الجتماعي

اأداة♦
امل�سكالت♦
الجتماعية♦

ككل

0.265**0.230**0.359**0.387**0.344**الالاإن�ضانية

0.315**0.207**0.112**0.214**0.174**الن�ضهار

0.188**0.164**0.136**0.192**0.481**النغالق

الت 0.214**0.216**0.583**0.236**0.167**التَّدخُّ

0.201**0.285**0.288**0.460**0.248**النق�ضامات

اعات 0.345**0.326**0.379**0.322**0.323**ال�رضِّ

0.312**0.420**0.236**0.303**0.266**النحرافات
م�ضكالت 

الأدوار
**0.267**0.294**0.320**0.265**0.415

0.352**0.386**0.362**0.349**0.300**التَّناق�ضات
املقيا�س 

ككل
**0.364**0.415**0.404**0.413**0.251

 )*( دالة عند مستوى داللة 0.05 )**( دالة عند مستوى داللة 0.01

Ú♦ ال�ضوي الأ�رضي غري  بالن�ضبة للعالقة بني مقيا�س املناخ 
ككل ومقايي�ضه الفرعية وبني اأداة امل�ضكالت الجتماعية ككل: يتبني 
اإح�ضائيًا  ارتباط ايجابي دال  اأن هناك معامل  ال�ضابق  من اجلدول 
كلل  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  يف  الطلبة  درجات  بني 
ككل،  الجتماعية  امل�ضكالت  اأداة  على  ودرجاتهم  الفرعية  واأبعاده 
ال�ضوي  الأ�رضي غري  املناخ  الفرد يف مقيا�س  زادت درجة  كلما  اأي 
الجتماعية.وبالتايل نرف�س  امل�ضكالت  اأداة  زادت درجته يف  كلما 
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الفر�ضية ال�ضفرية ونقبل بالفر�ضية بالبديلة، اأي توجد عالقة.وتتفق 
هذه النتيجة مع درا�ضة قا�ضم )2007( يف الأردن التي اأ�ضارت اأّنه 
توجد عالقة ارتباطّية �ضالبة بني �رضاع الأدوار الأ�رضية وامل�ضاندة 

الجتماعّية لدى املراهقني.
مناخ  ظل  يف  يعي�س  الذي  املراهق  باأن  ذلك  تف�ضري  وميكننا 
اأ�رضي غري �ضوي ت�ضوده اخلالفات وال�رضاعات وي�ضعر فيه املراهق 
باأنه مقيد يف ت�رضفاته ويف �ضلوكه، ينعك�س �ضلبا على املراهق؛ اإذ 
ي�ضعر بالتوتر والإحباط نظراً لنعدام الراحة النف�ضية والهدوء داخل 
املنزل ولعدم اإ�ضباع احتياجاته، فيتمرد على هذا الواقع من خالل 
املجتمع  يقابله  ذلك  وعند  وتقاليده،  جمتمعه  عادات  عن  اخلروج 
التوافق  �ضوء  من  ويعاين  اجتماعية  عزلة  يف  وي�ضبح  بالرف�س 
الجتماعي، وي�ضعر بعدم الر�ضا عندما يتعر�س اإىل النقد �ضواء كان 
وت�ضطرب  بذاته  ثقته  فت�ضعف  اأ�رضته،  ب�ضمعة  اأو  به  يتعلق  النقد 

عالقته مع الآخرين.
الأبعاد  ارتباط بني  اأعلى معامل  اأن   )9( ويتبني من اجلدول 
امل�ضكالت  واأداة  ككل  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  ملقيا�س  الفرعية 
الجتماعية ككل كان بعد »م�ضكالت الأدوار«، فقد بلغت قيمة معامل 
الرتباط )0.415**( وميكننا تف�ضري ذلك باأن املراهق الذي يعي�س 
يف مناخ اأ�رضي ت�ضطرب فيه الأدوار واحلدود بني اأفراده، فتارة يكون 
هناك �رضاع يف الأدوار بني اأفراد الأ�رضة وتارة اأخرى يجد جموداً 
ال�ضحيح  الدور  تبني  عن  يعجز  املراهق  يجعل  ما  الأدوار  هذه  يف 
به،  املحيطني  مع  عالقته  ت�ضطرب  وبذلك  احلياة  يف  له  املنا�ضب 

فينزع اإىل التمرد على الآخرين اأو العدوان عليهم.
Ú♦ فيما يخ�ّس العالقة بني مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي

ككل ومقايي�ضه الفرعية وبني بعد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي: 
ايجابي  ارتباط  معامل  هناك  اأن   )9( اجلدول  من  يتبني 
غري  الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  يف  الطلبة  درجات  بني  اإح�ضائيًا  دال 
بالرف�س  ال�ضعور  بعد  يف  ودرجاتهم  الفرعية  واأبعاده  كلل  ال�ضوي 
الجتماعي، اأي كلما زادت درجة املراهق يف مقيا�س املناخ الأ�رضي 
غري ال�ضوي كلما زادت درجته يف بعد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي.
اأي  ال�ضفرية ونقبل بالفر�ضية بالبديلة،  الفر�ضية  وبالتايل نرف�س 
اأ�ضارت  التي  الدرا�ضات  بع�س  مع  النتيجة  هذه  توجد عالقة.وتتفق 
اإىل اأن املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي يزيد من �ضعور املراهقني بالرف�س 
Rubina & Ramel�( وراميلك« »روبينا  درا�ضة  ومنها   للجتماعي، 
من  تزيد  ال�ضوية  غري  الأ�رضية  البيئة  اأن  اأ�ضارت  التي   )lic, 2012

املحيط. الو�ضط  من  اجتماعيا  مقبولني  غري  باأنهم  الأبناء  �ضعور 
وميكننا تف�ضري هذه النتيجة باأن املراهق الذي يعي�س يف بيئة اأ�رضية 
تنعدم فيها ال�ضالت الجتماعية اأو ت�ضودها اخلالفات وال�رضاعات 
والأ�رضية، وتكون فيها الأدوار غري وا�ضحة بني اأفرادها، وقد تنت�رض 
فيها بع�س العادات وال�ضلوكيات املنحرفة وغري املقبولة اجتماعيًا، 
تبتعد عن  الأ�رضة  فاإن هذه  وبذلك  �ضلبية،  الأ�رضة ب�ضفة  مما يطبع 
�ضعور  يزيد من  الأخرى، مما  الأ�رض  بقية  تبتعد عنها  الآخرين، كما 

املراهق بالرف�س الجتماعي واأنه غري مقبول اجتماعيًا.
الأبعاد  ارتباط بني  اأعلى معامل  اأن   )9( ويتبني من اجلدول 
الفرعية ملقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي وبعد ال�ضعور بالرف�س 
الجتماعي كان بعد “النحرافات”، اإذ بلغت قيمة معامل الرتباط 
يف  يعي�س  عندما  املراهق  باأن  ذلك  تف�ضري  وميكننا   )**0.420(

و�ضط اأ�رضي ت�ضوده امل�ضكالت والنحرافات ال�ضلوكية واخللقية، فقد 
يكون اأحد اأفرادها مدمنًا، وقد تتميز الأ�رضة ب�ضلوكيات اأفرادها غري 
املطابقة للمعايري الجتماعية ونتيجة لذلك فاإن هذه الأ�رضة تقابل 
بالرف�س من املحيطني بها، وهذا ما يعزز �ضعور املراهق باأنه غري 

مقبول اجتماعيًا.
Ú♦ غري الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  بني  العالقة  يخ�ّس  فيما 

ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية وبني بعد التمرد وعدم الطاعة: يتبني 
من اجلدول )9( اأن هناك معامل ارتباط ايجابي دال اإح�ضائيًا بني 
درجات الطلبة يف مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي كلل واأبعاده 
الفرعية ودرجاتهم يف بعد التمرد وعدم الطاعة، اأي كلما زادت درجة 
زادت درجته  ال�ضوي كلما  الأ�رضي غري  املناخ  املراهق يف مقيا�س 
ال�ضفرية  الفر�ضية  نرف�س  الطاعة.وبالتايل  وعدم  التمرد  بعد  يف 
ونقبل بالفر�ضية بالبديلة، اأي توجد عالقة.وتتفق هذه النتيجة مع 
بع�س الدرا�ضات التي اأ�ضارت اأن املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي يزيد من 
مترد املراهقني وع�ضيانهم لأوامر الوالدين، ومنها درا�ضة »غيبني« 
تزيد  ال�ضوية  غري  الأ�رضية  البيئة  اأن  اأ�ضارت  التي   )Gibney, 2012(
تف�ضري  الوالدين.وميكننا  من  لأوامر  وع�ضيانهم  املرهقني  مترد  من 
وتفاعالت  ات�ضالت  فيه  مبا  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  باأن  ذلك 
اأ�رضية غري �ضوية تفر�س على املراهق قيودا اأثناء حتركه ومتنعه من 
اظهار �ضخ�ضيته كفرد م�ضتقل وهذا ما يدفع املراهق اإىل رف�س اأوامر 

الوالدين وكل من يلقي عليه اأمراً اأو يطلب منه اأن يوؤدي �ضيئا ما.
الأبعاد  ارتباط بني  اأعلى معامل  اأن   )9( ويتبني من اجلدول 
وعدم  التمرد  وبعد  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  ملقيا�س  الفرعية 
الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  اإذ  »التدخالت«؛  بعد  كان  الطاعة 
)0.583**( وميكننا تف�ضري ذلك باأن التدخل الزائد من قبل الوالدين 
الوالدين  اأوامر  وع�ضيان  للتمرد  الأبناء  يدفع  قد  الأبناء  �ضوؤون  يف 
ول �ضيما اأن املراهق ي�ضعر برغبة كبرية بال�ضتقالل عن والديه واأنه 
رف�س  اإىل  يدفعه  مما  ذاته  على  العتماد  ي�ضتطيع  نا�ضجا  اأ�ضبح 
تدخل والديه يف �ضوؤنه، لأنه يف�رض كل تدخل من قبل الوالدين على 
اأنه مبثابة و�ضاية وفر�س للراأي عليه مما يدفعه اإىل زيادة التمرد 

وع�ضيان اأوامر الوالدين.
Ú♦ غري الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  بني  العالقة  يخ�ّس  فيما 

ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية وبني مقيا�س ال�ضلوك العدواين: 
دال  ايجابي  ارتباط  اأن هناك معامل   )9( يتبني من اجلدول 
اإح�ضائيًا بني درجات الطلبة يف مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي 
وتتفق  العدواين،  ال�ضلوك  بعد  يف  ودرجاتهم  الفرعية  واأبعاده  كلل 
 Johnson & Smith,( و�ضميث«  »جون�ضون  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه 
اأن�ضاق اأ�رضية  اأ�ضارت اأن املراهقني الذي ينحدرون من  2014( التي 

العدواين يف تعاملهم مع الآخرين. ال�ضلوك  مفككة يتميزون بزيادة 
غري  الأ�رضية  البيئة  هذه  ظل  يف  املراهق  باأن  ذلك  تف�ضري  وميكننا 
ال�ضوية يفتقد لل�ضعور بالراحة والطمئنان ول يرى �ضوى اخلالفات 
واجلو امل�ضحون واملتوتر مما يبعده عن التعامل الهادئ وال�ضوي مع 
عما  التنفي�س  من  كنوع  العدوانية  ال�ضلوكيات  لديه  ويزيد  الآخرين 

يعاين منه وما ي�ضاهده داخل بيئته الأ�رضية.
الأبعاد  ارتباط بني  اأعلى معامل  اأن   )9( ويتبني من اجلدول 
وعدم  التمرد  وبعد  ال�ضوي  غري  الأ�رضي  املناخ  ملقيا�س  الفرعية 
الرتباط  معامل  قيمة  بلغت  "النق�ضامات" حيث  بعد  كان  الطاعة 
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جو  يف  يعي�س  الذي  املراهق  باأن  ذلك  تف�ضري  وميكننا   )**0.460(
جانبه  اإىل  ياأخذ  الذي  فالأب  والأحالف،  التكتالت  ت�ضوده  اأ�رضي 
الأبناء مما يجعل  اإىل جانبها بع�س  تاأخذ  قد  والأم  الأبناء،  بع�س 
اأن يكون واحة لالأمن وال�ضالم،  اأ�ضبه ب�ضاحة �رضاع بدل من  البيت 
وهذا ما ي�ضجع املراهق على زيادة ال�ضلوك العدواين يف تعامله مع 
�ضمن  وانت�ضاره  قدرته  لتاأكيد  املراهق  من  حماولة  يف  الأخرين 
ت�ضودها  التي  البيئة  هذه  فاإن  اأخرى  ناحية  ال�رضي.ومن  الن�ضق 
الأو�ضاط  يف  يقلده  منوذجا  للمراهق  تقدم  وال�رضاعات  اخلالفات 

الجتماعية املختلفة.
Ú♦ غري الأ�رضي  املناخ  مقيا�س  بني  العالقة  يخ�ّس  فيما 

ال�ضوي ككل ومقايي�ضه الفرعية وبني وبعد العزلة الجتماعية: يتبني 
من اجلدول )9( اأن هناك معامل ارتباط ايجابي دال اإح�ضائيًا بني 
درجات الطلبة يف مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي كلل واأبعاده 
الفرعية ودرجاتهم يف بعد العزلة الجتماعية، وتتفق هذه النتيجة 
اأ�ضارت  مع درا�ضة »هولفورد وكيم« )Halford & Kim, 2014( التي 
لدى  الجتماعية  والعزلة  الأ�رضي  التفكك  بني  عالقة  توجد  اأنه 
املراهقني.وميكننا تف�ضري ذلك باأن هذا الن�ضق الأ�رضي مبا ي�ضوده من 
خالفات وات�ضالت قليلة بالو�ضط اخلارجي، يطبع �ضخ�ضية املراهق 
بطابع معني وهو قلة العالقات الجتماعية ول�ضيما اأن اأ�رضته غري 
مقبولة يف الو�ضط اخلارجي مما يدفعه لالنكفاء على ذاته وبالتايل 

زيادة العزلة الجتماعية.
الأبعاد  ارتباط بني  اأعلى معامل  اأن   )9( ويتبني من اجلدول 
الفرعية  واأبعاده  ككل  ال�ضوي  الأ�رضي غري  املناخ  الفرعية ملقيا�س 
وبعد العزلة الجتماعية كان بعد "النغالق"؛ اإذ بلغت قيمة معامل 
الرتباط )0.481**( وميكننا تف�ضري ذلك باأن الن�ضق الأ�رضي املنغلق 
مبا يفر�ضه على اأع�ضائه من قلة ال�ضالت الجتماعية والت�ضالت 
املقيدة، وانعدام قنوات الت�ضال اخلارجي، والقت�ضار على قنوات 
الأفكار  بدخول  ي�ضمح  ل  والذي  الأ�رضي  الن�ضق  �ضمن  الت�ضال 
املراهق يف حالة من  الن�ضق يجعل  داخل  اإىل  اجلديدة  واملعلومات 

النطواء نظرا لقلة الأ�ضدقاء وانعدام قنوات الت�ضال اخلارجية.

2.اختبار الفرضية الثانية: 
ل توجد فروق ذات دلله اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة ♦◄

واأبعاده  وي ككل  ال�ضَّ الأ�رضي غري  )α≥0.05( على مقيا�س املناخ 
الفرعية ُتعزى ملتغري اجلن�س.

يف �ضبيل معرفة فيما اإذا كان هناك فروق بني درجات الذكور 
والإناث يف مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي ككل واأبعاده الفرعية 
فقد قام الباحث بتطبيق اختبار ت )T � test( لتعرف دللة الفروق 
نتائج  يبني  الآتي  والإناث.واجلدول  الذكور  درجات  متو�ضط  بني 

املعاجلة الح�ضائية: 

جدول )10( 
نتائج تطبيق اختبار ت )T - test( لداللة الفروق في المناخ األسري غير السوي ككل تبعا لمتغير الجنس )ن=389( .

الذك�راأبعاد♦املناخ♦الأ�رسي♦غري♦ال�س�ي
ن=189

الناث
درجة♦ت♦املح�س�بةن=200

احلرية
الدللة
Sigالقرار

عمعم

غري دال3870.200 - 0.53 - 9.072.049.303.595الالاإن�ضانية

دال3870.011 - 3.15 - 9.551.2212.352.25الن�ضهار

غري دال10.773.8810.203.850.7223870.45النغالق

الت دال3870.004 - 4.636 - 9.672.4113.694.81التَّدخُّ

غري دال3870.162 - 0.211 - 8.121.428.441.61النق�ضامات

اعات غري دال3870.292 - 0.090 - 11.433.0111.573.040ال�رضِّ

غري دال3870.117 - 0.232 - 7.193.407.433.37النحرافات

غري دال3870.21 - 0.11 - 9.511.999.672.11م�ضكالت الأدوار

غري دال9.542.889.222.910.333870.301التَّناق�ضات

دال3870.000 - 5.99 - 84.854.5391.876.81املقيا�س ككل

يتبني من اجلدول ال�ضابق اأن م�ضتوى الدللة Sig بالن�ضبة للدرجة الكلية ملقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي اأ�ضغر من 0.05 ما يدل 
على وجود فروق بني الذكور والإناث يف الدرجة الكلية ملقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي وكانت الفروق ل�ضالح الإناث فقد كان املتو�ضط 
بالن�ضبة  ال�ضفرية  الفر�ضية  نرف�س  ثّم،  ومن   )84.85( الذكور  لدرجات  احل�ضابي  املتو�ضط  من  اأكرب   )91.87( الناث  لدرجات  احل�ضابي 
للدرجة الكلية ملقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي اأي توجد فروق بني الذكور والإناث يف درجاتهم على مقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي.

وفيما يخ�ّس الأبعاد الفرعية ملقيا�س املناخ الأ�رضي غري ال�ضوي فقد تبني اأن م�ضتوى الدللة Sig اأ�ضغر من 0.05 وذلك بالن�ضبة ملقيا�ضي 
)الن�ضهار، التدخالت( مما يدل على وجود فروق بني الذكور والإناث يف هذه الأبعاد وقد كانت هذه الفروق ل�ضالح الناث.بينما مل توجد 
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فروق بني الذكور والإناث يف الأبعاد الآتية: )الالاإن�ضانية، النغالق، 
النق�ضامات، ال�رضاعات، م�ضكالت الأدوار، النحرافات، التناق�ضات( 
.وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة “ليفني” )Levin, 2014( التي اأ�ضارت 

اإىل الناث اأكرث تاأثراً بالعمليات والتفاعالت الأ�رضية من الذكور.
وميكننا تف�ضري وجود فروق يف الدرجة الكلية ملقيا�س املناخ 
ه قد  "الن�ضهار والتدخالت" باأنَّ ال�ضوي ويف مقيا�ضي  الأ�رضي غري 
يعود اإىل تاأثر الأنثى اأكرث من الّذكر بالعملّيات والّتفاعالت الأُ�رَضّية 
الأ�رضة  ل�ضغوط  تعر�ضًا  اأكرث  الأنثى  تكون  ما  وعادة  وّية،  ال�ضَّ غري 
الت�رضف  حرية  يف  احلق  للذكر  يكون  حيث  وقوانينها،  وقيودها 
واخلروج من املنزل ب�ضكل اأكرب من الأنثى التي تفر�س عليها الكثري 
من القواعد يف طريقة خروجها وت�رضفاتها، وبذلك فهي تبقى داخل 
املنزل ملدة اأطول وتكون اأكرث تاأثراً بطبيعة هذه التفاعالت يف هذا 

املناخ غري ال�ضوي.
الأبعاد  الذكور والإناث يف  وميكننا تف�ضري عدم وجود فروق 
الأدوار،  م�ضكالت  ال�رضاعات،  النق�ضامات،  النغالق،  )الالاإن�ضانية، 
والإناث يعي�ضون يف  الذكور  باأن كل من  التناق�ضات(  النحرافات، 

وي�ضودها  وال�ضالم،  واحلب  بالود  لل�ضعور  تفتقد  التي  ذاتها  البيئة 
التعامل الالاإن�ضاين، فالكبري يعتدي على ال�ضغري، وت�ضوده اخلالفات 
العادات  بع�س  الأ�رضة  لهذه  يكون  وقد  والدائمة،  وال�رضاعات 
من  كل  تفاعل  على  �ضلبيا  اأثرا  ترتك  التي  ال�ضلوكية  والنحرافات 
اأخرى فاإن كل من  الذكور والإناث مع املحيطني بهم، ومن ناحية 
الأ�رضية  للتناق�ضات  الذكور والإناث يف نف�س املرحلة ويتعر�ضون 

ذاتها.
الدللة ♦◄ م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دلله  ذات  فروق  توجد  ل 

)α≥0.05( على اأداة امل�ضكالت الجتماعية ككل واأبعادها الفرعية 
لدى املراهقني ُتعزى ملتغري اجلن�س.

اإذا كان هناك فروق بني بني متو�ضط  يف �ضبيل معرفة فيما 
امل�ضكالت  اأداة  يف  الناث  درجات  ومتو�ضط  الذكور  درجات 
ت  اختبار  بتطبيق  الباحث  قام  فقد  الفرعية  واأبعادها  الجتماعية 
الذكور  درجات  متو�ضط  الفروق بني  دللة  على  للتعرف   )T � test(
والإناث بالن�ضبة لدرجاتهم يف اأداة امل�ضكالت الجتماعية واأبعادها 

الفرعية، واجلدول الآتي يبني نتائج املعاجلة الإح�ضائية.
جدول )11( 

نتائج تطبيق اختبار ت )T - test( لداللة الفروق في أداة المشكات االجتماعية ككل وأبعادها الفرعية تبعا لمتغير الجنس )ن=389( .

الذك�راأداة♦امل�سكالت♦الجتماعية
ن=189

الناث
ن=200

ت♦
املح�س�بة

درجة♦
احلرية

الدللة
Sigالقرار

عمعم

دال15.221.4420.313.563.1573870.001العزلة الجتماعية

دال20.013.7116.061.4093.253870.002ال�ضلوك العدواين

غري دال19.242.1719.022.091.0523870.214ال�ضعور بالرف�س

دال21.032.0618.191.623.743870.003التمرد وع�ضيان الأوامر

غري دال75.503.5973.582.011.8593870.12الأداة ككل

بالن�ضبة للفروق يف اأداة امل�ضكالت الجتماعية ككل تبعا ♦�
ملتغري اجلن�س: يتبني من اجلدول ال�ضابق اأن قيمة الدللة الح�ضائية 
Sig يف اأداة امل�ضكالت الجتماعية ككل اأكرب من 0.05 ما يدل على 

عدم وجود فروق بني الذكور والإناث يف اأداة امل�ضكالت الجتماعية، 
البديلة  بالفر�ضية  ونقبل  ال�ضفرية  الفر�ضية  نرف�س  ثّم،  ومن 
بالن�ضبة للفروق بني الذكور والإناث يف اأداة امل�ضكالت الجتماعية 
Parker &Tay�( "باركر وتايلر"  ككل وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة

اأنه ل توجد فروق بني الذكور والإناث يف  اأ�ضارت  lor، 2013( التي 

امل�ضكالت الجتماعية، بينما تختلف هذه النتيجة مع درا�ضة "راي" 
)Ray, 2014( التي اأ�ضارت اإىل اأن امل�ضكالت الجتماعية تنت�رض ب�ضكل 

اأكرب لدى الناث.
يف  والإناث  الذكور  بني  فروق  وجود  عدم  تف�ضري  وميكننا 
يعي�س  الذي  الأ�رضي  املناخ  طبيعة  باأن  الجتماعية  امل�ضكالت 
ب�ضكل  التفاعل  على  قدرة  اأقل  جتعلهم  والإناث  الذكور  من  كل  فيه 
طبيعي �ضوي مع الآخرين، نظرا لتاأثرهم يف اجلو ال�ضائد واخلالفات 

الذكور  من  كل  اأن  اإىل  اإ�ضافة  الأ�رضة،  �ضمن  الدائرة  وال�رضاعات 
ذاتها،  للتغريات  ويتعر�ضن  العمرية  املرحلة  نف�س  يف  والإناث 
التي ت�ضودها خالفات  الأ�رضة  لل�ضغوط ذاتها من قبل  ويتعر�ضون 

و�رضاعات اأ�رضية.
فيما يخ�ّس الفروق يف بعد العزلة الجتماعية تبعا ملتغري ♦�
اجلن�س: 

يتبني من اجلدول )11( اأنه توجد فروق بني الذكور والإناث 
الناث،  ل�ضالح  الفروق  كانت  وقد  الجتماعية  العزلة  م�ضكلة  يف 
وتتفق هذه النتيجة مع بع�س الدرا�ضات التي اأ�ضارت اإىل وجود فروق 
يف درجة العزلة الجتماعية ل�ضالح الناث ومنها درا�ضة »تيواري 
 )2013 )كاظم،  ودرا�ضة   )Tiwari & Ruhela, 2012( وروهيال« 
طبيعة  اإىل  تعود  اأن  املمكن  من  باأنه  النتيجة  هذه  تف�ضري  .وميكن 
التن�ضئة يف املجتمعات ال�رضقية حيث تلعب العادات والتقاليد دوراً 
كبرياً يف بقاء الأنثى بحالة من العزلة الجتماعية، حيث يتم تعويد 
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وي وعالقته بظهور بعض املشكالت االجتماعية لدى املراهقني:  املناخ األسري غير السَّ
أ. هاني محمد عبارهدراسة ميدانية على عينة من طلبة الثانوية العامة في مدينة حمص

الأنثى على عدم الختالط والتعارف مع اجلن�س الآخر، ومن ناحية 
اأخرى فاإن طبيعة املناخ الأ�رضي الذي تعي�س فيه يجعلها اأقل قدرة 
يف  الزائد  للتدخل  نظرا  و�ضعوباتها  احلياة  �ضغوط  مواجهة  على 
اأكرث ميال لالبتعاد  النثى والقيود التي تفر�س عليها، مما يجعلها 

عن الآخرين وال�ضعور بالعزلة.
فيما يخ�ّس الفروق يف بعد ال�ضلوك العدواين تبعا ملتغري ♦�
اجلن�س: 

يتبني من اجلدول )11( اأنه توجد فروق بني الذكور والإناث 
يف م�ضكلة ال�ضلوك العدواين وقد كانت الفروق ل�ضالح الذكور، وتتفق 
اإىل وجود فروق يف  اأ�ضارت  الدرا�ضات التي  هذه النتيجة مع بع�س 
)اجلباري،  درا�ضة  ومنها  الذكور  ل�ضالح  العدواين  ال�ضلوك  درجة 
التي   )2012 )فتحية،  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  وتختلف   )2012
اأ�ضارت اأنه ل توجد فروق بني الذكور والإناث يف ال�ضلوك العدواين.
طبيعة  اإىل  تعود  اأن  املمكن  من  باأنه  النتيجة  هذه  تف�ضري  وميكننا 
اأن  احلياة، حيث ميكن  مواقف  الآخرين يف  مع  تعامله  اأثناء  الذكر 
يكون اأكرث ق�ضاوة يف تعامله مع الآخرين، وقد ينزع لل�ضلوك العدواين 
يف تفاعله مع الآخرين، بعك�س النثى التي تكون اأقل جلوءا لل�ضلوك 

العدواين واأكرث ليونة يف مواجهة املواقف الجتماعية يف احلياة.
فيما يخ�ّس الفروق يف بعد ال�ضعور بالرف�س الجتماعي ♦�

تبعا ملتغري اجلن�س: 
يتبني من اجلدول )11( اأنه ل توجد فروق بني الذكور والإناث 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الجتماعي،  بالرف�س  ال�ضعور  م�ضكلة  يف 
ال�ضعور  يف  فروق  وجود  عدم  اإىل  اأ�ضارت  التي  الدرا�ضات  بع�س 
»كو�ضتيك  درا�ضة  ومنها  والإناث  الذكور  بني  الجتماعي  بالرف�س 
هذه  .وتتعار�س   )Kostic & Stankovic , 2014( و�ضتانكوفيك« 
�ضعور  اأكرث  الإناث  اأن  اأ�ضارت  التي  الدرا�ضات  بع�س  مع  النتيجة 
وجنيب"  "خور�ضيد  درا�ضة  ومنها  الذكور  من  الجتماعي  بالرف�س 

. )Khurshid & Najeeb 2012(
طبيعة  اإىل  يعود  اأن  املمكن  من  باأنه  ذلك  تف�ضري  وميكننا 
التي الأنثى التي تكون اأكرث ح�ضا�ضية يف تفاعلها مع الآخرين، مما 
اإ�ضافة  يجعلها تف�رض كل مواقف باأنه رف�س من قبل الآخرين لها، 
اإىل طبيعة التن�ضئة يف املجتمعات ال�رضقية التي تقوم على تف�ضيل 
الذكر على الأنثى، وبذلك يتم تف�ضري الكثري من املواقف التي تتعر�س 

لها الأنثى على اأنها رف�س من قبل الآخرين.
الأوامر ♦� طاعة  وعدم  التمرد  بعد  يف  الفروق،  يخ�ّس  فيما 

تبعا ملتغري اجلن�س: 
يتبني من اجلدول )11( اأنه توجد فروق بني الذكور والإناث 
هذه  وتتفق  الذكور،  ل�ضالح  الأوامر  طاعة  وعدم  التمرد  م�ضكلة  يف 
اأ�ضارت  التي   )2007 واملعا�ضيدي،  )العباجي  درا�ضة  مع  النتيجة 
اإىل ارتفاع م�ضتوى التمرد لدى الذكور مقارنة مع الناث، وتختلف 
هذه النتيجة مع درا�ضة )�ضاليل، 2015( التي اأ�ضارت اإىل اأن الناث 
الذكور. مع  مقارنة  الطاعة  وعدم  التمرد  من  اأعلى  م�ضتوى  لديهم 

وميكننا تف�ضري هذه النتيجة باأن من املمكن اأن تعود اإىل اأن طبيعة 
تن�ضئة الذكر يف املجتمعات ال�رضقية ت�ضمح له ببع�س اخلروج على 
الأوامر اأو ال�ضلطة الوالدية، بعك�س الأنثى التي ل يتم الت�ضاهل معها 
باأي مترد اأو خروج على اأوامر ال�ضلطة الوالدية، ول �ضيما اأن التقييد 

املفرو�س على الأنثى يف املجتمعات ال�رضقية اأكرث من التقييد على 
الذكور، مما يعطي للذكر فر�ضة يف التمرد وعدم طاعة الأوامر ب�ضكل 

اأكرب.

10 - التوصيات: 
1♦ الذي . الوالدين ب�رضورة توفري الأهايل املناخ الأ�رضي  توعية 

اأن  �ضاأنها  من  التي  اخلالفات  عن  والبتعاد  باحلب،  يت�ضف 
ت�ضعف الروابط الأ�رضية وتوؤثر �ضلبًا الأبناء.

2♦ التي . احلالت  لتلك  اأ�رضية  وعالجية  اإر�ضادية  برامج  تخطيط 
تعاين من امل�ضكالت الجتماعية ب�ضبب تواجدها داخل مناخ 
امل�ضكالت  م�ضتوى  خف�س  يف  ي�ضاعد  مما  �ضوي،  غري  اأ�رضي 

الجتماعية وحت�ضني املناخات الأ�رضية غري ال�ضوية.
3♦ )اأداة . و  ال�ضوي(  غري  الأ�رضي  )املناخ  مقا�س  من  الإفادة 

امل�ضكالت الجتماعية( يف جمال الت�ضخي�س النف�ضي من قبل 
املر�ضدين واملعاجلني والأطباء النف�ضيني.

11 - املصادر واملراجع: 

أواًل: املراجع العربية: 

لدى . 1 الوالدية  املعاملة  باأ�ضاليب  وعالقته  التمرد   .  )2012( فايز.  ب�ضري، 
الأزهر،  الرتبية، جامعة  النف�س، كلية  الأزهر بغزة. ق�ضم علم  طلبة جامعة 

غزة، فل�ضطني.

جابر، جابر عبد احلميد. كفايف، عالء الدين )1993( . معجم علم النف�س . 2
والطب النف�ضي، القاهرة: دار النه�ضة. 

بال�ضلوك . 3 وعالقته  الأ�رضي  العنف   .  )2012( القادر.  عبد  جنار  اجلباري، 
للدرا�ضات  كركوك  جامعة  جملة  العدادية.  املرحلة  طلبة  لدى  العدواين 

الإن�ضانية، 7 )2( ، 1 - 30. 

بكل . 4 وعالقتها  الأُ�رَضية  التن�ضئة  اأ�ضاليب   .  )2009( اهلل  عبد  احلربي، 
ر�ضالة  والثانوية.  املتو�ضطة  املرحلة  تالميذ  لدى  والت�ضاوؤم  التفاوؤل  من 

ماج�ضتري غري من�ضورة، جامعة اأم القرى، مكة املكرمة، ال�ضعودية.

خليل، عفراء )2006( . املناخ الأ�رضي وعالقته بال�ضحة النف�ضية لالأبناء. . 5
جملة كلية الرتبية، )49( 483 - 498. 

ال�ضحة . 6 على  واأثره  وي  ال�ضَّ غري  الأُ�رَضي  املناخ   .  )2011( ماريو  ال،  رحَّ
النف�ضية لدى طلبة اجلامعة. جملة جامعة البعث، 33 )17( ، 49 - 78. 
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