
 
 

 

 
رية كما االضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة األس

 من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي نييدركها األبناء المراهق
The Behavioral Disorders and their Relationship to 

the Methods of Family Upbringing as Understood by 

Adolescent Children of users of Social Networks sites  
 
 
 

 ةثَ ِإعَداُد الَباحِ 
 رندة رفيق محمود حلس

 
 

 ِإشَراُف 
 ختام إسماعيل السحار/ ةالُدكُتور 

 
 

 
 ُقدَم َهذا البحُث ِاسِتكَمااًل ِلُمَتطلباِت الُحصوِل َعلى َدَرَجِة اْلَماِجسِتيرِ 

ََةةِفي اْلَجاِمَعِة اإِلسال  ِفي الصحة النفسية ِبُكلِيِة التربية  ِميِة ِب
 

  م2019/يناير -ه0441/ جمادى أولى

The Islamic University of Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies 

Faculty of Education 

Master of Community Mental Health  

 

 زةبغــــ ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 ة التـــربـــيـــــــــــــــةــــــــــــــــــليـك

 ماجستير صحــة نفسيـة مجتمعيــــــة



 أ

 إقــــــــــــــرار

 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

سرية كما االضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة األ
 ن من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعيويدركها األبناء المراهق

The Behavioral Disorders and their Relationship to 

the Methods of Family Upbringing as Understood by 

Adolescent Children of users of Social Networks sites  
 

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة 
و أي جزء منها لم يقدم من قبل اآلخرين لنيل درجة أو إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أ

 لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration 

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University’s 

policy on this. 

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 

researcher's own work, and has not been submitted by others elsewhere for 

any other degree or qualification. 

 :Student's name رندة رفيق حلس :ةاسم الطالب

 :Signature رندة رفيق حلس التوقيع:

 :Date م21/12/1129 التاريخ:

  



 ب

 نتيجة الحكم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ت

 ملخص الدراسة 
أساليب عالقتها بهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى االضطرابات السلوكية و 

 ،ن من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعيو سرية كما يدركها األبناء المراهقالتنشئة األ
ت كية تعزى لعدة متغيراالفروق ذات الداللة اإلحصائية في االضطرابات السلو  لىع والتعرف
وأجريت الدراسة على عينة مكونة من  المنهج الوصفي التحليلي،ستخدمت الباحثة وا، ديمغرافية

، بكافة فروعها من مدارس محافظة غزة لة الثانوية العامةمن طلبة المرح ( طالبًا وطالبةً 200)
ات االضطراب مقياسالباحثة أداتين وهما:  تواستخدم وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية،

وبعد التحقق أساليب التنشئة األسرية من إعداد الباحثة، ومقياس السلوكية من إعداد الباحثة، 
الدراسة إلى مجموعة  توصلتمن الصدق والثبات، وتم استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة 

أن أكثر االضطرابات شيوعًا كان القلق االجتماعي ومن ثم االنسحاب  وهي: نتائجمن ال
 ماعي ومن ثم السلوك العدواني.االجت
أن أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعًا لدى األب واألم هو األسلوب الديمقراطي ومن ثم  -

 الحماية الزائدة ثم األسلوب التسلطي وأخيرًا اإلهمال.
واالضطرابات السلوكية عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين األسلوب الديمقراطي  توجد -

عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين األسلوب التسلطي واإلهمال  وجدلألب ولألم، وت
عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الحماية م، و واالضطرابات السلوكية لألب ولأل

 الزائدة واالضطرابات السلوكية لألب ولألم.
ية في مستوى االضطرابات السلوك  a)≤(0.05  إحصائية عند مستوى دالةال توجد فروق  -

تعزي لمتغيرات الدراسة )الجنس، عدد أفراد األسرة، المستوى التعليمي لألب، المستوى 
وبعد استخدام مواقع لتواصل االجتماعي(، التعليمي لألم، التخصص العلمي، عدد ساعات 

 مناقشة النتائج توصلت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها:
ل ورشات عمل وندوات ودورات تثقيفية ألولياء األمور أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعم -

 لكيفية التعامل مع المضطربين سلوكيًا وتعزيز استخدام األساليب السوية في المعاملة.
التعاون مع المؤسسات األهلية والخاصة والجمعيات العمومية والمراكز الحكومية لتقديم  -

عطائهم بعض الفرص في ت مثيل األدوار االجتماعية، وتعزيز الدعم النفسي لهذ الفئة، وا 
 الثقة بالنفس لديهم.

 االجتماعي التنشئة األسرية، مواقع التواصل االضطرابات السلوكية، أساليبالكلمات المفتاحية: 



 ث

Abstract   

 
This study aims at identifying the level of behavioral disorders and their 

relationship to the methods of family upbringing as understood by adolescent 

children of users  social networks sites. It also aims at identifying the differences of 

statistical significance in behavioral disorders attributed to several demographic 

variables. The researcher used the descriptive analytical method. The study was 

conducted on a sample of (200) male and female students from the general secondary 

schools in Gaza governorate in all its branches. The researcher used two tools: 

behavior disorder scale, and methods of family upbringing scale. Both were prepared 

by the researcher. After checking the validity and reliability of both, and using the 

appropriate statistical methods, the study found a number of findings the most 

important of which are: The most common disorders are social anxiety then social 

withdrawal, and then aggressive behavior. 

- The most common method of family upbringing of parents is the democratic 

method, then the extra protective method, then the method of authoritarian, and 

finally negligence. 

- There is a statistically significant inverse relationship between the democratic 

method and behavioral disorders of parents. There is a direct statistically 

significant relationship between the authoritarian method and negligence and 

behavioral disorders of parents. There is no statistically significant relationship 

between the extra protective method and behavioral disorders parents. 

- There are no statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05)  of 

significance in the behavioral disorders attributable to the variables of the study 

(gender, number of family members, educational level of the father, educational 

level of mother, scientific specialization, number of hours of using of social 

networks). 

The most important recommendations of the study: 

- The Ministry of Education should conduct workshops and seminars and 

educational sessions for parents to deal with the behavioral disorders and 

promote the use of good methods of upbringing. 

- Cooperating with private and public institutions, public associations and 

governmental centers to provide psychological support for this group, give 

them some opportunities to represent social roles, and enhance their self-

confidence. 

Keywords: behavioral disorders, family upbringing methods, social networks 
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  ََعَملَُكْم َورَُسوُُلُ َوالُْمْؤِمُنون ُ ى اَّلله   َوقُِل اْعَملُوا فََسََيَ
 105]التوبة: [              
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 ْاإِلهَدْاءُ 
 

  المين سيدناونور الع وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة بلغ الرسالةمن إلى 
 .محمد صلى اهلل عليه وسلم"

  في العالم، إلى من ترافقني دعواتها إلى من أعطتني حبًا فوق هذا رمز الحب والعطاء، إلى
 والدتي الغالية. ..كل خطوة في الحياة 

 إلى قدوتي في  افتخار.ل سمه بكامن أحمل  إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقـار .. إلى ..
 والدي العزيز الحياة

  إلى سندي في هذه الحياة .. إلى أعز ما أملك .. إلى من أعطوا الحياة معنى .. إلى القلوب
 م".خوتي وزوجاتهم وأبنائها"أخواتي و الطاهرة الرقيقة .. 

 ختام السحار" دكتورتي الفاضلة ىإل." 

  ت، وِلُكِل مالء والزميالوأخيرًا ِلٌكِل من ُتسعده إنجازاتي، من األهل، واألقارب، واألصدقاء، والز
 .الحياةتجاوز مصاعب  ىمن ساندني، وحثني عل

 

 إليهم مجيعًا ... أهدي هذا اجلهد املتواضع

 

 

 

 

 

 



 خ

 وتقدير شكر
 

وفقني فأنجزت، له الحمد من قبل ومن  ،أعانني فبلغتالحمد هلل رب العالمين، الذي 
له وصحبه أجمعين، ومن سار ا ىى نبينا محمد أشرف المرسلين، وعلوالصالة والسالم علبعد، 

 على هداه إلى يوم الدين، أما بعد:

لذا يقتضي  .رواه أبو داوود "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس": لرسول الكريم يقول ا 
فاني أتقدم  ،وفاًء وعرفاناً  الواجب أن أذكر فضل من شجعني وساعدني على إتماـم هذه الدراسة

، رالسحاإسماعيل ختام الفاضلة الدكتورة/  مشرفتيناني إلى بخالص شكري وعظيـم تقديري وامت
التي أسعدتني بإشرافها على هذه الدراسة، فقد رافقتني في هذه الرحلة التعليمية، ومنحتني الكثير 

 .من وقتها، وجادت علي بإرشاداتها السديدة، وتوجيهاتها المفيدة، فجزاها اهلل عني خير الجزاء

 هذه الرسالةمتنان إلى أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهما بمناقشة كما وأتقدم بالشكر واال

 )المناقش الداخلي(  قوتهرمضان سمير األستاذ الدكتور/ 

 )المناقش الخارجي( أبو كويكعلي باسم األستاذ الدكتور/ 

ثرائها بتوجيهاتهما السديدة بإذن اهلل تعالى.  لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الدراسة وا 

أعضاء  جامعتي اإلسالمية، وأخص بالشكر بالفضل أتقدم بالشكر والتقدير إلى واعترافاً 
                  فبارك اهلل فيهم. في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية في قسم علم النفس الهيئة التدريسية

أطال اهلل  والدتي والديكما وأتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لعائلتي وأخص بالذكر 
التقدير واالعتزاز  كلفلهم  حفظهم اهلل وأخواتي خوتيجميع أ، و رهما وبارك اهلل لهما فيهبعم

من زرعت التفاؤل في دربي وقدمت لي المساعدة وكافة ، والشكر موصول إلى والحب
التسهيالت واألفكار والمعلومات، ربما دون أن تشعر بدورها بذلك فلها مني كل الشكر والتقدير 

 رانية حمودة صديقتي الغالية

له إال أن أقول أن النسيان من سمات البشر فليعذرني كل من يسعني  م الوفي الختا
 يفضل علي ولم أذكره، وأسال اهلل تعالى أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه، وال أّدعي لنفس

ن أخطأت فمن نفسي.  الكمال، ألن الكمال هلل وحده، فإن أصبت فبتوفيق من اهلل تعالى وا 
 حثة البا

 رندة حلس
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 الفصل األول
 االطار العام للدراسة

 :مقدمة
الرشد، ويحدث في هذه  لىانتقال اإلنسان من الطفولة إمرحلة المراهقة تعتبر مرحلة 

وغيرها من  المرحلة مجموعة من التغيرات الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية والحركية
، وهي تعتبر مرحلة صعبة في حياة اإلنسان حيث يسودها اإلحباط واالكتئاب الجوانب األخرى

هذه المرحلة األزمات النفسية وصعوبة التوافق بين والصداع والتوتر النفسي الشديد، كما يسود 
 .المراهقين والمحيطين بهم

تعتبر مرحلة المراهقة من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته، وهي مرحلة و 
متجددة ومستمرة، وفي هذه المرحلة يحاول المراهقين بناء شخصياتهم المستقلة مما تجعلها 

أن الوالدين ليس لديهم هم مع األسرة، أي أن المراهقين يعتقدون مرحلة صعبة من حيث عالقت
الوالدين أن يعرفوا  التحرر من سلطة األبوين، ولكن علىفهمهم، وأن األبناء يريدون  القدرة على

  .44)م، ص 2016)الصقر، جيدًا كيفية التعامل مع تلك الفئة، ومتي تنتهي هذه المرحلة

نه في ظل التقدم العلمي الكبير واجتياح وسائل تضيف الباحثة أبناء على ذلك و 
على مدى واسع لدى جميع الفئات  وانتشارهاالتكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل االجتماعي 

وخاصة فئة المراهقين حيث أنها أوجدت لنفسها مساحة كبيرة في حياتهم، حيث أصبح األفراد 
وتكوين الصداقات والتفاعل مع  ،ون معظم أوقاتهم في استكشاف المواقع والصفحاتضيق
 .وتشبع احتياجاتهم ومتطلباتهم خرين، فهي تعتبر الصديق المقرب لهم وتسد أوقات فراغهماآل

مواقع التواصل االجتماعي تنقل المراهق إلى عالم أخر، عالم افتراضي غير عالمه فإن 
تزويده بأفكار  ضافة إلىباإل، خبرات وثقافات مختلفة علىالواقعي يتعرف من خالل تلك المواقع 

يجابيات لمواقع التواصل االجتماعي من اإلخرين، وبالرغم معلومات تمكنه من التعامل مـع اآلو 
ي نفس تزكية السلوك العنيف فخطرًا ال يمكن تجاهله، من خالل  إال إنها أصبحت تشكل

تبعدهم عن واقعهم  ال تتناسب مع أعمـارهم، ومـستوى تفكيرهم، أيضاً المراهقين، وتعريفهم بأمور 
(، لذلك البد من اإلعداد الجيد لألبناء من خالل عملية 50م، ص 2016،الحقيقي )هنداوي

أساليب التنشئة األسرية لها دور كبير التربية باستخدام أساليب تنشئة تناسب هذا الواقع ألن 
ناء وتكاملها، تشكيل شخصيات األب أي أنها تعمل علىعلى األبناء في كافة المراحل العمرية، 

وهي تعتبر إحدى عمليات التعلم التي من خاللها يكتسب األبناء العادات والتقاليد والقيم السائدة 
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رشادهم من خالل األساليب  باإلضافة إلى في المجتمع، أن األسرة لها دور في توجيه األبناء وا 
، وكل تلك األساليب المستخدمة في التنشئة، وهذه األساليب ممكن أن تكون سوية أو غير سوية

 شخصية األبناء وسلوكهم. في تأثير كبير اله

وفيهـا يـتعلم لغـة مجتمعه وثقافته،  األبناء،األسرة منظومة اجتماعية يتأثر بها وتعد 
حيث يشبع من  مورعايتهتهم عاداته وقيمه واتجاهاته، وهي البيئة األهم المسؤولة عن تنشئ

االجتماعية، فيشعر بـاألمن والمحبة واالطمئنان، ويصبح أكثر خاللها حاجاته المادية والنفسية و 
لوسط أسري سليم بوجود األب  بناءوالتنشئة السوية تقتضي معايشة األ ،توافقًا مع نفسه واآلخرين

ن عالقة ا لها تأثير كبيـر علـى  مبأسرته ألبناءواألم في جو مشبع بالحب والعطـف واألمان، وا 
 (. 26م، ص2006، القمش)ديهم التطـور النمـائي ل

حيث أن بعض الدراسات النفسية وضحت أن عالقة االبن بوالديه تقع بالمركز األول 
في أسباب حدوث االضطراب السلوكي، حيث أن األسرة لها دور كبير في التطور النمائي 

( أن التفاعل السلبي بين اآلباء واألبناء أساس (Belttelheim,1967لألبناء، حيث أشار 
م االضطرابات السلوكية، وأن االضطراب السلوكي ممكن أن يحدث داخل أي أسرة، أي أن معظ

العالقات غير السوية وغير الصحيحة قد تؤدي إلى حدوث اضطراب، وأن تلك التفاعالت 
 السلبية تتمثل في اإلهمال، الضرب، إلحاق األذى باألبناء، عدم مراقبة األبناء واالهتمام بهم

  (.33م، ص2000)يحيي، 

األسر التي تعاني من التفكك العائلي أو تدني الوعي لدى الوالدين  ويمكن القول بأن
في تربية األبناء أو فقدان سبل التواصل االيجابي مع المراهقين أو  ةباستخدام األساليب السوي

عدم اإلحساس بحاجات ومتطلبات هذه المرحلة فذلك يؤدي إلى انحراف المراهق وظهور 
 ت السلوكية المختلفة لديه.االضطرابا

االضطرابات السلوكية عبارة عن اضطرابات نفسية سيكولوجية تتضح عندما يسلك ف
الفرد سلوكًا منحرفًا بصورة واضحة عن السلوك المتعارف عليه في المجتمع الذي ينتمي إليه 

دين الفرد بحيث يتكرر هذا السلوك باستمرار ويمكن مالحظته والحكم عليه من قبل الراش
 (. 9م، ص2006)العبادي، األسوياء ممن لهم عالقة بالفرد 

حيث يتصف هؤالء األبناء بعدم القدرة على إقامة عالقات صداقة مع األفراد المحيطين 
خرين، والعزلة االجتماعية وتكوين التفاعل مع اآل بهم، فنرى بعضهم يميل إلى االنسحابية وعدم
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دفعون إلى السلوكيات العدوانية واإليذاء وعدم تحمل عدد محدود من األصدقاء، أيضًا قد ين
 (. 193م، ص2000)يحيي، المسئولية والميل إلى السيطرة 

نما  ومن هنا يبدو أن أسباب االضطرابات السلوكية متعددة وليست لها سبب محدد، وا 
ائلة هيا نتاج للتنشئة األسرية الخاطئة وعوامل أخرى مثل انخفاض مستوى الذكاء وتأثيرات الع

واألقران واألصدقاء، وأيضًا المستوى االقتصادي والتأثيرات البيئية، كما أنه يوجد أهمية للحب 
واالعتراف الموجه من قبل العائلة وأساليب ضبط السلوك مع األبناء كل لها تأثير على سلوكهم 

 (.32م، ص2010)مكاوي، في المستقبل 

على "االضطرابات السلوكية وعالقتها وعليه فإن الدراسة الحالية جاءت لتسلط الضوء 
وذلك   بأساليب التنشئة األسرية كما يدركها المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي"

طبيعة هذه المرحلة وخاصة أنها تعد من أخطر المراحل التي يمر بها الفرد،  : العتبارات أهمها
أعضاء الجسم التي تتأثر بالمتطلبات والتطور في نضج بعض التغيرات النمائية تتميز بحيث 

هق صعوبة ويجد بها المراالنفسية الداخلية، والتكيف بالثقافة أو البيئة التي يركز عليها المجتمع، 
أكثر أساليب التنشئة  إلىخرين، وكما تسعى هذه الدراسة إلى التعرف في التوافق مع نفسه واآل

 األسرية انتشارًا.

المرغوبة و التي قد تعرضهم  غير السلوكياتبعض يظهر  هذه المرحلة قد حيث أنه في
المرغوبة غير المرغوبة و  السلوكياتمعرفة  يستطيعوننظرًا ألنهم ال  خرين،اآللسوء التوافق مع 

غير تؤدي إلى تصرفاتهم  سلبيةمعرفة أو وصف ما بداخلهم من مشاعر  يستطيعونكما أنهم ال 
 م،1983 بهادر،السلوكية )لوجود االضطرابات  هي إشارةالسلبية فهذه المشاعر  السوية
 (. 85ص

ولم يلقي مفهوم االضطرابات السلوكية وعالقته بأساليب التنشئة األسرية اهتمام كبير 
بات من قبل الباحثين، حيث تميزت هذه الدراسة بأنها ربطت متغيرات الدراسة وهي االضطرا

بناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل سرية كما يدركها األالسلوكية وأساليب التنشئة األ
االجتماعي، حيث أن الدراسات التي تناولت متغير االضطرابات السلوكية كدراسة محمودي 

 Laei, Soosanودراسة  م(،2016دراسة حسين ) م(،2016دراسة الفراية ) (،م2017)
 م(، تناولت متغير أساليب التنشئة األسرية.2014)
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  :ةوأسئلة الدراسمشكلة 
حياة اإلنسان، وهي من خالل تناولها مرحلة مهمة في الحالية تنبثق مشكلة الدراسة 

من  ألنه يحدث مجموعة ، ومن أخطر المراحلمرحلة حساسة جداً هي حلة المراهقة، و مر 
خر وهو االضطرابات السلوكية، وتبرز آائية فيها، وأيضًا تناولها جانب النمالجسمية و التغيرات 

 ضافة إلىواالضطرابات السلوكية، باإلل العالقة بين أساليب التنشئة األسرية المشكلة من خال
من قبل التواصل االجتماعي مواقع أن مشكلة الدراسة تنبثق من خالل التزايد الملحوظ باستخدام 

أصبحت وسيلة للتواصل االجتماعي والترفيه والمعرفة،  حيث أنها، األبناء وخاصة فئة المراهقين
لك أصبحت تنتشر بين األطفال والمراهقين بشكل الفت، وزادت المدة التي يمضونها ونتيجة لذ

وأن ، تلك األجهزة والخطر الناجم من اآلثار السلبية التي قد تترتب على هذا االستخدام على
حدوث  م أساليب تنشئة غير سوية يؤدي إلىغياب دور الوالدين في متابعة أوالدهم واستخدا

، هذه الظاهرة ىمر الذي تتطلب تسليط الضوء علاأللسلوكية لألبناء، بعض االضطرابات ا
وهنا تظهر تلك المتغيرات وربطها ببعضها، عربية تناولت دراسات ه ال توجد ووجدت الباحثة أن

الفجوة البحثية مما دعا للقيام بهذه الدراسة إللقاء الضوء على هذه الظاهرة في مجتمعنا والتحقق 
بناء سرية كما يدركها األكية وعالقتها بأساليب التنشئة األضطرابات السلو من دراسة لبعض اال

 .المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
 

 وتتبلور مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية:

بناء المراهقين من أساليب التنشئة األسرية كما يدركها األما العالقة بين االضطرابات السلوكية و 
 مي مواقع التواصل االجتماعي ؟مستخد

 : األسئلة الفرعية التالية تفرع من السؤال الرئيسوي

 الدراسة؟ عينة أفراد لدى السلوكية الضطراباتا مستوى ما 1.

 أفراد عينة الدراسة؟ العدواني لدىالسلوك  ما مستوى 2.

 أفراد عينة الدراسة؟ ما مستوى القلق االجتماعي لدى 3.

 أفراد عينة الدراسة؟ حاب االجتماعي لدىاالنس ما مستوى 4.

والحماية الزائدة من قبل األب همال ي والتسلطي واإلانتشار األسلوب الديمقراط مستوىما  5.
 أفراد عينة الدراسة؟  لدى
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 والحماية الزائدة من قبل األم لدىهمال األسلوب الديمقراطي والتسلطي واإلانتشار  مستوىما  6.
  أفراد عينة الدراسة؟

 عينة أفراد لدى السلوكية لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  هل توجد فروق دالة 7.
لألب،  التعليمي للطفل، المستوى الوالدي لعدة متغيرات )الجنس، الترتيب تعزى الدراسة
 التواصل لمواقع االستخدام ساعات العلمي، عدد لألم، التخصص التعليمي المستوى

 اليومي(؟ السلوك على االجتماعي التواصل مواقع رتأثي االجتماعي، مدى

  هداف الدراسة :أ
 تحقيق االهداف التالية:إلى  الحالية تهدف الدراسة

بناء أساليب التنشئة األسرية كما يدركها األالعالقة بين االضطرابات السلوكية  إلىالتعرف  1.
 المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.

 درجة االضطرابات السلوكية لدى أفراد عينة الدراسة. لىإالتعرف  2.

والحماية الزائدة من قبل همال األسلوب الديمقراطي والتسلطي واإلدرجة انتشار  إلىالتعرف  3.
 أفراد عينة الدراسة. األب لدى

والحماية الزائدة من قبل همال سلوب الديمقراطي والتسلطي واإلدرجة انتشار األ إلى التعرف 4.
 أفراد عينة الدراسة. ألم لدىا

 عينة أفراد لدى السلوكية لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  الفروق الدالة إلىالتعرف  5.
لألب،  التعليمي للطفل، المستوى الوالدي لعدة متغيرات )الجنس، الترتيب تعزى الدراسة
 التواصل مواقعل االستخدام ساعات العلمي، عدد لألم، التخصص التعليمي المستوى

 اليومي(. السلوك على االجتماعي التواصل مواقع تأثير االجتماعي، مدى

 أهمية الدراسة:
في أنها تناولت فئة مهمة من فئات المجتمع وهي مرحلة  الحالية تنبع أهمية الدراسة

المراهقة حيث أن تلك المرحلة تحتاج إلى رعاية واهتمام من قبل األسرة ألنها تعتبر مرحلة 
النمائية والتطور في نضج بعض أعضاء الجسم التي رجة وحساسة لحدوث بعض التغيرات ح

، فاألبناء تتأثر بالمتطلبات النفسية الداخلية، والتكيف بالثقافة أو البيئة التي يركز عليها المجتمع
جد فترة نمو حرجة، وهو أحوج ما يكون فيها للمساعدة والعون، لذلك نيمرون بمرحلة الثانوية في 

أنماطًا عديدة انبثقت من سلوك طلبة الثانوية توصف في بعض األحيان بالسلبية نتيجة لتلك 
 .الظروف الجديدة
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 الدراسة النظرية والتطبيقية في التالي:هذه تتحدد أهمية 
  :األهمية النظرية 

قة التي تتناول العال في ضوء عم الباحثة المحليةمن الدراسات  األولى تعتبر هذه الدراسة 1.
بين االضطرابات السلوكية وأساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين من 

 .مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

الناجمة عن المشكلة، وأهدافها، وتسلط الضوء على دراسة  تستمد أهميتها من خطورة اآلثار 2.
جتماعي، االنسحاب بأبعادها )السلوك العدوني، القلق اال االضطرابات السلوكية

 والعمل على الخفض من حدة ومستوى تلك االضطرابات لدى المراهقين االجتماعي(
قد و مواجهة مواقف الحياة المختلفة بشجاعة وزيادة تقديرهم ألنفسهم،  تهم علىومساعد

يستفيد من هذه الدراسة القائمين على العملية التربوية في إعداد وتأهيل المعلمين في 
 االتخفيف منه لالضطرابات السلوكية وطرقهارات التعامل مع المواقف المسببة إكسابهم م

 خرين.قًا مع أنفسهم ومع اآلليكون الطلبة أكثر تواف

واختيار األساليب السوية في ، بعض االضطرابات السلوكية على إلقاء الضوءتسهم في  3.
 .تربيتهم وتعاملهم مع أبنائهم

 :األهمية التطبيقية 

الدراسة في الكشف عن أساليب التنشئة األسرية التي يحتمل أن تكون لها عالقة ذه هتسهم . 1
مستخدمي مواقع التواصل ضطرابات السلوكية كما يدركها األبناء المراهقين من ببعض اال
 .االجتماعي

توعية الوالدين باتباع األساليب االيجابية في معاملة األبناء، وتأمل الباحثة في أن تكون . 2 
 .الدين والمهتمين بتربية األبناءائج الدراسة لها فائدة كبيرة بالنسبة للو نت

المراهقين مما يساعدهم في تحقيق  ىلد االضطرابات السلوكية وأبعادهاالعمل على الحد من . 3
  خرين.أنفسهم ومع اآلمع التكيف 

ـــتقبلية باستخدام أدوات الدراسة، تكمن أهميـــتها مـــن كونهـــا تفـــتح مجــااًل أمـــام بحـــوث مس. 4
دخال متغيرات أخرى، فإنه مـن المتوقـع أن تسـتفيد عـدد مـن الجهـات مـن نتـائج الدراسـة  وا 

مـن أبرزهـا المعلمـين والمرشـدين، واإلداريــين فــي المجــال التربــوي، كالحاليـة، لعـل 
 .واألهــالي
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  مصطلحات الدراسة:
   :لوكيةاالضطرابات الس 1.

 مرتبطال غيرعدم الـسواء عن بأنه عبارة  راب السلوكيطاالض (م1988) الدسوقييعرف 
التوافـق العـام واالجتماعي، وتتسم بكونها أولية،  ولكنه له أثر علىبأعراض عضوية معينة، 

الشجار والكذب مثل واضطرابات الجناح وسوء السلوك  السلبيةالعـادات  وتتمثل في
اختالالت الوجه ، مثل سمـات عصابية معينةث من الممكن أن تظهر ك، حيوالـسرقة

)الدسوقي،  وتقلصـات العادة مثـل النـشاط الزائـد والمخاوف أو كمشاكل دراسية وتربوية
 (.171م، ص1988

 يقوم بها الفرد وتكون غيرسلوكيات بأنه عبارة عن  :وتعرف الباحثة االضطرابات السلوكية
ويكون غير مرتبط بأعراض عضوية  ،ارجة عن معايير وثقافة المجتمعوخ اجتماعياً  ةمقبول

بحيث يحكم عليه بأنه سلوك مضطرب من خالل ويؤثر على التوافق النفسي واالجتماعي، 
من مجتمع  تحديد السلوك المضطرب يختلفتكرار مرات حدوثه عن السلوك الطبيعي، و 

 خر حسب عادات وثقافة وقيم كل مجتمع.آل

  دواني:السلوك الع - أ

ق األذى والضرر للفرد سلوك مزعج يقوم به الفرد بقصد إلحاعن تعرفه الباحثة بأنه عبارة  
، يكون أما على شكل لفظي أو اآلخرينأو تخريب ممتلكات الذات أو  خريننفسه أو اآل

حداث نتائج أو اسلوك ينتج عنه إيذاء شخص أو إتالف لشيء ، وهو عبارة عن جسدي
 .، أو للسيطرة من خالل القوة الجسدية أو اللفظية على اآلخرينتخريبية أو مكروهة

  القلق االجتماعي: - ب

تعرف الباحثة القلق االجتماعي بأنه خوف مرضي ملحوظ ومستمر وقلق شديد واالرتباك 
خرين، شعر الفرد أنه محط أنظار اآلمن المشاركة والتفاعل في المواقف االجتماعية، وي

لبي، ويكون مصحوبًا بأعراض جسمية مثل ارتعاش اليدين ولديه خوف من التقييم الس
واحمرار الوجه وألم في المعدة ورجفة في الصوت، وضيق التنفس، وله تأثير على أدائه 

 اليومي وعلى حياته العملية والعلمية.
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 االنسحاب االجتماعي: - ت

جنب المشاركة ميل الفرد إلي االنسحاب من األسرة والبيئة المحيطة، وتبأنه تعرفه الباحثة 
والتفاعل في المواقف االجتماعية، وعدم القدرة على التواصل االجتماعي، واالفتقار إلى 

 المهارات االجتماعية، والعزلة وتجنب المشاركة في كافة األنشطة.

 أساليب التنشئة األسرية:  2.

ابية وصحيحة، يجإبناء، سواء كانت مع األ اآلباءساليب التي يتبعها األ بأنهاعرفها النفيعي 
و سالبة وغير صحيحة تعيق أاالتجاه السليم ووقايته من االنحراف،  يمين نمو الطفل فألت

ه، وبذلك ال االنحراف في مختلف جوانب حيات ىلإالصحيح بحيث تؤدي  االتجاهنموه عن 
 (. 17م، ص2000)بركات، فق الشخصي واالجتماعي االتو  ىتكون لديه القدرة عل

بناء في كافة مع األ اآلباءساليب التي يمارسها مجموعة من األ ابأنه الباحثة: اوتعرفه
اطي، سلوب الديمقر يجابية مثل األإما إمواقف حياتهم خالل تربيتهم، وقد تكون هذه األساليب 

ساليب سلبية أما تكون ا  يجابية، و ا  بناء شخصية قوية و  ىتعمل عل والتي ،والتقبل والمساواة
بناء شخصية  ىوب التسلطي والقسوة تعمل علسلهمال واألغير سوية مثل النبذ واإل

 مضطربة.

  األسلوب الديمقراطي: - أ

تاحة ا  سرة، و احترام شخصية المراهق داخل األ ىسلوب يعتمد علأ بأنهالباحثة  تعرفه
تحمل المسئولة واتخاذ القرارات بالنسبة لشئون  ىوتشجيعه عل رائهالفرصة له للتعبير عن 

بناء وتوفير المعلومات التي يحتاجونها، وهذا مية شخصية األتن ىحياته، ويعمل عل
 تحمل المسئولية واتخاذ القرارات.  ىسلوب يحقق شخصية متوازنة مستقلة قادرة علاأل

   األسلوب التسلطي: - ب

النواهي واألوامر والقسوة والحرمان في تعامل بأنه عبارة عن سلوب الباحثة هذا األ وتعرف
دم السماح لألبناء بالحوار والمناقشة واتخاذ القرارات، ويكون تعامل بناء، وعمع األ اآلباء
المراهق  أالتهديد والتأنيب، وبذلك ينش ىبناء بشكل صارم وحازم، ويقوم علمع األ اآلباء

ر كبير في هدم شخصية و سلوب له دمحاط بمشاعر الحقد والعدوان والتمرد، وهذا األ
 المراهق، وجعل منه شخصية مضطربة. 
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  الحماية الةائدة: -ج

 مبالغ فيه خوف شديد واهتماموتعرفه الباحثة بأنه عبارة عن معاملة الوالدين لألبناء ب
من قبل اآلخرين  وبشكل ملفت للنظر دون وجود مبرر، بحيث يكون هذا السلوك مالحظاً 

تنتج وقد ، لهذا االهتمام الزائد عن الحد األبناءومنتقدًا بحيث يؤدي في النهاية إلى استغالل 
عنها شخصية ليس لديها طموح وتهرب من تحمل المسئولية، وأيضا شخصية جبانة، ومن 

 .السهل االنحراف للسلوك السيئ

   اإلهمال: -د

وتعرف الباحثة اإلهمال بأنه عبارة عن معاملة األبناء بعدم اهتمام والمباالة سواء كانت تلك 
وعدم تشجيعهم وتعزيز  بناء ورغباتهم،األ بحياة الوالدين اهتمامالمعاملة مقصودة أوال، وعدم 

بالتالي سرة، األ ىلإشعور بعدم االنتماء الحقيقي  األبناء ىوهذا يولد لدقدراتهم ومواهبهم، 
 ألبناء ويفقدهم ثقتهم بأنفسهم.في تنمية شخصية ا يؤثر سلباً و  االنحراف ىلإيؤدي  فإنه

 مواقع التواصل االجتماعي:  3.

التي و  ،(Web2نها مواقع من الجيل الثاني للويب )أب(  Canaan,2014ها كنعان )عرف
و أالهتمامهم  تسمح لمستخدميها التواصل عبر العالم االفتراضي، الذي يجمعهم وفقاً 

فكار والرسائل، حيث انتمائهم، ومن خالل هذه المواقع يتم تبادل المعلومات والملفات واأل
خر التواصل العام وتكون الصدقات، والبعض اآل ىلإهداف تلك المواقع، فمنها يهدف أتتنوع 
  (.170م، ص204، خرون، وآتكوين شبكات اجتماعية في نطاق محدود )كنعان ىلإيهدف 

 إنشاء للُمستخدمين تُتيح التي المواقعنها : بأوتعرف الباحثة مواقع التواصل االجتماعي
وتبادل  نفسها، للمواقع آخرين ُمستخدمين مع عالقات وتكوين شخصّية مجانية، حسابات

واتس اب، انستغرام،  فيسبوك، مواقع وُتعدّ فكار واآلراء والملفات والصور، المعلومات واأل
 .المواقع هذه على أمثلةً  ويوتيوب سناب شات

 :المراهقة 4.

فولة إلى مرحلة الرشد والنضج، م( بأنها انتقال  الفرد من مرحلة الط1977عرفها زهران)
إلى مرحلة الرشد وتمتد في العقد الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشر مرحلة تأهب  فهي

، إلى التاسعة عشر تقريبًا أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو عامين )زهران
 (.  289م، ص1977
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، وتحدث في هذه الرشدلفرد من الطفولة إلى ا ينتقل فيهامرحلة بأنها  تعرفها الباحثة:
حيث أن ، والتطور في نضج بعض أعضاء الجسمالنمائية  وعة من التغيراتالمرحلة مجم

التغير الجسدي والنفسي يكون بشكل ملحوظ من نمو بعض أعضاء الجسم باإلضافة إلى 
 خر.رد آلالتغيرات النفسية التي تصاحب تلك المرحلة وهذه التغيرات تختلف من ف

 مرحلة الثانوية العامة:. 5

 التعليم األساسي ، يسبق هذه المرحلةمن التعليم المدرسي ة األخيرةالمرحل هي عبارة عن 
فترة  ومن ثم التعليم اإلعدادي، ويلي المرحلة الثانوية التعليم الجامعي، ويعد

ختلف التقسيم في العمر بين بلد وي( عامًا، 16-18) أي للطالب ما بين سني المراهقة تعليم
 فروعتقسم المرحلة الثانوية إلى ، و في بعض البالد وليس كلها تعليم الزامي وهو، خرآو 

 الشرعي. وتخصصات من أشهرها العلمي، األدبي، 

  حدود الدراسة:
قتها بأساليب التنشئة االضطرابات السلوكية وعاليتثمل في معرفة  موضوعي:الحد ال 1 .

 األسرية كما يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
من مستخدمي مواقع التواصل من األبناء المراهقين ( 200) شملت علىبشري: الحد ال 2.

  .غزة دينةبماالجتماعي من طلبة المرحلة الثانوية العامة من الذكور واإلناث 
 على محافظة غزة. الحالية تقتصر الدراسة: انيمكالحد ال 3.

 .م(2018 م/(2017ما بين الفترة الدراسة عينة  ىهذه الدراسة عل تم إجراء :الحد الةماني 4 .

 

 

 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%8A
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 الفصل الثاني
 مفاهيم الدراسة

 مقدمة 
، راسة الرئيسية وهي )االضطرابات السلوكيةلباحثة في هذا الفصل متغيرات الدتناولت ا

، كذلك الحديث عن عينة الدراسة وهم مواقع التواصل االجتماعي( ،سريةساليب التنشئة األأ
 عرضت دب النفسي والتربوي، ثماأل ى، وذلك بعد االطالع علمن كال الجنسين األبناء المراهقين
 ربع محاور رئيسية وهي:أهذا الفصل في 

 : االضطرابات السلوكية.ولالمحور األ -

 سرية.ساليب التنشئة األأالمحور الثاني:  -

 . مواقع التواصل االجتماعيالمحور الثالث:  -

 (.المراهقونشمل عينة الدراسة )األبناء  الرابع:المحور  -

ويلي ذلك تعقيب  ربعةدبيات الدراسة لكل محور من المحاور األأوسوف تقوم الباحثة بعرض 
 .من وجه نظرها ر من محاور الدراسةكل محاو  الباحثة على
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 ولاأل  حورالم
 االضطرابات السلوكية 

 :مقدمة
من تناولت الباحثة في هذا المبحث مفهوم االضطرابات السلوكية، وذلك في محاولة 

نوع من  لباحثة للتمهيد الدقيق لهذا المصطلح وأبعاده، حيث أن االضطرابات السلوكية تعتبرا
حيث أنها عاقة مهمة تتميز باختالفات سلوكية مقارنة باألفراد العاديين، ا  النفسي و عدم االستقرار 

 ىتؤثر علحيث أنها ، خريناآلمع  والتواصلالتعليمي  اليومي لألفرادداء األ ىتنعكس عل
رعاية خاصة ودورات تعليمة لكي يتكمنوا من االستيعاب  ىلإتحتاج فإن هذه الفئة ، لذلك تهمحيا

 والفهم.

رض، األ ىوجود االنسان علموجودة منذ القدم، منذ طرابات النفسية والسلوكية االض
فقد خيرة الفترة األأما حسب تخصصه،  ىكل عل خاضوا بالبحث بهذا المجال الباحثونحيث أن 
ظهرت حيث أنه السكاني والثورة التكنولوجية والعلمية،  التزايدبسبب  تلك االضطرابات ةزادت حد

أن يقوم بها لوحده لشدة تمايز  ص كثيرة ومعقدة، حيث ال يستطع الفرددوات كشف وتشخيأ
 (.11م، ص2017، )القبالي المصابين باالضطرابات السلوكية

 :اصطالحاً  االضطرابات السلوكية تعريفات 
ومفهوم واضح  تعريف دتحدي فيوالتربويون والمهنيون  صائيونخاختلف األ

نتيجة لتعدد اختصاصات المهنين والباحثين، ذلك ا، و سبابها وعالجهألالضطرابات السلوكية و 
لإلشارة لهذه  من المفاهيم وضعت، فهناك العديد تعقد االضطراب نفسه وتداخله باإلضافة إلى 

 (.13م، ص2007،خرون، وآ)القمشاالعاقة االنفعالية  وأهي االضطرابات االنفعالية، و  ،الفئة
، االضطرابات السلوكيةلمفهوم لحات عدة تعريفات ومصط م(1972كما أوضح )دينيز،

، االضطراب االنفعالي االجتماعيسوء التكيف، سوء التكيف  :استخداماً  المسمياتكثر ومن أ
عاقة االجتماعية، عاقة االنفعالية، اإلاإل الجنوح، الشديد، مشكالت التكيف، المرض العقلي،

  (.7م، ص2006،)العبادي طفال، االضطرابات السلوكيةصراعات األ
 ةنفسي اتاضطراب بأنها ةالسلوكي اتالضطرابا عرف فقد Rose,1947) )روس  أما
عن السلوك المتعارف عليه  واضح بشكل منحرفاً  عندما يسلك الفرد سلوكاً  تظهر ة، سيكولوجي

حيث أنه  ، وأن ذلك السلوك يتكرر بشكل مستمر ويمكن مالحظته،ليهإفي المجتمع الذي ينتمي 
 (. 9م، ص2006، قبل الراشدين األسوياء ممن لهم عالقة بالفرد )العباديالحكم عليه من يتم 
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األفعال والتصرفات التي عبارة عن  بأنها السلوكية اتاالضطراب فعرفت ربهاد أما
السلوك  لمعاييروتكون معاكسة والمدرسة،  البيئةتفاعله مع أثناء  الفرد وتكون متكررةتصدر عن 

، وتصف من تصدر العاديعن السلوك  الفرد خروجارة عن ، وهي عبالسوي المتعارف عليها
 (.,85:1983)بهادر عنه باالنحراف وعدم السواء

 مرتبط الغيرعدم الـسواء عبارة  راب السلوكيطن االضأ (م1988) الدسوقيأوضح و 
التوافـق العـام واالجتماعي، وتتسم بكونها أولية،  ولكنه له أثر علىبأعراض عضوية معينة، 

، الشجار والكذب والـسرقةمثل واضطرابات الجناح وسوء السلوك  السلبيةالعـادات  فيوتتمثل 
اختالالت الوجه وتقلصـات العادة مثـل ، مثل سمـات عصابية معينةحيث من الممكن أن تظهر ك

 (.171م، ص1988 ،الدسوقي) النـشاط الزائـد والمخاوف أو كمشاكل دراسية وتربوية
فكار واالنفعاالت نمط من األ انهالضطرابات السلوكية بأام( 1996) الجبوري وعرف

، سوء تكيف هاويصاحبكما ، وليس لها سبب ،بأنها سلوكيات غير مقبولة تتسمالتي ، و السلوكية
 ىله القدرة علباإلضافة إلى أنه ، متكرر الحدوث سلوك ويكون للفرد،ولها تأثير واضح وتوتر 

(. 11م، ص2119، ة المختلفة، ويقاوم التغير )ياسينوجه الحياأفراد حول تغير اتجاهات األ
فاالضطرابات و خارجية، أسلوكيات داخلية  عبارة عنبأنها االضطرابات السلوكية عرفت و

ما السلوكيات الداخلية أخرين، مثل العدوان، السب، الشتم، الخارجية موجهه نحو اآلالسلوكية 
لها  االضطرابات فهذهة، االكتئاب، االحباط، تكون بصورة اجتماعية انسحابيه مثل فقدان الشهي

خرين، وعلى أداه اليومي ومستواه فراد، كما وتؤثر على عالقته باآلتأثير كبير على حياة األ
 (.19م، ص2111)يحيى، وسيعيش بألم انفعالي وعزلة  التعليمي واألكاديمي،

صدر عن ت ةغير تكيفي ياتسلوكعبارة عن  ةالسلوكي اتاالضطراب أن ومنهم من عرف
يعتبره المجتمع  لما أو يكون مخالف ،ىنفس المستو من  خرينلسلوك اآل ةمخالفبحيث تكون ، األفراد

قران، والمعلمين واأل اآلباءخرين من متكرر ومستمر، ويسبب انزعاج اآلبأنه  ويتسمسلوك عادي، 
 (.18ص م،2115، خرونآو  زيد، بوأ)رابات نفسية واجتماعية وتعليمية طويترتب عليه اض
أنه ال يوجد اتفاق واضح بين الباحثين  من خالل التعريفات السابقةالباحثة  ىحيث تر 

في تعريف  االضطرابات السلوكية، ويعود ذلك الختالف الباحثين في تحديد السلوك السوي 
واختالف النظريات المفسرة لالضطراب، باإلضافة إلى اختالف الثقافة والبيئة والعادات، أي أن 

د السواء والالسواء محكوم بالثقافة والبيئة وحسب قيم المجتمع، فالمجتمع هو الذي يحدد ما تحدي
إذا كان السلوك مقبول اجتماعيًا أو ال، ولكن أغلب الباحثون اتفق على أن السلوك المضطرب 

 ه داخل المجتمع.خروج عن اإلطار العام المتعارف علهو ال



16 

بأنها عبارة عن سلوكيات يقوم بها الفرد وتكون  وتعرف الباحثة االضطرابات السلوكية
ة بأعراض كون غير مرتبطوت اجتماعيًا وخارجة عن معايير وثقافة المجتمع، ةمقبول غير

، بحيث يحكم عليه بأنه سلوك مضطرب لديه ؤثر على التوافق النفسي واالجتماعيعضوية وت
وك المضطرب يختلف من السلمن خالل تكرار مرات حدوثه عن السلوك الطبيعي، وتحديد 

 خر حسب عادات وثقافة وقيم كل مجتمع.مجتمع آل

 :(DSM4) محددات االضطرابات السلوكية
 محددات االضطرابات السلوكية وهي كالتالي:

ذا إمنحرف عن المعايير المقبولة يعتبر مضطرب و  السلوكحيث أن  شدة السلوك وتكراره: 1.
تلفظ الطفل باأللفاظ السيئة، والتمادي مثل تطرف، فراط والبلغ حدة اإلكان متكرر الحدوث و 

 في االنطواء والخجل واالنعزال، والسلوك المضطرب يبقي فترة زمنية طويلة وال يكون سلوكاً 
 .عابراً 

حيث أن كافة : وثقافياً  المعايير المقبولة اجتماعياً و  القيم عن هانحرافخروج السلوك و  2.
حسب  أينشوأن الفرد لعادات والقيم والثقافة، من حيث اتختلف عن بعضها  المجتمعات

مع قيم وثقافة مجتمعه، يكون سلوكه متوافق السوي  اإلنسان أي أن، بيئتهعادات وتقاليد 
في  سوياً  في مجتمع ما وحيث تعبر سلوكاً  شاذاً  نواع السلوك تعتبر سلوكاً أبعض حيث أن 
 .خرآمجتمع 

أي أن السلوك ال يعتبر سلوك  يرات الديمَرافية:بعدد من المتَ السلوكي االضطراب ارتباط 3.
 ىمستو ر، العم ،الجنسمثل ) الديموغرافيةبعض المتغيرات  ىلإ ذا تم النظرإال مضطرب إ

الطفولة المبكرة تعتبر طبيعية،  مرحلةفي  في المزاج  التغيرات حيث أنغير ذلك(، و التعليم 
يام بعض الذكور ببعض خصائص ق وأن، مضطرباً  تعتبر سلوكاً  المرحلة ما بعد ذلكأ

  .مضطرباً  ناث يعتبر سلوكاً اإل

خر في آ فردعن  فرداختالف  عبارة عنالفروق الفردية عالقة االضطراب بالفروق الفردية:  4.
الكثير من الخصائص والصفات،  ىحكم علأن مبدأ الفروق الفردية لها بعض الخصائص، و 

ذكاء قل أ وايكونمثاًل  الذي هو من سنهم طفال يختلفون عن المتوسطبعض األهناك مثال 
قل أ ايجابياً  ن الطفل يقوم بفعل سلوكاً أالحركة، وهنا المقصود  ىوقد ال تكون لديه القدرة عل

  (.131م، ص2114، حسون) قرانهأبدرجه من 
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 نسبة انتشار االضطرابات السلوكية:
ذلك و  ضطربين سلوكيًا،ليس هناك نسبة نهائية أو أرقام محددة لتحديد نسبة انتشار الم

االختالف في تفسير التعريف الواحد بين وأيضًا االختالف في استخدام التعريفات،  ىلإيعزي 
النسب المختلفة من قبل  ىلإو المنهجية المستخدمة للوصول أاالختالف في الطريقة و  الباحثين،
(، 21م، ص2117(، )القمش، وآخرون، 33م، ص2117، )القباليوهذا ما أكده   الباحثين
  (.43م، ص2112)العزة، 

مدى انتشار  وفحص العالمية والقياس عليه اإلحصاءات يتم اللجوء إلى أشاروا أنه
 العالمية اإلحصاءات على قياساً  به العمل يمكن الذي ، حيث أن التقديراالضطرابات السلوكية

 األفراد( من %3،%2ن نسبة )أ ىلإالدراسات توصلت  أغلب، و %(5) إلى%( 3) بين يتراوح
ما أو شديدة، أمتوسطة  يكون بدرجة السلوكفي  اضطراب لديهمالمدرسة  مرحلةفي 

فكانت  ناث والذكوربين اإل، وبالنسبة إلى انتشارها %(10) فنسبتها حواليالبسيطة االضطرابات 
يهم أن أغلب األفراد الذين لدو ، 5:1))ناث وتقدر ب انتشاها عند اإلمن نسبة  نسبة الذكور أعلى
، وأن نسبة ونادرًا ما تكون شديدة أو شديـدة جداً  متوسطة،تكـون درجتها اضطراب سلوكي 

أما في  تكون قليلة، لدى طالب المرحلة األساسيةوأن نسبة حدوثها ، كور تفوق نسبة اإلناثذال
 .المرحلة، وتتفاوت النسب مع كل نوع بعد ذلك، ثم تنخفض تبلغ ذروتهامرحلة المراهقة ف

 :اءوالالسو  اءر السو معايي
هناك مجموعة من المعايير التي تميز بين السلوك السوي والسلوك غير السوي، ومن 

 ر:ايهذه المع
 ن ذات الفرد هي معيار للحكم على السلوك بأنه سوي أو منحرف، أحيث  :المعيار الذاتي

 (.11م، ص2115، زهران)
السلوك  ىمعيار الذي يحكم علال الفرد يعتبرن أ أوضح "بروتاجوراس"الفيلسوف اليوناني 

السلوك السوي ، أي أن يراه هو ويتقبله حسب ما االنحراف وذلك و أالسواء صف بيتبأنه 
فيكون صاحبه غير راضي ومتوتر وقلق  الشاذما السلوك أالرضا والتوافق،  للفرديحقق 

 (.155م، ص1988، ىموس)ويوقعه بالصراع واالحباط ومشاعر الذنب 
 الفرد بالسواء سلوك  ىلحكم علاساس أالمعايير االجتماعية حيث تعتبر : تماعيالمعيار االج

، وأن الشخص السوي المتوافق مع مجتمعه هو الذي تمكن من مجاراة قيم أو االنحراف
  (.31م، ص2113، التميمي) المجتمع وتعاليمه وقوانيه
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 يمثل و بي والمنوال المتوسط الحسايوضح هذا المحك والذي يتمثل في  :حصائيالمعيار اإل
و النقصان أاالنحراف عن المتوسط بالزيادة  أما السلوك الغير سوي فهومعيار السوية، 

  (.11م، ص2115، زهران)

 أما السلوك غير السوي ، السلوك السوي هو عبارة عن المثالية والكمال: المعيار المثالي
تجاه اإليجابي في تحديد ، حيث أن هذا المعيار يتفق مع االهي االنحراف عن المثاليةف

الصحة النفسية، كما أنه اتجاه مخالف لالتجاه السلبي في تحديد التكيف السوي، والذي يرى 
  (.94م، ص2114، الخطيب) أن السلوك السوي يتمثل في خلوه من األمراض

 يحظى بتأييد واسع من يعتبر هذا المعيار من أفضل المحكات الذي : معيار التكيف الفردي
يعاني من الكثير من ه ، ولكنلتطبيق في التكيف الحيوي والنفسيباحثين ألنه يخضع لقبل ال

الفرد لطاقاته استخدام  ىمد ىلإالتي تشير  لذاته الفرد النقض، ألنه يهمل ظاهرة تحقيق
  (.39م، ص1994، سعدأتطويرها) ىوقدرته عل

 نما حدده اهلل تعالى : وهذا المعيار الذي ال يعد معيارًا من صنع الالمعيار اإلسالمي بشر، وا 
عز وجل، فالحكم على السلوك السوي من المنظور اإلسالمي هو ما وافق عليه الشرع، وهو 

أما السلوك المنحرف فهو كل سلوك مخالف لتعاليم   السلوك الذي يكون مبتغاة هلل تعالى،
، عنه )جودة للدين اإلسالمي والتعدي على حدود اهلل تعالى وفعل كل ما نهى اهلل عز وجل

 (.82م، ص2114

وبناًء على ذلك ترى الباحثة أن معايير الحكم على السلوك بأنه سوي أو غير سوي 
متوافق مع  يكون تلفة ومتعددة حسب طبيعة الباحث ونظرته، حيث أن المعيار االجتماعيمخ

أ أو نقص، قيم ومعايير وتعاليم المجتمع، أما المعيار المثالي فيكون السلوك الخالي من أي خط
 كما أن المعيار اإلحصائي هو عدم انحراف السلوك عن المألوف. 

 :االضطرابات السلوكيةسباب أ 
يوجد العديد من األسباب التي تؤدي إلى حدوث االضطراب السلوكي، وهذه األسباب 

 مقسمة إلى عدة مجاالت وهي:
 )وهو ير على سلوك الفرد، : العامل الوراثي له تأثاألسباب الجسمية والبيولوجية )الوراثية

متمثل في وجود خلل في الجوانب الفسيولوجية الوظيفية للجهاز العصبي، ويكون ذلك نتيجة 
وجود تلف في الخاليا العصبية مثل اضطرابات ضعف االنتباه والنشاط الزائد، كما أن يتأثر 

 (.32صم، 2116، النشاط العصبي وينتج عن ذلك تغير في األنماط السلوكية )الزغلول
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 أيضًا:أسباب االضطرابات السلوكية ومن 

 يعتبروا أن األسرة هي  السبب األول  حيث أن بعض األخصائيين : أسباب عائلية أسرية
( أن معظم Beltteelheim,1967في حدوث االضطراب السلوكي، فقد أوضح )

ه، أيضًا االضطرابات السلوكية يكون سببها التفاعل السلبي في العالقة بين االبن ووالدي
تأثير اآلباء  لى مدىاألبحاث التجريبية أكدت على أهمية العالقة بين األبناء والوالدين، وع

على األبناء، حيث أنهم وجدو أن األطفال الذين لديهم اضطراب سلوكي يعانون من عدم 
  (.38م، ص2117، )القباليوتفاعل في عالقاتهم مع الوالدين تماسك

 تؤدي إلى حدوث االضطرابات السلوكية حيث أن ةيمدرسهناك أسباب : أسباب مدرسة 
بناء وتعديل سلوكهم الذي اكتسبوه لتعليمية التي تقوم على تربية األالمدرسة تعتبر المؤسسة ا

صدقاء داخل ع سلوك األمن خالل التنشئة األولى من األسرة، حيث يختلط سلوك األبناء م
راب السلوكي قد يظهر لدى األطفال بعض الدراسات بينت أن االضطالمدرسة، حيث أن 

أثناء التحاقهم بالمدرسة، أو أثناء تواجدهم داخل المدرسة، وأن المدرسين لهم تأثير كبير 
  (.22م، ص2111، ب من خالل تفاعلهم معهم )الخطيبعلى الطال

 البيئة المجتمعية لها دور كبير في حدوث االضطراب السلوكي أو الحد أسباب مجتمعية :
ي أنه ال يمكن تجاهل األوضاع االقتصادية لألفراد من الفقر وسوء التغذية والبطالة منها، أ

واالزدحام والهجرة، باإلضافة إلى الظروف المنزلية الصعبة من حيث مشاكل تفكك األسرة 
وفقدان الوالدين، فكل ذلك له دور كبير في  ظهور االضطرابات السلوكية وارتفاع معدل 

 (.168م، ص2115، حدوثها )زيادة

 خصائص المضطربين سلوكيًا:
العادية،  الحالة عن وتختلف السلوكية االضطرابات ذوى بها يتميز خصائص هناك

م، 2118) الياصجينو (، 35م، ص2117) واحدة، وذكر القبالي حالة في ال تجتمع وهى
 مجموعة من تلك الخصائص، ومنها:( 132ص

والتي ال يكون سببها عدم الكفاية في  المضطرب سلوكيًا يكون غير قادر على التعلم، -
 القدرات العقلية أو الحسية أو العصبية أو الجوانب الصحية.

 اظهار بعض السلوكيات التي تكون غير مقبولة اجتماعيًا مقارنة بسلوك األسوياء. -

 إقامة عالقات شخصية اجتماعية مع أقرانه والمدرسين.  عدم قدرة الفرد على -
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لمشاعر التي تكون غير الناضجة وغير المالئمة ضمن حدوث بعض السلوكيات وا -
 الظروف العادية.

 أيضًا يكون لدى المضطرب سلوكيًا مزاج عام من الكأبة أو عدم الشعور بالسعادة. -

 يكون لديه استعداد إلى تطوير أعراض جسمية مثل المشكالت الكالمية، والمخاوف. -

 اذا لم يعاد تشكيله بالمعالجة. السلوك المضطرب يكون قابل إلى التوسع واالستمرار -

 تصنيف االضطرابات السلوكية:
 من ذلك هووالهدف  فئات ومراحل، ىلإتعني تصنيف السلوك االضطرابات تصنيف 

 باإلضافة إلى ،الظاهرة وتحديد وصف هاعلي سوف يكونتنظيم المعلومات التي  القدرة على
 (.74م، ص2116، )العبادي هر، وتقيل تعقد الظواتقديم الخدمات العالجية المناسبة

حيث قام الزغلول بتحديد مجموعة من االعتبارات تجعل من عملية التصنيف مشكلة 
 حقيقية، ومن هذه االعتبارات:

 ال يوجد حدود فاصلة بين بعض االضطرابات السلوكية. -

 االضطرابات السلوكية متعددة وكثيرة، وهناك تشابه بين أسبابها ونتائجها. -

 ب يكون بشكل نمطي.ر طالسلوك المض -

هناك تباين بين معايير التصنيف وفقًا لتعدد الجهات المرتبطة باالضطرابات والسلوكية  -
 (.24م، ص2116، )الزغلول

  تصنيف الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقليةDSM4):) 
 خرى التي تستدعي االهتمام اإلكلينيكي.والحاالت األ اإلكلينيكيةاالضطرابات  -

 ابات الشخصية والتأخر العقلي.اضطر  -

 الحاالت الطبية العامة. -

 المشكالت النفسية واالجتماعية والبيئية. -

  (.125م، ص2114، )حسون  الفحص اإلجمالي لألداء -
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 وهناك بعض ( من الباحثين مثلHeward & Orlansky, 1998  )قاموا بتصنيف 
 االضطرابات حسب شدة االضطراب:

: ال تحتاج إلى تدخل عالجي وتربوي، مثل سوء نفعالية البسيطةاالضطرابات السلوكية واال -
 .التكيف البسيط

مثل السلوك العدواني والتخريب والقلق : سلوكية واالنفعالية متوسطة الشدةاالضطرابات ال -
 .االجتماعي، واالنسحاب االجتماعي، والتي تحتاج إلى تدخل عالجي وتربوي

 (.34م، ص2117، القبالي)ديدة االضطرابات السلوكية واالنفعالية الش -

 :أما جروبر فقام بتصنيف االضطرابات السلوكية وفقًا للجانب التربوي وهي كالتالي 

 عادي من السلوك ويكون متوافق مع المعيار العادي للسلوك من حيث الشدة والتكرار. مستوى -

شدة المشكلة، أي يكون السلوك منحرف عن المعيار العادي البسيط من حيث ال مستوى -
 والتكرر واالستمرار.

اإلحالة، حيث ال يستطيع المعلم التعامل مع المشكلة، فيطلب تحويلها إلى أخصائي  مستوى -
 (.32م، ص2119، االضطرابات السلوكية )المحادين

  :تصنيف النظام السلوكي 

لى وصف سلوكي للبعد أو وكي في تصنيفه لالضطراب السلوكي عيعتمد النظام السل
بعاد، ثم تم وضع السلوكيات التي تنطبق عليها هذه الصفات في مجموعة مجموعة من األ

 واحدة مثل:
 ( تصنيف كوفمانKaufman,1987) :والذي صنف االضطرابات السلوكية إلى 

عدم النضج والشخصية غير االنسحاب، كة الزائدة والتخريب واالندفاعية، الحر العدوان، 
 (.23م، ص2119، & خليل)مصطفى ي واالنحرافالمشكلة المتعلقة بالنمو الخلقالمناسبة، 

 وردها ريتش تشتمل أمريكية للطب النفسي لالضطرابات السلوكية كما تصنيف الجمعية األ
 عشر فئات وهي: ىعل

، العصاب، عراض العضوية في المخاأل، الذهان، اضطرابات الشخصية، التخلف العقلي
اد الذين يعانون من اضطرابات واحدة فر ضم األوتعراض الخاصة األ، اضطرابات النفس جسمية

 .اضطرابات ناتجة عن بعض المواقف المؤقتة، تقلص الحركات أومحددة مثل اضطراب الكالم 
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تتضمن الحركات الزائدة، فاالضطرابات السلوكية في مرحلة الطفولة والمراهقة أما 
غير محددة  ىخر أت حاال، الهروب، جنوح الجماعة لقلق الزائد،السلوك العدواني، ا االنسحاب،

  (. 74م، ص2116، العبادي)

تنظيمها ووضعها في  إلى هدفيوهنا ترى الباحثة أن تصنيف االضطرابات السلوكية 
مجموعات أو فئات أو مراحل حسب تشابه الخصائص أو الصفات، وذلك لتنظيم المعلومات 

وأن هناك من ، اوتقديم الخدمات المناسبة لهكون عليها وصف الظاهرة وتحديدها، التي سي
تقديرات الوالدين والمعلمين للسلوك، وتاريخ الحالة، صنف االضطرابات السلوكية حسب 

 "هيورد"من الباحثين مثل  ، وهناك بعضكويمثل تصنيف  قوائم التقدير ىواستجابة الطفل عل
مستوى فقام بتصنيفه وفقًا للجانب التربوي وهي  "جروبر"، أما شدة االضطرابصنفه حسب 

اإلحالة، وهناك التصنيف السلوكي والذي يعتمد على وصف  دي، مستوى المشكلة، مستوىعا
سلوكي للبعد أو مجموعة من األبعاد، ثم تم وضع السلوكيات التي تنطبق عليها هذه الصفات 

 في مجموعة واحدة.

 النظريات المفسرة للسلوك المضطرب:
 النظرية التحليلية: * 

الذي وضع أصول ومبادئ هذه النظرية، حيث  "فرويد"ها نظرية التحليل النفسي وصاحب
أن هذه النظرية ترى أن عدم مالءمة السلوك ناتج عن الصراع بين مكونات الشخصية، الهو، 
األنا، األنا األعلى، وتفسر السلوكيات المنحرفة نتيجة خبرات الطفولة في الفترات المبكرة من 

رة يتم كبتها في الالشعور، وهذه الخبرات المكبوتة حياته، حيث أن الخبرات المبكرة غير السا
باإلضافة إلى ي تؤدي إلى االنحرافات السلوكية، تستمر في أداء دورها في توجيه السلوك، وبالتال

وترى هذه المدرسة أن ذي جعل الفرد يسلك بتلك الطريقة، أن تلك النظرية تهتم بالسبب ال
  (.77م، ص2111)يحيى، ونوع االضطراب  المضطربين سلوكيًا يتخلفون في درجة وحدة

على الخبرات ة تحليل ديناميات الشخصية للتعرف ضرور  أيضًا تركز هذه النظرية على
أن االرتباط السلوكي  للسلوك، وترى الالشعورية ألن هذه النظرية تمثل االندفاعات الالشعورية

لبية مع اآلباء، باإلضافة إلى قد يرتبط بمجموعة من األزمات والصدمات النفسية والعالقات الس
م، 2111، )مصطفىخرين عرض إلى العقاب والنبذ من قبل اآلعدم إشباع الحاجات والت

  (.88ص
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 :النظرية السلوكية 

والذي يطلق عليها نظرية المثير  "واطسون ,بافلوف"النظرية السلوكية ومن أهم روادها 
السلوك المضطرب أنه سلوك متعلم فقد فسرت  ،وتعرف أيضًا بنظرية التعلم ،واالستجابة

ومكتسب، حيث أن الفرد يتعلم السلوك من البيئة التي يعيش فيها، وهذه النظرية توضح أن 
م، 1998)زهران،  الخاطئة من البيئة المحيطة به تاإلنسان ابن بيئته، أي أنه يتعلم السلوكيا

 (.112ص

وكية ما هي إال عادات حيث أن المدرسة السلوكية توصلت إلى أن االضطرابات السل
سلوكية خاطئة تعلمها اإلنسان من البيئة المحيطة لكي يتمكن من التخلص من توتره وقلقه وشدة 
الدافعية لديه، وبالتالي فإنه كون ارتباطات عن طريق المنعكسات الشرطية ولكن تلك 

 (.86م، ص2111، )مصطفىاالرتباطات حدثت بشكل خاطئ وبشكل مرضي

نما يتعلمه من عندما يتعلم الف رد السلوك الخاطئ والشاذ ال يتعلمه بالصدفة ومن فراغ، وا 
المحيط االجتماعي عن طريق التعزيز والنمذجة وتشكيل سلسلة سلوكيات غير مناسبة، كما يرى 
أنصار المدرسة السلوكية أن من أهم أساليب تعديل السلوك المحو والعزل واإلطفاء، وأنها ال 

 ,Paulل مطلق من حيث عملية تعلم السلوكيات، حيث يرى )تنفي دور الوراثة بشك

Epanchin,1999 أن اإلنسان من خالل تفاعله مع البيئة يتعلم ويسلك بطريقة محددة، ويرث )
 (.43م، ص2112، )العزة تركيبة بيولوجية تساعده في عملية التفاعل

 :النظرية الفسيولوجية 

ي نتاج وخلل في وظائف أعضاء الجسم تفسر هذه النظرية أن االضطرابات السلوكية ه
األمر الذي يؤدي إلى اضطراب في السلوك وبكون ناتج عن نقص أو زيادة في إفراز الغدد 
الصماء وغيرها، فمثاًل الحركة الزائدة تكون نتيجة زيادة إفراز مادة الثيروكسين في الدم، أيضًا 

إلى غيرها من األسباب التي إلضافة النمو والتمثيل الغذائي دور في ذلك، باتفسر بأن عمليات 
ن مسئولة بمستويات معينة عن بعض االضطرابات السلوكية، كما أن حرمان األبناء قد تكو 

 (.44م، ص2112، السلوكية )العزة تعاطفيًا وماديًا من أحد األسباب المؤدية إلى االضطرابا
 :النظرية اإلنسانية 

ذه النظرية أن السلوك اإلنساني ومن أشهر روادها "روجرز، ماسلو" حيث توضح ه
م( أنه عندما يحدث ,2001دائمًا يسعى إلى تحقيق الذات والوصول إلى السوية، فقد بين )كوي

عدم تطابق بين العالم الشخصي والواقعي ينشأ السلوك المضطرب، وعدم تطابق الذات المدركة 
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العضوي فيشعر الشخص مع الذات المثالية، وكذلك الصراع الذي يحدث بين الذات والكائن 
بأنه كائن مهدد وتفكيره محدود، وأن التناقض بين الذات المدركة والصورة التي لديه عن ذاته 

 (.154م، ص2119، إلى حالة سوء التوافق )الخواجا
لالتجاهات النظرية المختلفة "التحليلية، السلوكية،  السابقومن خالل العرض 

الضطراب السلوكية، وكيفية مواجهتها، اوظ في تفسير وجدت الباحثة تباين ملح الفسيولوجية"
ولكن هذا التباين ال يصل إلى حد ، وذلك حسب المنظور الخاص الذي تتبناه كل نظرية

التعارض، وسبب االختالف في النظريات يرجع إلى أسلوب المالحظة المستخدمة واالجراءات 
أن أسباب االضطرابات السلوكية متعددة أي  ،التجريبية المتبعة والوسائل اإلكلينيكية المالئمة

سبب االضطراب السلوكي نتيجة  حيث أن نظرية التحليل النفسي أكدت على أن، ومتنوعة
بين القوى الشعورية والالشعورية، وأن االنسان قائم على التناقض بين الطبيعية االنسانية  عصرا

، وكية عبارة عن سلوكيات متعلمةينت أن االضطرابات السلبأما النظرية السلوكية فوالمجتمع، 
وأن هناك خلل بين المثير واالستجابة، وأنه يمكن تعديل أو محو السلوك المضطرب وتعلم 

أيضًا العوامل الفسيولوجية والمتمثلة في وظائف أعضاء الجسم والوراثة له ، سلوك جديد سوي
في ضوء ما تقدم من ،  تأثير على تشكيل االضطراب السلوكي كما فسرته النظرية الفسيولوجية

 .عرض مبسط للنظريات المفسرة لالضطراب السلوكية وطرق العالج المتبعة

 أشكال االضطرابات السلوكية:
يق تكيفه وتوافقه مع من أبرز المعيقات التي تواجه المراهق وتع ةاالضطرابات السلوكي

نها مرحلة انتقال من حيث تعتبر هذه المرحلة مهمة في حياة األبناء، ألخرين، نفسه ومع اآل
مرحلة الطفولة واالعتمادية على الغير إلى مرحلة االستقاللية واالعتماد على الذات مرحلة 

باإلضافة إلى التغيرات التي تحدث بتلك المرحلة من تغيرات جسمية وعقلية ونفسية المراهقة، 
بالمتطلبات والتطور في نضج بعض أعضاء الجسم التي تتأثر وجميع الجوانب وفسيولوجية 

 الدراسة حيث تعتمد، النفسية الداخلية، والتكيف بالثقافة أو البيئة التي يركز عليها المجتمع
 اضطراب في متمثلة ثالثة أشكال من انطالقاً  االضطرابات هذه ميدان في اإلبحار إلى الحالية

 على ثرأك ولالطالعالسلوك العدواني، اضطراب القلق االجتماعي، االنسحاب االجتماعي، 
 التالي: النحو على وذلك ،التفصيل من بقدر منهاشكل   كل تناول فسيتم األشكال تلك طبيعة
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 السلوك العدواني: -والً أ
نما موجود منذ األزل، أي أنه موجود منذ قدم  ال يعتبر السلوك العدواني مفهوم جديد وا 

ِ إِذْ َواتُْل عَ   ، حيث قال تعالى: قابيل أخاه هابيل البشرية منذ قتل  ابََْنْ آَدَم بِاْْلَق 
َ
لَيِْهْم َنبَأ

ْقتُلَنهَك   
َ
َحِدهَِما َولَْم ُيتََقبهْل ِمَن اْْلَخرِ قَاَل ََل

َ
بَا قُْربَانًا َفتُُقب َِل ِمْن أ ُ  َيتََقبهُل  إِنهَما قَاَل  قَره  ِمنَ  اَّلله

  (.483م، ص2116، رافي، ولكنها بدأت تنتشر أكثر من قبل )الخ[27المائدة :] الُْمتهقِيَ 

 :تعريف السلوك العدواني 

 إقالق أو إيذاء بقصد الفرد به يقوم سلوك عن عبارة بأنه العدواني السلوك وُعرف -
 األهداف من هدفاً  لتحقيق بالنسبة عرضياً  إيذاءً  به المقصود السلوك وليس آخرين، أشخاص

 (.31ص م،1978 وآخرون، منصور،)

شكل مـن األشـكال الـسلوكية الموجهة  بأنه عبارة عن  (Baron1994) بارونكما عرفه  -
يذاء الكائن الحي اآلخر الذي لديه الرغبة التامة في و  والتي تهدف إلى إلحاق الضرر ا 
  (.11م، ص1993، تحاشي مثل هذه المعاملة )الوابلي

 بأنه عبارة عن سلوك ينطوي على شيء من القصد أو النية، حيث السلوك العدواني وُعرف -
يقوم به الفرد في مواقف اإلحباط التي ال تمكنه من اشباع دوافعه أو تحقيق رغباته 
المشروعة أو غير المشروعة، فتنتاب الفرد حالة من الغضب وعدم االتزان مما تجعله يقوم 
بسلوكيات تسبب أذى له أو لآلخرين، وذلك للتخلص من األلم الناتج عن اإلحباط وعدم 

م، 1993، خرون، آبالراحة ويعود االتزان إلى شخصيته )حافظ االتزان فيراوده شعور
  (.22ص

لحاق األذى  - كما ُعرف السلوك العدواني بأنه رغبة الفرد بأن يقوم بسرقة ممتلكات الغير وا 
بهم واالعتداء عليهم، وتدمير ممتلكاتهم، ومخالفة القوانين وتوجيه النقد الالذع لذي السلطة 

 (.29م، ص1998، باإلحباط )موسى والتمرد والعصيان والشعور

بأنه نزعة نحو الهجوم أو التهجم في مقابل االنسحاب  يالعدوانكما عرف العيسوي السلوك  -
 لها الفرد يتعرضأو المساومة أو التفاهم، وذلك في مواجهة المواقف الضاغطة التي 

 (.362م، ص1999، )العيسوي

بأنه االستجابة التي تهدف إلى ( السلوك العدواني Koufman,1970وعرف كوفمان ) -
  (.9م، ص2119، خرون)معمرية، الجعفري، وآ إلحاق الضرر واألذى باآلخرين
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( السلوك العدواني بأنه سلوك الهدف من Dollard,Etel,1939خرون )عرف دوالرد وآ -
  (.25م، ص2115، استجابته إلحاق األذى بالشخص الموجه إليه العدوان )الزعبي

السلوك العدواني ظاهرة سلوكية منتشرة بين جميع األفراد بمختلف الباحثة أن  وترى
المراهقين، ألن هذه الفئة أكثر حساسية، وبسبب  لدى العمرية، ولكنه أكثر انتشاراً  الفئات

خصائصهم النمائية، وخصائصهم النفسية التي تجعلهم أكثر انفعااًل، وأقل قدرة على إخفاء 
في سعي لتحقيق مطالبهم وتحقيق ذواتهم، وأنهم أكثر فئة  غضبهم، باإلضافة إلى أنهم دائماً 

الطموح والرغبة في التفوق، وبين  ندما تكون الفجوة كبيرة بين مستوىتطلعًا للمستقبل، وع
االمكانيات لتحقق ذاته، فهو يزيد من حجم الغضب والتذمر، مما يجعل هذه الفئة أكثر عرضة 

 لالستجابة إلى السلوك العدواني .
سلوك مزعج يقوم به الفرد عن عبارة  أن السلوك العدواني السابقة ح من التعريفاتويتض
، اآلخرينخرين أو تخريب ممتلكات الذات أو آلاق األذى والضرر بالفرد نفسه أو ببقصد إلحا
سلوك ينتج عنه إيذاء شخص أو إتالف ما على شكل لفظي أو جسدي، وهو عبارة عن ويكون إ
تخريبية أو مكروهة، أو للسيطرة من خالل القوة الجسدية أو اللفظية على حداث نتائج أو الشيء 
 .اآلخرين

 :أنواع وأشكال العدوان 
كافة أنحاء العالم، وله عدة أشكال وصور، مثال واسع ب السلوك العدواني منتشر بشكل

 وكلته وعلى أسرته، وخوفه على رزقه، المخاوف التي تهدد الفرد كثيرة، مثل خوفه على حيا
ذلك سببه انتشار الفقر والظلم والبطالة والعنف وانتشار الجرائم وأنواع الفردي والجماعي 

 . (4م، ص2119، خرونوآ )معمرية،واالغتصاب والتعصب 
 منها:، عديدةالعدوان يأخذ أشكال وأنواع 

مثل ، أي قيام الفرد بتدمير ذاته، سواء كان بشكل مادي أو معنوي العدوان نحو الذات: -
يتحدث اإلنسان عن نفسه بأنه فاشل وأنه شخص سيء وال يمكنه فعل أي شيء، ،  عندما

 .وأيضا قيامه بإيذاء نفسه ماديًا بأن يقوم بضرب رأسه بحائط أو أن يضرب عن الطعام

خرين واإلساءة لهم إما بصورة لفظية أو أي قيام اإلنسان بإيذاء اآل خرين:العدوان نحو اآل -
 تل السرقة، مما يترتب على ذلك فقدان األصدقاء والمحبةجسمية أو معنوية، مثل الق

 والعالقات االجتماعية واألسرية.



27 

خرين وتخريبها، مثل الفرد بالحاق الضرر  بممتلكات اآل: مثل قيام العدوان نحو الممتلكات -
 (.21م، ص2118، )عمارة تخريب ممتلكاتهم، وتدمير األثاث، أو الكتابة على الجدران

 ( صنف العدوان إلى ثالث صور وهي:Sappenfiled)أما سابينفيلد 

خر أو ممتلكاته، أو بما يشعر دي مقصود، وهو إلحاق األذى بشخص آعدوان بدني أو ما -
 بقيمته من أشياء.

 عدوان لفظي صريح، مثل السب والسخرية واللعن والشتيمة. -

ي أو قصد خرين دون أن يكون المعتدي على وعن غير مقصود: أي إلحاق األذى باآلعدوا -
 (. 11م، ص2119، خرون)معمرية، وآ بالعدوان

 ( بتصنيف السلوك العدواني إلى:Forrester,2002وقام فوريستر )
عدوان مباشر: وهو توجيه اإلساءة واألذى إلى الفرد بطريقة مباشرة  باستخدام اإلساءة  -

 اللفظية أو البدنية.

عدوان إلى مصدر اإلحباط مباشرة، عدوان غير مباشر: أي أن الفرد عندما يفشل بتوجيه ال -
ندم، فإنه يقوم بتحويله إلى شخص مثل الوالدين أو األخوة، خوفًا من العقاب أو الشعور بال

 (.216م، ص2119، )حسين خر تربطه صلة بالمصدر األصليآ

 ( نوعين من العدوان وهما:Buss,1991ص )ميز بو 
خرين، مثل الضرب والدفع آلو عدوان بدني يلحق بالضرر على ا: وهالعدوان الجسمي -

 والعراك باأليدي، واستخدام األسلحة وغير ذلك.

خرين باأللفاظ البذيئة السيئة، وهو استجابة قيام الفرد باإلساءة إلى اآل العدوان اللفظي: -
خرين ثل السب والشتائم والسخرية من اآللفظية تصدر عن اإلنسان اتجاه اآلخرين، م

 ة والغيبة، وترويج االشاعات، واستخدام التهديد والتهكم.والتقليل من قيمتهم، والنميم

مثل اإلشارات واإليماءات، كاإلشارة والبصق والتجاهل وعدم االهتمام،  عدوان غير لفظي: -
هانة اآلخرين  (.118م، ص2112، عبداهللّال ) فهو كل سلوك يرمي إلى احتقار وا 

 ، والعدوان الوسيلي.( العدوان إلى العدوان الوجدانيGeen,2001ويصنف جين )
يذاء الشخص المستفز: سلوك يهدف إالعدوان الوجداني -  .لى اإلساءة وا 

وهو عبارة عن استخدام الفرد للعدوان واإلساءة لتحقيق هدف معين مثل  العدوان الوسيلي: -
 (. 194م، ص2114، )محمد خرينأو ممارسة القوة القهرية على اآل دفاع الفرد عن نفسه
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المؤسساتي، وهو عبارة عن عدوان إيجابي اجتماعي، مثال رجال  كما يوجد العدوان
الشرطة واستخدامهم القوة للقضاء على المجرمين والمعتدين، وأيضًا يضم بعض األلعاب 

 (.11م، ص2119، خرون)معمرية، وآ الرياضية مثل المالكمة والهوكي
ي متعددة ومتنوعة وبناًء على ذلك فإنه يتضح للباحثة أن أشكال وصور السلوك العدوان

وتظهر بعدة أشكال، فمنها ما هو مباشر وغير مباشر، ومنها ما هو مادي ومنها المعنوي، منا 
الذات، ومنه ما هو موجه نحو  أنه يوجد عدوان لفظي ومعنوي، ومنه ما هو موجه نحو

  أي أن أشكال وأبعاد السلوك العدواني تتفق مع تصورات الباحثين ووجهة نظرهم. خرين،اآل
 :أسباب السلوك العدواني 

 تتعدد األسباب التي تؤدي إلى السلوك العدواني، ومنها ما يلي:
فذلك  الهرمونات في عملية التمثيل الغذائي  فيث تغيير عندما يحد: أي أسباب بيولوجية -

وأثبتت ة لها أثر على السلوك العدواني، الوراث كما أنيؤدي إلى حدوث السلوك العدواني، 
لنفسية أن فئة الذكور هي أكثر مياًل للعدوان من فئة اإلناث، وذلك بسبب الدراسات ا

 (.15م، ص1999، العيسوي)هرمون الذكورة 

اتباع الوالدين أساليب المعاملة غير السوية مثل النبذ واإلهمال والقسوة  :أسرية أسباب -
أن ت يؤدي إلى اتباع األفراد السلوك العدواني، حيث توصلت بعض الدراسا والعقاب

م، 1993، خرونآأسلوب التسلط واإلهمال له أثر على السلوك العدواني )حافظ، 
 (.145ص

إلى القيام بالسلوك  تؤديالمراهق قد  الصراعات النفسية المكبوتة لدى :نفسيةأسباب  -
( أنه توجد عالقة بين شعور المراهق بعدم األمان مع Searsوضح سيرز )حيث العدواني، 

أن السلوك العدواني يظهر في عند المراهق الذي لديه شعور بالذنب، السلوك العدواني، و 
وعدم تمكن الفرد من تحقيق قدرته وتأكيد ذاته يعرضه للفشل مما يؤدي إلى قيامه بسلوك 

 (.215م، ص2111، عدواني، مثل القهر والعنف والتسلط )الزعبي

  يالعدوانالسلوك المترتبة على  السلبيةاألثار: 

واالضطرابات  (،تيةاراض السيكوسوماألمن االضطرابات النفسية الجسمية )مالعديد ظهور  -
والسلبية وانخفاض االكتئاب و االضطرابات النفسية مثل الخوف والقلق والتوتر الوجدانية و 

واالنعزال واالنسحاب االجتماعي، وقد يكون العدوان على ممتلكات واإلحباط تقدير الذات 
 .لك تنعكس أثارها على أصحاب تلك الممتلكاتمادية فيؤدي إلى إتالفها فبذ
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، )عبد الواحد كما أنه يصبح منبوذًا داخل مجتمعه، ومن الممكن أن يواجه بعنف مضاد له -
 (.37م، ص2116

  :طرق وأساليب الوقاية وعالج السلوك العدواني 

ن فهم دوافع قيام المراهق بالسلوك العدواني، وفهمه ومعاملته معاملة ايجابية بعيدة ع -
المراهق وتشجيعهم على  إلى تعزيز السلوكيات المرغوبة لدىوالنواهي، باإلضافة  راألوام

  (.144م، ص2111، القيام بالسلوك الجيد ومعاملتهم بالحسني والعطف )الزعبي

توفير طريق التنفيس الوجداني االنفعالي وتفريغ الشحنات والطاقة العدوانية، والتخلص من  -
 ن خالل الرياضة.التوتر والقلق وذلك م

رشادية، فهو يعمل على نمو شخصية المراهق والكشف  - استخدام اللعب كوسيلة عالجية وا 
عن مواهبه ومهاراته، ويعطيه فرصة التنفيس عن مشاعره وخبراته واإلفصاح عن أفكاره 

  (.226م، ص2119، )حسين

 الجتماعية.مساعدة المراهق على فهم نفسه وتقبله لها، وتنمية شعوره بالمسئولية ا -

 قبول المراهق كما هو وقبوله لمظهره الجسمي وميوله واستعداداته. -

خرين والشعور حب اآل تشجيعه علىن، و اتغيير في البيئة المحيطة واألقر إحداث ال -
 (.136م، ص2111، العقادبمشاعرهم ومبادلتهم المشاعر اإليجابية )

 :النظريات المفسرة للسلوك العدواني 

 فسي:نظرية التحليل الن - أ

تحدد قوة عن الغريزة الفطرية، وأن الغرائز تعتبر ناتج بأنه السلوك العدواني فرويد  فسر
كما افترض فرويد أن اإلنسان يولد ولديه صراع بين غريزتي الموت ، اتجاه السلوك لدى الفرد

تعمل والحياة، وبين أن غريزة العدوان مشتقة من غريزة الموت، وأنها قوة موجودة داخل اإلنسان و 
السلوك العدواني كما أن ، عتداء على بعضهماإلنسان لديه ميل فطري لال وأنعلى تدميره 

م، 2115،)الزعبي نفسية الفرد ويسبب له الشعور باإلحباط واالندفاع اتجاه االنتحار علىينعكس 
 في كونها معهاختلف العدوان غريزة فطرية، ولكنه في أن مع فرويد  أدلر اتفقكما أن (، 33ص

إرادة القوي، أين يمثل القوة أطلق عليها مصطلح حيث أنه  مستقلة تمامًا عن غريزة الجنس،
 ،ع مفهوم "الكفاح في سبيل التفوق"بالذكورة والضعف باألنوثة، ثم تخلي عن إرادة القوة، وأوض

  (.42م، ص2118، عمارة)أن يكون عدوانيًا أو متفوقًا،  للفردأن الهدف النهائي كما أوضح 



31 

 ظرية السلوكية : الن - ب

عن سلوك متعلم عن طريق  ناتجالعدواني  ية أن السلوكالسلوكأوضحت النظرية 
الذي بحث فيه الروسي و إستجابى أن هناك نوعان من االشراط، اشراط االشراط والتعزيز، و 

إجرائي للباحث السيكولوجي وهناك اشراط بافلوف، ويحدث فيه السلوك كاستجابة لمثير سابق، 
الذي يوضح أنه يصدر كإجراء في البيئة فيحدث فيها تغيرات، ويتأثر بعد ذلك فيما و سكنر، 

يعقبه، فإذا تم تعزيزه زاد احتمال حدوثه، أما إذا لم يتعرض لتعزيز فاحتمال صدوره يتناقض 
  (.15م، ص2119، خرون، وآ)معمرية

 : نظرية التعلم االجتماعي - ت

، كما متعلم وال توجد أي غريزة للعدوان أن السلوك العدواني سلوك النظريةتوضح هذه 
نما ينتج عن تعلم اجتماعي يعتمد على التعزيز  أنهم يعتقدون أنه ال توجد دوافع للعدوان، وا 

السلوك العدواني ناتج عن يرى أن  كما أن "باندورا" ،(118م، ص1996، أبو قورةوالتقليد )
ساسي في تعليم األمصدر الهم  نالوالديوأن  ، األشخاصخبرات األولي التي يتعرض لها ال

 يةكيف ونمليتع كما ،ةيالعدوان ياتالسلوكمن المحيطين  ونمليتع حيث أن األبناءاألبناء، 
 (.36م، ص2117، فايدالغضب والعدوان وخاصة من قبل الوالدين ) السيطرة على

  نظرية السمات: - ث

رواد هذه أكبر  من سمات الشخصية، ومن سمة يالعدوانالسلوك هذه النظرية تفسر أن 
جميع  ، وأكد أن وجود الشخصية العدوانية ن علمية علىقدم براهي حيثالنظرية ايزينك، 

من السهل استثارتهم،  أشخاص أي أنه يوجديولدون ولديهم أجهزة عصبية مختلفة،  األشخاص
الذين يسهل استثارتهم من السهل  األشخاصال يمكن استثارتهم، وأن كما يوجد أشخاص و 

 (.849م، ص2112، اضطراب لديهم واستعداد لحدوث السلوك العدواني )منصورحدوث 
  نظرية االحباط االجتماعي: - ج

أن السلوك العدواني ناتج عن االحباط، وينتج عن إثارة قوية  "دوالرد ميلير"وضح 
عدوانية كامنة لدى الفرد وهذه القوة هي اإلحباط، وأن البيئة المحيطة وظروف التنشئة 

شباع الدوافع النفسية تؤدي إلى السلوك العدواني، االجتماعي ة واإلحباطات والفشل في تحقيق وا 
وأن العالقة بين اإلحباط والعدوان تعتمد على عدة عوامل وهي، قوة الدافع المحبط، ومدى 

 (.46م، ص2118، عمارةتكراره، ومدى العقاب الذي يحدث بعد االستجابة العدوانية )
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ترى الباحثة أن السلوك التي تناولت السلوك العدواني  رياتالعرض السابق للنظ بعد
يحتل جزءًا كبيرًا لدى المضطربين سلوكيًا، والسلوك العدواني يكون أكثر تكرارًا العدواني 

يقاع الضرر باآلب والسلوك العدواني يكونواستمرارًا عن السلوكيات العادية،  خرين إيذاء الذات، وا 
وأنه انحراف عن السلوك المقبول  فظي أو جسدي أو معنوي،ويكون على شكل ل والتخريب،

والمرغوب به اجتماعيًا وثقافيًا، وأن خالل فترة المراهقة يعاني بعضهم من سلوكيات عدوانية 
تثير غضب المحيطين بهم، وهذه السلوكيات ناتجة عن عدة عوامل اجتماعية وبيولوجية خاصة 

حلة يمرون بتغيرات جسدية ونفسية وعقلية وجنسية، بتلك المرحلة، ألن األفراد في هذه المر 
وكما وضحت الباحثة أن السلوك العدواني له أشكال وأنوع وتؤثر على سلوكيات المراهقين، 

كثيرة ومتعددة منها عدوان لفظي وعدوان جسدي، كما أن للسلوك العدواني أثار سلبية ومشاكل 
 تكيف مع البيئة المحيطة.اجتماعية مثل الشعور بالوحدة واالكتئاب وعدم ال

 القلق االجتماعي: -ثانياً 
ويكون القلق مثل المخاوف من مواقف التفاعل االجتماعي،  عبارة عنالقلق االجتماعي 

درجة معينة من القلق  كما تعتبرأو موقف عام، في موقف اجتماعي وجود الفرد من الخوف 
القلق تضمن متطلبات جديدة، أما واقف التي تسوية وعادية وخاصة في المنها بأاالجتماعي 
فيها أن يتعامل  لمواقف التي يفترضالفرد ل مقبول وتجنبالغير الزائد و هو الخوف هنا المقصود 

عرض للتقييم، فالسمة المميزة للقلق االجتماعي تتمثل في خرين ويكون مُ أو يتفاعل مع اآل
  (.366صم، 2112، سعد)أبو أ خرينخوف من التقييم السلبي من قبل اآلال

 :تعريف القلق االجتماعي 

 تلك أهم ومن االجتماعي، القلق وصف في المستخدمة والمسميات المصطلحات تعددت -
 والرهاب االجتماعية والمخاوف االجتماعي، والخواف االجتماعية الفوبيا المسميات

 الغيري، االجتماعي والقلق االجتماعي، التقييم وقلق االجتماعي، والخجل االجتماعي،
 النفسية لالضطرابات اإلحصائي التشخيصي الدليل في تقديمه تم االجتماعي القلق ومفهوم
 بأنه وعرف ،(م1980) عام األمريكي النفسي الطب رابطة عن الصادر الثالث اإلصدار
 من دقيق بنوع تتعلق المرضية المخاوف وأن القلق، اضطرابات عن منفصل اضطراب
الخوف ، ومن المسميات أيضًا (271م، ص2119، ينحس) المحددة أو النوعية المخاوف

تشعره  اتتصرفقوم ب، مما يجعله يالفرديتعرض لها اجتماعية  المستديم من مواقف
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م، 2113، )النوايسة عدوانيسلوك  مما ينتج عن ذلك، الخزيالخجل و االرتباك و ب
 (. 251ص

ر عن منظمة ( الصادIcd-10أما التصنيف الدولي العاشر لالضطرابات النفسية )   -
( فعرف القلق االجتماعي بأنه عبارة عن خوف الفرد من التدقيق WHOالصحة العالمية )

معان النظر من خالل األفراد اآلو  خرين، مما يؤدي إلى تجنب الفرد للمواقف االجتماعية، ا 
ير الذات لديه والخوف من كما أن المخاوف االجتماعية التي لدى الفرد ترتبط بانخفاض تقد

 (.ICD-10,1991, P.149)  خريناآلنقد 
-DSMلالضطرابات النفسية )رف وفقًا للدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع كما أنه عُ  -

IV هو عبارة عن خوف ملحوظ ومستمر يظهر عند الشخص في موقف من المواقف )
االجتماعية التي يتعرض لها أو أكثر، أو من خالل تعرض الفرد ألشخاص غير معروفين 

خرين، حيث يدركوا وف من التقييم السلبي من قبل اآللديه، وأنهم لديهم خ ألوفينموغير 
في هذه المواقف  خرين بل يعيشوا الذل والخزي واالرتباكأنهم لم يحظوا بالرضا من قبل اآلب

 .(DSM-IV,1994, P.205)لذلك فهم يتجنبونها 
وف شديد يظهر عند ( فيعرف القلق االجتماعي بأنه قلق وخBarlow,2002أما بارلو ) -

خرين والتقييم، فهو استجابة ع اآلالمواقف االجتماعية والتي تتطلب تفاعل اجتماعي م
خرين وعدم االندماج والمشاركة في ة الفرد نحو عدم االستحسان من اآلتستثير حساسي

الجماعة االجتماعية، وأنه ينشأ لدى الفرد عندما تكون لديه قابلية التعرض البيولوجي 
سي لمعايشة القلق والتي تتفاعل مع أحداث الحياة الضاغطة، حيث أن األفراد ذوي والنف

خفاض القلق االجتماعي يميلون إلى رؤية أنفسهم بأنهم غير مرغوبين اجتماعيًا وأن لديهم ان
 (.282م، ص2119في المكانة االجتماعية )حسين، 

الذي يعيش ويتفاعل  همجتمعبأنه إحساس الفرد بالغربة داخل ( م2002) مصطفى هعرف -
نه ال يستطيع أن يذوب في تياره، بمجتمعه وتأثيره  فيه، فإوبالرغم من تأثر اإلنسان فيه، 

م، 2119، أو يتجانس تجانس كامل مع االتجاهات السائدة في مجتمعه )المحادين
 (.78ص

 هتعرضالشخص بصفة خاصة عند  تالزمحالة عبارة عن ( بأنه م2012تعريف أبو أسعد ) -
اقف اجتماعية يخشي أن يتعرض فيها للنقد، وتزداد هذه الحالة في مراحل الطفولة لمو 

  (.366م، ص2112، والمراهقة )أبو أسعد
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خوف مرضي ملحوظ ومستمر وقلق  هو القلق االجتماعيأن  مما سبق ترى الباحثة
ط أنظار ة، ويشعر الفرد أنه محشديد واالرتباك من المشاركة والتفاعل في المواقف االجتماعي

خرين، ولديه خوف من التقييم السلبي، ويكون مصحوبًا بأعراض جسمية مثل ارتعاش اليدين اآل
على أدائه اليومي وضيق التنفس، وله تأثير واحمرار الوجه وألم في المعدة ورجفة في الصوت، 

 وعلى حياته العملية والعلمية.

 :معايير تشخيص القلق االجتماعي 

 ،لم يكن موجود في الدليل التشخيصي يةاجتماعي في البدتشخيص القلق االتصنيف 
-DISMIIIفي الدليل التشخيصي الثالث )في نفس السنة تم تشخيصه ووصفه وتحديده  ولكن

R )بأنهم  على أنه نوع من قلق األداء، وأنه يتم تصنيف األشخاص ذوي القلق االجتماعي
ظي مفهوم القلق االجتماعي جدل ح م(1980ففي عام )يعانون اضطراب الشخصية التجنبية، 

مما أدى إلى تغير مفهوم القلق االجتماعي فأصبح محصور على قلة من مواقف  ومناقشة،
، )حسين وامتد ليشمل العديد من المواقف المثيرة للقلقاألداء مثل الخوف من األماكن العامة، 

 (.89م، ص2119

( تتحدد ICD-10ضطرابات النفسية )معايير القلق االجتماعي في التصنيف الدولي العاشر لال
 في المحكات التشخصية التالية:

 األعراض النفسية والسلوكية يجب أن تكون أعراض قلق، وليست أعراض ثانوية. -

 البد أن تكون أعراض القلق االجتماعي محصورًا في المواقف االجتماعية. -

رة للخوف كلما كان المظهر العام للقلق االجتماعي يكون من خالل تجنب المواقف المثي -
 (.ICD-10,1991, P.149ممكنًا )

  العقلية لالضطراباتالخامس  اإلحصائيالدليل التشخيصي )االجتماعي أعراض القلق ،
  (:044م، ص4105(، )الحمادي، 39م، ص4102

ض الفرد خوف ملحوظ من موقف أو أكثر من المواقف االجتماعية والتي يحتمل أن يتعر  -
أداء خرين، مثاًل أن يكون مراقبًا من ناحية األكل أو الشرب، أو آلفيها للتدقيق من قبل ا

 خرين.كلمة أمام اآل

فًا وخو ظهر عالمات القلق عليه، ستوف تُ والتي من التصرف بطريقة محرجة  خوف الفرد -
 خرين.من التقييم السلبي من قبل اآل
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 القلق يكون بشكل دائم ومستمر وبشكل نموذجي لستة أشهر أو أكثر.  -

 اكه أن خوفه وقلقه مفرط وغير مقبول.ادر  -

 تجنب المواقف االجتماعية. -

 الخوف والقلق ال يقارن بالخطر الفعلي الذي يمثله الشيء أو الموقف الرهابي. -

يسبب خوف، قلق، تجنب، إحباط، وانخفاض في األداء االجتماعي أو األكاديمي أو  -
 المهني.

 اضطراب تشوه الجسد.لع أو عراض مرض عقلي، أو اضطراب الهالقلق ال يفسر بأ -

 .مثل داء باركنسون، أو السمنة عدم وجود حالة طبية أخرى -
 :مظاهر القلق االجتماعي 

مظاهر سلوكية مثل الهروب من المواقف االجتماعية، وعدم التحدث للغرباء والتردد في  -
 أداء مهام فردية أو اجتماعية.

اف الحلق، اضطراب التنفس، مظاهر فسيولوجية مثل زيادة دقات القلب، الرعشة، جف -
 مشاكل في المعدة، توتر العضالت، واالزمات العصبية، ورمش العين.

مظاهر معرفية مثل قلق دائم من ارتكاب األخطاء، تفكير مستمر للمواقف مثيرة للقلق  -
 (.8م، ص2119، )خفاجي

موقف ة لمشاعر الضيق، واالنزعاج من المواجهة االجتماعي وتتمثل فيذاتي، مشاعر قلق  -
 و خيااًل.اجتماعي قد يكون حقيقًا أ

مكانياته، لتي يكونها الفرد عن نفسه وعن اآلالمعلومات االجتماعية ا - خرين حول قدراته وا 
وأفكاره، فشعور الفرد أنها أقل مما ينبغي أن يكون عليه فذلك يزيد من القلق االجتماعي 

 لديه.

خرين، قلق بوجود اآلي يسبب له ض الفرد لموقف اجتماعتعر ي ماالذي يظهر عند السلوك -
قد تكون لفظية مثل قلة الحديث، أو غير لفظية مثل االنسحاب االجتماعي والخجل 

 (.21م، ص2111، خرون)عبود، وآواالرتباك 
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 :حاالت القلق االجتماعي 

 : ويتمثل في االنطواء والخجل من جميع المواقف االجتماعية.االنطواء -

عن االهتمامات والنشاطات االجتماعية، ويفضل العمل ويتمثل في العزوف  االنعةال: -
 منفردًا، وتنتابه التخيالت وأحالم اليقظة.

نحو سلبي، والفشل  اول تجنب الصراع وتقبل الحياة علىاإلنسان المنسحب يح االنسحاب: -
في إنجاز تغيرات تطورية مناسبة، ويفضل ممارسة أدوار غير فعالة في المدرسة والحياة 

 (.82م، ص2119 ،)المحادين

 االجتماعي: قالنظريات المفسرة للقل 

 نظرية التحليل النفسي: -

صاحب هذه النظرية "فرويد" يرى أن القلق هو رد فعل لحالة الخطر التي تواجه الفرد، 
فإذا انتهي الخطر تالشى القلق وانتهى، أما إذا عاد تظهر أعراض القلق مرة أخرى، أما "أدرل" 

شعر بضعفه وعجزه إذا قورن بالكبار فيؤدي ذلك إلى شعورهم بالنقص يبين أن الطفل عندما ي
خرين، ولكنه يشعر بالقلق إذا فشل في ذلك، ويحاول تعويض ذلك بكسب محبة اآل في المستقبل

كما ركز على تأثير الثقافة في سلوك الفرد، كما أن الشعور بالقلق يولد عند الشعور بالنقص 
 (.93م، ص1995، شه الفرد في مرحلة الطفولة )الدسوقياالجتماعي أو النفسي الذي يعي

 النظرية السلوكية: -

وأن الكثير من هذه النظرية أن القلق عبارة عن سلوك متعلم أو استجابة شرطية مكتسبة، تعتبر 
االضطرابات وسمات الشخصية هي عبارة عن استجابات اُكتسبت من خالل عملية تشريط 

تها ضية، أي أنها استجابات شرطية لمنبهات اكتسبت قدر كالسيكي ثم تحولت إلى عادات مر 
، بسبب ارتباطها بإحداث تبعث بالضرر أو النفع )القريطيعلى إثارة الجوانب السلوكية، 

 (.131م، ص1998
 النظرية البيولوجية: -

( أن القلق له دور توافقي يحافظ على Dareinتؤكد هذه النظرية بأصحابها "داروين" )
لمواجهة الخطر، فعندما يحدث للفرد األعراض التالية مثل اتساع حدقة العين، األفراد ويعدهم 

سرعة االنفس، زيادة ضربات القلب وغيرها فهذه األعراض تنبه الفرد إلى وجود خطر، أما 
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( يوضح أن األعراض البيولوجية  المصاحبة للقلق والتي قد تستمر لمدة Canon"كانون" )
 .  (52ه، ص1419، رب أو القتال )الجوهيطويلة تؤهل األفراد إلى اله

 ويتفاعل المجتمع من يتجزأ جزء فهو بطبعه، اجتماعي حي كائن اإلنسان الباحثة وترى
 يتواجدوا وأن خريناآل مع التفاعل في صعوبة لديهم أشخاص بعض هناك نجد ولكن معها،
 من والخوف رهم،بغي االحتكاك تستدعي التي والمواقف المشاركة ويتجنبوا مجموعات، داخل
 التحدث يستطيع وال خريناآل نظرات يتجنب االجتماعي بالقلق المصاب فاإلنسان السلبي، التقييم
 بيولوجية تغيرات بعدة تمر المرحلة هذه ألن المراهقين لدى االجتماعي القلق ويحدث معهم،

 االجتماعية العالقات على بناءً  عندهم تتشكل الذات صورة ألن ونظراً  واجتماعية، وشخصية
 الجمهور، مخاطبة وقلق األداء قلق االجتماعي القلق ويتضمن أقرانهم، وقبول الناس ونظرة

 وتسارع الشديد والتعرق التأتأة مثل األعراض بعض اجتماعياً  القلق على ويظهر الشديد، والخجل
 يرتقد تدني إلى يؤدي االجتماعي والقلق الصوت، وارتعاش الوجه، واحمرار القلب نبضات
 الفرد ممارسة على ويؤثر الزائدة، والحساسية النفس عن متزعزعة سلبية صورة وخلق الذات
 .واالبتعاد التجنب إلى يسعى دائماً  فهو عادية بصورة حياته

 االجتماعي:االنسحاب  - ثالثاً 
من  انسحابيه ياتسلوكيظهرون  المضطربين  المراهقينالكثير من تبين الباحثة أن 

ال يستجيبون لمبادرات اآلخرين وال ينظرون إلى خرين و عن اآلماعية والعزلة المواقف االجت
األشخاص الذين يتكلمون معهم وال يكونون صداقات بسبب افتقارهم للمهارات االجتماعية 

 .المناسبة لفعل ذلك
يتصف االنسحاب االجتماعي بالضيق والتوتر واالرباك في المواقف االجتماعية وفي و 

فهو يفضل أن ء، فالفرد الخجول ال يشارك رفاقه في اللعب واألنشطة المختلفة، مواجهة الغربا
خرين، ويبتعد عن كل  شخص يوحه له اللوم أو النقد، فالخجل الشديد يتجنب التواصل مع اآل

، خرون)يعقوب، وآيعرقل عملية التفاعل االجتماعي، ويحرم الفرد من التعبير الشفوي عن الذات 
 (.81م، ص2116

  يف االنسحاب االجتماعي:تعر 
هناك الكثير من المصطلحات واألوصاف التي استخدمت في الدراسات النفسية والتربوية 

ب الناتج عن القلق، واالنسحا، لوصف مفهوم االنسحاب االجتماعي، ومنها العزلة االجتماعية
 .الذات واالنطواء على



37 

قي، أي تحرك الفرد بعيدًا عن م( بأنه عبارة عن سلوك غير تواف2000وأيضًا عرفه عادل ) -
خرين وانعزاله عنهم وانغالقه على ذاته، وعدم رغبته في إقامة عالقات اجتماعية أو اآل

 (.81م، ص2111، االندماج معهم، وتجنبه ألى موقف اجتماعي )عادل
االنسحاب االجتماعي بأنه عبارة عن مظهر يتميز به المضطربين سلوكيًا بعدم  عرفيُ ف -

 (.418م، ص2112، سيسالملتكيف مع الواقع والمتطلبات االجتماعية )قدرتهم على ا
يعاني من  يكما عرف بأنه عبارة عن مظهر من المظاهر التي يتميز بها الشخص الذ -

اضطرابات سلوكية وانفعالية، وهو الذي يعبر عن فشل الفرد في التكيف مع الواقع 
ة، نطواء على الذات أحالم اليقظومتطلبات الحياة االجتماعية، ومن مظاهره القلق اال

 (.418م، ص2112، )فاديةخرين الخوف من إقامة عالقات مع اآل

( االنسحاب االجتماعي بأنه عبارة عن ميل الفرد إلى تجنب 2003كما وتعرف يحيي ) -
التفاعل االجتماعي، واإلخفاق في المشاركة في المواقف االجتماعية بشكل مناسب، كما 

لى أساليب التواصل االجتماعي، كما ويتراوح هذا السلوك بين عدم ويكون لديه افتقار إ
خرين، وانعزاله عن االتصال باآلإقامة الفرد عالقات اجتماعية مع األقران، إلى كراهية 

مجتمعه والبيئة المحيطة، وقد يبدأ في سنوات ما قبل المدرسة، ويستمر لفترة طويلة، وربما 
 (.193م، ص2113ى، طول الحياة )يحي

ويعرف بأنه نمط من السلوك يتميز بإبعاد الفرد نفسه عن القيام بمهمات الحياة العادية  -
ومجرى الحياة االجتماعية، ويعيش بعالم خاص ويصاحب ذلك االحباط والتوتر وعدم 

 .  (129م، ص2117، الشعور بالمسئولية )الخفش

لفرد إلى تجنب المشاركة ويعرف بأنه سلوك ينتج عنه انفصال فيزيقي وانفعالي، حيث ينزع ا -
 (.251م، ص2113ة، مع األشخاص المحيطين )النوايس

وعرف "ملمان وشيفر" االنسحاب االجتماعي بأنه ميل الفرد إلى التجنب والبعد عن  -
)حفيظة، المواقف االجتماعية والتفاعل معها، واالفتقار إلى أساليب التواصل االجتماعي 

 (.36م، ص2115

الذي يظهر درجات متدنية من  بأنه الفرد، المنسحب اجتماعياً أن  "كيل وكايتا" عرف -
  (.87م، ص2117، التفاعل السلوكي االجتماعي)القبالي

الجتماعي ترى الباحثة من خالل التعريفات السابقة أن جميعها اتفقت في تعريف االنسحاب او 
فاعل اجتماعي أو خرين وتجنبهم واالبتعاد عنهم وعدم مشاركته بأي تأنه تحاشى الفرد عن اآل
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خرين وعدم قدرته على يفتقر إلى أساليب التواصل مع اآلعدم المشاركة بأي موقف، كما أنه 
وقد يبدأ في سنوات ما قبل تكوين صداقات فيلجأ إلى اعتزال الناس والبيئة المحيطة به، 

اب ابقة وضحت أن االنسحكما أنه من خالل التعريفات السالمدرسة ويستمر لفترات طويلة، 
ذلك يؤدي به إلى ضعف األداء الدراسي واألداء له أثار سلبية على حياة الفرد ف االجتماعي

 .والحاالت الذهانية في الحاالت الشديدةوالتوتر الدائم والقلق المهني والكآبة 

االنسحاب من األسرة والبيئة  ميل الفرد إلى االنسحاب االجتماعي عبارة عن أن يتضح للباحثةو 
وتجنب المشاركة والتفاعل في المواقف االجتماعية، وعدم القدرة على التواصل المحيطة، 

 االجتماعي، واالفتقار إلى المهارات االجتماعية، والعزلة وتجنب المشاركة في كافة األنشطة.

 :تصنيف االنسحاب االجتماعي 
خرين، في المبادرة إلقامة عالقة مع اآل يتصف هذا النوع بالفشلاالنسحاب االجتماعي:  -

 .وتفضيل النشاط االنفرادي

في القيام بتفاعالت اجتماعية، ألنه : في هذا النوع يبادر الفرد االنسحاب الناتج عن النبذ -
 (.252م، 2113، )النوايسة قرانناسب يسبب له النبذ والرفض من األغير مسلوك 

ما كانوا خرين بعد و عبارة عن انعزال األفراد عن اآلوهالعةل االجتماعي أو الرفض:  -
 متفاعلين معهم ولمن تم تجاهلهم ومعاملتهم بطريقة سيئة مما أدى إلى انسحابهم.

 (Gresham( صنفه من ضمن االضطرابات الشخصية، وجريشام )Quayكوي )
في ضبط  االجتماعي، والعجزعجز في المهارات االجتماعية، وعجز في األداء صنفه إلى 

( فقد صنفوه على حسب تكرار نسبة حدوث Kook& Appolloniأما كوك وأبولوني )الذات، 
( فصنفه على مجموعة من Gottmanالسلوك االجتماعي الذي يقوم به الفرد، أما جوتمان )

 .(91م، ص2117، خرين )القباليهرة، السمعة، تكوين صداقات مع اآلالمفاهيم مثل الش

 :خصائص االنسحاب االجتماعي 

والتحفظ، واإلخفاق في اللعب مع الزمالء، وحركات  : ومنها االنعزال والتكتمخصائص أولية -
 الحساسية السلبية، تجنب اتصال العينين.، حزينة، العزلة، الخجل، االنطواء، أحالم اليقظة

: قلة األصدقاء، الشعور بالعجز، تقلب المزاج، انخفاض تقدير الذات، نقص خصائص ثانوية -
 (.252م، ص2113، )النوايسة تحصيلال وء التوافق المدرسي، انخفاض مستوىالكفاءة، س
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  :أعراض االنسحاب االجتماعي 

ويفضل والدخول في عالقات اجتماعية،  : يقوم الفرد بتجنب التواصل األعراض السلوكية -
غير واثق من نفسه وليس لديه ثقة ، خرينوال يطور صداقات مع اآل حاب االجتماعياالنس
 . (.289م، ص1989، )شيفر خرينته االجتماعية، وال يتعلم قيم اآلبكفاء

: وهي عبارة عن مجموعة من األعراض، دقات القلب، زيادة معدل أعراض فيةيولوجية -
النفس في  حلق، والخوف من فقدان السيطرة علىنبضات القلب االرتجاف، جفاف ال

 المواقف المحرجة.

عيف وغير وتتمثل في خوف الفرد من التقييم السلبي له، واعتقاده بأنه ض أعراض معرفية: -
 مقبول اجتماعيَا.

تتمثل في االرتباك واالكتئاب والشعور بالوحدة، والقل وعدم األمان  أعراض انفعالية: -
  (.81م، ص2116، خرون)يعقوب، وآ

والنبذ ، خرين، وعدم تأكيد الذاتلشعور بالخوف من االنفصال عن اآل: اأعراض عاطفية -
الحساسية والخنوع، ومشاعر االغتراب ، والشعور بالخجل و خرين والشعور بالوحدةمن اآل

م، 1989، )شيفر وعدم الفهم والرفض، ومشاعر االفتقار إلى التقبل والود والحب
 (.388ص

 :أسباب االنسحاب االجتماعي 
، )القبالي(، 59م، ص2116 )خاطر (،82م، ص2116، خرونذكر )يعقوب، وآ

 ف لدىمظاهر سوء التكيأن سلوك االنسحاب االجتماعي يعتبر مظهرًا من ( 91م، ص2117
 ، وينتج عن مجموعة من األسباب والعوامل منها:األفراد
الشعور بعدم األمان، المزاج الحساس، الشعور بالنقص، انموذج الوالدين وهو يتمثل في  -

 الوالدين الخجولين غالبا ما ينجبون أبناء خجولين.
تماعية مثل التدليل عجز المراهق عن مواجهة مشكالت المرحلة، وأسلوب التنشئة االج -

 غيره بحل مشكالته.  ينشأ عليها، يؤدي إلى اعتماده علىالزائد والقسوة الزائدة الذي 
 تلف في الجهاز العصبي المركزي، واضطراب في عمل هرمونات الجسم. -

 الفرد. ىنقص المهارات االجتماعية لد -

 ة والتعزيز مرة أخرى .االزدواجية في معاملة األبناء، أي العقاب والتجاهل مرة، والمكافا -
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 خرين، فهو يمثل مصدر األلم النفسي.تفاعل مع اآلالخوف من ال -

سية ويتوقع استجابات سلبية من الخبرات الباكرة القاسية مع األخوة، فيصبح شديد الحسا -
 خرين كالتخويف واإلغاظة واإلحراج.اآل

 :النظريات المفسرة لالنسحاب االجتماعي 

 : التحليلية النظرية -

أسباب السلوك االنسحابي تعود إلى الخمس سنوات األولي من حياة  أنفرويد يرى 
الطفل، أي أن الخبرات التي يتعرض لها في طفولته تؤثر على شخصيته مستقباًل، وأكد أن 
حاجات الطفل عندما لم تشبع بصورة كافية فإنه يتوقف جانب من شخصيته ويعيق نموه بدرجة 

م، 1998، هرمزساليب االجتماعية األكثر فعالية للتكيف )ما فهذه اإلعاقة تمنع نمو األ
 (.21ص

 النظرية االجتماعية: -

يؤكد "روجرس" أن التطابق بين الذات والخبرة يؤدي إلى ترميز سلم للخبرات وعدم 
التطابق يؤدي إلى ترميز غير دقيق ينجم عنه سوء تكيف نفسي، كما أنه يوضح أهمية الحاجة 

لى الص خرين ية، وأنهم بحاجة إلى حب اآلداقة واالهتمام باألفراد بطريقة إيجابإلى االنتماء وا 
ية تعمل على مساعدة كما أن "بوجاردس" أكد أن العالقة االيجابية الودوتعاطفهم وتقديرهم، 

إقامة الرفاهية وتشبع حاجات المجتمع، وأنه يوجد دافع وميل لألفراد ألن يعيشوا األشخاص على 
هذا الميل يسمى التمركز، أما أذا انعدم التعاون معهم أدى إلى االنسحاب بالقرب من بعضهم، و 

 (.14م، ص2112، والعزلة عن المجتمع )الخواج

تجنبه التفاعل والمشاركة في المواقف  وهانسحاب الفرد اجتماعيًا  أن وترى الباحثة
وعدم قدرته على  أساليب التواصل االجتماعي، عن اآلخرين، وافتقاره إلىنعزاله االجتماعية وا

وتوضح الباحثة أن سبب االنسحاب االجتماعي قد صداقات، إقامة عالقات اجتماعية وتكوين 
يعود إلى أساليب التربية والمعاملة األسرية غير السوية، مثل استخدام الوالدين األسلوب 

 ،عام تسبب الخوف من اآلخر بشكلالتسلطي والقسوة، وعدم تقديم التشجيع والتعزيز لألبناء 
االجتماعية، وضعف  األبناءتسبب نقصًا في مهارات الزائدة  الحمايةأيضًا استخدام أسلوب 

كما ، والذي يعد هو المدرب األساسي واألكثر أهمية للمهارات االجتماعية الوالدينالعالقة مع 
تكون فمن الوالدين،  ي، أي أن األبناء قد يرثوا السلوك االنسحابوراثيةأنه يعود إلى عوامل 
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انعزالية خجولة، ومن الممكن أن تستمر لديه الشخصية االنسحابية التجنبية  وائيةشخصيته انط
  .طيلة حياته إذا لم يخضع للعالج النفسي

 :على االضطرابات السلوكية تعقيب الباحثة
وتوافقه،  في تكيف الفرد وتؤثر مشكلة كبيرةتعتبر االضطرابات السلوكية واالنفعالية 

 هاسباب ولكنالعديد من األ، ولالضطرابات السلوكية بضغوط نفسية شديدة نسبياً  ترتبطفهي 
 لألسباب تبعاً  وذلك الشديدمنها المتوسط و منها و  فمنها البسيطالتأثير، ليست بدرجة واحدة في 

بسبب اختالف اختصاصات كثر من تعريف لالضطرابات السلوكية أهناك ف ،دت لذلكأالتي 
لعدم توفر تعريف متفق و  ظرهم، أيضًا بسبب تعقد االضطراب نفسه،ووجهات ن األخصائيين

ولكن من خالل ، صعوبة قياس السلوكو  ،تباين السلوك والعواطفو  ،عليه للصحة النفسية
التعريفات تبين أنه عبارة عن انحراف السلوك عن السلوك الطبيعي العادي المألوف، ويكون 

كثر من تصنيف أهناك و ايير وثقافة المجتمع، وخروجه عن قيم ومعغير مقبول اجتماعيًا، 
مثل الدليل التشخيصي الرابع االضطرابات اإلكلينيكية والحاالت األخرى، لالضطرابات السلوكية 

اضطرابات الشخصية والتأخر العقلي، الحاالت الطبية العامة، المشكالت النفسية واالجتماعية 
رابات طمسؤولة عن االضالسباب لعوامل واألاكما تضمن والبيئية، الفحص اإلجمالي لألداء، 

 األبناءثيرها الكبير في تنشئة أوت سرةاألمثل  عوامل بيئيةو  ،البيولوجيةومنها األسباب السلوكية 
رابات طساليب التنشئة الخاطئة تسبب حدوث االضأسرة و فراد األأوالعالقات السلبية بين 

لى العصيان إ حياناً أالتدليل والحماية الزائدة تؤدي فالمعاملة التي تتسم ب المراهقين،السلوكية عند 
بناء والذي يعزز سلوب التفرقة بين األأما أ، واالتكاليةونوبات الغضب، وعدم الشعور بالمسؤولية 

عدوانية موجهه نحو الذات ونحو  بسلوكياتفي النفوس الحقد والرفض الذي قد يعبر عنه 
في حدوث  كبيراً  سرة كلها تلعب دوراً ذج السيئة في األسرة ووجود النمان حجم األأكما ، خريناآل

، أيضًا المدرسة لها أثر كبير في تكيف المراهق وعدم المراهقيناالضطرابات السلوكية لدى 
 ، حيث أن  سباب االضطراب السلوكيأالنظريات التي تفسر  تكيفه، أيضًا تتضمن هذ المبحث

 ،متعلمة السلوكياتر السوي متعلم ومعظم ن السلوك السوي وغيفسرت أ النظرية السلوكية
 للصراع بين مكونات الشخصية، والتي فسرت السلوك المضطرب بأنه نتيجة النظرية التحليلية

 بالسلوكياتيتمثل الذي و  السلوك العدوانيوتضمن أشكال االضطرابات السلوكية والتي منها 
وامر وسلوك فوضوي أورفض  خرين من تخريب وضربريبية الموجهة نحو الذات ونحو اآلالتخ

من السلوكيات المتعددة وتكون هذه السلوكيات بشكل متكرر وشديدة و  ،في غرفة الصف وغيرها
وتضمن القلق االجتماعي والذي يوصف بأن خوف  ،و بدنيأما لفظي إوالسلوك العدواني 
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وف من خملحوظ وقلق شديد واالرتباك ورفض المشاركة والتفاعل في المواقف االجتماعية وال
يصف خرين، فيلجأ المراهق إلى االنسحاب االجتماعي والذي التقييم السلبي من قبل اآل

خرين وعجز في وضعف االتصال وقلة التفاعل مع اآل باالنعزال اجتماعياً  المضطربين سلوكياً 
  .المهارات االجتماعية والهروب من المواقف المحبطة ومصادر القلق والتوتر
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  الثاني حورالم
 Family Socialization Stylesسرية ساليب التنشئة األأ

بناء وتربيتهم، هم المؤسسات االجتماعية المسؤولة عن تنشئة األأسرة من تعتبر األ
دوارهم االجتماعية أ إشغالوتزويدهم بالمهارات االجتماعية والقابليات التي تمكنهم من 

 عادة بنائه وتنميته، وصوالً إ، ويسهمون في عملية لمجتمعة التي من خاللها يخدمون اوالوظيفي
 هدافه الغائية.ألتحقيق 

سلوك ال عن وهي عبارة ،أساسيات التنشئة االجتماعية تعتبر واحدة منالتنشئة األسرية و 
سواء  ،متهانمو شخصي على األبناء وعلىيؤثر  مماو  ،الوالدين أو أحدهما كال يصدر عنالذي 
اتجاهاتهم المختلفة كافة علماء النفس بحيث أن لوك التوجيه والتربية أم ال، قصد بهذا السي كان

في وكبير  بالغ أثرساليب التربية التي يتبعها الوالدان في تنشئة أبنائهم لها أعلى أن أجمعوا 
، في المستقبل و في نوعية االضطرابات التي يتعرضون لها )صباح األبناء تشكيل شخصيات

    (. 61م، ص2116

 سرية:التنشئة األ
الدين اإلسالمي سبق كافة النظريات والمدارس في التأكيد على أهمية العالقة الفطرية 

ذلك في  ، وأن األبناء نعمة من اهلل تعالى على عباده، ولقد بين اهلل تعالىبين الوالدين واألبناء
ْزَواًجا وََجَعَل  قوله: 

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ِْن أ ُ َجَعَل لَُكم م  ْزَواِجُكم بَنَِي وََحَفَدةً  َواَّلله

َ
ِْن أ لَُكم م 

ِ ُهْم يَْكُفُرونَ  فَبِاْْلَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِت اَّلله
َ
ي ِبَاِتۚ  أ َِن الطه   [72]النحل:    َوَرزَقَُكم م 

بأنها عبارة عن الطريقة التي يتعامل بها األب واألم مع أبنائهم التنشئة األسرية وعرفت 
وتفاعلهم وتنشئتهم لألبناء خالل كافة مراحل العمر، وذلك كما يدركها األبناء ومن  في تربيتهم

 (.145م، ص1989، تلك األساليب الدفء، اإلهمال، الرفض، عدم االتساق )إسماعيل

و أب نها كل سلوك يصدر من األأب التنشئة األسريةساليب أ( فعرف 1989ما كفافي )أ
و أنمو شخصيته، سواء قصد بذلك السلوك التوجيه  ىوعل الطفل ىو كليهما، ويؤثر علأم األ

 -التحكم –التذبذب –الحماية الزائدة -القسوة –الرفضساليب التالية )م ال، ويحدد األأالتنبيه 
  (.56م، ص1989، كفافي( )الشعور بالذنب –ثارة القلقإ –التفرق –همالاإل

 طار إفي  لتنشئة األسريةألساليب ادراك الطفل إ ىنها مدأب (م(1996وعرفها عسكر 
 دراك الطفل للدفء والمحبة إالتنشئة االجتماعية في اتجاه القبول الذي يتمثل في 
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و في اتجاه الرفض أو غير لفظية، أمان، بصورة لفظية والعطف واالهتمام واالستحسان واأل
رهم بالمرارة و شعو أدراك الطفل لعدوان الوالدين وغضبهم عليه واستيائهم منه، إالذي يتمثل في 

هانته وتأديبه من خالل سلوك إنه وتعميد أمل واالنتقاد والتجريح والتقليل من شوخيبة األ
غير محدود بصورة  همال ورفضه رفضاً الضرب والسب والسخرية والتهكم والالمباالة واإل

 (.239م، ص1996، عسكر)غامضة 

بارة عن اإلجراءات إلى أنماط التنشئة األسرية بأنها عم( 1996) شارت قنـاويأو 
واألسـاليب التـي يتبعها الوالدان في تنشئة أبنائهم اجتماعيًا، أي تحويلهم من مجرد كائنات 

إلى كائنات اجتماعية، وما يعتنقاه من اتجاهات توجه سـلوكهم فـي هـذا المجـال  بيولوجيـة
كسابهم المعرفة وأنماط السلوك والقيم والرموز وطرق التعامل والتفكير م، 1996، قناوي) وا 

 (.83ص

التفاعل االجتماعي، وتهدف ى ، تقوم علة تعلم وتعليم وتربيةنها عمليأوعرفها زهران ب
، ومعايير معينة، واتجاهات مناسبة، ( سلوكاً شيخاً  –راشداً  –مراهقاً  –طفالً اكتساب الفرد ) ىلإ

معها، وتكسبه الطابع  ال دوائر اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته، والتوافق االجتماعي
  (.154م، ص2115، االجتماعي وتيسر له االندماج في الحياة االجتماعية )الكندري

نها نتاج العمليات التي يتحول الفرد بها من مجرد كونه كائن أووضحها فؤاد البهي ب
شخص اجتماعي، وتمتد لتشمل كل ما يحدث للفرد حتي يتوافق بسلوكه مع  ىلإعضوي 

  (.4م، ص2117، دحمأعة وألسلوب حياتها )معايير الجما

سرية تالحظ الباحثة من خالل استعراضها للتعريفات السابقة ألساليب التنشئة األو 
بناء، سواء واألاآلباء والتربوية للتفاعل والتعامل المتبادل بين  ةباعتبارها تمثل العملية النفسي

ساليب وهما تتمثل في نوعين من األنها إو غير مباشرة، أكان هذا التفاعل بطريقة مباشرة 
من خلق جو من الود والمحبة والتفاهم وتحقيق األ ىساليب سوية تعمل علأحدهما أمختلفين 

ساليب أخر سلوب الديمقراطي، والنوع اآلسلوب التقبل واالحترام والتسامح واألأواالستقرار مثل 
، والعقاب، همال والنبذإلسلوب القسوة واأخلق شخصية مضطربة، مثل  ىغير سوية تعمل عل

تعبر  التنشئة األسريةن أمضمون  ىنهما يؤكدان علأال إسلوبين وبالرغم من االختالف بين األ
دراك إبناء في عملية التربية، وكيفية اتجاه األ اآلباءشكال التعامل المختلفة من قبل أعن 
الضطراب النفسي لديهم، حدوث ا ىمد ىلإساليب هو العامل المهم الذي يحدد بناء لهذه األاأل
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نماط المتبعة في التربية تحديد األ ىعملية التربية والتنشئة وتعمل عل أفمنذ والدة الطفل تبد
 .التنشئة األسريةساليب أوالتي تعكس 

ساليب التي يمارسها مجموعة من األبأنها  أساليب التنشئة األسرية تعرف الباحثةو 
يجابية إما إهم خالل تربيتهم، وقد تكون هذه األساليب بناء في كافة مواقف حياتمع األ اآلباء

ما ا  يجابية، و ا  بناء شخصية قوية و  ىتعمل عل التيسلوب الديمقراطي، والتقبل والمساواة مثل األ
بناء  ىسلوب التسلطي والقسوة تعمل علهمال واألساليب سلبية غير سوية مثل النبذ واإلأتكون 

 شخصية مضطربة.

 ية:سر هداف التنشئة األأ
ولية له، شباع الحاجات األإعن طريق  الفردنسانية، وتكوين ذات تكوين الشخصية اإل -

المجتمع والثقافة خرين ومع مطالب ن يجد نوعا من التوافق مع اآلأبحيث يستطيع فيما بعد 
 .التي يعيش فيها

 مور، ويعود نفسهويكون له رؤيته الخاصة في األ ،نفسه ىتطيع الفرد االعتماد علن يسأ -
 شراف الوالدين عليه.إحل مشكالته بنفسه، مع ى عل

يجابي مفهوم الذات اإل ىالفرد، مثل التأكيد عل ىلمفاهيم والقيم الخلقية لداتكوين بعض  -
 مهماً  ن للوالدين دوراً أالفرد، خاصة  ىهنا دور في تنمية الضمير لد الناشئة، ولألسرة ىلد

 (.165م، ص2115، القية ألطفالهم )الكندريخن يكونوا قدوة بغرس القيم الدينية واألأفي 

، حيث أن األسرة السليمة التي تتمتع بالصحة جتماعياالو تحقيق النضج النفسي عملية  -
في تحقيق النضج  لها دورسرة األو  النفسية االيجابية تكون العالقة فيها متزنة وسليمة،

 (.49م، ص2114، )مقحوت لألبناء واالجتماعيالنفسي 

 لألبناء االجتماعي الجو أن حيث التنشئة، لعملية الزمة يجابيةإ اجتماعية أجواء توفير -
 دوراً  منهما فرد كل أن حيث واألخوة، واألم األب من كاملة أسرة داخل وجودهم من يتوفر
 (.47م، ص2113، عمر بن) الطفل حياة في
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 العوامل المؤثرة في التنشئة األسرية:
في استخدام الوالدين ألساليب التنشئة األسرية ومن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر 

 تلك العوامل التالي:

 األسرة حجم : 

، أي أن األسرة ممارستها أساليبو  االجتماعية التنشئة عملية فيله تأثير واضح  األسرة حجم
قة العال نوعيةل محدداً  طرفاً  يعتبر الجماعة حجمكما أن الرعاية المقدمة لألبناء، تزيد من القليلة 
فراد كل منها بين األ المتبادلة الشخصية االتجاهات طبيعةى له تأثير عل أي الجماعة أفراد بين

 (.114م، ص2111، الخالق عبد)خراتجاه اآل
 لألسرة واالجتماعي االقتصادي الوضع: 

لة الوالدين طريقة معام جتماعي لألسرة له تأثير كبير علىاالقتصادي واال المستوى
سلبًا فذلك يوثر االقتصادي ضعيف  مستوىالأي عندما يكون ، لعالقة بينهماا نوعألبنائهما و 

ألنه لهم الحالة النفسية  لىأنه يؤثر ع اكمحدوث بعض األمراض، ويؤدي إلى  األبناء، على
ضع الشعور بالقلق واإلحباط، كما أن في حالة الفقر والو  يؤدي إلىينتج عنه حرمان ف

مضاعفة ساعات العمل، فيطول غيابه عن البيت، وذلك  االقتصادي السيئ يلجأ األب إلى
 (.19م، ص2112، ونجن)رافه ومراقبته لألبناء وتوجيههم يضعف إش

 (:أنثى- ذكر) الطفل نوع 
وأنه لهو دور في تحديد  الذات، مفهوم الطفل يعتبر متغير مهم يؤثر على نوع إن

 بقدر واالهتمام والعناية الرعاية كراالبن الذ عطىاألسرية، أي أن بعض األسر ت التنشئة أساليب
 من أكثر وميوله آرائه عن والتعبير الحركة حريةأن الذكر يعطي  ، باإلضافة إلىالبنت يفوق

 أن إال يمكن ال الذي األمر األب، خاصة الوالدين وآمال األنثى، وهنا يكون السبب هو تطلعات
 (.141م، ص2114، الظاهر) لنفسه الفرد رؤية على بظالله يفرز
 لألسرة والثقافي التعليمي المستوى: 

 بناء، فعندما يكوناأل تنشئةعملية  في كبير تأثيرله المستوى التعليمي للوالدين وثقافتهم 
لوا مع يتعام فهم ،األبناء لحاجات تقديراً  أكثر هماف والتعليم الثقافة من عالية درجة على الوالدان
 وتعليماً  ثقافة أقل الوالدين ، أما عندما يكونالواعي علميال األسلوب قائم على تعامل سليم أبنائهم
 أساليبإنما يتعامالن معهم ب الموضوعية، بالعلمية األبناء غير متسم مع تعاملهما أسلوب فيكون
 (.136م، ص2114، رالظاه) السيطرة أو الشدة أو القسوة أو اإلهمال
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 سرية:ساليب التنشئة األأسر فالنظريات التي ت
 تحليل النفسينظرية ال:  

لمعايير  الفردسرية عبارة عن عملية اكساب التنشئة األتؤكد المدرسة التحليلية أن عملية 
عقلية  ساليبأن هذه العملية تتم عن طريق أهذه النظرية فرويد والذي يعتقد  صاحبوالديه، 

ب، فالتنشئة تعمل لثواب والعقاساليب التعزيز القائم على اومن أبرز هذه األوانفعالية واجتماعية، 
لنفسي ثر العالقة الوالدية في النمو اأ على التحليلية تؤكد أيضاَ نماط السلوكية، تعزيز األ ىعل

سرة، حيث التي يتوطن لها الفرد من خارج األغفلت المؤثرات الخارجية أواالجتماعي للفرد، ولكنها 
 (.55م، ص2115، رد )عليةسرية للفعملية التنشئة األ ىن هذه المؤثرات الخارجية تؤثر علأ

واعتبر فرويد سرية في ضوء مراحل نمو الفرد وتطوره، التنشئة األ التحليلية نظريةال وتفسر
ن أبناء، أي ساسي في تشكيل ونمو شخصية األأبناء يمثل عنصر ن التفاعل بين الوالدين واألأ

 همأمن  اآلباء هذه النظرية رتعتبو لها دور فعال في عملية التنشئة،  اآلباءساليب التي يمارسها األ
فهو يقوم  ىخر أ ىلإأي عندما ينتقل الطفل من مرحلة  ،أبنائهمالمدركات االجتماعية في حياة 

تأثير  ىنظرية تؤكد علالن فإلشخص المحبب لديه، ومن هنا فعال اأيتقمص شخصية و و  بتقليدهم
جو كانت هذه الخبرات في  ذاإ، فىوللفرد، وخاصة الخمس سنوات األحياة ا ىالطفولة علخبرات 

ما أخرين، التوافق مع نفسه ومع اآل ىن الطفل يكتسب القدرة علإيسوده السعادة والعطف والحب ف
همال والحرمان، فان ذلك في جو يسوده الكراهية والحقد واإل ىولذا عاش الطفل خبرات حياته األإ

 (.18م، ص2118، تكوين شخصية مضطرة )الدويك ىلإ ىيؤد

  السلوكيةالنظرية:  

ن شخصية الفرد تتشكل من أهم جزء مهم في البيئة، و  اآلباءن أتفسر هذه النظرية 
 بناءاألعندما يقوم الوالدين بتقديم التعزيز للسلوكيات التي يقوم بها  وأنهمعهما،  خالل التفاعل

السلوكية ما فالنظرية  التي تم تعزيزها،بناء بالسلوكيات المرغوبة زيادة تمسك األ ىلإيؤدي  فذلك
الصفات  ىلإال تعزو شخصية الفرد  ، كما أنهالوكية متعلمة وثابتة نسبياً ال عادات سإهي 

الفرد الرغبة  ىل يخضع لعميلة التعلم، وتظهر لدالتفاع ابل للتفاعل الفرد مع البيئة، وهذالفطرية 
 األبناءعليها  يعاقبما السلوكيات التي أ، اآلباءات ألنها مقبولة من قبل في تكرار هذه السلوكي
 (.12م، ص2111، ن هذه السلوكيات تتالشي وتضعف )البلويإومع تكرار العقاب ف
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 :نظرية التعلم االجتماعي 

يتمثل في التعزيز وتقديم المكافآت الذي لتدعيم، و اهمية أ تؤكد هذه النظرية على
و أمادية  إماوهذه المعززات ة، لألبناء نتيجة الستجابتهم المقبول الوالدين يقدمهاالتي  والحوافز

يب سالأسلوب من أن الثواب أعلى تؤكد ها نأمرغوب، أي  سلوكاألبناء على  مدح معنوية مثل 
التعليم مثل  ن مبادئأين المثير واالستجابة، و تقوية الرابط ب ىالتي تعمل علو التنشئة السليمة 

، سرية )الدويكالتنشئة األساسي في عملية أطفاء والتعميم لهما دور الثواب والعقاب واإل
 (.19م، ص2118

قاب واإلطفاء والتعميم ن مبادئ التعليم العامة مثل التعزيز والعأ ىوتؤكد هذه النظرية عل
 دوالرد"ويعطي أصحاب هذه النظرية  ،سريةفي عملية التنشئة األ رئيساً  كلها تلعب دوراً  والتمييز
نمط التعزيز ل التعلم، والسلوك يتدعم أو يتغير تبعاً التقليد أهمية كبيرة للتعزيز في عملية  "وميلر

 (.76م، ص2115، )عليةالمستخدم أو العقاب

 سرية:ساليب التنشئة األأسالم و اإل
السالم حين دعا ربه في ميتها في قصة زكريا عليه أهبوية برزت صورها و الغريزة األ

نَت َخَْيُ الَْوارِثِيَ  تََذْرِن َربَ ُه َرِب  ََل  نَاَدى   َوَزَكرَِي ا إِذْ  :  ىقوله تعال
َ
 [  89]األنبياء:   فَْرًدا َوأ

بناء وبناء شخصياتهم في معاملة األ اآلباءهمية دور أة الشريفة شرحت حاديث النبوياأل يضاً أو 
و ينصرانه أالفطرة، فأبواه يهودانه  ى"كل مولود يولد عل يجابية، كما في قول النبي إبطريقة 

 (.16م، ص2114، )الغداني (1331: البخاري صحيحبخاري، الو يمجسانه ")أ

بناء وتربيتهم، وتقديم كان القدوة الحسنة في معاملة األ النبي حيث بينت الباحثة أن 
 اآلباءنه لم يقر الشدة والعنف في معاملة أالحلول ألخطائهم بالرفق والعطف والحنان، كما 

بناء نوع من فقد الرحمة، والجفاء في معاملة األن الغلظة أ لألبناء، واعتبر السول الكريم 
 بن األقرع وعنده علي بن الحسن  اهلل رسول قّبل: )قال عنه اهلل رضي هريرة أبي فعن

 إليه فنظر أحًدا، منهم قّبلت ما الولد من عشرة لي إن: األقرع فقال جالسًا، التميمي حابس
 (.5996: صحيح البخاريخاري، الب) (ُيرحم ال َيرحم ال من: قال ثم   اهلل رسول

 سرية:ساليب األتصنيف األ
خر حسب معايير ألسرية متنوعة وتختلف من مجتمع آلأن أساليب التنشئة ا الشك

وثقافة وعادات وقيم كل مجتمع، أيضًا تختلف داخل المجتمع الواحد من منطقة ألخرى، فهناك 
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بناء مثل عمل األب واألم، ارتفاع ظروف عديدة تحكم على األسرة وعلى طريقة تعاملهم مع األ
نسبة التعليم ونسبة التدين، كثرة الضغوطات واألزمات التي يمر بها كل مجتمع وخصوصًا 
مجتمعنا الفلسطيني وباألخص المجتمع الغزي لما يعانيه من حروب وحصار وقطع الرواتب 

 أبنائهم.الوالدين مع تعامل وغير ذلك من األزمات التي لها أثر كبير على طريقة 
ساليب تصنيف ول التصنيفات لهذه األأسرية، ومن ساليب التنشئة األأوقد تعددت 

ساس بعدين وهما التقبل أ ىن عل2ن(، فهو صنف سلوك الوالديSymonds,1939سيموندز )
( بتعديل بعدي الحب والكره وبعدي السيطرة Chonce,1954يضا قام تشانس )أمقابل الرفض، 

، ثم ظهر نموذج شيفر (خامل، نشط)، و(سلبي ، يجابيإ ) ن هما بعدخريآوالخضوع، ببعدين 
، االستقالل)المعاملة الوالدية ببعدين هما  ألساليب  (Becker & Scheafer,1959) وبيكر
 & Fertel) يضا كما توصل كل من شيء وفيرتلأ (،العداء ،الحب)، و(الضبط

Schea,1959)  (الضبط  ،االستقالل)ن، وهما إلى نفس النمـوذج فـي البعدين السابقي ،
التقيد، والقبول، الرفض  -التسامح ، كما ُذكر البعدان السابقان تحت اسم(العداء ،الحب)و

 (.13م، ص2111، )الشيخ

تتمثل في طريقة تعامل  سوية يجابيةوبناًء على ذلك فإنه يوجد أساليب تنشئة ومعاملة إ
حب والعطف والتشجيع وبناء الثقة لدى األبناء مبني على ال يجابيإبشكل  بناءمع األ الوالدين

في المنزل توفير  األبناءاحترام شخصية  ىعلالقائم سلوب الديموقراطي األومن تلك األساليب، 
والذي يعتمد على  أسلوب التشجيع و المكافأةونها، باإلضافة إلى كافة المعلومات التي يحتاج

، مامإلى األ مفـي المواقف بطريقة تدفعه مـــوف بجـانـبـهوالـوقـ موتشجيعـه الوالدين ألبنائهممساعدة 
 .سلوب التربية بالقدوة، وأسلوب التقبل واالهتمامأيضًا من األساليب اإليجابية أ

خاطئة يجب السوية و الوالمعاملة غير هناك عدة أساليب للتربية  أن الباحثة وترى
وأسلوب إثارة  همال والحماية الزائدةاإلو والصرامة ومن هذه األساليب التسلط والقسوة  ،تجّنبها

والتذبذب في معاملة األبناء وعدم االستقرار على أسلوب  والتهاون والتراخي، ،األلم النفسي
نشاء شخصية إ ىلإوتوافقهم النفسي، وتؤدي  بناءشخصية األ ىثر سلبي علأ معين، والتي لها

نفسهم ومع أدان الثقة بالنفس والتوافق مع بناء الشعور باألمن وفقفقد األ يضاً أ، سلوكياً  مضطربة
  .انحرافات في النمو النفسي واالجتماعي للفرد ىلإخرين، وبالتالي تؤدي اآل
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 هي:الدراسة الحالية ف تناولتهاأما أساليب التنشئة األسرية األكثر شيوعًا والتي 

 Authoritative سلوب الديمقراطي: األ -والً أ

ء المستخدمون لهذا األسلوب من أبنائهم أن يتصرفوا ن اآلباأ( (Shaw,2008وضح 
بنضج وحكمة، ولذا فإنهم يستخدمون معهم أسلوب التعزيز أكثر من أسلوب العقاب لتحقيق 
أهدافهم، كما أنهم يستخدمون أسلوب الشرح والتفسير ليساعدوا أبناءهم على فهم أسباب ونتائج 

بية لردود أفعالهم، وتوفير الدعم والجو اآلمن سلوكياتهم من خالل الحوار، واالستجابة االيجا
( ويعد هذا األسلوب من أفضل Berk,2000الحميمي المليء بالمشاعر الدافئة، وذكر )

األساليب الوالدية كونه األكثر مرونة، إضافة إلى تأكيده على الحزم، والتزام األبناء بالقوانين 
اطي حازم ينظم ويحترم كاًل من حقوق اآلباء إّن معاملة الطفل بأسلوب ديمقر  ،والقواعد العامة

واألبناء من شأنه أن يؤثر تأثرًا إيجابيًا على األبناء حيث يتطور لديهم توكيد وضبط الذات، 
والشعور بالرضا، وتقدير الذات المرتفع، واالعتماد على الذات، والتحصيل الدراسي المرتفع 

  (.67م، ص2111، )البدارين

سلوب أسلوب الديمقراطي ن العائلة التي تتخذ األأ( م2000ووضح أحمد الزغبي )
واجتماعية، ولديهم الرغبة في  كثر نشاطاً أ ابناء يكونو فان األ، بناءرئيسي  في التعامل مع األ
 (.18م، ص2111، االكتشاف والتطلع )لشيخ

بناء تساعد سرة التي تستخدم هذا النمط مع األن األأ ىلإم( 1993)شار الشلبي أ كما
كشف مكنونـات الشخصية، فاألسرة الديمقراطية تسمح ألفرادها جميعًا صغيرًا وكبيرًا  ىلع

بالتعبير عما يدور في أنفسهم بحرية وتلقائية، وتتيح لهم حرية النقد والتعبير عن شعورهم 
سرة الديمقراطية التي تقدم ألبنائها أن األAdle)  بالرضا أو السخط عما يدور حولهم، وأكد) أدلر

عليالت وتفسيرات لقوانينهم وتوقعاتهم المتعلقة بالسلوك، ينتجون أبناء يتمتعون بالثقـة فـي قيمهم ت
سرة المتسلطة ما األأوأهدافهم ويدركون القوانين كما يتمتعون باالستقاللية في اتخاذ القرارات، 

  (.11م، ص2116، العطوي(فأبنائها يتصفون باالعتمادية والتردد وضعف الثقة 

 Authoritarianسلوب التسلطي: األ – ياً ثان
الصغار من خالل استخدام  ىي الكبار علأنه فرض ر أ( عرف التسلط م1999الزهيري )

، الزهيريلم النفسي )ثارة األإو أو الحرمان ألحاح ساليب صارمة حازمة مثل الضرب واإلأ
  (.114م، ص1999
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لقاء إهل مثل قوم بها األسلوب له عدة صور ين هذا األأ( م2004ذكر عبد المعطي )
سلوب العقاب أتباع إ ىلإوامر والنهي عن الممنوع بطريقة صارمة وحازمة، باإلضافة األ

ن هذه الفئة أكد سيموندل أ، رمو والتجريح، وعدم مشاركة األبناء في القرارات والمناقشة بكافة األ
وقت، كل ال يرمة فن معاملتهم معه صاأالمراهق، و  ىيقومون بفرض السيطرة عل اآلباءمن 

مستويات غير مالئمة لعمره ونضجه، وقد يقاوم  ىلإدفعه  يضاً أ، و حيث يقومون بتهديده وتأنيبه
المراهق هذا األسلوب، ألنه قد يعيق استقالله، وهنا تكون مشاعر االبن مليئة بالحقد والقلق، 

لوب، متمثل هذا لألس ويكون رافض لهذا األسلوب من المعاملة، وقد ينفجر المراهق رافضاً 
سلوب يلعب دور في حياة المراهق وشخصيته، الرفض بالعصيان والتمرد والعدوان، اذن هذا األ

اضع لسلطة ويصعب عليه التكيف في حياته، ويصبح المراهق خ فهنا يكون المراهق مضطرباً 
 (.71م، ص2115، الرفض وفاقد للثقة بالنفس )علية ىالوالدين، غير قادر عل
األسـلوب بالضـبط المرتفع والتقبل المنخفض، ويضع الوالدان فـي هـذا  ويتصـف هـذا

الـنمط القـوانين ويتوقعـان إتباعهـا دون نقـاش، ويؤكـدان علـى العمـل الجـاد واالحتـرام والطاعـة مـن 
 ضعونعندما ينهم قبـل األبنـاء، وألن األهـل المتسـلطين ال يهتمـون بحاجـات األبنـاء ورغبـاتهم، فـأ

اآلراء أمـامهم ال يفتحون باب النقاش، ويعتقـدون بأنـه يجـب أن يشـكلوا سلوك أبنـائهم، ويتحكمـوا 
خدام العقــاب بمــا يريــدون باســت أبنائهمبهـم ليتماشـوا مـع المعـايير التـي يضـعونها، ويلزمـون 

بفـــرض آراءهـــم دون مراعـــاة آلراء أبنـــائهم  وهـــو أســـلوب يقـــوم بـــه الوالـــدان، الجســدي غالبــاً 
  (.7م، ص2111، )البلوي

بناء سلوب التسلطي الصارم في المعاملة مع األن األأ( م2001كد وفيق مختار )أو 
قتل التفكير  ىلإشخصيته وجوهره، باإلضافة  ىريغ الفرد من محتواه، والقضاء علتف ىيعمل عل

مواجهة مصاعب  ىعل ير قادرغقيق شخصيته، ويكون المراهق االبداعي ليه، وحرمانه من تح
   (.18م، ص2111، وضغوطات الحياة واالنسحاب من الواقع )الشيخ

أن األطفال العدوانيين  ( Mackel et Allne،1984مشال)وأظهرت دراسة ألين و 
%(  90، 80) أنللقسوة والنبذ من الوالدين، و  قد تعرضوا والمتأخرين دراسياً  والمضطرين انفعالياً 

من األطفال الجانحين كانوا في طفولتهم ضحايا سوء المعاملة الوالدية والنبذ والتسلط الذي 
  (.35م، ص2112، مينأ)عاشوه في طفولتهم 

 سلوب الحماية الةائدة:أ -ثالثاً 

حدود، مع  والخوف بدون، عن فرض الوالدين الحماية الزائدة على األبناء وهو عبارة
عليهم،  بناء خوفاً التدخل في كافة شئون األ ىعل اآلباء، وحرص عليهمر دائم توقع حدوث خط
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نجاز المهام والواجبات الموكلة لألبناء، فال يمنحان لألبناء الفرصة التخاذ القرارات إوالتدخل في 
بناء من الوالدين الفزع والقلق الدائم حول سالمة األ يراود يضاً أو تحمل المسئولية، أبأنفسهم 

بناء الفرصة من التعلم حرمان األ ىلإو التعرض للخطر، فالحماية الزائدة تؤدي أرض الم
 خرين،فشل في التكيف والتوافق مع نفسه واآل ىلإبناء واكتساب الخبرات، وذلك يعرض األ

م، 2118، بناء بالضعف والهشاشة عند مواجهة المواقف )الحربيشعور األ ىلإ ضافةوباإل
 (.44ص

 ن الحماية الزائدة والرعاية المفرطة للطفل وشدة الخوف أ م(2001) ويذكر خزعل
من تعرضه للخطر  هل يبعدون الطفل عن القيام بعمل أي شيء لوحده خوفاً عليه يجعل األ

سلوب يتضمن اإلذعان لمطالب الطفل جميعها مهما كانت شاذة أو هذا األ يضاً أواألذى، 
صرار الطفل على تلبية جميع مطالبه  دون مراعاة للظـروف الواقعية، أو عدم توفر غريبة، وا 

 -اإلمكانات، وتظهر الحماية الزائدة للطفل بثالثة طرق مختلفـة هي: االتصال المفرط بالطفل
نمو النمو  ىسلوب يؤثر علمنع الطفل من السلوك االستقاللي، وهذا األ -التدليل المستمر

وعدم تحمله لمواقف الفشل واإلحباط  المتكامل للطفل، من حيث عدم تحمل الطفل للمـسؤولية،
في حياته، وتوقع اإلشباع المطلق لحاجاته مـن المجتمع فيما بعد، ونمو نزعة األنانية وحب 

 (.26م، ص2111، التملك )حمود

 همال : اإل – رابعاً 

همال، وترك  أسلوب اإلهمال يتمثل في مدى معاملة الوالدين أبنائهم بعدم رعاية ونبذ وا 
تشجيعهم وتعزيزهم، وأيضًا ال يحاسب الوالدين أبنائهما على أخطائهم، وال يهتما  األبناء دون

شعور األبناء بعدم  حية المأكل والملبس، مما يؤدي إلىبمشاكلهم، وال يهتما برعايتهم من نا
اهتمام ورغبة والديهم بهم، ويشعر بعدم الرغبة بوجوده وضعف االنتماء لألسرة، وأيضًا افتقار 

  (.27م، ص2118، للرعاية والتوجيه يجعلهم فريسة لالنحراف )أبو عبيداألبناء 

( توصلت إلى أن االهمال من أهم المشكالت  RUTTER،(1985دراسة روتر 
العائلية التي تسبب انحرافات حادة في السلوك لألطفال، وأن األطفال ذوي المشاكل السلوكية 

  (.33م، ص2112، مينأ)ل غالبا ما يأتون من بيوت تعاني من مشكلة اإلهما
  األم رغبة األسرة مع بعضها وعن تفكك العائلة وعدم توافق عدم كما أنه ينتج عن

 ، كما أيضًا سبب ألي فيه مرغوب غير كان مجيئهم أن تشعر حيث أنها األبناء  في
  الهاتف على تتحدث معظم يومها واجباتها حيث انها تقضي تعرف ال مهملةتوجد أمهات 
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 التلفزيون، ومعاناة األب من الضغوطات  أمام أو جارتها في مجالسة أو اتهاصديق مع
  (.56م، ص2115، مرشد) العديدة

ومن خالل العرض السابق لبعض أنماط أساليب التنشئة االسرية تالحظ الباحـثة أنه يوجد تباينًا 
سرية في التنشئة األ ساليبأن أسرية )سلبية، إيجابية(، و واختالفًا في تحديد أنماط التنشئة األ

ثناء طفولتهما، أبناء تختلف للعديد من العوامل، منها ما اكتسبه الوالدان مع األ اآلباءتعامل 
، باإلضافة إلى اختالف ثقافة ومعايير كل بوه من خبراتهم العملية والعلميةما اكتس ىلإباإلضافة 

 مجتمع على حدة.

كيات تصدر عن الوالدين بقصد التربية أساليب التنشئة األسرية عبارة عن سلو حيث أن 
والتوجيه والتعليم، وهي تعد من العوامل التي تؤثر في شخصية األبناء وسلوكياتهم، ويوجد هناك 

، وأيضًا هناك والقدوة الحسنة أساليب معاملة إيجابية مثل األسلوب الديمقراطي، والتشجيع
 قسوة والتسلط والتذبذب بالمعاملة.الأساليب سلبية وتؤثر بشكل سلبي على حياة األبناء مثل 

 ىبناء علتشجيع األباستخدام أساليب التنشئة السليمة مثل سرة ن قيام األأالباحثة  وترى 
هدافهم أشباع ميلوهم وتحقيق وا  تحفيزهم  ىالعمل عل يضاً أوالنجاح والتفوق، و  نجازالعمل واإل

حب  ىمنافسة لديهم، ومساعدتهم علتنمية روح التحدي وال ىواكتساب المهارات، ومساعدتهم عل
مثل  ن يكون مادياً أمالهم وطموحاتهم وتنمية مواهبهم، وهذا التشجيع ممكن أاالستطالع وزيادة 

تنمية قدرات ومواهب  اآلباء ى، أي علرمثل عبارات المدح والثناء والشك و معنوياً أالهدايا، 
 نفسهم ومع المجتمع.  أهم توافق مع ، ويجعل لديتهمتنمية في شخصي ىلإن ذلك يؤدي بناء ألاأل
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 الثالث حورالم
 Social Media  مواقع التواصل االجتماعي
ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وهذا العالم  مواقع التواصل االجتماعي أصبحت جزءاً 

كثر حساسية، أنهم المجتمع وخاصة فئة المراهقين أل فئاتاالفتراضي له تأثير كبير على جميع 
سرع وأنجح وسائل أغيرها من شات واليوتيوب و  سنابالرام و غوالتوتير واالنست الفيس بوكيعتبر و 

 .شخاصالتعارف بين األاالتصال و التواصل و 

صعب جدًا وغير عن استخدام التواصل االلكتروني  صبح االبتعادأوفي هذا الوقت 
صبحت هذه أة وتوفرها بكثرة و هزة االلكترونيجكية واألذوفر الهواتف المحمولة ال، وذلك لتسهل

نترنت وعمل صفحات شخصية اال ىلسهولة الحصول عل يضاً أالجميع، و  الهواتف في متناول
 ومجانية.

 تعريف مواقع التواصل االجتماعي:
وعرفت بأنها عبارة عن مجموعة من األنماط من االتصال اإللكتروني من خالل شبكة من  -

رسال  موضوعاتة أو أسئلرسال االنترنت ومن خاللها يمكن إ إجابات على الموضوعات وا 
 ا.المتناولة، أو إصدار أية استجابات أخرى تجاهه

Corich, Kinshuk& Hunt,2004, P.4)  ) 

مجموعة من عبارة عن نها أبمواقع التواصل االجتماعي ( م2009خرون )آالعمران و  عرفو  -
فراد في بيئة مجتمع ين األشبكة اإلنترنت ظهرت مع الويب، وتتيح التواصل ب ىالمواقع عل

  (.9م، ص2113، و انتماء )الزهرانيأافتراضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام، 
 شترك فيها بإنشاء موقع خاص بهمنظومة من الشبكات اإللكترونية تسمح للم بأنها تعرف -

االهتمامات والهوايات أو نفس نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم بربطه و 
 (.5م، ص2114 ،غزال) ئهقاأصدمن 

تسمح لمستخدميها التي و  ،(Web2نها مواقع من الجيل الثاني للويب )أبت عرفكما  -
و انتمائهم، ومن خالل هذه أالهتمامهم  التواصل عبر العالم االفتراضي، الذي يجمعهم وفقاً 

المواقع،  هداف تلكأ فكار والرسائل، حيث تتنوعتم تبادل المعلومات والملفات واألالمواقع ي
تكوين  ىلإخر يهدف ن الصدقات، والبعض اآلالتواصل العام وتكو  ىلإفمنها يهدف 

  (.171م، ص2114، خرون، ـوآشبكات اجتماعية في نطاق محدود )كنعان
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ويعرفها موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة "هي مجموعة صفحات ويب مرتبطة مع بعضها  -
ارة مواقع الويب عبر اإلنترنت، وتختلف البعض، ومخزنة على نفس الخادم، ويمكن زي

ناك أهداف مواقع الويب، فمنها ما هو لإلعالن عن المنتجات ومنها ما يبيعها، كما أن ه
ويوجد ما ويب، منتديات للنقاش والحديث بين مستخدمي الأو  مواقع للمحادثة )الدردشة(

عنه ومواضيع أخرى،  يعرف بالمدونات وهي مواقع ويب يسرد فيها مؤلفها ما يريد الكتابة
 (.5م، ص2114، غزال) كما يمكن للزوار الرد على ما يكتب

 التي بأنها المواقعباحثة مواقع التواصل االجتماعي وبعد سرد التعريفات السابقة تعرف ال
 آخرين ُمستخدمين مع عالقات وتكوين شخصّية مجانية، حسابات إنشاء للُمستخدمين تُتيح

واتس  فيسبوك، مواقع وُتعدّ فكار واآلراء والملفات والصور، لمعلومات واألوتبادل ا نفسها، للمواقع
 .المواقع هذه على أمثلةً  ويوتيوب اب، انستغرام، سناب شات

 نشأة مواقع التواصل االجتماعي: 
واخر القرن العشرين حيث ظهر موقع أفي ظهرت مواقع التواصل االجتماعي 

Classmates .com  موقع  بعده جاءثم  ،(م1995) عام SixDegrees.com ، ومن خاللها
 أما في ،صدقاءل رسائل لمجموعة من األرساا  و  صفحات شخصية للمستخدمينفتح اعتمدت 

تزويد مستخدميها بما يبحثون عنه من محتويات  ىانترنت تقوم عل شبكات انتشرتالتسعينات 
هو Web 2لجديد من الويب والمبدأ الذي يوفره الجيل ا ت،ع انترنعبر شبكة بث مكونة من مواق

مواقع التواصل ، كما أن (7م، ص2111، مشاركة المستخدمين في محتويات المواقع )فضل اهلل
ومن ( Web1.0ول من الويب )الجيل األمرحلة  بمرحلتين في نشأتها وتطورهامرت االجتماعي 

 جرس، وموقع سكس و م((1995في عام  Classmatesشبكة كالس ميتس  المواقع برز هذه أ

Sixde grees.com (1997) ،والمرحلة ، صدقاءألموقع سمح للمشتركين بعمل قوائم وهذا ا
 تأضافمن التطبيقات التي  مجموعة ىويحتوي عل( Web 2.0الثانية الجيل الثاني من الويب )

ات الملفالمدونات ومشاركة  مثلشعبية كبيرة لعالم االنترنت بسبب التطبيقات المعاصرة 
 (.35م، ص2116، خرونوآ )الكحل، موسوعة الويكيبيديا هاومنوالمعلومات، 

 نواع مواقع التواصل االجتماعي:أ
فتح ملفات وصفحات شخصية لكل مستخدم،  ىعل: وهذه المواقع تعتمد مواقع شخصية -

ب ات والصور مثل الفيس بوك والواتس وتوفر له فرصة التراسل والتعارف ومشاركة الملفا
 وغيرها.
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صحاب العمل والشركات، وهذا أو أاقع ترتبط بزمالء المهنة الوحدة هذه المو : و مواقع عامة -
النوع من المواقع يعطي للمستخدمين ملفات شخصية تتضمن السيرة الذاتية والخبرات 

 (.9م، ص2111، فضل اهلل)والدراسات التي قاموا بها خالل عملهم 

 مميةات استخدام مواقع التواصل االجتماعي:
 (56م، ص2116، )النيربو(، 68م، ص2117، العتيبي)و، (34م، ص2113 ،ذكر )المطيري

 مجموعة من مميزات مواقع التواصل االجتماعي وهي كالتالي:

المعروفين وتكوين شبكة  فراد المعروفين وغيرمناسبة للتواصل االجتماعي بين األوسيلة  -
 اجتماعية كبيرة.

 فكار. ددة وتنوع في هذه المعلومات واألعطياف متأفكار واآلراء والمعلومات بين تبادل األ -

خبار بعة األفكار، للتعارف، ومتافمنها التعليمية ومواقع لنشر األ متنوعة االستخدام -
 حداث.واأل

 نحاء العالم.أمانية، أي يمكن التواصل من كافة نها تلغي الحدود المكانية والز أعالمية أي  -

  .نها مواقع مجانية االستخدامأاقتصادية حيث  -

تسهيل عمية ربط الخبر ألكبر  ىء، وتوفر روابط كأيقونات تعلم علنشانها مواقع سهلة اإلأ -
 عدد من المتابعين.

كبر قدر من الملفات أنها تتيح للمستخدم تحزين أغير محددة من التخزين، أي مساحة  -
 والمعلومات والصور.

 استخدام مواقع التواصل االجتماعي: ىثار المترتبة علاآل
لك االنتشار الواسع لمواقع التواصل االجتماعي، واالستخدام المتزايد لت بالرغم من

 و السلبية.أيجابية سواء كان من الناحية اإل استخدامها ىثار مترتبة علأالمواقع، هناك 
 يجابية: ثار اإلاآل 

 نسانية واجتماعية طبيعية وفطرية للتواصل.إتلبية حاجات  -

 والتعارف. تكوين الصداقات والبحث عن األصدقاء  -

 الوظائف. ىالمساعدة في الحصول عل يضاً أ، و رخباسرعة نشر المعلومات واأل -
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 يجابية والجيدة.ترسيخ القيم اإل ىالعمل عل -

الحرب  منصات) قلياتلبعض الفئات العمرية المهمشة واألرفع المكانة االجتماعية  -
 . (61م، ص2116، الناعمة للدراسات

من كافة أنحاء تتيح  للمستخدمين تكوين صداقات  نهاتعتبر وسيلة عابرة للحدود، أي أ -
 العالم.

بين والترابط وسيلة لممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية والتي تهدف إلى التقارب  -
 . (37م، ص2116، خرون، وآ)الكحل الناس

  ثار السلبية: االا 

ات من قبل خبار واالشاعات الكاذبة والمفرطة، وذلك لعدم التأكد من المعلومنشر األ -
 الناشر

 .(68م، ص2117، )العتيبيغياب الرقابة لما ينشر ويكتب بتلك المواقع  -

انتشار  ىمع ثقافة المجتمع، حيث تساعد عل فراد عادات وسلوكيات تتنافياكتساب األ -
 (.389م، ص2117، نانية وضعف الوازع الديني والبلطجة والعنف والكذب )رشواناأل

 والعادات والهويات االجتماعية والمحلية.تدمير العالقات االجتماعية  -

الجلوس لفترات نمط عقل "فيس بوك"، بسبب الروتين اليومي و  ىبناء جيل مبرمج عل -
 مواقع التواصل. ىطويلة واالدمان عل

 زيادة حدة التنافر االجتماعي، وانقالب قيم التواصل. -

 التقصير في الواجبات المنزلية واالجتماعية. ىلإدفع المستخدم  -

 جيال.يادة الفجوة بين األز  -

 االنفصال عن الواقع وضعف االحساس الشعوري. -

تواصل االجتماعي لها ن شبكات الأثبتت دراسات أاالضطراب النفسي والعاطفي، حيث  -
م بها باحثون من وضحت الدراسة التي قاأ، و مية في تغير المزاج للمستخدمهدور بالغ األ

عرون بالسوء اتجاه انفسهم وحياتهم بعد مدة ن مستخدمي فيس بوك يشأجامعة ميتشيغان 
 (.51م، ص2116، الحرب الناعمة للدراسات نصات)ممن استخدامه لهذه المواقع 
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 حصائية مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي:إ
( 7.51في العالم نسبة ) م(2017) مواقع التواصل االجتماعيب المشتركينبلغ عدد 
( مليار مستخدم الموبايل 7.5تخدمي االنترنت في العالم، )( مليار عدد مس3.9مليار مشترك، )

( مليار مستخدم تطبيقات 2.5( مليار مستخدم مواقع التواصل االجتماعي، )2.8في العالم، )
 %(56)بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين التواصل االجتماعي، أما 

%( والذكور 46ث من مستخدمي تلك المواقع )ونسبة اإلنافي الضفة وغزة والداخل المحتل، 
ت مبكرًا في استخدام االنترنت، وكان %(، فهي تعد من النسب العالية في المنطقة وبدأت54)

 %( من الذكور،37%( من اإلناث، و)41نسبة مشتركي تلك المواقع من فئة المراهقين حوالي )
أي أنه التطبيق  %(87حيث بلغت نسبة مستخدمي موقع فيسبوك على وجه الخصوص )و 

، حيث بلغت نسبة مشتركي "انستغرام" في %(75ومستخدمي "واتس اب" )، األكثر استخداماً 
 ينالفلسطينيأما موقع اليوتيوب فكانت نسبة االشتراك من %( وخاصة من اإلناث، 43فلسطين )

مي ومستخد%(، 25فبلغ نسبة المشتركين فيه في فلسطين ) ، أما موقع "سناب شات" %(40)
باإلضافة إلى أنه كانت نسبة استخدام مواقع التواصل بسبب متابعة  %(،23توتير بنسبة )

%( من المستخدمين 35%(، أما نسبة )39األخبار والمستجدات كانت أعلى نسبة حيث بلغت )
 (.Ipoke, 2017, Website) للتواصل مع الناس

 :كثر استخداماً مواقع التواصل االجتماعي األ 
 : (Face Book) فيسبوك موقع -والً أ

ويعود تأسيسه تديره شركة "فيس بوك"، و يعتبر من أهم  مواقع التواصل االجتماعي، 
االنضمام و  ليه مجاناً إالدخول  للمستخدم يمكنحيث أنه ، (م2004)مارك زكربيرج في فبرايرإلى 
وقع ( زاد عدد مستخدمي مم2006في عام )، خريناآل والتفاعل مع جل االتصالأمن  إليه

إلى  عدد المشتركين ارتفع( م2007أما في عام )، مشترك( مليون 40الفيس بوك حيث بلغ )
 250 ىلإ( م2008وبعد ذلك زاد عدد المشتركين حيث وصل في عام )( مليون مشترك، (50

%( من مستخدمي موقع 87في فلسطين بلغت نسبة )، (,20:2010مليون مشترك )فضل اهلل
%(، أما 55.4%( ونسبة اإلناث )44.6بة الذكور )حيث بلغت نسم(، 2017"فيسبوك" لعام )

 (.Ipoke, 2017, Website)%( 34سنة ) 18-22 نسبة استخدامه من قبل عمر
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 : (Tweeterموقع توتير ) -ثانياً 

يتم استخدامه من  مجاني وهو موقع، اء والزمالءصدقمجموعة من األمن قبل س ستأ
ى لإه د تجاوز عدد مستخدمي، ولقخبار والمعلوماتألص والمجموعات لتبادل اشخاقبل األ

 شهرياً ربعة مليارات تغريدة أريدات ، ويبلغ عدد التغم(2014)مليون لعام  200))
%(، منهم 23حيث بلغ عدد مستخدمي موقع "توتير" في فلسطين ) .(,202:2014)الطيار

سنة  13-17ر %( من الذكور، وكانت نسبة المشتركين من عم33و)%( من اإلناث، 67)
 (.Ipoke, 2017, Website)%( 55سنة ) 22-18%(، أما عمر 2)

 : YouTube site) ) موقع اليوتيوب -ثالثاً 

( من قبل موظفين يعملون في شركة م2005تأسس في الواليات المتحدة االمريكية عام )
يشتمل دوب فالش، و أتقنية  ىعلعرض المقاطع المتحركة  ى(، ويعتمد عل"Pay Pal")باي بال

( قامت 2006والفيديو، وفي عام ) ىالم السينما والتلفزيون والموسيقفأمقاطع متنوعة من  ىعل
ويشهد (، 2.0جوجل بشراء الموقع، ويعتبر اليوتيوب من الجيل الثاني، أي من مواقع الويب )

وقع غير من الشباب والمراهقين، ومن كال الجنسين، ويعتبر هذا الم كبيراً  موقع اليوتيوب اقباالً 
 (.111م، ص2115)سالم، ربحي ألنه يخلو من االعالنات 

ورغم تراجع نسبة %(، 40) "اليوتيوب"بلغت نسبة استخدام الفلسطينيين لموقع 
. مستخدمي اليوتيوب عن األعوام السابقة إال أنه ما زال حاضرًا بقوة من قبل المجتمع الفلسطيني

(Ipoke, 2017, Website.) 

 (:Instagram) رامَانست -خامساً 

ر يتم فيه تبادل المعلومات والصو  مجاني بارة عن تطبيق الكتروني اجتماعيع
قع التقاط صور من قبل (، مما يتيح هذا المو م2010في عام ) هطالقإوالفيديوهات، تم 

ي كان مدعوم من قبل االّ ه ففي بداية انطالق، الفيس بوك والتوتيرمشاركتها مع و  المستخدمين
( تم وضع تطبيق تصوير الفيديو بشكل م2013(، وفي عام )م2012في ) بادي فون واالّ 

 (.15م، ص2116، متقطع للمستخدم )يونس

 م(،2017) عــام فيفلســطين والعالــم  فيوارتفــاع ملحــوظ  "انســتغرام"تواصــل تنافــس 
كبر من %(، وكانت النسبة األ55حيث بلغت نسبة مشتركي موقع "انستغرام" في فلسطين )

سنة  13-17%(، ونسبة مستخدميه من قبل عمر 53المشتركين من فئة اإلناث حيث بلغت )
 (.Ipoke, 2017, Website)%( 46سنة ) 18-24%(، ومن عمر 23)
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 : (Whats App) بواتس اا  -سادساً 

م( مــــن قبــــل العــــالم 2009تأســــس فــــي عــــام )بــــارة عــــن تطبيــــق الكترونــــي اجتمــــاعي وهــــو ع
 وهــو تطبيــق تراســلي فــوري متعــدد المنصــات للهواتــفتــون واألوكرانــي جــان كــوم، األمريكــي بريــان أك

 مليــــارين مســــتخدم، وفــــي عــــام م( إلــــى2012ولقــــد زاد عــــدد مســــتخدمين هــــذا التطبيــــق فــــي )الزكيــــة، 
م، 2115، )ســـالممليـــار رســـالة  27 س أب أن ســـجالتها اليوميـــة وصـــلت إلـــىم( أعلنـــت واتـــ2013)

 ن،الفلســطينيي قبلمنافســة بقــوة ويحظــى بانتشــار واســع لالتطبيقــات ا مــن "واتس اب"يعــد (. و 111ص
ــة  األولمصــــدر لصبــــح اوأ ــويقية والتعليميــــة و  األنشــطةلكافــ ــل أالتســ ــتخدم للتواصــ ــة تســ ــة معينــ ي عمليــ

 (.Ipoke, 2017, Website) %( 75)نسبة مستخدميه وبلغت الفلسطينيين، فيمــا بيــن 

أصبحت تلعب دورًا كبيرًا في حياة الناس  التواصل االجتماعيمواقع ترى الباحثة أن و 
الفيس وهي متعددة ومتنوعة مثل )وأصبحت منتشرة بصورة كبيرة بكل بيت وأسرة فلسطينية، 

من أكبر وهي تعتبر رام، سناب شات( وغيرها من المواقع، انستغواتس ّاب، ، بوك، اليوتيوب
الذي من  عالمهم الخاصفهي أصبحت الشباب وخاصة في مرحلة المراهقة، المؤثرين على فئة 

خالله يعبر المراهق عن أرائه بحرية وبالشكل الذي يريده، وأيضًا يستطيع تكوين عدد ال محدود 
يمكنهم البحث عن أي وأنهم من الصداقات من كافة دول العالم وتكوين العالقات التي يرديها، 

لملحوظ في عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي من قبل والتزايد اجديد فيها، 
 ميعمل على زيادة توتر أعصابهم وانطوائهم وعزلتهم عن العالم الواقعي، حيث أنهالمراهقين 

من المنزل والتفاعل اتف الزكية عن الخروج الجلوس لساعات طويلة أما شاشات الهو  ونيفضل
ره وتنقله تلك المواقع من أخبار وأحداث وجرائم القتل والسرقة ما تنش وأيضاً خرين، مباشرة مع اآل

ويتطور لديه قد يؤثر على سلوكيات المراهقين، وقد يصبح أكثر عدوانية وكرهًا لمحيطه 
بين حياتهم في عالم الواقع يمكنهم التفريق المراهقين في تلك المرحلة ال  اضطراب سلوكي، وأن

ويخلطون بينهما بشكل يؤّثر على حياتهم  تواصل االجتماعي،مواقع العلى  وحياتهم االفتراضية
 .الواقعية سلبياً 
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 الرابع حورالم
 Teenagers ونالمراهقاألبناء 

 

سنة، وتستمر حتي مطلع العشرينيات، وال  12و أ11 المراهقة مرحلة تمتد من عمر 
التغيرات البيولوجية  نأحيث  مرحلة حساسة جدًا،و نهايتها، وهي أ يوجد مالمح واضحة لبدايتها

سرعة زيادة النمو  ىالطفولة والتي تعمل علمرحلة  بانتهاءلهذه المرحلة والتي تنبئ  ةالمصاحب
 في الطول والوزن والتغيرات الجسدية وتحقيق النضج الجنسي.

يمر بها الفرد، و  مستقبل فهي تحدد مرحلة المراهقة مرحلة حرجة ومهمة لحياة الفرد،
تنشئة  تتم تنشئته ذا لمإن ينحرف أالصعوبات والصراعات والقلق ويمكن  المراهق بكثير من
 (.7م، ص2111، ذا لم يؤخذ بيده ويتم معاونته لتحدي الصعاب )عطيةإو أ ،اجتماعية سليمة

 تعريف المراهقة:
عرفت بأنها فترة ممتدة من مرحلة الطفولة إلى الرشد، فالمراهق هو الغالم الذي قارب  -

ن بداية رجولة الفتي  وأنوثة الفتاة، باإلضافة إلى حدوث تغيرات وتطورات الحلم، حيث تكو 
 (.186م، ص1976)الهامشي، سدية عميقة ال تقتصر على األعضاء الجنسية فقط كج

وعرفها زهران بأنها انتقال  الفرد من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج، فهر مرحلة تأهب  -
قد الثاني من حياة الفرد من الثالثة عشر إلى التاسعة عشر تقريبًا إلى مرحلة الرشد وتمتد في الع

 (.289م، ص1977، أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو عامين )زهران

مرحلة اقتراب النشء من النضج الجسدي والعقلي والنفسي تعرف المراهقة بأنها  -
 (.11م، ص2112 ،عبداهللّال واالجتماعي وهي إعالم بانتهاء الطفولة )

مرحلة االعتمادية ينتقل فيها الفرد من هي مرحلة و نها مرحلة نمو وتطور، ألمراهقة بتعرف ا -
التغيرات ، وتتضمن مجموعة من الذات ىاللية واالعتماد علمرحلة االستق وهي الطفولة إلى

 (.9م، ص2116، )رزق الفرد ةعل أالبيولوجية والنفسية واالجتماعية التي تطر 

ورغم النضج "الرشد"، مرحلة الطفولة و  ةبين مرحلتقع نها مرحلة فاصلة بأالمراهقة  ُعرفتو  -
ثر كبير في تحديد ألما لها من تتميز بأنها مرحلة حساسة نها أال قصر هذه المرحلة نسبيًا إ

 (.5م، ص2116، االتجاه االجتماعي العام للفرد )العراقي
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 ىلينتقل فيها الفرد من الطفولة إرحلة م انهأ( مفهوم المراهقة م1987وضح العيسوي )أو  -
من التغيرات في نمو الفرد الجسمي والعقلي والنفسي  جملة المرحلة تلكالرشد، ويحدث 

 (.49م، ص2116، )الصقر واالجتماعي

الفرد من مرحلة الطفولة إلى  ينتقل فيهاالمرحلة التي بأنها  تعرف الباحثة مرحلة المراهقة
 مرحلةوهي تعتبر النمائية، دث في هذه المرحلة مجموعة من التغيرات مرحلة الرشد والبلوغ، وتح

حيث يسودها اإلحباط واالكتئاب والصداع والتوتر النفسي  اإلنسانفي حياة خطرة وحساسة جدًا 
، كما يسود هذه المرحلة األزمات النفسية بسبب التغيرات التي تحدث بتلك المرحلة الشديد

 خرين.واآلأنفسهم وصعوبة التوافق بين 

 شكال المراهقة:أ
منها  شكل كل، لشكال للمراهقةأحسب تصنيف الباحثين التربويين وعلماء النفس هناك 

 ، ومن هذه األشكال كالتالي: خصوصيته التي تميزه عن غيره

 أشكال المراهقة بأنها:

ال ميز باالعتد، وتتخالية من المشكالت والصعوباتوتتسم بأنها مرحلة المراهقة السوية:  -
والشعور بالتوافق مع النفس المجتمع، االستقرار، والرضا عن النفس،  والهدوء والميل إلى

 .وعدم المعاناة من الشكوك الدينية
ويحب منسحب اجتماعيًا عن األسرة والمجتمع المراهق حيث يكون المراهقة االنطوائية:  -

ائي، مثل اع النشاط االنطو ، ولديه شعور بالنقص، وليس لديه سوي أنو واالنفراد بنفسه العزلة
 (.44م، ص1999، )العيسويالقراءة كتابة المذكرات 

خرين، ويكون ثائر اآل وعلى نفسه ى: يتسم سلوك المراهق بالعدوان علالمراهقة العدوانية -
توكيد  المجتمع، حيث أن المراهق يميل إلىأصحاب السلطة مثل اآلباء، المدرسين أو  على

يكون السلوك العدواني بشكل صريح ومباشر، يتمثل في اإليذاء، أو ذاته، والتشبه بالكبار، و 
 (.145م، ص2116، النمر) بصورة غير مباشرة كالعناد

هذا النوع و  وهي المراهقة المنحرفةالمراهقة خر من نوع آ (6م، ص4101، )شكشكذكركما  -
خالق مثل السرقة وسوء األ من المراهقة يقوم الفرد بفعل أنواع من السلوك المنحرف

البعد و ، وبلوغ الذروة في سوء التوافق، واالنحالل الخلقي، وتعاطي المخدرات كالمخدرات
التي تعرض لها المراهق شاذة الخبرات ال وكل ذلك يعود إلى، عن المعايير االجتماعية
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إهمالهم أو اتباع أسلوب  وأ ةسر انعدام رقابة األ ، باإلضافة إلىالصدمات العاطفية العنيفةو 
التدليل أو اتباع أسلوب  هلمراهق وتجاهل رغباته وحاجاتتهم لالشديدة في معامل القسوة
و الضعف البدني والشعور بالنقص والفشل أوالنقص الجسمي وأصدقاء السوء، الزائد، 

  .لألسرةالدراسي، سوء الحالة االقتصادية 

رحلة بكافة أن تعير االهتمام لألبناء في هذه الم األسرة أنه البد منالباحثة  وترى
أن هنالك العديد من األسر تتعامل مع األبناء بطريقة غير جيدة،  حيث نجدأشكالها وصورها، 

أنه يوجد أسر ال تعرف  والحنان واالهتمام، باإلضافة إلى طريقة خالية من االحترام والمحبة
بما يحدث  مهتمينغير  أنهم فترى التعامل مع هذه الفترة، وتجهل الكثير عن مرحلة المراهقة،

 .لتوعيتهم وتنبيههم إلى ما هم مقبلون عليه من تغيرات وتبدالت مزاجية ينمستعد وغير مألبنائه

 خصائص مرحلة المراهقة:
 في تحدث التي التغييرات تتميز حيث طفري فيها يكون النمو بأن المراهقة فترة تتميز

 ويصعب يفاجأ المراهق جعلت بصورة والجذرية والعمق والشدة بالسرعة المختلفة النمو مظاهر
 المرحلة: هذه خصائص أهم ومن استيعابها عليه

فراط في اإلو العواطف و زمات واالضطرابات مرحلة األأنها بمرحلة المراهقة "هول"  وضح  -
خر الجنس اآل ىلإنها مرحلة االنفعاالت الحادة والعواطف والميل أ باإلضافة إلى، المثالية

 (.16م، ص2111 ،شكشكنقد الذاتي واألحاسيس المفرطة )لمرحلة الشك وا، و والصداقة

من الناحية االنفعالية فإنها تعتبر من أهم مراحل النمو الحساسية التي يفاجئ بها المراهق   -
فهي  واالنفعالبتغيرات عضوية ونفسية تجعله شديد الميل إلى التمرد والطغيان والعنف 

 (.215م، ص1985، فسية )السيدتسمى مرحلة السلبية الخاصة من الناحية الن

ومن الناحية الجسمية يزداد عند المراهق الطول والوزن ونمو العضالت و زيادة قوة العظام،   -
  (.259م، ص1996، وأيضا تزداد دقة الحواس كاللمس والتذوق والشم والسمع )جالل

ة سريع ثم يأخذ هذه المرحليكون نمو الذكاء في بداية  عقليةالخصائص أيضًا من ناحية ال  -
بالتباطؤ كلما تقدم الفرد في مرحلة المراهقة، ثم يثبت على استقراره حتي بدء سن 
الشيخوخة، وتعود زيادة قدرة الفرد بعد ذلك على حل المشكالت إلى زيادة المعلومات 

 (.115م، ص1973، والخبرات وتعدد تجارب الحياة )توفيق
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 مطالب النمو في مرحلة المراهقة:
 قران.مع األ سوية إيجابيةالقات تحقيق ع -

 نثوي.أتحقيق دور اجتماعي ذكري و  -

 تقبل الشكل الجسمي واستعمال الجسم بكفاءة. -

 تحقيق االستقالل الوجداني عن الوالدين والراشدين. -

  .عداد لهااختيار مهنة المستقبل واإل -

 عداد للزواج، والحياة الزوجية، والعائلية.اإل -

 العقلية الالزمة للكفاءة البدنية.تطوير المهمات، والمفاهيم  -

 (.31م، ص2115، )غراب لسلوك االجتماعي المسؤول وتحقيقهالرغبة في ا -

 جوانب إلى تشير فإنها المتطلبات، لهذه االختبارية السمة كانت مهما أنه الباحثة ترىو 
 تواجه معينة مشاكل على اهتمامنا وبركز ينبهنا وهذا المراهقة، مرحلة في للنمو عديدة هامة

 يوفر قصر أم طال المراهقة مرحلة تستغرقه الذى فالوقت العمرية، المرحلة هذه في المراهق
 الرشد مرحلة في والدخول المتطلبات هذه أداء من يتمكن حتى إليها يحتاج للتجريب فرصاً  للفرد

 .التوافق حسن كشخص

 :عام على اإلطار النظريتعقيب 
لإلطار النظري والذي تناولت فيه موضوعات  قامت الباحثة من خالل العرض السابق

)االضطرابات السلوكية، أساليب التنشئة األسرية، مواقع التواصل االجتماعي، األبناء 
المراهقين(، ووجهات النظر واآلراء المتعلقة بمفاهيم الدراسة وتعريفات الباحثين والنظريات 

أهمية دراسة متغير االضطرابات السلوكية  السيكولوجية التي تتعلق بمفاهيم الدراسة تبين للباحثة
وأساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء، وأن لهذه العالقة بين المتغيرات دالالت ملموسة 
وموجودة على أرض الواقع، فهما مرتبطان مع بعضهما، كما أن الباحثة أضافت وجهة نظرها 

ة تعتبر سلوكيات منحرفة عن السلوكي اتاالضطرابلكل متغير من متغيرات الدراسة، حيث أن 
، حيث يتم الحكم يبتعد عن توقعات المجتمع وثقافته ومعاييره السلوك الطبيعي االعتيادي والذي

 ، كما أنمتكّرر الحدوثو  غير مقبول اجتماعياً  سلوكعلى السلوك باالضطراب إذا كان ال
قبلهم وتوافقهم فهي تعيق مست م،في حياته لمشاكل كثيرة األبناءاالضطرابات السلوكية تعّرض 
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  التي العوامل كثير من خرين،  كما ذكرت الباحثة في هذا الفصل أنه هناكمع أنفسهم ومع اآل
في  والتي لها دورًا كبيراً  أساليب التنشئة األسرية السلوكية ومن أهمها االضطرابات الى تؤدي

ر االضطرابات السلوكية حيث ربطت الباحثة متغيظهور االضطرابات السلوكية لألبناء، 
وطريقة تعاملهم مع األبناء له دور  واألم األب بين السائدة فالعالقةبأساليب التنشئة األسرية، 

كبير في تحديد االضطرابات السلوكية، فاألسرة التي تتعامل مع أبنائها باستخدام أساليب سوية 
الرضا  مشاعر من عليها يترتب إيجابية مبنية على االحترام المتبادل والتشجيع والتعزيز وما

أما عندما يستخدم الوالدين ، والسكينة والراحة باألمان االحساس لدى األبناء تلبي جميعها
 احتياجاتهم فذلك يؤثر بشكل توفير أساليب غير سوية مبنية على التسلط والقسوة واإلهمال وعدم

 واء، كما بينت الباحثة أنوالقلق والخجل، واالنط الخوف لديهم مشاعر سلبي عليهم، فتولد
وتأثير كبير في حياة األبناء، لما هناك تواصل واحتكاك دائم مع األبناء لها دور  األسريةالتنشئة 

 التي تكسب األولىالمراهقة حتى سن الرشد، والوالدين هما البيئة مرحلة ب منذ الطفولة ومروراً 
قبولة وتحدد شخصيتهم ونموههم السليم، يجابية مإسلوكيات ومعايير و  والمعارف الخبراتاألبناء 

ويعتبر بناء القيم والمثل العليا، تكامل الفرد داخل الجماعة، وتغرس في نفوس األ ىتعمل علو 
األسرية، فهما نموذجًا ومثاًل يحتذي بهم ويتعلم من في عملية التنشئة  األساسيةالركيزة الوالدين 

ليب السوية والسليمة في تربية ومعاملة األبناء، خالله األبناء، وعلى الوالدين استخدام األسا
وتحفيز وتشجيع األبناء على كل عمل ونشاط يفعلونه، فاألبناء يتأثرون بالوالدين ويؤثرون فيهم، 
فاألسرة عامة والوالدين خاصة لهما دور كبير في حياة األبناء، وخاصة األبناء المراهقون، ألن 

وتعد من المراحل األكثر حساسية في حياة  األبناء، هذه المرحلة تكون مكمن المخاطر على
، حيث تتميز بالتغيرات النمائية والتطور في نضج بعض أعضاء الجسم التي تتأثر بناءاأل

فالبد من  ، بالمتطلبات النفسية الداخلية، والتكيف بالثقافة أو البيئة التي يركز عليها المجتمع
المرحلة، والقيام بتوجيههم وجهة سليمة صالحة، تساعد الوالدين االنتباه إلى األبناء في هذه 

األبناء المراهقون في البعد عن المواقف المنحرفة والتغلب على األزمات النفسية، والوقاية من 
االضطرابات السلوكية، ويجب على الوالدين تفهم هذه المرحلة العمرية، وينحنوا منحني االعتدال 

فخالل مرحلة الثانوية يمر ت الباحثة مرحلة الثانوية العامة،  في معاملتهم لألبناء، حيث تناول
الطالب في فترة نمو حرجة، وهو أحوج ما يكون فيها للمساعدة والعون، لذلك نجد أنماطًا عديدة 

 المضطربة  السلبيةالسلوكيات انبثقت من سلوك طلبة الثانوية توصف في بعض األحيان ب
 طرأ عليهم. التي ت نتيجة لتلك الظروف الجديدة



66 

كما أن لمواقع التواصل االجتماعي دور كبير في تشكيل االضطرابات السلوكية لدى 
سنهم،  كان مهما األشخاص جميع حياة في األمور أهم من األبناء، حيث أنها أصبحت واحدة
 انستغرام فيسبوك، مثل مواقع التواصل على خاصة به صفحة فأصبح بإمكان أي فرد أن يمتلك

 فأصبح هذا ،أو يوتيوب أو سناب شات وغيرها من مواقع التواصل المنتشرة حديثاً  توتير أو
 المجهول للعالم نظراً  المراهق نفسّية على سّيما ال المشاكل من الكثير يخّلف االفتراضي العالم
 يعمل حياته والتي واقع وعلى عليه تأثيره مدى وما الشاشة من الثانية الناحية في يكون الذي
 أكبر من الحالي العصر في تلك المواقع العام، حيث تعتبر الواقع على التمّرد ىعل فيها

 الذي الخاص عالمهم أصبحت حيث المراهقة، مرحلة في وخاصة الشباب فئة على المؤثرين
 يحتاجون التي العالقات ويكونون يريدونه، الذي وبالشكل بحرية آرائهم عن خالله يعبرون من

 .المراهقين حياة على تسيطر تجعلها التي المقومات لمواقعا تلك أكسب مما إليها،

 قوله أبداً  يمكنهم ال ما كما أن بعض المراهقين ينشرون على مواقع التواصل االجتماعي
 المسيئة واأللفاظ القذر السباب توجيه ذلك ويشمل الواقع، أرض على اليومية حياتهم في

 الواقعية الحياة من لهم جذباً  واألكثر لديهم مفّضلال العالم المواقع تلك يجعل ما وهو لآلخرين،
 إدمان إلى المراهقين من الكثير تلك المواقع عند والضوابط، أيضَا تحّولت القيود تملها التي

ويفضلون الجلوس  المحمول، الهاتف يترك ال حتى الطعام يتناول ال سلبي، حيث أنهم قد
زلة عن العالم الحقيقي الواقعي، وأصبح المراهقين لساعات طويلة أمام تلك المواقع مما جعلهم بع
 مواقع عن لساعات ابتعد لو كبير داخلي بفراغ في حالة انطواء وانعزال، وأيضًا يشعر بعضهم

 سلباً  وتؤثر للمراهقين الواقعي للعالم حقيقياً  تهديداً  فبذلك أصبحت تلك المواقع تمثل التواصل،
 .النفسية وحالتهم سلوكهم على
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 الفصل الثالث
 ةــابقــسات ــدراس

 

 مقدمة 
دبيات السابقة المتوفرة قامت الباحثة في هذا الفصل بعرض مجموعة من الدراسات واأل

 وهي كالتالي، محاور، ثالث إلى الدراسات السابقةلديها حسب موضوعها، حيث تم تقسيم 
، والمحور الثاني فقد ت المتعلقة باالضطرابات السلوكيةولت الباحثة فيه الدراساول تناالمحور األ

بناء المراهقين، والمحور الثالث سرية كما يدركها األتناولت الدراسات المتعلقة بأساليب التنشئة األ
تناول دراسات متعلقة بمواقع التواصل االجتماعي، وقامت الباحثة بعرض الدراسات حسب 

دبيات الدراسات واأل ىيم، ثم قامت الباحثة بالتعقيب علالقد ىلإلزمني من الحديث التسلسل ا
 السابقة.

اضطراب القلق  –دراسات تناولت االضطرابات السلوكية )اضطراب السلوك العدواني :والً أ
 اضطراب االنسحاب االجتماعي(. –االجتماعي

سلوب ن )األيبناء المراهقها األسرية كما يدركساليب التنشئة األأدراسات تناولت  :ثانياً 
 الحماية الزائدة (. –همالاإل –يسلوب التسلطاأل –الديمقراطي

 .دراسات تناولت مواقع التواصل االجتماعي :ثالثاً 
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 ولالمحور األ 
 المراهقين: ىت تتناول االضطرابات السلوكية لددراسا

 :م(2018دراسة الطواري ) 1.

رجة الخجل االجتماعي لدى المراهقين في دولة د الكشف عن ىلإالدراسة  هذه هدفت
للجنس  تعزى عينة الدراسةالفروق اإلحصائية في الخجل االجتماعي لدى  إلىوالتعرف  الكويت،

تم توزيعها من مدارس الكويت،  وطالبةَ  اً ( طالب808عينة الدراسة من ) بلغت، إناث( -ذكور(
مقيــاس  ىدوات الدراسة علأفي، واشتملت استخدم الباحث المنهج الوصو  بالطريقة العشوائية،

ن الخجل أ ىلإتوصلت الدراسة و ، 1)993سنة ) جتماعي مــن إعداد جونز وار سيلالخجـل اال
فروق ذات داللة إحصـائية  مع وجود، عينة البحث كانت بدرجة مرتفعة جداً  ىاالجتماعي لد
 لإلناث. لصالحاإلناث فـي الخجـل االجتماعي بـين الـذكور و 

 :(Kiliçarslan,2017)كيليكرسالن دراسة  2.

في برامج  المشاركينآراء الوالدين والمراهقين  عن الكشف ىلإالدراسة  هذه هدفت
دوات الدراسة أ شملتالتعامل مع السلوكيات العدوانية للمراهقين، لمعرفة كيفية التثقيف النفسي 

باء، وبرنامج التكيف مع ارك فيه االّ ش ، حيثبرنامج األم للمقاومة غير العنيفة  برنامجين على
الحصول على وبعد تطبيق البرنامجين تم والذي شارك فيه المراهقين،  العنف والعدوان النفسي

شكل مقابلة شبه منظمة وضعت من قبل  علىوالمراهقين  من قبل اآلباءنظر الوجهات 
للمراهقين قلت  ات العدوانيةالسلوكيأن نسبة  الدراسةالتي توصلت إليها نتائج الومن  الباحثين، 

، وأن عدم كفاءة الوالدين ومستويات اإلجهاد انخفضت إلى حد كبيروأن ، بعد تطبيق البرنامج
 ولكن بعض، األسرةأفراد  وعالقتهم معاكتسبوا وعًيا كبيًرا بأساليب تفاعلهم اآلباء والمراهقين 

اجهوا صعوبة في التعبير عن و وجود بعض نقاط الضعف للبرنامج ألنهم  إلىأشار المشاركون 
 .أنفسهم في بعض األحيان واستعادة العالقات األسرية في العملية 

 :(م2017دراسة أمال ) 3.

رفع مستوى في فاعلية برنامج عالجي سلوكي  معرفة مدى الدراسة إلى هذه هدفت
 اً ( طالب16) عينة الدراسةوبلغت ًا، سلوكي للمضطربين األكاديمية والمهارات االجتماعيالتوافق 

واتبعت الباحثة المنهج ( سنة، 15-18من طالب المرحلة الثانوية التي تراوحت أعمارهم ما بين )
سة من مقياس االضطرابات السلوكية، ومقياس التوافق وتكونت أدوات الدراالتجريبي، 

ينت وبسلوكي، العالجي البرنامج ال باإلضافة إلى، االجتماعي، ومقياس المهارات األكاديمية
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وبعد تطبيق  نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين أفراد المجموعة الضابطة قبل
لصالح القياس البعدي، كما بينت أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين أفراد المجموعتين البرنامج 

افة التجريبية، باإلض لصالحتطبيق الالسلوكية بعد  الضابطة والتجريبية في حدة االضطرابات
يق البرنامج وبعد تطبيقه بين متوسط أفراد المجموعة التجريبية قبل تطبإلى فروق دالة إحصائيا 

موعة التجريبية والضابطة ووجود فروق بين المجالتوافق االجتماعي لصالح البعدي،  في مستوى
 ، وجود فروق دالة إحصائيًا بين أفراداالجتماعي بعد تطبيق البرنامجالتوافق  في مستوى

 .البرنامجالمهارات األكاديمية بعد تطبيق  موعة الضابطة والتجريبية في مستوىالمج

  (Mahmoodi,2017):  محمودي دراسة 4.

الدراسة إلى الكشف عن السلوكيات عالية الخطورة واالضطرابات السلوكية هذه هدفت 
امة في العام لدى المراهقين الذين لديهم آباء مدمنين وغير مدمنين في مدرسة زابول الع

مجموعتين  ىلإ، تم تقسيمهم ( طالباً 310تكونت عينة الدراسة من )و  (،2016األكاديمي )
لدراسة المنهج الوصفي، كما شملت حيث استخدمت ا مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية،

ومن نتائج االضطراب السلوكية،  ومقياسدوات الدراسة مقياس األخذ بالمراهقين اإليرانيين، أ
عدم وجود فروق كبيرة بين المجموعتين لضابطة والتجريبية من حيث  ىلإسة توصلت الدرا

ضرورة تطوير برامج الوقاية  يضاً أ(، و 0.05تعاطي المخدرات والعنف والقيادة الخطرة )
وتدخالت العالج في األطفال الذين لديهم آباء مدمنين، ومن ثم ُيقترح تطوير برامج الوقاية 

 وقوع االضطرابات السلوكية والسلوكيات المرتفعة. وتنفيذها من أجل منع
 :م(2017دراسة سالم ) .5

فاعلية برنامج ارشادي سلوكي لخفض السلوك  ىمد الكشف عن ىلإالدراسة  هذه هدفت
العدواني وأثره في تحسين السلوك التوافقي لدى المراهقين الصم، حيث تكونت عينة الدراسة من 

من طلبة مدرسة المنصورة للصم وضعاف  مراهقةً ( 32و) مراهقاً  (34صم، )أ( مراهق 66)
وتكونت أدوات الدراسة من مقياس السلوك  ( سنة،18-13عمارهم تتراوح ما بين )أ، السمع

 العدواني ومقياس السلوك التوافقي، باإلضافة إلى برنامج إرشادي لخفض السلوك العدواني،
ف نسبة شيوع السلوك العدواني والسلوك اختالوهي  مجموعة من النتائج ىلإوتوصلت الدراسة 

عند الذكر عن األنثى، وعدم وجود فروق  اختالفها إلىالمراهقين الصم، باإلضافة  ىلد التوافقي
للنوع في السلوك العدواني والسلوك  بين متوسط درجات المراهقين الصم وفقاً  دالة احصائياً 
احصائية بين درجات المراهقين الصم من ووجود عالقة ارتباطية ذات داللة  يضاَ أالتوافقي، و 
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بعاد أبعض  ىياس السلوك العدواني ودرجاتهم علبعاد مقأبعض  ىناث( علإ –النوعين )ذكور
بين مجموعتين الضابطة والتجريبية  ووجود فروق دالة إحصائياً  يضاً أمقياس السلوك التوافقي، و 

وجود  مع اتجاه المجموعة التجريبية، في القياس البعدي للسلوك العدواني، والسلوك التوافقي في
بعاد السلوك العدواني أفروق ذات داللة احصائية بين الذكو واالناث في القياس البعدي لبعض 

بعاد السلوك التوافقي )ضبط أحد أ، ووجدت فروق بين الذكور واالناث في رفي اتجاه الذكو 
ناث في لة احصائية بين الذكور واإلال توجد فروق ذات دال يضاً أناث، و االنفعاالت( في اتجاه اإل

ثر للتفاعل بين )المجموعة والنوع ( أالقياس التتبعي للسلوك العدواني والسلوك التوافقي وال يوجد 
 بعاد والدرجة الكلية .في القياس التتبعي للسلوك العدواني والسلوك التوافقي األ

 :(م2017دراسة السعيدي ) 6.

قة بين سلوك إيذاء الذات، والسلوك العدواني لدى عينة هدفت الدراسة إلى اكتشاف العال
 ىلإ، تم توزيعهم ومراهقةً  اً ( مراهق60، حيث تكونت عينة الدراسة من )باألردن من المراهقين

 واستخدم الباحث المنهج شبه التجريبي، مجموعتين، مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية،
ومقياس السلوك العدواني، وتوصلت الدراسة  مقياس إيذاء الذات، ىدوات الدراسة علأوشملت 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على مقياسي منها ، مجموعة من النتائج ىلإ
 وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى الختالف الجنسـ و الدراسة لصالح المجموعة التجريبية

تعزى الختالف الجنس فيما  ائياً عدم وجود فروق دالة احص، بالنسبة إلى سلوك إيذاء الذات
تعزى للتفاعل بين الجنسين ونوع  عدم وجود فروق ذات داللة احصائياً ، يتعلق بالسلوك العدواني

 .يذاء الذات والسلوك العدوانيإالمجموعة، بالنسبة إلى كل من سلوك 

 :(م2016دراسة بركات ) 7.

لتنمية المهارات االجتماعية  فاعلية برنامج تدريبي ىالدراسة إلى التعرف على مدهدفت 
لخفض العزلة االجتماعية لدى المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، وتكونت عينة الدراسة 

( طالب 6من مجموعتين، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، بلغ أفراد كل من المجموعتين )
وتكونت أدوات  ه التجريبي،اتبع الباحث المنهج شبمن المراهقين ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة، 

العزلة االجتماعية وتم تطبيقهما بعد حساب مقياس المهارات االجتماعية و  مقياس الدراسة من
 ى( جلسة، حيث بينت الدراسة مد18الصدق والثبات، وتم إعداد برنامج تدريبي مكون من )

الجتماعية لدى أفراد لة افاعلية البرنامج في تمية المهارات االجتماعية، بالتالي تم خفض العز 
 العينة.
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 :م(2016دراسة الخرافي ) 8.

 فراد العينة، والكشفأبين  كثر انتشاراً السلوك العدواني األ اكتشاف ىلإهدفت الدراسة 
سلوب العالج بالواقع للتخفيف من السلوك العدواني، أ ىعن فعالية برنامج عالجي قائم عل

 ىتم توزيعهم علمرحلة الثانوية بالكويت، من ال ( طالبةً 40وتكونت عينة الدراسة من )
استخدمت الباحثة  ( طالبة،20) ىتجريبية، كل مجموعة اشتملت علضابطة و  مجموعتين

بعاد أ المكون من عدةمقياس السلوك العدواني  تكونت أدوات الدراسة من المنهج شبه التجريبي،
نحو الممتلكات، الخروج خرين ،عدوان موجه نحو الذات، عدوان موجه عدوان موجه نحو اآل

ه جهو السلوك المو  كثر انتشاراً ن السلوك األألية، االنتائج الت ىلإوتوصلت الدراسة ، عن القيم
 .فراد المجموعتين لصالح التجريبيةأبين  وجد فروق دالة احصائياً أنه يخرين، و نحو األ

 :م(2016دراسة مخلوقي ) 9.

م العنف األسري وعالقته بالسلوك مستوى استخدا ىهدفت الدراسة إلى التعرف عل
( 100، وتكونت عينة الدراسة من )بمدينة باتنة بالجزائر العدواني لدى تالميذ التعليم المتوسط

استخدم الباحث المنهج ( من الذكور، 50( من اإلناث و)50، تم توزيعهم بنسبة )وطالبةً  اً طالب
السلوك العدواني بعد  ومقياسري العنف األس مقياس ىدوات الدراسة علأواشتملت  الوصفي، 

يجابية بين إالنتائج التالية وهي ووجود عالقة  ىلإثبات، وتوصلت الدراسة الالتأكد من صدق و 
ووجود فروق ذات  يضاً أ(، و 0.38العنف األسري والسلوك العدواني ذات داللة إحصائية بلغت )

لمتغير النوع االجتماعي داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث في العنف األسري، تعزى 
والعمر، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدى أفراد عينة البحث في السلوك العدواني تعزى 

 لمتغير النوع االجتماعي والعمر.
 :(م2015دراسة أمين ) 10.

الدراسة إلى الكشف عن مدى تأثير برنامج قائم على اإلرشاد المعرفي السلوكي هدفت 
، من رواد حدائق حلوان بمصر مجموعة من الشباب ت السلوكية لدىالحد من االضطرابا في

( عامًا من 17-20من الشباب تراوحت أعمارهم ما بين )( 130مكون من )تكونت عينة الدراسة 
اتبعت الدراسة المنهج التجريبي القائم على مجموعتين ضابطة رواد نادي حدائق حلوان، 

، وبرنامج إرشادي معرفي ياس االضطرابات السلوكيةمقعلى اشتملت أدوات الدراسة وتجريبية، 
وجود فروق دالة إحصائيا بين حيث توصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج أهمها ، سلوكيك

متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي على جميع أبعاد مقياس 
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بين متوسطات المجموعة التجريبية االضطرابات السلوكية لصالح البعدي، وأيضًا وجود فروق 
في القياس القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أفراد 

 المجموعة التجريبية في القياس البعدي والتتبعي لصالح القياس البعدي.
  (Laei,2014): ليادراسة  11.

االجتماعية السلوكية وتأثيرها  هدفت الدراسة إلى التعرف على االضطرابات السلوكية
( طالب تراوحت أعمارهم بين 480على التحصيل الدراسي للطالب، تكونت عينة الدراسة من )

( فقرة، 53( سنة، وتكونت أدوات الدراسة من استبيان من إعداد الباحث مكون من )17-12)
اويًا إذا تم النظر وبينت نتائج الدراسة أن معدل االضطرابات في كل من الذكور واإلناث متس

في المستوى العام لالضطرابات بشكل منفصل، وأنه يوجد فروق دال إحصائيًا  كال المجموعتين 
وهما اضطرابات عدم التوافق، والتهيج، وقبول المخاطر، والتردد، وعدم المسؤولية، والشعور 

طرابات على بالذنب، وعدم الثقة في اآلخرين، وعدم احترام السلطات، إن تأثير هذه االض
 التحصيل القليل هو أكثر أهمية لدى اإلناث من الذكور.

 :م(2014دارسة علي ) 12. 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن االضطرابات السلوكية الموجودة لدى تالميذ المرحلة 
متغيرات ممارسة األنشطة البدنية والرياضية التربوية تأثير  مدى إلىوالتعرف المتوسطة، 

من طالب  وطالبةً  ( طالباً 865ضطرابات السلوكية، تكونت عينة الدراسة من )والجنس على اال
، وشملت م الباحث المنهج الوصفي التحليلياستخد ،بالجزائر المرحلة المتوسطة بوالية الشلف

مجال السلوك  خمسة مجاالت موزعة على مقياس االضطرابات السلوكيةدوات الدراسة أ
ذات، ومجال النشاط الزائد، ومجال العناد والتمرد، ومجال العدواني، ومجال تدني مفهوم ال

نه توجد  درجة أمجموعة من النتائج وهي،  ىلإوتوصلت الدراسة ، االنسحاب االجتماعي
، عينة الدراسة استجابة متوسطة لجميع المجاالت الخاصة باالضطرابات السلوكية الموجودة لدى

( من حيث تأثير متغير ممارسة 0.05ى داللة )ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو مع 
حيث كانت االضطرابات السلوكية أكبر ، النشاط البني الرياضي على االضطرابات السلوكية

وجود فروق ذات  ىلإباإلضافة ، عند غير الممارسين للنشاط النشاط البدني الرياضي التربوي
السلوكية تعزى لمتغير الجنس،  ( في االضطرابات0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

حيث ظهر اختالف في مستوى االضطرابات السلوكية لدى الجنسين خاصتا في مجال السلوك 
 العدواني حيث كانت االضطرابات السلوكية أكبر عند الذكور بنسبة للبنات. 
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 م(:2013دراسة حجاةي ) 13.

عقالنية لدى طلبة المرحلة القلق االجتماعي باألفكار العالقة هدفت الدراسة إلى معرفة 
اإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة، وأيضًا الكشف عن مدى انتشار كل من القلق 

حيث لبة تعزي لعدة متغيرات ديمغرافية، االجتماعي واألفكار الالعقالنية ومعرفة الفروق بين الط
دم الباحث المنهج استخ( من طلبة مدارس محافظات غزة، 888تكونت عينة الدراسة من )
ومن ، األفكار مقياس القلق االجتماعي ومقياس منأدوات الدراسة  الوصفي التحليلي، وتكونت

النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ارتباطية موجبة بن القلق االجتماعي واألفكار 
زى لمتغير الجنس وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى القلق االجتماعي تع، الالعقالنية

والمستوى التعليمي لألب ولألم وحجم األسرة والترتيب الوالدي، وتوجد فروق دالة إحصائيًا في 
مستوى القلق االجتماعي تعزى متغير السكن والمستوى التعليمي للطلبة، وعدم وجود فروق دالة 

ى التعليمي للطلبة  إحصائيًا في مستوى األفكار الالعقالنية تعزى لمتغير مكان السكن والمستو 
 والمستوى التعليمي لألب واألم، وحجم األسرة والترتيب الوالدي للطفل(.
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 المحور الثاني 
 بناء المراهقينب التنشئة االسرية كما يدركها األساليأدراسات تتناول 

 :(م2016دراسة صباح ) 1.

عرفة عالقتها بدافعية ئرية وماكتشاف أنماط التنشئة األسرة الجزا ىلإالدراسة  هذه هدفت
طبيعة الفروق بين  ىالتعرف عل يضاً أ، و بالجزائر طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة ىاالنجاز لد
داللة الفروق بين  ىليب التنشئة األسرية، والتعرف علإدراكهم ألسا ىناث في مدالذكور واإل

من كليات  وطالبةً  اً طالب( 380الجنسين في مستوى دافعية االنجاز، واشتملت عينة الدراسة )
مقياس  استخدمت الباحثةواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، بسكرة،  خضرجامعة محمد 
وجود  ليها الدراسةإ، النتائج التي توصلت سريةومقياس أنماط التنشئة األ، الدافعية لإلنجاز
( األم ،إلنجاز )األبقبل الحث على ابين نمط التنشئة األسرية الت اً إحصائي دالةعالقة ارتباطية 

عالقة ارتباطية دالة  وجود عدم ىلإ، باإلضافة الدراسة فراد عينةأومستوى دافعية اإلنجاز لدى 
األم( ومستوى  ،التفرقة( لكل من )األب ،تنشئة األسرية )التسلط، التدليلبين نمط ال احصائياً 

ذات داللة إحصائية بين نمط  دافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة، مع وجود عالقة ارتباطية سالبة
 . األم( ومستوى دافعية اإلنجاز لدى أفراد العينة ،التنشئة األسرية اإلهمال )األب

 :م(2016دراسة الفراية )  2.

بناء وعالقته سري الموجه نحو األالعنف األ عن الكشف عنالدراسة  هذه هدفت
شمل العنف الجسدي والنفسي وي ،الطلبة المراهقين في محافظة الكرك ىالشعور باألمن لدب

ب تعليم األ ىللنوع االجتماعي ومستو  شكال العنف تبعاً أاالختالف في  ىهمال، والتعرف علواإل
، وقامت الباحثة باستخدام مقياس وطالبةً  اً ( طالب1248م، وتكونت عينة الدراسة من ) واأل
المراهقين،  ىور باألمن لد، ومقياس ماسلو للشعبناءساءة الوالدية لألطفال كما يدركها األاإل

سري الجسدي ن الطلبة يتعرضون ألشكال العنف األ، أالنتائج التالية ىلإوتوصلت الدراسة 
ول ومن ثم ن تعرضهم للعنف النفسي احتل المركز األأهمال بدرجات متفاوتة، و والنفسي واإل

 وجود ىلإراسة توصلت الد كماهمال ومن ثم العنف الجسدي الذي احتل المرتبة االخيرة، اإل
كثر عرضة للعنف أن الذكور أسري، و شكال العنف األأعالقة عكسية بين الشعور باألمن  و 

ب تعليم األ ىم ومستو تعليم األ ىفروق ذات داللة احصائية لمستو سري من الفتيات، وهناك األ
 سري .شكال العنف األأدرجات وجود  ىعل
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 :م(2016دراسة حسين ) 3.

سرية لألبناء في ضوء تأثير مواقع الكشف عن واقع التنشئة األ ىلإالدراسة هذه هدفت 
 ىتحليلي، واشتملت عينة الدراسة علالتواصل االجتماعي، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي ال

استخدمت الباحثة لثانوية بمحافظة قنا، مور لطالب المرحلة المتوسطة واولياء األأ( من 100)
سرية التنشئة األ مقياسالنتائج استخدمت الباحثة  ىصول علوللحالمنهج الوصفي التحليلي، 

في ضوء تأثير شبكات التواصل االجتماعي،  ( عاماً 15-18لألبناء في المرحلة العمرية )
مور مور في معرفة األأولياء األ ىوجود قصور لد ىلإالنتائج التالية  ىلإوتوصلت الدراسة 

 ىتقصيرهم و في الرد عل يضاً وأبناء، األ ىعل ع التواصل االجتماعي وتأثيرهاالخاصة بمواق
بإمكانية تفعيل  اآلباءجهل ى لإبنائهم حول الهويات االلكترونية المزيفة، باإلضافة أاستفسارات 

بنائهم ورعايتهم من خطر أهالي في حماية األ عدادات الخصوصية لهذه المواقع، وقصور دورإ
 .اعيالتأثيرات المتالحقة لمواقع التواصل االجتم

 م(: 2015دراسة عبد الكريم ) 4.

ية وأساليب المعاملة الكشف عن العالقة بين المشكالت السلوك إلىالدراسة هذه هدفت 
 الطالب ذوي اإلعاقة البصرية في ضوء بعض المتغيرات األسرية بالقصيم ىالوالدية لد
منهج الوصفي، واستخدم الباحث ال ،( من الطلبة81وتكونت عينة الدراسة من ) ،بالسعودية

استبانة و ، ة في التنشئة كما يدركها األبناءمقياس األساليب الوالدي ىواشتملت الدراسة عل
ن أ ،النتائج التالية ىلإ، وتوصل الباحث وكية للطالب ذوي اإلعاقة البصريةالمشكالت السل

 ىت علدرجة متوسطة، وترتبت المشكالعاقة البصرية تنتشر بالمشكالت السلوكية بين ذوي اإل
 يضاً أكاديمية ثم الحركية ثم النفسية، لمشكالت االنفعالية ثم االجتماعية ثم األاالنحو التالي 

الطالب ذوي  ىفي المشكالت السلوكية لد اً احصائي دالةعدم وجود فروق  ىلإتوصلت الدراسة 
في  اً عدم وجود فروق دالة احصائي ىلإباإلضافة  ،اإلعاقة البصرية ُتعزى إلى اختالف الجنس

التعليمي  ىالختالف المستو  ىالطالب ذوي اإلعاقة البصرية تعز  ىالمشكالت السلوكية لد
 ىلسلوكية لد( في المشكالت ا0.05) ىفروق ذات داللة إحصائية عند مستو لألب، ووجود 

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،مالتعليمي لأل ىالختالف المستو  ىالمعاقين بصريًا تعز 
المعاملة الوالدية التي يتبعها كل من األب واألم نحو ذوي اإلعاقة البصرية ُتعزى  في أساليب

إلى اختالف الجنس، وعدم وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين المشكالت السلوكية وأساليب 
  .المعاملة الوالدية حسب وجهة نظر أفراد عينة الدراسة
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 :(م2015دراسة علية ) 5.

الكشف عن أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باالغتراب النفسي  ىلإالدراسة هذه هدفت 
واتبعت الباحثة المنهج  ،اً طالب( 188) ىواشتملت عينة الدراسة عل، لدى المراهق الجزائري
ساليب المعاملة الوالدية، ومقياس أوتكونت أدوات الدراسة من مقياس الوصفي االرتباطي، 

سلوب التسلط أن أ توصلت الدراسةو ، منهماصدق وثبات كال ، بعد التأكد من االغتراب النفسي
سلوب )التسامح/التشدد( ومن ثم أويليه  سرية انتشاراً ساليب التنشئة األأكثر أهو 

شكال أكثر أن االغتراب الثقافي هو ، وأسلوب )عدم االتساق(أويليه ل( االهما/)الحمايةسلوبأ
يه االغتراب السياسي، ثم االغتراب الديني، ثم المراهقين، ثم يل ىلد لنفسي شيوعاً ااالغتراب 

سلوب المعاملة الوالدية أبين  ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً ، االجتماعي ثم الذاتي
وسلبية  ،يجابية مرةإبعاد فجاءت العالقة ما بقية األأشكال االغتراب النفسي، أ)عدم االتساق( و 

 م وذلك بالنسبة لبعدب واألالمعاملة الوالدية بين األ ساليبأعدم وجود فروق في ، ىخر أمرة 
ال توجد فروق ذات ، و االهمالو والحماية  التسلط التشدد، بينما توجد فروق بين بعديو التسامح 

ساليب أبعاد أفراد العينة مختلف أبين متوسطات الدرجات التي تحصل عليها  ةداللة احصائي
بين متوسطات الدرجات  اً احصائي دالةفروق وعدم ووجود  ،لمتغير الجنس ىالمعاملة الوالدية تعز 
 لمتغير الجنس . ىشكال االغتراب النفسي تعز أمختلف  ىفراد العينة علأالتي تحصل عليها 

 :م(2015دراسة الضالعين ) 6.

وعالقتها بناء بناء كما يدركها األنماط تواصل األأالكشف عن  ىلإالدراسة هذه هدفت 
( 136المراهقين في مدارس محافظة الكرك، وتكونت عينة الدراسة من ) ىبالسلوك العدواني لد

مقياس  ىدوات الدراسة علأواشتملت استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ، وطالبةً  اً طالب
وجود عالقة ى لإ، وتوصلت الدراسة بناء، ومقياس السلوك العدوانيمع األ اآلباءنماط تواصل أ

وجود فروق  يضاً أبالسلوك العدواني، و  اآلباءنماط التواصل أصائية بين اللة احدارتباطية ذات 
لمتغير الجنس والصف الدراسي  ىز تع اآلباء ىنماط التواصل لدأذات داللة احصائية بين 

 .للمراهق
 :م(2014بو بكر )أدراسة  7.

ب سرية لدى طالالتعرف على عالقة العزلة النفسية بالتنشئة األ ىلإالدراسة هذه هدفت 
 اً ( طالب100) علىحمر، وشملت عينة الدراسة المرحلة الثانوية بمدينة بورسودان والية البحر األ

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، ناث،الذكور واإل ىموزعة بالتساوي عل وطالبةً 
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 ىلإاسة ، وتوصلت الدر سريةالتنشئة األ مقياسواستخدمت الباحثة مقياس الشعور بالعزلة النفسية 
نه يوجد عالقة بين الشعور بالعزلة النفسية أو ، العزلة النفسية تتسم باالرتفاع نأالنتائج التالية 

همال والتفرقة في المعاملة، وتوجد فروق بين وأساليب الحماية الزائدة، والحرمان والنبذ واإل
  .ناث والذكور في الشعور بالعزلة النفسيةاإل
 :(2014دراسة محمد ) 8.

الكشف عن العالقة بين الحاجات النفسية وأساليب التنشئة  ىلإالدراسة هذه ت هدف
 ( طالبةً 200طالبات المرحلة الثانوية بوالية الخرطوم، تكونت عينة الدراسة من ) ىسرية لداأل
 ىدوات الدراسة علأالخرطوم، حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي، واشتملت ب

إلى ، وتوصلت الدراسة سريةساليب التنشئة األأمقياس  ىلإفسية، باإلضافة مقياس الحاجات الن
طالبات المرحلة  ىسرية لدساليب التنشئة األأوجود عالقة ارتباطية بين الحاجات النفسية و 

طالبات المرحلة  ىلدعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في الحاجات النفسية ، الثانوية
 .ن والعمرلمتغير السك ىالثانوية تعز 

 :م(2013دراسة الجروس ) 9.

الدراسة إلى معرفة العالقة بين أساليب التنشئة األسرية والسلوك العدواني هذه هدفت 
حمص، حيث تكونت عينة الدراسة  مدينةاألدبي( في  -لدى طلبة الصف الثاني الثانوي )العلمي

النتائج  ىلإوللوصول  ،ناث، موزعة بالتساوي بين الذكور واإلوطالبةً  اً ( طالب310من )
مقياس ن الباحثة استخدمت أ ىلإاستخدمت الباحثة مقياس أساليب التنشئة األسرية، باإلضافة 

البيئة السورية، وتوصلت الدراسة  ىحيث تم تقنين هذا المقياس عل، السلوك العدواني للمراهقين
، سلوب االستقاللأينة هو فراد العأشكال سيادة من وجهة نظر كثر األأن ، أالنتائج التالية ىلإ
توجد عالقة عكسية ذات داللة  يضاً أو ، ن درجة السلوك العدواني المنخفض هي أكثر انتشاراً أو 

ووجود عالقة ارتباطية سالبة غير ، الرفض( والسلوك العدواني-احصائية بين أسلوب )التقبل
اإلهمال( والسلوك  -زائدةال التسلط(، و)الحماية-التقييد( و)الديمقراطية -دالة بين )االستقالل

الرفض(  -نه يوجد فروق بين العلمي واألدبي في أسلوب )التقبلأ ىلإباإلضافة ، العدواني
 ىلإلصالح العلمي، مع ووجود فروق بين الذكور واإلناث في السلوك العدواني لصالح الذكور، 

ن كان هناك فروق بين نه لم تظهر فروق بين الذكور واإلناث في أساليب التنشئة الوالدية، ولكأ
 العلمي واألدبي في السلوك العدواني لصالح العلمي.
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 :(م2013دراسة ةرارقة ) 10.

 العدوانيأساليب المعاملة الوالدية وظهور السلوك  إلىإلى التعرف  الدراسةهذه هدفت 
لمتبعة، عند المراهقين، والكشف عن الفروق بين الجنسين في السلوك العدواني والتنشئة الوالدية ا

لوصفي والطريقة المقارنة، ، اتبعت الباحثة المنهج ا( مراهقًا ومراهقةً 52) تكونت عينة الدراسة
وجود عالقة دالة الدراسة على المالحظة والمقابلة، وتوصلت الدراسة إلى  دواتوشملت أ

بية دالة إحصائيًا بين أسلوب القسوة والسلوك العدواني لدى المراهق، كما بينت وجود عالقة ايجا
ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين أسلوب اإلهمال والسلوك العدواني،  إحصائياً 

أيضًا توجد عالقة طردية موجبة دالة إحصائيًا  بين أسلوب  إثارة األلم النفسي والسلوك العدواني،
بين أسلوب التفرقة  بين أسلوب التذبذب والسلوك العدواني، كما توجد عالقة طردية دالة إحصائياً 

في المعاملة الوالدية وبين السلوك العدواني، أما بالنسبة ألسلوب التقبل والسلوك العدواني فكانت 
مع وجود عالقة سلبية دالة احصائيا بين األسلوب الديمقراطي هناك عالقة عكسية سالبة، 

زى لمتغير الجنس، توجد ال توجد فروق دالة إحصائيا في السلوك العدواني تعوالسلوك العدواني، 
 فروق دالة إحصائيا بين معاملة كل من األب واألم حسب الجنس.

 (:Carlo,2010) كارلو دراسة 11.

 وممارسات واألمومة األبوة أساليب بين العالقات إلى التعرف الدراسةهذه  هدفت
( 233) من ةالدراس عينة تكونت المراهقين، لدى االجتماعية والسلوكيات والتعاطف، الوالدين،
 أكملوا والذين المتحدة، الواليات في األوسط الغرب منطقة في العامة الثانوية المدارس من مراهقاً 

 والتعاطف واألمومة، األبوة وممارسات التربية، وأساليب اإليجابي، االجتماعي السلوك إجراءات
 االجتماعي بالسلوك يركب بشكل مرتبطة الوالدية الممارسات أن الدراسة نتائج وبينت عام، بشكل

 والسلوكيات والتعاطف، واألمومة، األبوة ممارسات بين العالقات تباينت للمراهقين، اإليجابي
 اإليجابي االجتماعي والسلوك المحددة واألمومة األبوة لممارسة كدالة اإليجابية االجتماعية
 االجتماعية التنمية دراسة على المستقبل في البحث على المترتبة اآلثار وناقشت المحدد،

 .المراهقين بين واألمومة واألبوة واالجتماعية
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 المحور الثالث 
 تناول مواقع التواصل االجتماعيدراسات ت

 :م(2017دراسة العتيبي ) 1.

الدراسة إلى الكشف عن عالقة مواقع التواصل االجتماعي وبعض هذه هدفت 
سوء  ى( لدى طلبة الجامعة، ومعرفة مداءاالنطو  -القلق -االضطرابات النفسية )االكتئاب

إمكانية التنبؤ باالضطرابات النفسية لطلبة الجامعة في ضوء  معرفة يضاَ أاستخدام تلك المواقع، و 
من قبل  الفرق في استخدام تلك المواقع ىع التواصل االجتماعي، والتعرف علاستخدام مواق
استخدمت  ،وطالبةً  اً ( طالب120وتكونت عينة الدراسة من )، لمتغير الجنس ىالطالب تعز 

، مقياس التواصل االجتماعي ىدوات الدراسة علأوشملت الباحثة المنهج االرتباطي التحليلي، 
ومقياس بيك لالكتئاب و مقياس تايلور للقلق الصريح الظاهر، ، ومقياس الشعور بالوحدة النفسية

قة ارتباطية طردية موجبة بين ووجود عال، همهاأمجموعة من النتائج  ىلإحيث توصلت الدراسة 
نه يمكن أاالنطواء(، باإلضافة  –القلق –استخدام مواقع التواصل االجتماعي وبين )االكتئاب

االنطواء( في ضوء  -القلق -التنبؤ بإصابة بعض الطلبة ببعض االضطرابات النفسية )االكتئاب
( 0.02عند مستوى ) صائياً توجد فروق دالة اح يضاً أاستخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي، و 

صابتهم-قل بين )الذكورأف بالقلق وفي استخدام مواقع التواصل االجتماعي لصالح  اإلناث( وا 
 .الذكور

 :م(2017دراسة لَبي ) 2.

معرفة العالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي والسلوك  ىلإالدراسة هذه هدفت 
استخدام  ىجتماعية المرتبة علبية وطبيعة العالقة االيجابية والسلثار اإلالعدواني، ومعرفة األ

، حيث استخدم اً ( طالب175الطلبة في منطقة جازان لمواقع التواصل، تكونت عينة الدراسة من )
مقياس شبكات التواصل  ىدوات الدراسة علأالباحث المنهج الوصفي التحليلي، وشملت 

يجابية ثار اإلهم األأن التسلية والترفيه من أ ةوبينت نتائج الدراساالجتماعي والسلوك العدواني، 
ثار السلبية كثرة التفاعل، وضعف العالقات كثر األأن أاستخدام مواقع التواصل، و  ىالمترتبة عل
لعالقات خالق، وقلة اسرة، واضعاف اإلبداع، وترويج ما يتنافى مع الدين واألمع األ

وجود عالقة ارتباطية  ىلإتوصلت الدراسة  اً يضأالكراهية والعنف،  ىاالجتماعية، والتشجيع عل
  .ثار السلبية والسلوك العدوانيبين بين استخدام شبكات التواصل وبين األ موجبة دالة احصائياً 
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 :(م2017دراسة الرشيدات ) .3

تأثير شبكة اإلنترنت على المراهقين في األردن،  إلىالدراسة إلى الكشف هذه هدفت 
حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، ، اً ( مراهق700) وتكونت عينة الدراسة من

 ىشملت فقرات االستبانة عل تأثير االنترنت في المراهقين  استبانة ىدوات الدراسة علأواشتملت 
غلب أن ، أالنتائج التالية ىوتوصلت الدراسة ال نماط االستخدام،أمختلف العوامل والوسائل و 
لك المواقع عندما ت ىلإ أنه يلجأو ، التصال باإلنترنتلتف المحمول المراهقين يستخدمون الها

برز التأثيرات أن تصفح مواقع التواصل االجتماعي من أكدت الدراسة وأ ، كمايكون مرتاحا نفسياً 
وجود دور هام لألسرة في توجيه  ، باإلضافة إلىيجابية المتحققة من استخدام تلك المواقعاإل

 ام مواقع التواصل االجتماعي .ثناء استخدأالمراهقين 

 :م( 2016) دراسة الصقر 4.

واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي مـن  ىالتعرف عل ىلإالدراسة هذه هدفت 
وجهـة نظـر الطلبـة المراهقين وأثرها في سلوكهم من وجهة نظر أولياء األمور، وتكونت عينة 

( من 94( من الطالب و)106منهم ) ( من الطلبة موزعة بشكل عشوائي106الدراسة من )
 اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، مور،ولياء األأ( من 200الطالبات و )

إلى قسمين، قسم يكشف  موزع  مقياس استخدام مواقع التواصل االجتماعيواستخدم الباحث  
واصل االجتماعي في واقع استخدام مواقع التواصل االجتمـاعي، وقسم ثاني يكشف أثر مواقع الت

ن استخدام مواقع التواصل أليها الدراسة إسلوك الطلبة المراهقين، ومن النتائج التي توصلت 
نه أكما أشارت النتائج ، مرتفعة جاءت بدرجةاالجتماعي بالنسبة لوجهة نظر الطلبة المـراهقين 
الختالف  ىاعي تعز دام مواقع التواصل االجتمال يوجد اخـتالف دال إحصائيًا حول واقع استخ

واصل االجتماعي له تأثير كبير أن استخدام مواقع الت ىلإتوصلت الدراسة  يضاً أمتغير الجنس، 
سلوك الطلبة المراهقين من وجهة نظر أولياء األمـور على األداة ككل، وعلى جميع  ىعل

 الفقرات ماعدا سبع فقرات جـاءت بدرجـة تقـدير متوسطة.

  :م(2016دراسة الطنباري ) 5.

اهقين لموقع اليوتيوب، وتحديد الكشف عن معدل استخدام المر  ىلإالدراسة هذه هدفت 
متها في بناء شخصيته، والوقوف ادراك المراهق للمعلومات التي يتناولها اليوتيوب ومساه ىمد
استخدام المراهق لموقع اليوتيوب ومعرفتهم بالقضايا العربية، تكونت عينة الدراسة من  ىمد ىعل
البحوث الوصفية،  ىلإمن جامعة عين شمس والمنوفية، وتنتمي الدراسة  وطالبةً  اً ( طالب400)
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، أن النتائج التالية ىلإصلت الدراسة و عداد الباحثة، وتإدوات الدراسة من استبيان من أوتكونت 
ن أهقين لموقع اليوتيوب، و اول بالنسبة الستخدام المر المعلومات وقع بالمركز األ ىالحصول عل

ما بالنسبة أمشاهدة مواقع محددة وقع بالمركز الرابع، وبالمرتبة الخامسة متابعة قضايا مهتم بها، 
نباء هم مصادر المضمون الخاصة بمواقع الفيديو فقد جاء مواقع الفيديو الخاصة بوكاالت األأل

ما المركز أاني، خبارية بالمركز الثول، ومقاطع الفيديو الخاصة بالمواقع اإلالعالمية بالمركز األ
رابع مقاطع فيديو خاصة الثالث فقد جاء بمقاطع الفيديو الخاصة بمواقع عربية، وفي المركز ال

 .   باألصدقاء

  :م(2015)دراسة قدوري  6.

ترنت وبعض نالكشف عن العالقة بين ادمان استخدام اإل ىلإالدراسة هذه هدفت 
( 120، حيث بلغت العينة )بالجزائر ايةعينة من طلبة جامعة غرد ىاالضطرابات النفسية لد

دوات أعشوائي، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وشملت بشكل يارهم ت، تم اخوطالبةً  اً طالب
عراض المعدلة ومقياس الحالة النفسية للمراهقين نترنت قائمة األمقياس اإل ىالدراسة عل

نترنت وبعض االضطرابات ام اإلدمان استخدإوجود عالقة بين  ىلإوالراشدين، وتوصلت الدراسة 
عراض االضطرابات أنترنت في بعض نه يوجد فروق بين مدمني اإلأالدراسة، و  ةالنفسية لعين
 عينة البحث تبعاً  ىوق في بعض االضطرابات النفسية لدلح المدمنين، مع وجود فر االنفسية لص

 .لمتغير الجنس

 :(م2014دراسة ابراهيم ) 7.

كشف عن حجم مشاركة المراهقين في مواقع التواصل ال ىلإالدراسة هذه هدفت 
دراك المراهقين بواقع القضايا الواقعة في إ االجتماعي، ومعرفة دور تلك المواقع والشبكات في

هم القضايا المثارة بين المراهقين أسباب استخدام المراهق لتلك المواقع، ومعرفة أالمجتمع، و 
 من محافظتي الدقهلية والمنيا، اً ( مراهق400سة من )داخل مواقع التواصل، وتكونت عينة الدرا
استبيان لجمع البيانات من  ىدوات الدراسة علأواشتملت منهج الدراسة المتبع المنهج الوصفي، 

ووجود عالقة ارتباطية موجبة ذات  حلة الثانوية، ومن نتائج الدراسةالمراهقين من طالب المر 
ين لإلنترنت ومستويات التعرض المختلفة لشبكات داللة احصائية بين كثافة تعرض المبحوث

مواقع التواصل  ىادت ثقة المبحوثين بالمعلومات علكلما ز  يضاً أ التواصل االجتماعي،
وق بين متوسط درجات ووجود فر  معتلك المواقع،  ىماعي كلما زادت درجة االعتماد علاالجت

 ىتماعي وفقا الختالف مستو صل االجمواقع التوا ىمتغيرات االعتماد عل ىالمبحوثين عل
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 ىبين متوسطات درجات المبحوثين عل يضا ووجود اختالفأاكهم لقضايا الواقع االجتماعي، و ادر 
ثراء الوسيلة  ىاصل االجتماعي وفقا الختالف مستو مواقع التو  ىمتغيرات االعتماد عل

 ىالعتماد علا ىمستو  ة احصائية بينووجود فروق ذات دالل، بالمعلومات والوسائط المتعددة
 .للمتغيرات الديمغرافية ماقع التواصل وفقاً 

 (: Alam,2009) عالمدراسة  8.

الدراسة إلى الكشف عن مستوى إدمان اإلنترنت والمشكالت الشخصية هذه هدفت 
ومعرفة العالقة بينهم، وتحديد العوالم ذات الصلة إلدمان االنترنت في طالب المدرسة المتوسطة 

إلدمان على اإلنترنت ومقياس المشاكل الشخصية، ومن نتائج التي توصلت مرحلة المراهقة، ل
إليها الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين إدمان اإلنترنت والمشاكل 
الشخصية، كما يوجد عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين إدمان اإلنترنت وساعات اللعب، 

ن المراهقون المدمنون على اإلنترنت أكثر األفراد الذين يعانون من مشاكل ووجدت الدراسة أ
 الشخصية.

 

 السابقة:الدراسات  ىتعقيب عام عل
بمتغيرات وصلة بعرض مجموعة من الدراسات السابقة والتي لها عالقة قامت الباحثة 
ت تتعلق راساد: ساسيةأثالث محاور  ىلإتقسيم الدراسات السابقة وعينة الدراسة، وتم 
دراسات تتعلق بمواقع التواصل ، سريةدراسات تتعلق بأساليب التنشئة األ، باالضطرابات السلوكية

، من خالل البحث في العديد من الدراسات السابقة في البيئة العربية، وكذلك البيئة االجتماعي
النحو  لباحثة في ضوء ما سبق أن تعقب على الدراسات السابقة علىوقد رأت ا .األجنبية
 التالي:

ود من الدراسات دمن خالل العرض السابق للدراسات السابقة نجد أن هناك عدد مح
 -القلق االجتماعي –التي تناولت متغير االضطرابات السلوكية وأبعادها )السلوك العدواني 

دراسات أجنبية، وهي  ن عشرة دراسات عربية باإلضافة إلىاالنسحاب االجتماعي( وهي عبارة ع
(، دراسة الخرافي م2017(، دراسة السعيدي )م2017(، دراسة سالم )م2018)الطواري  ةدراس
 ,Kilicarslan(2017)(، دراسة م2014) (، دراسة علىم2016(، دراسة مخلوقي )م2016)

Zohreh Mahoodi (2017), Leei-soosan(2014) واستفادت الباحثة من الدراسات ،
الية ومتغير االضطرابات السلوكية وأبعاده السلوك العدواني، السابقة ألنها التقت مع الدراسة الح

ن القلق االجتماعي، االنسحاب االجتماعي، و   اختلفت العالقات والفئة.ا 
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أما بالنسبة للدراسات التي تناولت أساليب التنشئة األسرية، فهي كانت متوفرة، حيث أن 
الدراسات تشمل دراسة صباح الباحثة استعانت بثالث عشر دراسة عربية وأجنبية، فكانت 

 ( وغيرها.م2013، دراسة الجروس )م(2116) (، دراسة الفرايةم2016)

(، م2015دراسة القدوري )تناولت مواقع التواصل االجتماعي أما بالنسبة للدراسات التي 
 (.م2014دراسة ابراهيم )

دراسة الجميع متغيرات  تتفق معدراسة أي  تجد الباحثة ، حيث لممن حيث الموضوع
الحالية االضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين 

المكتبة  تكون هذه الدراسة إضافة جديدة إلىمن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي، لذا س
 .العربية

فئة  د أفرادها، فمن الدراسات من اقتصر عليوعدالمستهدفة  الدراسة عينةمن حيث 
دراسة عبد الكريم ، (م2016(، الطواري )م2017سالم )مثل دراسة  المراهقين من ذوي اإلعاقة

، دراسة علي (م2017الروايضة ) من اختارت عينة كبيرة مثل دراسةومنهم (، م2015)
(، م2017أمال ) عينة صغيرة كدراسةومنهم من اختار (، م2016) الفراية(، دراسة م2014)

من ومنهم من درس (، م2014دراسة محمد )(، م2016دراسة بركات )(، م2017دراسة سالم )
  .(م2016(، دراسة الخرافي )م2016) بركات كدراسة سنة،( 17-13) سنة

وطالبة من مرحلة المراهقة  ( طالباَ 200فكان حجم العينة ) الدراسة الحالية أما
الثانوية العامة بكافة  المرحلةات المتأخرة، وتفردت الدراسة بأنها شملت عينتها على طالب وطالب
 فروعها العلمي واألدب والشرعي، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية.

فقد جاءت الدراسات السابقة متباينة في المتغيرات التي  ومن حيث اختالف المتَيرات
اسات تناولتها، وتميزت الدراسة الحالية بأن متغيراتها لم تدرس على طلبة الثانوية العامة في الدر 

 السابقة.
السابقة منها اعتمد على المنهج  الدراساتفقد كانت  ومن حيث المنهج المتبع

التجريبي، ومنها من اعتمد على المنهج الشبه تجريبي، والمنهج المقارن، ومنها من اعتم على 
الدراسات اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وهذا ما يتشابه مع  المنهج االرتباطي، وأغلب

 لدراسة  الحالية.ا
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نجد أن بعض الباحثين قد طور أدوات جديدة، والبعض  ومن حيث أدوات الدراسة
األخر اعتمد على أدوات موجودة جاهزة، وقد استفادت الباحثة من ذلك في إعداد وبناء أدوات 

 الدراسة الحالية.

تناولت  ونجد أن بعض الدراسات السابقة أجريت على فئات متنوعة، والدراسات العربية
فئات أخرى بعيدة عن الفئة التي تناولتها الدراسة الحالية، وبالتالي فإن هذه الدراسة ستكون على 

 البيئة الفلسطينية والتي تراعي البيئة الثقافية واالجتماعية التي تشكلها.

السابقة خرجت بعدة نتائج مهمة والتي ستفيد  الدراساتومن حيث النتائج  فإن جميع 
  ناقشة نتائج الدراسة.في عملية م

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
توسيع ادراك الباحثة حول ارتباط االضطرابات السلوكية وأساليب التنشئة األسرية كما يدركها  1.

 األبناء من عينة الدراسة من خالل االطالع على الدراسات السابقة.

 ا.االسهام في تفسير أسئلة الدراسة وتحديد أهدافه 2.

كما أن الباحثة استفادت من االطالع على الدراسات السابقة من حيث أدوات القياس  3.
عداد المقاييس الخاصة بالدراسة الحالية.  المستخدمة في بناء وا 

عداد استفادت الباحثة من المعلومات والمفاهيم النظرية والتي كان لها دور في اثراء 4.  وا 
 الية.االطار النظري الخاص بالدراسة الح

 معرفة النظريات النفسية المفسرة لمتغيرات الدراسات السابقة وربطها بالدراسة الحالية. 5.

 واستفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تفسير النتائج ومناقشتها. 6.

 ما تميةت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
لسلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة تميزت الدراسة الحالية والتي تبحث في االضطرابات ا

تبر األولى في األسرية بأنها مختلفة عن الدراسات السابقة على حد علم الباحثة، حيث أنها تع
بأساليب التنشئة  من خالل عالقتهالتي تتناول متغير االضطرابات السلوكية الدراسات العربية 

هذه الدراسة تستهدف طلبة الثانوية  خاص فإندركها األبناء المراهقين، وبشكل األسرية كما ي
حيث أنه لم يتم من قبل  العامة في المدارس الحكومية بمحافظات غزة من كال الجنسين

استهداف هذه الفئة على حد علم الباحثة، والتي تتميز بواقع اجتماعي عن المجتمعات األخرى، 
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انتشار معدل االضطرابات  ففيه الحروب والحصار والفقر وارتفاع معدل البطالة مما ساهمت في
 ناء.السلوكية لدى األب

 من خالل العرض السابق للدراسات السابقة تخلص الباحثة إلي:

سلبي على مختلف جوانب مدى أهمية موضوع االضطرابات السلوكية، لما له تأثير 
مما األبناء المراهقين، وعلى جميع جوانب حياتهم العملية والعلمية، وعلى الرغم  الشخصية لدى

 توصلت إليه الباحثة من دراسات عربية اهتمت بموضوع االضطرابات السلوكية أو أحد أبعادها 

إال أن الباحثة ترى أن االضطرابات السلوكية وأساليب التنشئة األسرية كما يدركها 
األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي لم تحظ باهتمام كبير وواسع من 

التربوية والنفسية، ولم يكن هناك أي اهتمام من قبل الدراسات السابقة العربية واألجنبية الدراسات 
 بفئة الثانوية العامة وربطها باالضطرابات السلوكية وأبعادها، بأساليب التنشئة األسرية وأبعادها.

كما وتستخلص الباحثة أن أغلب الدراسات التي تناولت االضطرابات السلوكية تمركزت 
فئة األطفال والمراهقة المبكرة، ولم تتناول فئة المرحلة المتأخرة من طلبة الثانوية العامة،  على

تميزت الدراسة الحالية وخاصة الدراسات التي طبقت على البيئة الفلسطينية، ومن هذا المنطلق 
، والتي ركزت على دراسة عن الدراسات األخرى كونها الدراسة األولى على حد علم الباحثة

 العالقة بين االضطرابات السلوكية وأساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين.

 فروض الدراسة:
السلوك لالضطرابات السلوكية بأبعادها ) توجد عالقة دالة احصائيًا في الدرجة الكلية -1

ها االنسحاب االجتماعي( بأساليب التنشئة األسرية وأبعاد -القلق االجتماعي -العدواني
 الحماية الزائدة( من قبل األب لدى -اإلهمال -األسلوب التسلطي -)األسلوب الديمقراطي
 أفراد عينة الدراسة.

 السلوك) بأبعادها السلوكية لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  دالة عالقة توجد -2
 عادهاوأب األسرية التنشئة بأساليب( االجتماعي االنسحاب -االجتماعي القلق -العدواني

 األم لدى قبل من( الزائدة الحماية -اإلهمال -التسلطي األسلوب -الديمقراطي األسلوب)
 .الدراسة عينة أفراد

 عينة أفراد لدى السلوكية لالضطرابات في الدرجة الكلية احصائياً  دالة فروق ال توجد -3
 الجنس. لمتغير الدراسة تعزى
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 عينة أفراد لدى السلوكية لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  دالة فروق توجد ال -4
 .الترتيب الوالدي للطفل لمتغير تعزى الدراسة

 عينة أفراد لدى السلوكية لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  دالة فروق توجد ال -5
 .التعليمي لألب لمتغير المستوى تعزى الدراسة

 عينة أفراد لدى لسلوكيةا لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  دالة فروق توجد ال -6
 .التعليمي لألم لمتغير المستوى تعزى الدراسة

 عينة أفراد لدى السلوكية لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  دالة فروق توجد ال -7
 .، العلوم اإلنسانية، الشرعي(العلمي)لمتغير التخصص  تعزى الدراسة

 عينة أفراد لدى السلوكية طراباتلالض الكلية الدرجة في احصائياً  دالة فروق توجد ال -8
 .لمتغير عدد ساعات االستخدام لمواقع التواصل االجتماعي تعزى الدراسة

 عينة أفراد لدى السلوكية لالضطرابات الكلية الدرجة في احصائياً  دالة فروق توجد ال -9
 .السلوك اليومي أثير مواقع التواصل االجتماعي علىت تعزى لمتغير مدى دراسةال
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 الرابعالفصــــــل 
 إجراءات الدراسة

 

 مقدمة:

 الدراسة الميدانية، مجال في تمت التي المنهجية والخطوات اإلجراءات الفصل هذا تناول

ية بنائهم كيفو  المستخدمة األدواتو  الدراسة، وعينة ومجتمع ،المتبع الدراسة منهج يتناول حيث
 إلى البيانات للتوصل تحليل في استخدمت التي اإلحصائية إلى األساليب إضافة ،وتطويرهم

 وفيما بالصعوبات التي واجهت الباحثة، الدراسة، وينتهي الفصل أهداف تحقيق ثم ومن النتائج

 :تقدم ما تفصيل يلي

 : اسةر منهج الد
 من حاوليالذي   الوصفي المنهج امباستخدة الباحث تقام الدراسة أهداف تحقيق أجل من

 تطرح التي مكوناتها واآلراء بين بياناتها، والعالقة وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله

 .تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها

"المنهج الذي يسعى لوصف الظواهر أو  بأنه التحليلي الوصفي المنهج الحمداني ويعرف
الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو  أوالمعاصرة،  األحداث

وتتطلب معرفة المشاركين في الدارسة  مشكلة، ويقدم بيانات عن خصائص معينة في الواقع،
  (.111م، ص2116، )الحمدانيالتي نستعملها لجمع البيانات" واألوقاتندرسها  والظواهر التي

 مجتمع الدراسة:
 من طالب الثانوية العامة والذين يستخدمونالمراهقين جميع ون مجتمع الدراسة من يتك

م، 2019/2018مواقع التواصل االجتماعي في محافظة غزة خالل الفصل الدراسي األول من العام 
 (.25م، ص2116، ( طالب وطالبة )اإلدارة العامة للتخطيط (26633والبالغ عددهم

 عينة الدراسة:
 الدراسة من:تكونت عينة 

  العينة االستطالعية: -أوالً 
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 من طالب الثانوية العامة وطالبةً  اً ( طالب50) تّكونت عينة الدراسة االستطالعية من
بغرض التأكد  قصدية ، تم اختيارهم بطريقة عشوائيةمن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

والتحقق من صالحيتهم من صالحية أدوات الدراسة واستخدامها لحساب الصدق والثبات، 
 للتطبيق على العينة األصلية، وقد تم استبعادهم من عينة الدراسة التي تم التطبيق عليها.

 :فعليةعينة الدراسة ال

من طالب الثانوية العامة،  طالبًا وطالبةً  (200من ) فعليةتّكونت عينة الدراسة ال
ذه وهمن مديرية شرق غزة،  وطالبةً  ( طالباً 100من مديرية غرب غزة، ) ( طالبًا وطالبةَ 100)
، حيث قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة نسبة مناسبة إلجراء المعالجات اإلحصائية عليهاال

بكافة الفروع )الفرع العلمي، العلوم اإلنسانية،  من األبناء المراهقين من مرحلة الثانوية العامة
أخرة، حيث أن الباحثة قامت بتوزيع أدوات والتي تعتبر مرحلة المراهقة المت الفرع الشرعي(،

الدراسة على عينة الدراسة الذين لديهم حسابات على مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك، 
 .توتير، يوتيوب، واتس ّاب، سناب شات، وغير ذلك من المواقع(

 الخصائص الديمَرافية للعينة:

تماعية واالقتصادية، متمثلة في: على عدد من البيانات الديمغرافية واالج األداة تاشتمل
)الجنس، عدد أفراد األسرة، الترتيب الوالدي للطفل، المستوى التعليمي لألب، المستوى التعليمي 

 (.صص العلمي مستوى التحصيل الدراسيلألم، المستوى االقتصادي، التخ

 فيها: لألفراد البيانات األولية أفراد عينة الدارسة حسب توزيع التاليالجدول  خالل ويتضح من
 (200ن= البيانات األولية ) يوضح توةيع أفراد عينة الدارسة حسب(: 2.0) جدول

 النسبة المئوية % العدد البيانات األولية

 الجنس
 50.5 101 ذكر

 49.5 99 أنثى

 عدد أفراد االسرة

 12.5 25 5 فأقل

9-6 124 62.0 

 25.5 51 10فأكثر

 البالترتيب الوالدي للط

لاألو   60 30.0 

 54.5 109 األوسط

 15.5 31 االخير
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 النسبة المئوية % العدد البيانات األولية

 المستوى التعليمي لألب

 24.0 48 أقل من ثانوية

 44.5 89 ثانوية عامة

 23.0 46 بكالوريوس

 8.5 17 ماجستير فأعلى

 المستوى التعليمي لألم

 20.0 40 أقل من ثانوية

 57.5 115 ثانوية عامة

 16.0 32 بكالوريوس

لىماجستير فأع  13 6.5 

 المستوى االقتصادي

 27.5 55 جيد

 63.0 126 متوسط

 9.5 19 ممتاز

 التخصص العلمي

 34.0 68 علمي

 35.0 70 أدبي

 31.0 62 شرعي

مستوى التحصيل 
 الدراسي

 40.0 80 ممتاز

 44.5 89 جيد جداً 

 15.5 31 جيد

 - - مقبول

من أفراد عينة الدراسة  50.5%هرت بأن من الجدول السابق: أن نتائج الدراسة أظ تبين
إناث، أما بالنسبة عدد أفراد األسرة فقد بينت  ة% من أفراد العين49.5من الذكور، بينما نسبة 

% يقع 62.0( فأقل، وأن نسبة (5% من أفراد األسرة يقع عددهم من 12.5الدراسة أن نسبة 
أكثر، أما بالنسبة للترتيب الوالدي ( أفراد ف10% من)25.5( أفراد، ونسبة (6-9عددهم ما بين 

% 54.5% يقع ترتيبهم األول بالنسبة لترتيب األبناء، وأن نسبة 30.0فبينت أن نسبة  /ةللطالب
التعليمي لألب  بالنسبة للمستوى %، أما15.5ترتيبهم األوسط، أما الترتيب األخير فكانت نسبته 

مستواهم  44.5انوية عامة و نسبة % مستواهم التعليمي أقل من ث24.0فقد ظهرت أن نسبة 
%، ونسبة 23.0التعليمي ثانوية عامة، أما الذين مستواهم التعليمي بكالوريوس فكانت نسبتهم 

% أقل من 20.0التعليمي لألم فكانت نسبة  ، أما بالنسبة للمستوى% ماجستير فأعلى8.5
% 6.5، ونسبة س% بكالوريو 16.0% ثانوية عامة، أما نسبة 57.5ثانوية عامة، ونسبة 
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 63.0% مستواهم االقتصادي جيد، أما نسبة 27.5، وقد لوحظ أن نسبة ماجستير فأعلى
% تخصصهم علمي، 34.0% ممتاز، أما التخصص العلمي فكانت نسبة 9.5متوسط، ونسبة 

 %، وبالنسبة للمستوى31.0% أدبي، أما نسبة التخصص الشرعي فكانت 35.0أن نسبة 
هم جيد جدًا، أما % مستوا44.5% مستواهم ممتاز، وأن نسبة 40.0التحصيلي فكانت نسبة 

الدراسي  صفر كانت للمستوى %، أما نسبة15.0الدراسي جيد فكانت نسبتهم  بالنسبة للمستوى
  مقبول.

وضحت نتائج الدراسة من حيث استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي وأثرها 
يمتلكون حسابات في شبكات التواصل االجتماعي بلغت على األبناء أن نسبة األبناء الذين 

% غير مسجلين 7.5نعم، ونسبة  92.5%، وأن نسبة المسجلين بأسمائهم الحقيقة فكانت 100
بأسمائهم الحقيقة، أما بالنسبة ألكثر مواقع التواصل االجتماعي تأثيرًا فكانت موقع الفيس بوك 

% لموقع 6.5كانت لموقع توتير، ونسبة % ف2.0%، أما نسبة 71.0والذي حصل علة نسبة 
خصوص ب%، و 3.5%، واليوتيوب نسبته 17.0واتس أب، أما موقع االنستغرام فكانت نسبته 

أن مواقع التواصل االجتماعي تقدم صور ومعلومات تعكس الشخصية الحقيقة لعينة الدراسة 
لصورة عكس ا% ت48.0% ال، ونسبة 30.5% نعم تعكس، أما نسبة 21.5فكانت نسبة 

% ترفيهي، 37.0أحيانًا، أما السبب وراء استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي فكانت نسبة 
خرين دردشة، أما االستفادة من أراء اآل% لل29.0% البحث عن معلومات، ونسبة 33.0ونسبة 

% 24.5%، أما بالنسبة هل لديك أصدقاء من الجنس األخر فكانت نسبة 1.0فكانت نسبتهم 
% ال، وبالنسبة للشعور عند انفصال مواقع التواصل االجتماعي لمدة طويلة 75.5سبة نعم، ون

% الشعور بالملل والفراغ، ونسبة 49.5% الشعور بالسعادة والرضا، ونسبة 45.5فكانت نسبة 
 % الشعور بالتوتر واالكتئاب.5.0
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  لتواصل االجتماعياستخدام مواقع ا يوضح توةيع أفراد عينة الدارسة حسب(: 2.4)جدول 
 (200ن= وأثرها على األبناء المراهقين )

عدد ساعات االستخدام لمواقع 
 التواصل االجتماعي

5-2 166 83.0 

9-6 23 11.5 

13-10 5 2.5 

 3.0 6 فأكثر – 13

أثير مواقع التواصل ت ىكيف تر 
 سلوكك اليومي ىاالجتماعي عل

أثرت سلبيًا مما جعلتني أقضي 
مواقع  ىالجلوس علوقتي ب معظم

 التواصل وأفقد الكثير من أصدقائي

25 12.5 

أثرت ايجابيًا حيث صقلت من 
 مهارة التواصل مع اآلخرين

58 29.0 

جعلتني انطوائي وال أحب االختالط 
 باآلخرين

16 8.0 

 50.5 101 أبدا ىلم تؤثر عل

هل تعتقد أن مواقع التواصل 
االجتماعي لها تأثير على 

 دراسيمستواك ال

 17.0 34 لها تأثير إيجابي

 39.0 78 لها تأثير سلبي

 44.0 88 ال تؤثر

من خالل استخدامك لمواقع 
التواصل االجتماعي هل تطورت 

قات االجتماعية لديك دائرة العال
 مع أصدقائك

 84.5 169 نعم

 15.5 31 ال

ن يكون من ضمن أهل ترغب 
مواقع التواصل  ىصدقائك علأ

 الدك أو والدتك(و االجتماعي )

 81.0 162 نعم

 19.0 38 ال

هل تشجع دور األسرة في مراقبة 
أبنائهم خالل استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي

 78.0 156 نعم

 22.0 44 ال، يجب إعطاء األبناء الثقة
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: بالنسبة لعدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي من الجدول السابق تبين
% 11.5( ساعة، وأن نسبة 2-5% يستخدمون تلك المواقع لمدة تقع ما بين )83.0فكانت نسبة 

بلغت %، 2.5( فكانت نسبتهم 13-10( ساعات، أما عدد ساعات االستخدام من )6-9ما بين )
تأثير مواقع التواصل  %، أما بالنسبة كيف ترى3.0( فأكثر نسبة 13ساعات االستخدام )

% كانت 29.0% تأثير سلبي، أما نسبة 12.5انت نسبة االجتماعي على سلوكك اليومي فك
% جعلته 8.0خرين، ونسبة نها ثقلت من مهارة التواصل مع اآلذات تأثير اجتماعي حيث أ

 واصل االجتماعي علىتأثير مواقع الت خرين، أما بالنسبة إلىتالط مع اآلانطوائي ال يحب االخ
% لها تأثير إيجابي، ونسبة 17.0، ونسبة % لم تؤثر أبداً 50.5المستوى الدراسي فكانت نسبة 

% لها تأثير سلبي، وأيضًا بينت النتائج أنه هل تطورت دائرة العالقات االجتماعية مع 39.5
% نعم تطورت، 84.5األصدقاء من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي فكانت نسبة 

أن يكون من ضمن األصدقاء  % ال لم تتطور العالقات، أما بالنسبة لرغبتهم في15.5ونسبة 
% ال، أما تشجيع دور 19.0% نعم، ونسبة 81.0على مواقع التواصل الوالدين فكانت نسبة 

، % نعم78.0فكانت نسبة  ياألسرة في مراقبة األبناء خالل استخدام مواقع التواصل االجتماع
 %.22.0أما اإلجابة ال فكانت نسبتها 

 أدوات الدراسة:
 :اوهم الدراسة وفروضها أسئلة دوات التالية للتحقق منالباحثة األ استخدمت

 .من إعداد الباحثة مقياس االضطرابات السلوكية -أوالً 

 التنشئة األسرية من إعداد الباحثة.مقياس   -ثانياً  

 خطوات بناء أدوات الدراسة:

األدب التربوي والسيكولوجي والعديد من الدراسات السابقة  الباحثة علىبعد اطالع 
التوجيهات المستمرة  متعلقة بموضوع الدراسة، وبناء علىاألبحاث العلمية العربية والعالمية الو 
، ةمجموعة من المحكمين من الجامعات الفلسطيني ن قبل المشرف األكاديمي وعرضه علىم

( يوضح أعضاء لجنة التحكيم وأماكن عملهم، صاغت الباحثة مقياس 2والملحق رقم )
الخطوات، ثم تم ة ومقياس أساليب التنشئة األسرية وفق مجموعة من االضطرابات السلوكي
عينة الدراسة، وتم عمل اختبار الصدق والثبات من خالل مجموعة من  تطبيق المقياس على
 األساليب اإلحصائية.
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 .االضطرابات السلوكيةأوال: مقياس 

 :طريقة إعداد المقياس 

بمتغير االضطرابات السلوكية، وبعض الدراسات السابقة المتعلقة  تم االطالع على
ت المقياس، المقاييس المعدة مسبقًا والتي لها عالقة بالموضوع واالستفادة منها في إعداد فقرا

 س وهي كالتالي:يعدة مقاي حيث اطلعت الباحثة على

 (.م1993مقياس الخجل االجتماعي إعداد )جونز وار سيل( تعريب )بدر محمد األنصاري، -

 (.م2001العدواني إعداد )أمال إباظة، مقياس السلوك  -

 (.م2011مقياس االضطرابات السلوكية إعداد )هيثم أحمد علي الزبيدي، -

 .(م2012االضطرابات السلوكية إعداد )محمد علي،  مقياس  -

 (.م2015مقياس االضطرابات السلوكية إعداد )ليلى صبحي أمين،  -

 (.م2016،مقياس السلوك العدواني إعداد )نوريه مشاري الخرافي -

 (.م2017االضطرابات السلوكية واالنفعالية إعداد )منال عبد النعيم طه،  مقياس -

مستوى  إلىلتعرف تخدامه كأداة موضوعية مقننة لحيث يهدف إعداد هذا المقياس إلى اس
في مدارس  ستخدمي مواقع التواصل االجتماعياالضطرابات السلوكية لدى األبناء المراهقين م

 .محافظة غزة

 السلوكية، حيث أعطت الباحثة وزنًا مدرجًا ثالثيًا لكل  تمقياس االضطرابا اغة فقراتصي
 .المقياسفقرة من فقرات 

 ( فقرة.58) على واشتملس في صورته األولية إعداد المقيا -

 للتعديل.المشرفة األكاديمية  عرض المقياس على -

في مجال علم ( محكمين 9مجموعة من المحكمين وبلغ عددهم ) عرض المقياس على -
 .2)محلق رقم )في الجامعات الفلسطينية،  النفس

( يبين مقياس 4إجراء التعديالت التي أوصي بها المحكمين والمشرفة والملحق رقم ) -
 االضطرابات السلوكية في صورته النهائية.

 عينة الدراسة. تطبيق المقياس على -
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 المقياس: وتصحيح وصف 

لدى ( فقرة تقيس االضطرابات السلوكية 41)في صورته النهائية  المقياس ضمنت
ولتصحيح فقرات المقياس تم استخدام ، 123,41)تتراوح درجات المقياس من)و ، المراهقين

 في ثالث مستويات )دائمًا، أحيانًا، أبدًا(، المقياس وتقع اإلجابة علىمقياس "ليكرات الثالثي" 
مستوى االضطرابات السلوكية هو حيث يعتبر الحد األدنى الذي نحكم من خالله على ارتفاع 

أعلى تقدير في االستجابة على مقياس االضطرابات السلوكية والذي يساوى  xعدد الفقرات 
 أما الحد األدنى الذي نحكم من خالله على انخفاض مستوى االضطرابات السلوكية  123

(، بمعني 3,2,1وتتراوح درجات الفقرات من )، 41هو عدد الفقرات في أدني تقدير والذي هو 
منخفضة وقد ُأعطى المقياس تدرج )، : دائمًا(3: أحيانًا، 2: أبدًا، 1أنه إذا كانت اإلجابة )

وكلما زادت درجات المراهقين عن  (،95.8-123، مرتفعة 68.4-95.7، متوسطة 68.3-41
ما متوسط درجات أقرانه بانجراف واحد معياري فما فوق في المجموع الكلي لدرجات األبعاد، كل

دل ذلك على أن هذه المؤشرات السلوكية يتصف بها المراهقون وتنطبق عليهم، ويدخل في عداد 
ن كانت درجة  الطلبة في  /ةالطالبالذين من المحتمل أن يعانوا من االضطرابات السلوكية، وا 

  حدود المتوسط فما دون، فإن ذلك يدل على أنه يدخل في نطاق العاديين.

 ثالثة أبعاد وهي: ىالمقياس عل اشتملحيث 
 1883- 11، وقد ُأعطى المقياس تدرج )من ( فقرة11): السلوك العدواني ويتكون منالبعد األول
 .مرتفعة( 33-2588متوسطة،  2587-1884منخفضة، 

 25-15( فقرة، وقد ُأعطى المقياس تدرج )من 15: القلق االجتماعي ويتكون من )البعد الثاني
 مرتفعة(. 45-3581متوسطة،  35-2581منخفضة، 

من ، وقد ُأعطى المقياس تدرج )( فقرة15: االنسحاب االجتماعي ويتكون من )البعد الثالث
 (.مرتفعة 45-3581متوسطة،  35-2581منخفضة،  15-25
  للمقياس ةمتريالخصائص السيكو: 

االضطرابات  مقياس قامت الباحثة بتطبيق ةمتريياس السيكو خصائص المقإلى للتعرف 
( من طلبة المرحلة الثانوية في محافظة غزة، 50عينة استطالعية مكونة من ) علىالسلوكية 

، من خالل حساب ةالبيئة الفلسطيني للتطبيق على المقياسمن صالحية  وذلك بهدف التحقق
معامل الصدق والثبات بالطرق اإلحصائية المالئمة، وسوف تقوم الباحثة بعرض النتائج من 

 خالل  التالي:
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 المقياس:ق صد -أوالً 

، (11م، ص1112، )عبيدات وّاخرون يقصد بصدق المقياس أن يقيس ما وضع لقياسه
 :هي ق،طر  بعدة الصدق حساب تم المقياس صدق من وللتحقق

 :المحكمين صدق 1- 

 النفس علم متخصصين فيال من مجموعة على األولية صورته في المقياس عرض تم
 جاءت آراؤهم ذلك ضوء وفي غزة، قطاع في لفلسطينيةا الجامعات في يعملون وهم( 9) من تألفت

 قاموا آرائهم التي في كبير اتفاق بينهم وكان أجله، من وضع ما يقيس المقياس أن على تؤكد

 لكي التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكمين بعمل وقامت الباحثة المقياس، على بإبدائها

العبارات وحذف أو إضافة البعض ياغة بعض حيث تم تعديل وص المقياس، قوة من ذلك يزيد
( 4وملحق رقم) عينة الدراسة، بصورته النهائية ليتم تطبيقه على خر، وبالتالي خرج المقياساآل

 يوضح ذلك.
 Structural honesty الصدق البنائي:  2- 

بين درجة كل بعد من أبعاد االضطرابات  "بيرسون"تم حساب معامالت االرتباط 
درجة الكلية للمقياس، وذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، السلوكية وال

 : ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي
 معامل االرتباط بين أبعاد االضطرابات السلوكية والدرجة الكلية للمقياس(: 2.9)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط البعد الرقم
 0.000 *649. السلوك العدواني  .1

 0.000 *894. القلق االجتماعي  .2

 0.000 *898. االنسحاب االجتماعي  .3

 . α≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

( معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد االضطرابات السلوكية 4:3جدول )يوضح 
ة عند مستوى معنوية والدرجة الكلية للمقياس، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دال

(0.05 ≥ (α  ًلما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر المقياس صادقا 
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 Internal consistency : الداخلي االتساق صدق -3

على عينة الدراسة االستطالعية البالغ  المقياستم حساب االتساق الداخلي لفقرات 
كل فقرة من فقرات كل بعد على فقد تم إجراء معامالت االرتباط بين ، ( طالبًا وطالبةً 50عددها )

 حدة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه، ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي: 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد السلوك العدواني والدرجة الكلية للبعد(: 2.2) جدول

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.181 0.131 بالمحيطين بي.إيقاع الضرر  ىأسعي إل 1.

 0.000 *452. خرون مني.أعمل أمور معاكسة لما يطلبه اآل 2.

 0.000 *563. كل تصرفاتهم. ىخريين علأوجه اللوم والنقد لآل 3.

 0.000 *677. أتشاجر مع أصدقائي وأخواني. 4.

 0.082 0.200 خرين.متلكات اآلأخرب م 5.

 0.122 0.168 مدرسة.أقوم بالعبث وتخريب ممتلكات ال 6.

 0.000 *555. أرد اإلساءة الموجه لي بإساءة أكبر منها. 7.

 0.009 *331. عندما أغضب أمزق كتبي المدرسية. 8.

 0.002 *400. أجد نفسي عصبيًا إذا اضطررت للحديث مع المدرس. 9.

 0.004 *366. خرين.دبير الخدع والمكائد ضد اآلأقوم بت 10.

 0.000 *557. خرين.سيئة ونابية خالل مشاجرتي مع اآل أستخدم الفاظ 11.

 0.000 *641. أغضب بسهولة. 12.

 0.047 *240. خرين.أقوم بتمزيق األشياء الخاصة باآل 13.

 0.318 0.068- جدارن المنزل والمدرسة. ىأقوم بالكتابة عل 14.

 0.000 *625. أكسر األشياء الثمينة. 15.

 . α≤ 0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائياً  *

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد السلوك 4:4جدول )يوضح 
العدواني والدرجة الكلية للبعد، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

(0.05 ≥ α)  ً14، 6 ،5، 1لما وضع لقياسه، ما عدا الفقرات " وبذلك يعتبر البعد صادقا "
 حيث تم حذفهم.
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد القلق االجتماعي والدرجة الكلية للبعد(: 2.5)جدول 

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *452. خرين.أخجل من التعامل مع اآل 1.

 0.001 *416. .ال يوجد أصدقاء أشاركهم أسراري 2.

 0.000 *569. .تحسين أدائي الدراسي ىمن عدم قدرتي علأشعر بالقلق  3.

 0.000 *498. .حل مشاكلي اليومية ىالقدرة عل ىليس لد 4.

 0.018 *299. يتصبب عرقي عندما أتحدث مع الغرباء. 5.

 0.083 0.199 .أخاف من التعامل مع من هم أكبر مني 6.

 0.024 *282. .أتجنب الحديث مع الغرباء 7.

 0.009 *334. .خرينالنقد من قبل اآلأخشي  8.

 0.002 *395. خرين.أتجنب األكل أو الشرب أمام اآل 9.

 0.000 *528. .أشعر أن جميع األنظار موجه لي 10.

 0.000 *453. أحب العزلة. 11.

 0.001 *438. .إقامة عالقات اجتماعية وتكوين صداقات ىالقدرة عل ىليس لد 12.

 0.000 *647. لقلق الشديد قبل الذهاب إلى أي مناسبة اجتماعية.تنتابني حالة من ا 13.

 0.000 *547. شعور عام بالخجل والحساسية الزائدة. ىيكون لد 14.

 0.000 *518. مطعم أو تسوق. ىأشعر بالضيق عند الذهاب ال 15.

 0.000 *513. خرين.في مكان بعيد عن محط أنظار اآل أفضل أن أكون 16.

 . α≤ 0.05ال إحصائيًا عند مستوى داللة االرتباط د *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد القلق االجتماعي 4:5جدول )يوضح 
  والدرجة الكلية للبعد، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

(0.05 ≥ (α  ًتم حذفها.6قرة "لما وضع لقياسه، ما عدا الف وبذلك يعتبر البعد صادقا " 
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 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد االنسحاب االجتماعي (: 2.6)جدول 
 والدرجة الكلية للبعد

معامل  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *535. ال أستطيع المشاركة في النشاطات المدرسية. 1.

 0.009 *334. أتجنب اللعب الجماعي. 2.

 0.000 *599. قت فراغي بمفردي.أقضي و  3.

 0.000 *504. خرين.المبادرة والتفاعل مع اآل ىأشعر بعدم القدرة عل 4.

 0.000 *599. أرغب بالعزلة، والهروب من الواقع. 5.

 0.000 *552. المناسبات االجتماعية والمشاركة فيها. ىابتعد وأتجنب الذهاب إل 6.

 0.000 *696. خرين.ين اآلبوجود فجوة وتباعد بيني وب أشعر 7.

 0.000 *537. أخاف من ارتكاب األخطاء. 8.

 0.042 *247. من السهل اصابتي بالذعر عند حدوث أي موقف. 9.

 0.005 *362. خرين.أتجنب التقاء عيوني بعيون اآل 10

 0.000 *499. قليل التحدث مع األخرين. 11.

 0.002 *413. خرين.ع اآلال أستطيع التعامل والتصرف معندما أنفعل  12.

 0.000 *488. خرين.اآل عالقتي محدودة مع 13.

 0.007 *349. أتحدث بصوت خافت مرتجف. 14.

 0.008 *337. ال أدافع عن نفسي حتي عندما يضايقني زمالئي. 15.

 . α≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 قرة من فقرات بعد االنسحاب ( معامل االرتباط بين كل ف4:6جدول )يوضح 
االجتماعي والدرجة الكلية للبعد، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 

  لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر البعد صادقاً  (α ≤ 0.05) معنوية
 ثبات المقياس: 

 يلي:من خالل طريقتين وذلك كما االضطرابات السلوكية تم التحقق من ثبات مقياس 
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 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ، حيث تبين أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لجميع فقرات 
وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائيا، والجدول التالي يوضح ، (0.869)المقياس 

 :ذلك
 االضطرابات السلوكيةاخ لمقياس معامل ألفا كرونب(: 2.4)جدول 

 :Split Half Methodالتجةئة النصفية  ةطريق -ب

ات المقياس إلى جزأين )األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات األرقام تم تجزئة فقر 
الزوجية( ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية، 
وبعد ذلك تم تصحيح معامل االرتباط باستخدام معادلة جتمان، حيث تبين أن قيمة معامل 

وهذا للمقياس ككل،  (0.908) نما تبين أن قيمة معامل االرتباط المعدلبي(، 0.831) االرتباط
 :والجدول التالي يوضح ذلك، اً مرتفع ودال إحصائي يدل على أن الثبات

 االضطرابات السلوكيةلمقياس التجةئة النصفية  ةطريق(: 2.4)جدول 

 
# 

 معامل االرتباط البعد
معامل االرتباط 

 المعدل
 0.735 0.582 السلوك العدواني 1.

 0.794 0.658 القلق االجتماعي 2.

 0.785 0.646 االنسحاب االجتماعي 3.

 0.908 0.831 جميع فقرات المقياس بشكل عام 4.

بعد قيام الباحثة باستخدام خطوات البحث العلمي للتأكد من الصدق والثبات تبين أن 
 قياس على العينة الفعلية.مالالمقياس يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات تسمح بتطبيق 

 عدد الفقرات البعد #
معامل ألفا 

 كرونباخ
 0.725 11 السلوك العدواني 1.

 0.746 15 القلق االجتماعي 2.

 0.757 15 االنسحاب االجتماعي 3.

 0.869 41 جميع فقرات المقياس بشكل عام #
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 :التنشئة األسريةأساليب : مقياس ثانياً 

 :طريقة إعداد المقياس 

السابقة التي لها عالقة بمتغير أساليب التنشئة األسرية،  تالدارسا االطالع على
 عدة مقاييس منها: فادة منها، حيث اطلعت الباحثة علىواالست

 (.م1998اد ) فاروق جبريل، إعد ةمقياس أساليب المعاملة الوالدي  1.

 (.م,1996تعديل الديب( م,1988مائسـة المفتي)أساليب التنشئة الوالدية إعـداد  مقياس 2.

 (.م,2013مقياس أساليب التنشئة األسرية إعداد )ثراء الجروس 3.

 (.م2015مقياس أساليب التنشئة األسرية إعداد )أحمد عبد اللطيف أبو أسعد،   4.

 اليب التنشئة األسرية.تحديد أبعاد أس 
 ( فقرة، حيث أعطت الباحثة 67) حيث اشتملت في صورتها األولية على، صياغة الفقرات

، وعرض المقياس على المشرفة األكاديمية المقياسوزنًا ثالثيًا مدرجًا لكل فقرة من فقرات 
 ن( من األكاديميي9للتعديل، ومن ثم عرض على مجموعة من المحكمين والبالغ عددهم )

الجامعين في مجال علم النفس، وتم إجراء التعديالت الالزمة ومن ثم تطبيقه على عينة 
بكافة الفروع  ( طالبًا وطالبًة من طالب المرحلة الثانوية العامة50استطالعية مكونة من )

 .العلمي والعلوم اإلنسانية والشرعي

 :وصف المقياس 

تقيس أساليب التنشئة األسرية كما  ( فقرة55تضمن المقياس في صورته النهائية على )
، ولتصحيح فقرات المقياس تم 165,55)يدركها  المراهقين، وتتراوح درجات المقياس من)

استخدام مقياس "ليكرات الثالثي" وتقع اإلجابة على المقياس في ثالث مستويات )دائمًا، 
أساليب تفاع مستوى أحيانًا، أبدًا(، حيث يعتبر الحد األدنى الذي نحكم من خالله على ار 

أساليب التنشئة أعلى تقدير في االستجابة على مقياس  xهو عدد الفقرات  التنشئة األسرية
أما الحد األدنى الذي نحكم من خالله على انخفاض مستوى  165والذي يساوى  األسرية

، وتتراوح درجات 55هو عدد الفقرات في أدني تقدير والذي هو  أساليب التنشئة األسرية
موزعين : دائمًا(،3: أحيانًا، 2: أبدًا، 1(، بمعني أنه إذا كانت اإلجابة )3,2,1لفقرات من )ا

 أربع أبعاد رئيسية وهي: على
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 ( فقرة.13: ويتكون من )بعد األسلوب الديمقراطي 1.

 ( فقرة.16ويتكون من )بعد األسلوب التسلطي:  2.

 ( فقرة.12ويتكون من ) بعد اإلهمال: 3.

 ( فقرة.14: ويتكون من )اية الةائدةبعد الحم 4.

 وزنًا ثالثيًا مدرجًا لكل فقرة. المقياس ُأعطى -

 المحكمين. في صورته األولية وعرضه على المقياسإعداد  -

 عينة الدراسة. اس في صورته النهائية وتطبيقه علىإعداد المقي -

  المقياس:صدق 

، (44م، ص2111 ،خرون)عبيدات وآ يقصد بصدق المقياس أن يقيس ما وضع لقياسه
 :هي طريق، بعدة الصدق حساب تم المقياس صدق من وللتحقق

 المحكمين صدق 1- 

 وهم النفس، علم متخصصين في من مجموعة على األولية صورته في المقياس عرض تم

 أن على تؤكد جاءت آراؤهم ذلك ضوء وفي غزة، قطاع في الفلسطينية الجامعات في يعملون

 على بإبدائها قاموا آرائهم التي في كبير اتفاق بينهم وكان أجله، من وضع ما يقيس المقياس

المقياس، وملحق  قوة من ذلك يزيد لكي والتعديل المطلوب آرائهمب بأخذ وقامت الباحثة المقياس،
 ( يوضح ذلك.4رقم)

 الصدق البنائي: -4

 تم حساب معامالت االرتباط بيرسون بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس التنشئة
األسرية والدرجة الكلية للمقياس لآلباء واألمهات، وذلك لمعرفة مدى ارتباط األبعاد بالدرجة 

 : ويتضح ذلك من خالل الجدول التالي، الكلية للمقياس لآلباء واألمهات
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 معامل االرتباط بين أبعاد التنشئة األسرية والدرجة الكلية للمقياس لآلباء واألمهات (: 2.3) جدول

 بعدال م.
 األم األب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *705. 0.000 *798. األسلوب الديمقراطي 1.

 0.000 *808. 0.000 *756. األسلوب التسلطي 2.

 0.000 *729. 0.000 *701. اإلهمال 3.

 0.000 *737. 0.000 *736. الحماية الزائدة 4.

 . α≤ 0.05ط دال إحصائيًا عند مستوى داللة االرتبا *

( معامل االرتباط بين كل بعد من أبعاد التنشئة األسرية والدرجة 4:9جدول )يوضح 
الكلية للمقياس لآلباء واألمهات، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 

 لقياسه.لما وضع  وبذلك يعتبر المقياس صادقاً  (α ≤ (0.05معنوية  

  Internal consistency :الداخلي االتساق صدق -2

تم حساب معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات كل بعد على حدة مع الدرجة الكلية 
، ويتضح ذلك من خالل للبعد، لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه

 الجدول التالي: 
 

 الرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد األسلوب الديمقراطيمعامل ا(: 2.01) جدول
 والدرجة الكلية للبعد 

 الفقرة م
 األم األب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.004 *372. 0.000 *636. المشاركة في األنشطة الترفيهية. ىُأشجع عل 1.

 0.000 *682. 0.000 *597. التفكير العلمي. ىُأشجع عل 2.

 0.000 *685. 0.000 *769. ويحترم أرائي. ىُيستمع إل 3.

 0.010 *328. 0.000 *591. ُيسمح لي بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة. 4.

 0.000 *595. 0.000 *566. فعل السلوك االيجابي. ىُأوجه إل 5.

 0.000 *668. 0.000 *665. ُيعمل على بناء الثقة داخلي. 6.
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 الفقرة م
 األم األب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *593. 0.000 *673. ُأشجع على االعتماد على النفس. 7.

 0.004 *372. 0.000 *551. .أخير عن نوع الطعام الذي أرغب في تناوله 8.

 0.006 *354. 0.000 *461. أُعامل بمحبة وتقدير. 9.

 0.005 *366. 0.000 *629. إشباع هوياتي وميولي وممارسة حريتي. ىأشجع عل 10.

 0.000 *476. 0.000 *541. ُيقدم لي الدعم والمساندة في معظم المواقف. 11.

 0.000 *476. 0.000 *544. أعطي فرصة الختيار نوع الدراسة التي أرغب بها 12.

 0.000 *578. 0.000 *621. أن أكون لي دورًا قيادًيا في أي عمل جماعي. ىُأشجع عل 13.

 . α≤ 0.05عند مستوى داللة  االرتباط دال إحصائياً  *
 

 ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد األسلوب 4:10جدول )يوضح 
والدرجة الكلية للبعد، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى  الديمقراطي
 لما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر البعد صادقاً    α) ≤ (0.05معنوية 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد األسلوب التسلطي والدرجة الكلية للبعد(: 2.00) جدول

 الفقرة م

 األم األب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.000 *475. 0.000 *653. تتحكم أسرتي بقرارتي وبحياتي اليومية. 1.

 0.000 *565. 0.000 *706. ز المهام الموكلة لي.أتعرض للعنف والعقاب إذا لم انج 2.

 0.000 *627. 0.000 *617. يتدخل في اختيار اصدقائي. 3.

 0.000 *611. 0.000 *675. يوجه إلي كثيرًا من األوامر. 4.

 0.000 *550. 0.000 *673. تواجه مطالبي بالرفض والغضب. 5.

 0.000 *654. 0.000 *626. تي.يطلب مني التنازل عن بعض اشيائي الخاصة إلخو  6.

 0.000 *561. 0.000 *675. ُيقيد دخولي وخروجي من البيت. 7.
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 الفقرة م
 األم األب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

.8 
أوقاتًا معينة الستخدامي مواقع التواصل  ىُيفرض عل
 االجتماعي.

.503* 0.000 .651* 0.000 

 0.003 *387. 0.001 *422. ُأضرب عندما يشتكي مني أحد. 9.

 0.024 *283. 0.000 *701. بها.أخطاء لم ارتك ىُأعاقب عل 10.

 0.000 *516. 0.000 *528. خرين.ينادوني بألفاظ محرجة أمام اآل 11.

 0.000 *507. 0.000 *748. ُأمنع من مشاهدة التلفاز. 12.

 0.000 *582. 0.000 *736. خرين.ُيقلل من شأني أمام اآل 13.

 0.000 *630. 0.000 *732. خرين معاملة تشعرني بالحرج.أعامل أمام اآل 14.

.15 
ُيطلب مني الصمت عندما أحاول المـشاركة فـي الحديث 

 .أما الضيوف
.691* 0.000 .540* 0.000 

 0.000 *762. 0.000 *624. يتم التدخل في الطريقة التي أصرف فيها مصروفي. 16.

 . α≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد األسلوب التسلطي( معامل 4:11جدول )يوضح 
 والدرجة الكلية للبعد، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

(0.05 ≥ α)  ًلما وضع لقياسه. وبذلك يعتبر البعد صادقا 
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 لدرجة الكلية للبعدمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد اإلهمال وا(: 2.04)جدول 

 الفقرة م
 األم األب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 0.004 *367. 0.000 *487. ال أشعر باهتمام أسرتي باحتياجاتي. 1.

 0.010 *328. 0.000 *475. ال يعلماني ما هو الصواب وما هو الخطأ. 2.

 0.000 *537. 0.000 *608. ورغباتي. ال تستجيب أسرتي لمتطلباتي 3.

.4 
ال أحد يسمعني من أسرتي، لذلك الجأ إلي تكوين 

 صداقات من مواقع االنترنت.
.519* 0.000 .589* 0.000 

 0.000 *663. 0.000 *680. يتركاني وحيدًا في البيت. 5.

 0.000 *701. 0.000 *785. يتناسون إحضار األشياء التي أطلبها. 6.

 0.029 *274. 0.117 0.172 .حاسبني عندما أتأخر في العودة إلى المنزلال ي 7.

 0.000 *628. 0.000 *693. .يتغاضى والدي عندما يؤذيني أحد أخوتي 8.

 0.000 *703. 0.000 *681. ال أجد أي اهتمام بخصوص مستواي التحصيلي. 9.

 0.000 *713. 0.000 *785. ُترفض مناقشتي باألمور التي تخص عائلتي. 10.

 0.000 *602. 0.000 *671. أي سلوك أقوم به. ىال ألقي تشجيعًا أو تعزيزًا عل 11

 0.000 *495. 0.000 *688. ال ُيشعر بوجودي أو غيابي في المنزل. 12.

 . α≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 

بعد اإلهمال والدرجة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 4:12جدول )يوضح 
 (α ≤ 0.05)الكلية للبعد، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 " تم حذفها.7لما وضع لقياسه، ما عدا الفقرة " وبذلك يعتبر البعد صادقاً 
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 الكلية للبعدمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد الحماية الةائدة والدرجة (: 2.09)جدول 

 الفقرة م
 األم األب

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

.1 
ُترفض األعمال التي أقوم بها بمفردي خوفًا من تعرضي 

 لألذى.
.570* 0.000 .459* 0.000 

 0.000 *628. 0.000 *584. صحتي بدون داعي. ىيبالغا في خوفهما عل 2.

.3 
أن يختارا المؤسسات التي أقضي فيها  ىيحرصان عل

 أوقاتي.
.409* 0.002 .339* 0.008 

 0.000 *530. 0.000 *562. يقلقا كثيرًا عندما أخرج من البيت. 4.

 0.000 *611. 0.000 *654. يتدخال في طريقة ووقت استذكاري لدروسي. 5.

 0.001 *435. 0.002 *400. أماكن التنزه بمفردي. ىال يسمحان بالذهاب إل 6.

 0.006 *349. 0.000 *552. يقوما بمعظم واجباتي التي أتمكن من القيام بها بنفسي. 7.

 0.000 *578. 0.000 *553. أشعر بلهفة والدي الزائدة نحوي. 8.

 0.003 *381. 0.005 *364. يلبيان كل ما أطلب وأريد بدون رفض. 9.

 0.019 *294. 0.003 *388. يتدخالن في تحديد أوقات نومي. 10.

 0.000 *529. 0.000 *490. يقوما بشراء أشياء لي حتي لو لم أكن بحاجة لها. 11.

 0.000 *706. 0.000 *482. يفضال أن أبقي أمام أعينهم خوفا من أصيب بمكروه. 12.

 0.000 *489. 0.001 *440. يتدخالن بقرارتي وكل شئون حياتي. 13.

 0.000 *487. 0.000 *539. زائدة. ال ُيحمالني أعباًء منزلية 14.

 . α≤ 0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 الحماية الزائدة ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات بعد4:13جدول )يوضح 
 0.05) والدرجة الكلية للبعد، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية

≥ α)  لما وضع لقياسه. يعتبر البعد صادقاً وبذلك 
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 ثبات المقياس: 

 من خالل طريقتين وذلك كما يلي: مقياس أحداث التنشئة األسريةتم التحقق من ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ   -أ

تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات المقياس. وتشير النتائج الموضحة في 
( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة حيث بلغت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات 4.14جدول )

األم –(، بينما بلغت قيمة معامل ألفا لجميع فقرات المقياس 0.881األب ) –المقياس 
 .(. وهذا يعنى أن معامل الثبات مرتفع ودال إحصائياً 0.793)

 لتنشئة األسريةاعامل ألفا كرونباخ لمقياس م(: 2.02) جدول

 البعد
 األم األب

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

عدد 
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 0.758 13 0.881 13 األسلوب الديمقراطي

 0.820 16 0.892 16 األسلوب التسلطي

 0.781 11 0.858 11 اإلهمال

 0.741 14 0.764 14 الحماية الزائدة

 0.793 54 0.881 54 امجميع فقرات المقياس بشكل ع

      

 :Split Half Methodالتجةئة النصفية  ةطريق -ب

تم تجزئة فقرات المقياس إلى جزأين )األسئلة ذات األرقام الفردية، واألسئلة ذات األرقام 
الزوجية( ثم تم حساب معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة الزوجية، 

: معامل Spearman brownيح معامل االرتباط بمعادلة سبيرمان براون وبعد ذلك تم تصح
2rاالرتباط المعدل = 

1 r
معامل االرتباط بين درجات األسئلة الفردية ودرجات األسئلة  rحيث  

، بينما تبين أن قيمة معامل االرتباط (0.870) الزوجية، حيث تبين أن قيمة معامل االرتباط
لمقياس التنشئة األسرية لآلباء، بينما لمقياس التنشئة االسرية لألمهات تبين  (0.931) عدلالم

وهذا ( 0.822)، بينما تبين أن قيمة معامل االرتباط المعدل (0.698)أن قيمة معامل االرتباط 
 :والجدول التالي يوضح ذلكمرتفع ودال إحصائًيا،  يدل على أن الثبات
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 التنشئة األسريةلمقياس تجةئة النصفية ال ةطريق(: 2.05) جدول

 *تم استخدام معادلة جتمان حيث أن األسئلة الفردية ال يساوي عدد األسئلة الزوجية       
  

بعد قيام الباحثة باستخدام خطوات البحث العلمي للتأكد من الصدق والثبات تبين أن 
 العينة الفعلية. قياس علىمق والثبات تسمح بتطبيق القياس يتمتع بدرجة عالية من الصدالم

 خطوات الدراسة: 

 لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها، تم إتباع الخطوات واإلجراءات التالية :

اإلطار  ، وكتابةاألدب التربوي والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ىعل االطالع 1.
النظري ويتمثل بمتغيرات الدراسة االضطرابات السلوكية، أساليب التنشئة األسرية، األبناء 

 المراهقين، مواقع التواصل االجتماعي

 . عرض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة 2.

 سرية(. ، مقياس أساليب التنشئة األمقياس االضطرابات السلوكيةأدوات الدراسة وهي ) إعداد 3.

 .ة األكاديميةمراجعة وتنقيح أدوات الدراسة من قبل المشرف 4.

 .المتخصصين بعلم النفس مجموعة من المحكمينى علأدوات الدراسة عرض  5.

 .التعديالت المناسبة كما يراها السادة المحكمين إجراء 6.

 .االستطالعية والفعلية ينة الدراسةتحديد ع 7.

 أدوات الدراسة.لتطبيق الجامعة ن أخذ الموافقة الرسمية م 8.

 البعد

 األم األب

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المعدل

معامل 
 االرتباط

معامل 
االرتباط 
 المعدل

 0.788* 0.651 0.883* 0.790 األسلوب الديمقراطي

 0.829 0.707 0.895 0.810 األسلوب التسلطي

 0.814* 0.686 0.896* 0.811 اإلهمال

 0.759 0.612 0.763 0.617 اية الزائدةالحم

 0.822 0.698 0.931 0.870 جميع فقرات المقياس بشكل عام
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من طلبة الثانوية  ومراهقةً  اً ( مراهق50حجمها )عينة استطالعية  ىعلأدوات الدراسة تطبيق  9.
 من مدارس مدينة غزة، وتم تطبيق اختبارين الصدق والثبات عليهما.

 .الفعلية عينة الدراسة ىعلأدوات الدراسة تطبيق ثم تم  10.

 ومراهقةً  اً ( مراهق200والبالغ عددهم ) لجتها إحصائيًا وتحليلها وتفسيرهارصد النتائج ومعا 11.
 .من طلبة الثانوية من مدارس مدينة غزة

قامت الباحثة برصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا وتفسيرها ومناقشتها في ضوء اإلطار  12.
 النظري والدراسات السابقة.

 ج الدراسة .تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء نتائ 13.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 Statistical من خالل برنامج التحليل اإلحصائي المقياسقامت الباحثة بتفريغ وتحليل 

Package for the Social Sciences (SPSS) وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية: 

ستخدم لمعرفة تكرار فئات متغير ما، ويتم تو  ، والوزن النسبي،النسب المئوية والتكرارات 1.
 .المقياساالستفادة منها لمعرفة ثبات فقرات 

لقياس درجة االرتباط  (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) 2.
ن، وتم استخدامه لحساب االتساق الداخلي، وحساب الصدق البنائي يوالعالقة بين متغير 

 .للمقياس

 س التشتت والنزعة المركزية.مقايي 3.

 .المقياسلمعرفة ثبات فقرات  (Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ  ) 4.

 ( ومعادلة جتمان.Split Half Method) طريقة التجزئة النصفية 5.

استخدمت لمعرفة إذا ( Independent Samples T-Test) في حالة عينتين Tاختبار  6.
 .ة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلةكانت هناك فروقات ذات دالل

( (One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  7.
 .لمعرفة الفروقات الدالة إحصائيًا بين ثالث مجموعات أو أكثر من البيانات

 اختبار شيفيه لمقارنة المتوسطات. 8.
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 طبيق أدوات الدراسة:الصعوبات التي واجهت الباحثة أثناء ت
 عدم توفر بعض المصادر الخاصة بمتغيرات الدراسة في المكتبات أو اإلنترنت. -

 .، كان معيق في التطبيق بدرجة كبيرة ومستمرة الكهربائيانقطاع التيار  -

صعوبة في تطبيق أدوات الدراسة على الطلبة وخصوصًا طلبة العلمي، لعدم وجود وقت  -
 وحصص فارغة. 

 عض مدراء المدارس في السماح لي بتطبيق أدوات الدراسة.عدم تعاون ب -

 ، مما استدعى وقت أطول في الشرح.المقياسعدم تفهم بعض الطلبة لما هو مطلوب من  -

 .في إعادة أدوات الدراسة بسبب إهمال بعض الطلبة والمدرسين أدوات الدراسةفقدان  -

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الخامس
 هاالنتائج وتفسير 
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 الفصل الخامس
 هانتائج الدراسة وتفسير 

 مقدمة:

يتضمن هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، وذلك من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة 
 إلىواستعراض أبرز نتائج المقاييس المستخدمة والتي تم التوصل إليها، وذلك بهدف التعرف 

سرية كما يدركها األبناء المراهقين من االضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة األ"
  مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي".

لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من مقاييس الدراسة، إذ تم 
للحصول على نتائج الدراسة  (SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 هذا الفصل.  التي تم عرضها وتحليلها في

 تساؤالت الدراسة: -أوالً 
األبناء المراهقين من  ىبعادها لدأباالضطرابات السلوكية  ىما مستو التساؤل األول: 

 ؟مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

بعض اإلحصاءات الوصفية "المتوسط الحسابي،  ةالباحث لإلجابة عن هذا التساؤل؛ استخدمت
، ويتضح ذلك من خالل بعادهاأاالضطرابات السلوكية و مستوى  ىإلاالنحراف المعياري" للتعرف 

 :(5:1الجدول )
األبناء  ىبعادها لدأاالضطرابات السلوكية و  ىمستو إحصاءات وصفية للتعرف على (: 5.0)جدول 

 المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

عدد  البعد
 الفقرات

الدرجة 
 الكلية

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوةن 
 النسبي*%

 
 الترتيب

 3 47.55 3.03 15.69 33 11 السلوك العدواني

 1 56.09 4.77 25.24 45 15 القلق االجتماعي

 2 53.90 4.92 24.26 45 15 االنسحاب االجتماعي

 االضطرابات السلوكيةمقياس 
 51.60 10.15 63.47 123 41 بشكل عام

 

 

 100لمتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في *يتم حساب الوزن النسبي بقسمة ا
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االضطرابات المتوسط الحسابي لمقياس أن ( 5:1تبين النتائج الموضحة في الجدول )
، وبذلك فإن الوزن النسبي 10.15بانحراف معياري  63.47يساوي بشكل عام  السلوكية
بناء المراهقين من مستخدمي األ ىاالضطرابات السلوكية لد ى%، وهذا يعني أن مستو 51.60

 .أقل من متوسطة %51.60 مواقع التواصل االجتماعي

ولتحديد مستوى االضطرابات السلوكية بشكل أدق، تم اعتماد معيار للمقياس من خالل 
، 68.4-95.7، متوسطة 41-68.3تقسيم درجات المقياس إلى ثالث مستويات وهي )منخفضة 

من أفراد العينة مستوى االضطرابات السلوكية  %67.0(، فقد ظهر بأن 95.8-123مرتفعة 
% من أفراد العينة مستوى االضطرابات السلوكية لديهم متوسط، في 32.5لديهم منخفض، بينما 

% مستوى االضطرابات السلوكية لديهم مرتفع، ومما سبق يدل على أن مستوى 0.5حين 
أقل من  مواقع التواصل االجتماعي األبناء المراهقين من مستخدمي ىلداالضطرابات السلوكية 

 متوسطة، والنتائج الخاصة بذلك موضحة من خالل الشكل التالي:

 
 

 توضيح مستوى االضطرابات السلوكية لدى عينة الدراسة (:5.0شكل )

 

م( كانت نسبة االضطرابات السلوكية لدى الطلبة من عمر 2017كما أن دراسة أمال )
وبما أن المقياس مكون من ثالث  احثة النسبة بأنها عالية،فسرت الب( ف87.50( سنة )18-15)

 أبعاد، فجاء ترتيب األبعاد على النحو اآلتي:
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%( مما يشير إلى 56.09المرتبة األولى بوزن نسبي قدره ) : حصل علىالقلق االجتماعي 1.
، ولتحديد مستوى القلق االجتماعي لدى المراهقين بشكل أكثر دقة، متوسطة أنه جاء بدرجة

 القلق: تم اعتماد معيار للمقياس من خالل تقسيم درجات المقياس إلى ثالث مستويات وهي
(، فقد ظهر بأن 35.1-45، مرتفعة 25.1-35 ، متوسطة15-25 االجتماعي: )منخفضة

% من 47.5بعد القلق االجتماعي لديهم منخفض، بينما  % من أفراد العينة مستوى50.0
% مستوى بعد القلق 2.5ق االجتماعي لديهم متوسط، في حين أفراد العينة مستوى بعد القل

االجتماعي لديهم مرتفع، ومما سبق يدل على أن مستوى بعد القلق االجتماعي لدى األبناء 
 متوسطة.المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

لة طلبة المرح جاءت نسبة القلق االجتماعي لدىم( 2013حجازي )حيث توجد دراسة 
( بينت م2018، كما أن نتائج دراسة الطواري )%( وفسرت بأنها نسبة عالية70) اإلعدادية

حيث جاءت بمتوسط المراهقين في دولة الكويت ارتفاع نسبة الخجل االجتماعي لدى 
 .%(75ووزن نسبي ) (7.1( وانحراف معياري )72.80حسابي )

( مما يشير إلى 53.90وزن نسبي قدره ): حصل على المرتبة الثانية باالنسحاب االجتماعي 2.
االجتماعي لدى المراهقين بشكل أكثر  االنسحابولتحديد مستوى  منخفضةأنه جاء بدرجة 

دقة، تم اعتماد معيار للمقياس من خالل تقسيم درجات المقياس إلى ثالث مستويات وهي: 
% من 62.0(، فقد ظهر بأن 35.1-45، مرتفعة 25.1-35 ، متوسطة15-25 منخفضة)

% من أفراد 36.5بعد االنسحاب االجتماعي لديهم منخفض، بينما  أفراد العينة مستوى
% مستوى بعد 1.5العينة مستوى بعد االنسحاب االجتماعي لديهم متوسط، في حين 

االنسحاب االجتماعي لديهم مرتفع، ومما سبق يدل على أن مستوى بعد االنسحاب 
 منخفضة. ن مستخدمي مواقع التواصل االجتماعياألبناء المراهقين م ىلداالجتماعي 

ما يشير ( م47.55حصل على المرتبة الثالثة واألخيرة بوزن نسبي قدره ) السلوك العدواني: 3.
لدى المراهقين بشكل أكثر  السلوك العدوانيولتحديد مستوى  متوسطة إلى أنه جاء بدرجة

لمقياس إلى ثالث مستويات وهي: دقة، تم اعتماد معيار للمقياس من خالل تقسيم درجات ا
% 085.فقد ظهر بأن ، 33)-25.8 مرتفعة ،25.7-18.4 متوسطة ،18.3-11 منخفضة)

% من أفراد العينة 14.0لديهم منخفض، بينما  السلوك العدواني من أفراد العينة مستوى
السلوك العدواني بعد % مستوى 1لديهم متوسط، في حين  بعد السلوك العدوانيمستوى 

األبناء المراهقين  ىلدالسلوك العدواني  بعدهم مرتفع، ومما سبق يدل على أن مستوى لدي
 منخفضة. من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي
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أن هذه المرحلة ى لإفاع االضطرابات السلوكية لدى عينة الدراسة تفسر الباحثة ارت
مجموعة من التغيرات  ةتلك المرحل حيث يطرأ علىتعتبر من أكثر المراحل خطورة وصعوبة، 

الفسيولوجية واالجتماعية والجسمية والحركية والعقلية والنفسية، فهذه التغيرات تجعل المراهقين 
خرين، حيث أنه من الممكن أن يصبح بعض المراهقين ومع اآل منفسهأفي حالة صراع مع 

نية وقد يلحق واطور هذه الصراعات إلي سلوكيات عدمنطويين ومنعزلين اجتماعيًا، أو قد يُ 
المراهقين،  ياتخرين، أي أن هذه الصراعات واالحباطات تظهر على سلوكالضرر بنفسه وباآل

من إبراز نفسه وذاته وفرض ، ومحاولة منه هلكي يعبر من خالل ذلك عن احتياجاته وانفعاالت
 .شخصيته

المراهق ا والتي يكون فيه االنطوائيةمنها  أوضح النمر أن هناك أنواع من المراهقة وقد
، ولديه شعور بالنقص، واالنفراد بنفسه العزلةويحب منسحب اجتماعيًا عن األسرة والمجتمع 

وليس لديه سوي أنواع النشاط االنطوائي، مثل القراءة كتابة المذكرات، ويتصف بأنه كثير التأمل 
التربية الخاطئة، ة عن ذلك أساليب والنقد للقيم، تنتابه هواجس وأحالم اليقظة، والعوامل المسئول

وعلى  نفسه ىسلوك المراهق بالعدوان علفيها يتسم  والتي المراهقة العدوانيةوأيضًا هناك 
أصحاب السلطة مثل اآلباء، المدرسين أو المجتمع، حيث أن  خرين، ويكون ثائر علىاآل

ط الق الشارب المراهق يميل إلى توكيد ذاته، والتشبه بالكبار، وتقليد أفعال الكبار كالتدخين، وا 
واللحية، ويكون السلوك العدواني بشكل صريح ومباشر، يتمثل في اإليذاء، أو بصورة غير 

 (.145م، ص2116، النمرمباشرة كالعناد )

هذه المرحلة دائمًا يسعي المراهقين إلي التخلص  أنه فيأيضًا كما وتفسر الباحثة ذلك 
وتهربهم من راهقين ملى عصبية المن هيمنة وسلطة األبوين بأي وسيلة كانت مما يؤدي إ

، فمن كان مسلمًا به بالسابق والتمرد عليهم تعليمات وأوامر السلطات العليا المتمثلة بالوالدين
اليوم يصبح خاضعًا إلى نقاش ومجادلة الوالدين، ألنهم يعتقدون أن نصائح اآلباء وتوجيهاتهم 

 رغباتهم. ما هي إال فرض سلطتهم عليهم وفرض الرأي والوقوف أمام

 نسبة إلى توصلت الدراسات من مجموعة أن (34م، ص2114، العزة) أوضح حيث
 العالم، كل في المعتمدة هي%( 2) نسبة وأن ،%(15.1) بين ما تتراوح السلوكية االضطرابات

 شديدة تكون ما ونادراً  متوسطة، درجتها تكـون سلوكي اضطراب لديهم الذين األفراد أغلب أن أي
 المرحلة طالب لدى حدوثها نسبة وأن اإلناث، نسبة تفوق كورذال نسبة وأن جدًا، شديـدة أو

 المرحلة، ذلك بعد تنخفض ثم ذروتها، فتبلغ المراهقة مرحلة في أما قليلة، تكون األساسية
 (.22م، ص2116، وافي) نوع كل مع النسب وتتفاوت
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تي يكون سببها التنشئة أن الثقافة العامة الإلى يضًا أوتعزو الباحثة هذه النتيجة 
خدام الوالدين ألساليب التنشئة األسرية والبيئة المدرسية وعدم االستقرار الحياتي لألسرة، واست

همال األبناء يكون له دور كبير في انتشارالغير   سوية مثل األسلوب التسلطي والقسوة وا 
عاد تصدرًا جاء القلق كما وتالحظ الباحثة أن أكثر األباالضطرابات السلوكية لهذه الفئة، 

ثم يتبعه  ( درجة،25.24%( بمتوسط حسابي )56.09والذي جاء بوزن نسبي ) االجتماعي
ومن ثم يتبع  ( درجة،24.26%( بمتوسط حسابي )53.90بوزن نسبي ) االنسحاب االجتماعي
، ألنه من الجانب (1569بمتوسط حسابي ) )%47.55بوزن نسبي ) ذلك السلوك العدواني

نما يبدأ الطبيعي  والمنطقي أن المراهق ال يسبق عدوانه انسحابه، وال يسبق انسحابه قلقه، وا 
الخوف والتجنب مما يتعارض مع الروتين اليومي، والعمل، و , االجتماعيبحالة من القلق 

 تجنب القيام بأشياء أو التحدث إلى الناس خوًفا من اإلحراجوي ،والمدرسة أو غيرها من األنشطة
عن وعزلة نسحاب إلي ا ذلك ثم يطور كون فيها مركز االهتماميالمواقف التي قد تجنب كما وي

 .ثم ينفذ سلوكيات عدوانية غير مقبولةالبيئة واألسرة واألقران، 

يرجع إلى طبيعة الظروف التي يعيشها المراهقين  قد كما وتعزو الباحثة ذلك إلى أنه
م في مجتمعنا الغزي من بطالة وفقر األزمات التي تتزايد كل يو و في حياتهم والضغوطات 

وحصار وحروب أوضاع اقتصادية متدنية وقطع للرواتب والكهرباء، باإلضافة إلى القيود التي 
تفرضها األسرة عليهم واإلهمال الذي يتعرضون له، كما أيضًا الظروف التي يعيشونها داخل 

ج وتضخمها كل ذلك يؤدي المدرسة من عقاب لفظي وبدني وفرض قوانين، أيضًا صعوبة المناه
 شخصية قلقة اجتماعيًا متجنبة المشاركة والتفاعل االجتماعي. تكوينإلى 

التي أظهرت ارتفاع ( م2018جزئية من دراسة الطواري )جاءت هذه النتائج لتتفق مع و 
، دراسة مخلوقي (م2016الخرافي )دراسة درجة القلق االجتماعي لدى عينة الدراسة، و 

  لسلوك العدواني لدى عينة الدراسة.ارتفاع نسبة اهرت أظوالتي  (،م2016)
األسلوب  -ما أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعًا )األسلوب الديمقراطيالتساؤل الثاني: 

الحماية الةائدة( كما يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع  -همالاإل -التسلطي
 التواصل االجتماعي؟

بعض اإلحصاءات الوصفية " باستخدام  ةالباحث تقامؤل؛ لإلجابة عن هذا التسا
، أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعاً  المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري" للتعرف على

 (:5:2الجدولين التاليين )ويتضح ذلك من خالل 
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 هاكما يدرك أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعاً إحصاءات وصفية للتعرف على (: 5.4)جدول 
 األب – األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

عدد  البعد
 الفقرات

الدرجة 
 الكلية

 
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوةن 
 الترتيب النسبي*%

 1 84.68 5.43 33.03 39 13 األسلوب الديمقراطي

ألسلوب التسلطيا  16 48 24.99 5.70 52.06 3 

همالاإل  11 33 15.86 5.34 48.06 4 

 2 63.32 5.17 26.60 42 14 الحماية الزائدة

 100*يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 

لدى  أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعاً أن ( 5:2تبين النتائج الموضحة في الجدول )
( 33.03%( ومتوسط حسابي )84.68بوزن نسبي )وجاء  األسلوب الديمقراطيهي األب 

جاءت بالترتيب الثاني بوزن نسبي  الحماية الزائدةومن ثم (، 5.43وانحراف معياري )
 ألسلوب التسلطي، ومن ثم ا(5.17( وانحراف معياري )26.60%( ومتوسط حسابي )63.32)

معياري حراف ( وان24.99%( ومتوسط حسابي )52.06جاء بالترتيب الثالث بوزن نسبي )
%( ومتوسط حسابي 48.06جاء بالمرتبة األخيرة بوزن نسبي ) وأخيرًا اإلهمال (،5.70)
 .(5.34( وانحراف معياري )15.86)

في  وتفسر الباحثة ذلك أنه كل ما كان اتباع الوالدين مع األبناء األسلوب الديمقراطي
حيث  ت السلوكية لدى األبناء،تنشئتهم وتربيتهم كل ما أدى ذلك إلى انخفاض نسبة االضطرابا

ء المجتمع الفلسطيني مجتمع متفتح ولديه مرونة في التعامل مع األبناأن تعزو الباحثة ذلك إلى 
، للوالدينيجابية، وأن ذلك يعود إلي ارتفاع المستوى التعليمي وتربيتهم وتنشئتهم باألنماط اإل

حيث أن الدين اإلسالمي يحث على ارتفاع نسبة التدين في المجتمع الفلسطيني، وكذلك إلى 
معاملة األبناء معاملة ايجابية وتربيتهم تربية حسنة قائمة على االحترام المتبادل بين اآلباء 

كما أن األسلوب الديمقراطي يعمل على تعزيز الثقة  واألبناء، وعلى حسن التصرف والتفكير،
تباع األسلوب الديمقراطي في عملية لدى األبناء وتنمية قدراتهم ومهارتهم، باإلضافة إلي أن ا

التنشئة االجتماعية يعمل على تنمية دافع اإلنجاز لدى األبناء وتحقيق األمن النفسي، وتنمية 
   ذواتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
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وشيوع هذا النمط %(، 63.32أما الحماية الزائدة فكانت في المرتبة الثانية بوزن نسبي )
يعمل  إال أنهعلى الرغم من أنه ال يعد من األساليب غير السوية  أنماط التنشئة األسريةمن 

على إعاقة استقالل المراهقين، ويعزز لديهم اتجاه الطاعة لسلطة الوالدين، وأيضًا زيادة تعلق 
، وذلك يعمل على تقليل ثقتهم بأنفسهم، وقد يكون ناتج عن الخوف الزائد من قبل باآلباءاألبناء 

أعلى درجة من التحصيل واإلنجاز، لذلك يلجأ م على أن يحققوا ، وحرصهمائهأبنالوالدين اتجاه 
  بصورة زائدة. هم ورعايتهمنائاألهل إلي المبالغة في حماية أب

%( وقد 52.06وتفسر الباحثة األسلوب التسلطي جاء بالمرتبة الثالثة بوزن نسبي )
مع األبناء المراهقين التسلط جاءت بنسبة كبيرة أي أن اآلباء يتبعون في طريقة معاملتهم 

والصرامة، والرفض لمعظم طلباتهم واحتياجاتهم، وأيضًا المنع التام لرغباتهم، ودائمًا يستخدمون 
معهم أسلوب العقاب واللوم، ويترتب على ذلك األسلوب بناء شخصية ضعيفة لدى األبناء، 

  شخصية دائمة الخوف مترددة غير واثقة من نفسها.

أيضًا جاءت بنسبة عالية، %( 48.06ء أسلوب اإلهمال بوزن نسبي )ثم بعد ذلك جا
وأنهم دائمًا ، مأو أخباره مبمعرفِة أحوالهاألبناء بأن أباءهم غير مهتمين  يتمثَّل في شعورِ و 

ن يترك أ، يعني ممساعدَته عندما يحتاج إليهون من أشياء، وينس ممنهاألبناء ما َيطُلبه  ينسون
و االستجابة له وتركه دون محاسبته على أ ،شجيع على سلوك مرغوب فيهالوالدين الطفل دون ت

هماله المستمر لهميكون وقد  ،قيامه بسلوك غير مرغوب ، بسبب االنشغال الدائم عن األبناء وا 
ثم ينام ويخرج لياًل للراحة بعد ما نوم األبناء،  ويعودألن األب يكون معظم وقته مشغول بعمله، 

 ثاني يوم للعمل.

التي أظهرت أن  (،م2013دراسة الجروس )تفقت هذه النتائج مع بعض الدراسات او 
( حيث م2015واختلفت مع دراسة علية )أكثر أنماط التنشئة األسرية هو األسلوب الديمقراطي، 

  .أن األسلوب التسلطي هو أكثر األساليب انتشاراً 
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 كما يدركها تنشئة األسرية شيوعاً أكثر أساليب ال إلىإحصاءات وصفية للتعرف (: 5.9)جدول 
 األم – األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

 البعد
 عدد

 الفقرات
الدرجة 
 الكلية

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوةن 
 الترتيب النسبي*%

 1 87.58 5.08 34.16 39 13 األسلوب الديمقراطي

ألسلوب التسلطيا  16 48 24.67 5.11 51.40 3 

همالاإل  11 33 15.01 4.36 45.48 4 

 2 65.37 5.33 27.46 42 14 الحماية الزائدة

 100*يتم حساب الوزن النسبي بقسمة المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ثم ضرب الناتج في 

لدى  أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعاً أن ( 5:2تبين النتائج الموضحة في الجدول )
( 34.16%( ومتوسط حسابي )87.58وجاء بوزن نسبي ) األسلوب الديمقراطيهي  األم

جاءت بالترتيب الثاني بوزن نسبي  الحماية الزائدة(، ومن ثم 5.08وانحراف معياري )
 ألسلوب التسلطي(، ومن ثم ا5.33( وانحراف معياري )27.46%( ومتوسط حسابي )65.37)

معياري ( وانحراف 24.67%( ومتوسط حسابي )51.40جاء بالترتيب الثالث بوزن نسبي )
%( ومتوسط حسابي 45.48(، وأخيرًا اإلهمال جاء بالمرتبة األخيرة بوزن نسبي )5.11)
 (.4.36( وانحراف معياري )15.01)

 األب ولدى األم، نتائج أساليب التنشئة األسرية لدىوتالحظ الباحثة تشابهه كبير بين 
أنه قد يكون هناك انسجام وتوافق في طريقة و الباحثة ذلك وتعز حيث كانت النسب متقاربة، 

خر، كون ردة فعل أحد الوالدين على اآلمعاملة األب واألم مع أبنائهم، وأيضًا من الممكن أن ي
والعالقة التوافقية بين الوالدين تعكس صورتها على األبناء، وهناك دراسة توصل إليها بوماربند 

(Baumrind,1991أنه وجد تق ) ،ارب بين معاملة األب واألم في أساليب المعاملة الوالدية
فة م أن هذا األمر متعلق فقط بالثقاعندما يطبق على الوالدين اللذين يسكنان في بيت واحد، ورغ

ل أحد الوالدين يعمل على خلق فجوة في التعامل مع األبناء لغربية، ولكن بطبيعة الحال انفصاا
 (.289م، ص2111، )الشريف
(، م2015(، دراسة علية )م2016دراسة الفراية )فقت هذه النتائج مع بعض الدراسات اتو 

التي أظهرت أن (، م2016(، دراسة صباح )م2013دراسة زرارقة )(، م2013دراسة الجروس )
، وأنه توجد عالقة بين األب واألم في أكثر أنماط التنشئة األسرية هو األسلوب الديمقراطي

 .الديةأساليب المعاملة الو 
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 فروض الدراسة: -ثانياً 
( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية الفرضية األولى: 

كما يدركها  األبمن جهة  أساليب التنشئة األسريةو  بأبعادها بين االضطرابات السلوكية
 ؟األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

لدراسة العالقة  "بيرسون"باستخدام معامل االرتباط  ةالباحث تقامالفرضية؛ الختبار هذه 
أساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي و االضطرابات السلوكية بين 

 (:5:4الجدول)، ويتضح ذلك من خالل مواقع التواصل االجتماعي
كما )األب( أساليب التنشئة األسرية و السلوكية بين االضطرابات معامل االرتباط (: 5.2) جدول

 يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

 التنشئة األسرية
السلوك 
 العدواني

القلق 
 االجتماعي

االنسحاب 
 االجتماعي

االضطرابات 
بشكل عام السلوكية  

 األب

األسلوب 
 الديمقراطي

 321.- 343.- 252.- 166.- معامل االرتباط

 0.000* 0.000* 0.000* 0.010* القيمة االحتمالية

ألسلوب ا
 التسلطي

 207. 227. 178. 0.071 معامل االرتباط

 0.002* 0.001* 0.006* 0.159 القيمة االحتمالية

همالاإل  
 247. 278. 160. 142. معامل االرتباط

 0.000* 0.000* 0.012* 0.023* القيمة االحتمالية

لحماية ا
 الزائدة

 0.097 0.093 0.108 0.016- معامل االرتباط

 0.086 0.095 0.065 0.411 القيمة االحتمالية

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة     *

 ( تبين ما يلي: 5:4الموضحة في جدول )من النتائج 

 االضطرابات السلوكيةو  قراطياألسلوب الديمبين وجود عالقة عكسية  ذات داللة إحصائية  -
، وهذا يدل (α ≤ (0.05أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة لألب، حيث تبين 

على أنه كل ما زاد األسلوب الديمقراطي كلما أدي ذلك إلى التقليل من االضطرابات 
 .السلوكية لألبناء المراهقين والعكس صحيح
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 واالضطرابات واإلهمال التسلطي األسلوب بين إحصائية داللة ذات طردية عالقة وجود -
، α) ≤(0.05    الداللة مستوى من أقل االحتمالية القيمة أن تبين حيث لألب، السلوكية

ويعني ذلك أنه كل ما زاد األسلوب التسلطي واإلهمال كل ما أدى إلي زيادة االضطرابات 
 .السلوكية لدى األبناء المراهقين 

 لألب، السلوكية واالضطرابات الزائد الحماية بين إحصائية لةدال ذات  عالقة وجود عدم -
 (.α ≤ (0.05 الداللة مستوى من أكبر االحتمالية القيمة أن تبين حيث

 ما كل المعاملة في الديمقراطي األسلوب نالوالدا اتبع كلما أنه إلى ذلك الباحثة وتعزو
 اللذان حيث أن الوالدان ناء،األب لدى السلوكية االضطرابات معدل انخفاض إلى ذلك أدى

 حياته شئون تدبير في التصرف مله يسمح بأنههم يشعرانو يعامالن أبنائهم بمحبة واحترام وتقدير 
 تحمل على وتشجيعهم بأنفسهم همقرارات اتخاذ حرية ألبناءل ترك وأيضاً  منهم، تدخل دون مبنفسه

الزائد على القلق والخوف حيث أن  م،لديه بالنفس الثقة ينمي بأنفسهم، مشاكلهم وحل المسئولية
قد أصاب بعض  مرضاً  من الممكن أن يكونالقلق  حيث أن، سلوكياً  يشكل اضطراباً األبناء 

بسين  ينمحاط األبناء ه عندما يكونأنو ، ئهمينعكس ذلك سلبًا على أبنا وبالتالي أولياء األمور
ش األبناء هنا حالة من الخوف وجيم وبكلمات الرفض والمنع وتلقي األوامر والنواهي، فيعي

  .تمنعهم من المغامرة واالنطالق بثقة وشجاعة
وتالحظ الباحثة بوجود عالقة طردية دالة إحصائيًا بين األسلوب التسلطي 

 ة ألسلوب القسوة والتسلط يعمل علىواالضطرابات السلوكية، وتعزو ذلك إلي أن اتباع األسر 
ون في دسلوكية لدى المراهقين، أي أن بعض اآلباء يعتمرابات الطزيادة وارتفاع من معدل االض

ب التسلط والقسوة دون وعي من قبلهم بأن ذلك تربيتهم ومعاملتهم ألبنائهم استخدام أسلو 
أبنائهم، وأن هناك تأثير سلبي  رابات السلوكية لدىطسهم في ارتفاع نسبة االضاألسلوب قد ي

 لذي يالزمه طول حياته.المراهق، وايتركه األسلوب التسلطي في نفوس 
معدل بين أسلوب اإلهمال و  أيضًا وجدت الباحثة بأنه هناك عالقة طردية دالة إحصائياً 

ناء بأسلوب الالمباالة ن اآلباء عندما يتعاملون مع األببأاالضطرابات السلوكية، وتعزو ذلك 
مال الذي يتعرض له كل ما ارتفع وطور األبناء اإلصابة باالضطرابات السلوكية، فاإلهواإلهمال 

وعدم االستقرار وفقدان االنتماء إلي األسرة،  قاألبناء من قبل الوالدين يخلق لديهم شعور بالذنب والقل
همال وبالتالي يلجأ األبناء إلي رفض طريقة معاملتهم بقسوة وتسلط ، وعندما يفشل األبناء بتحقيق وا 

لدين لأللفاظ الجارحة والتقليل من شأن وأن استخدام الوا سلوكي، رابطذلك قد يتشكل لديهم اض
األبناء يفقدهم ثقتهم بأنفسهم، فيكون المراهق متردد عند قيامه بأي عمل موكل إليه، ومع مرور 

 الوقت تصبح شخصيتهم منطوية ومنعزلة، وقد يطور من ذلك باتباع سلوكيات عدوانية.
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تلط من التشدد والحنان تعتبر مزيج مخوالتي الحماية الزائدة اتباع الوالدين أسلوب 
ي القدرة والعطف الزائد، وكثير من األبناء يرفضون هذا األسلوب ويشعرون بأنهم ليسوا عديم

، لذلك فإن األبناء من هذه المرحلة يقومون بكافة األساليب  نإلي هذا الحد الذي يتصوره الوالدا
 ويناضلون لكي يتمكنوا من تحقيق استقالليتهم.

همالهبسبب االنشغال الدائم عن األبناء  إلي أن  وتعزو الباحثة ذلك  ،المستمر لهم وا 

، ن ينام األوالدأال بعد إويعود لينام ثم يخرج وال يأتي  ،فاألب يكون معظم وقته في العمل
على  نه نوع من النبذ والكراهية واإلهمال فتنعكس بآثارها سلباً أواألبناء يفسرون ذلك على 

  سلوكهم اليومي.
عض األخصائيون اعتبروا أن األسرة هي  السبب األول في حدوث حيث أن ب

( أن معظم االضطرابات السلوكية Beltteelheim,1967االضطراب السلوكي، فقد أوضح )
يكون سببها التفاعل السلبي في العالقة بين االبن ووالديه، أيضًا األبحاث التجريبية أكدت على 

وعلى مدى تأثير اآلباء على األبناء، حيث أنهم وجدو أن  أهمية العالقة بين األبناء والوالدين،
الذين لديهم اضطراب سلوكي يعانون من عدم تماسك وتفاعل في عالقاتهم مع  األبناء

 (.38م، ص2117، الوالدين)القبالي
 فهي تحدد مرحلة المراهقة مرحلة حرجة ومهمة لحياة الفرد،وقد أوضح عطية أن 

ذا إن ينحرف أراهق بكثير من الصعوبات والصراعات والقلق ويمكن يمر بها المالفرد، و  مستقبل
، ذا لم يؤخذ بيده ويتم معاونته لتحدي الصعاب )عطيةإو أ ،تنشئة اجتماعية سليمة تتم تنشئته لم

 (.7م، ص2111
(، دراسة م2015(، دراسة علية )م2016مع دراسة الفراية ) هذه النتيجةحيث اتفقت 

 (.م2016صباح )(، دراسة م2013زرارقة )

 
( α ≤ 0.05عند مستوى داللة )توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية : الفرضية الثانية

كما يدركها األبناء المراهقين من  (ماأل) أساليب التنشئة األسريةو بين االضطرابات السلوكية 
 ؟مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

دام معامل االرتباط بيرسون لدراسة العالقة باستخ ةالباحث تقامالختبار هذه الفرضية؛ 
أساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي و االضطرابات السلوكية بين 

 (:5:5الجدول)، ويتضح ذلك من خالل مواقع التواصل االجتماعي
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)األم ( رية أساليب التنشئة األسو بين االضطرابات السلوكية معامل االرتباط (: 5.5)جدول 
 كما يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

السلوك  التنشئة األسرية
 العدواني

القلق 
 االجتماعي

االنسحاب 
 االجتماعي

االضطرابات 
 السلوكية
 بشكل عام

 األم

األسلوب 
 الديمقراطي

 362.- 401.- 251.- 201.- معامل االرتباط

 0.000* 0.000* 0.000* 0.002* القيمة االحتمالية

ألسلوب التسلطيا  
 245. 243. 196. 141. معامل االرتباط

 0.000* 0.000* 0.003* 0.023* القيمة االحتمالية

همالاإل  
 194. 252. 0.094 0.109 معامل االرتباط

 0.003* 0.000* 0.092 0.063 القيمة االحتمالية

 الحماية الزائدة
طمعامل االرتبا  -0.047 0.083 0.015 0.037 

 0.303 0.416 0.121 0.253 القيمة االحتمالية

 . α ≤0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة               *

 ( تبين ما يلي: 5:5الموضحة في جدول )من النتائج 

 لسلوكيةاالضطرابات او  األسلوب الديمقراطيبين وجود عالقة عكسية  ذات داللة إحصائية  -
(، ويعني ذلك أنه α ≤ (0.05أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة لألم، حيث تبين 

كلما زادت معاملة األم باألسلوب الديمقراطي كلما قل وانخفض معدل االضطرابات 
 . السلوكية لدى األبناء المراهقين

االضطرابات همال و واإل ألسلوب التسلطيابين ذات داللة إحصائية وجود عالقة طردية  -
(، أي α ≤ (0.05أن القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة لألم، حيث تبين  السلوكية

أنه كلما زاد استخدام األسلوب التسلطي في المعاملة كلما زاد مستوى االضطرابات 
 .السلوكية لدى األبناء المراهقين

لألم،  االضطرابات السلوكيةدة و الحماية الزائبين عدم وجود عالقة  ذات داللة إحصائية  -
(، أي أن أسلوب α ≤ (0.05 أن القيمة االحتمالية أكبر من مستوى الداللةحيث تبين 

لدى األبناء  الحماية الزائدة ليس له تأثير برفع أو تقليل من مستوى االضطرابات السلوكية
 .المراهقين
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ئها معاملة مبنية على أنه كلما كانت معاملة األم مع أبناوتعزو الباحثة ذلك إلى 
دى ذلك إلى انخفاض معدل االضطرابات السلوكية لدى األبناء، أكل ما  األسلوب الديمقراطي

، ياته بنفسه دون تدخل منهاي تدبير شئون حناء بأنه يسمح له التصرف فاألب التي تشعر فاألم
 مئولية وحل مشاكلهبناء وتشجيعهم على تحمل المسحرية اتخاذ القرارات من قبل األترك  وأيضاً 

 ، ينمي الثقة بالنفس لديهم.منفسهأب

الجدول السابق وجود عالقة طردية بين األسلوب كما الحظت الباحثة من خالل 
تبع أسلوب التسلط تالتي مستوى االضطرابات السلوكية، حيث أن األم و التسلطي واإلهمال 

 منشغلةاألم  وقد تكون ى األبناء،والحزم والقسوة كل ما ارتفع مستوى االضطرابات السلوكية لد
و التلفزيون وتهمل أ مواقع التواصل االجتماعيو على أو في الهاتف أبكثرة الزيارات والحفالت 

على  نه نوع من النبذ والكراهية واإلهمال فتنعكس بآثارها سلباً أاألبناء ذلك على  ، ويفسر أبناءها
و أكالعدوان والعنف يهم السلوكية لدهور بعض االضطرابات ظو  ياتهم وسلوكهم اليومي،ح

عدم االكتراث باألوامر والنواهي التي يصدرها  وأالعناد أو السرقة  االعتداء على اآلخرين أو
 .الوالدين

واتباع  األم أسلوب الحماية الزائدة حيث أنها تكون مبالغة في حمايتها على أبنائها 
، وأيضًا تضع لهم نظامًا معين لحياتهم ولديها خوف زايد، فهي تخاف عليهم من أبسط األمور

اليومية، فمثاًل بعض األمهات ترغم أبنائها بارتداء مالبس كثيرة خوفًا على صحتهم، أو تناول 
خرين، وهذا للكذب للدفاع عن أبنائها أمام اآلأنواع معينة من الطعام، وكثير من األمهات تلجأ 
يؤدي إلي ظهور أعراض بعض االضطرابات األسلوب قد يؤثر سلبًا على شخصية األبناء وقد 

يفشل في تحقيق التوافق االجتماعي، ويعتبر كل من ال يحقق له ما يريد حيث أنه السلوكية، 
رين دعدوًا ويخبئ له الحقد والكراهية، ويصبح األبناء غير قادرين على تحمل المسئولية وغير قا

 تمادية على الوالدين.على التخطيط للمستقبل وأكثر اع

السبب األول في حدوث االضطراب  األخصائيون أن األسرة هيبعض  ويعتبر
( أن معظم االضطرابات السلوكية يكون سببها Beltteelheim,1967السلوكي، فقد أوضح )

التفاعل السلبي في العالقة بين االبن ووالديه، أيضًا األبحاث التجريبية أكدت على أهمية العالقة 
وعلى مدى تأثير اآلباء على األبناء، حيث أنهم وجدو أن األطفال الذين بين األبناء والوالدين، 
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، لديهم اضطراب سلوكي يعانون من عدم تماسك وتفاعل في عالقاتهم مع الوالدين )زيادة
 (.168م، ص2115

(، دراسة م2015دراسة علية )م(، 2016مع دراسة الفراية ) هذه النتيجةاتفقت  وقد
 (.م2016اح )(، دراسة صبم2013زرارقة )

االضطرابات في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال 
إلى )الجنس، عدد أفراد االسرة، المستوى التعليمي لألب، المستوى التعليمي السلوكية تعةى 

لألم، التخصص العلمي، عدد ساعات االستخدام لمواقع التواصل االجتماعي، تأثير مواقع 
 الجتماعي على السلوك اليومي(.التواصل ا

 ويتفرع من هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية:

( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  -الفرعية األولىالفرضية 
 .إلى الجنستعةى  االضطرابات السلوكيةفي 

، ويتضح ذلك " نتين مستقلتينلعي -Tباستخدام اختبار "  ةالباحث تقامالختبار هذا الفرضية؛ 
 (:5:6الجدول)من خالل 

 الجنس –لعينتين مستقلتين "  -  Tاختبار "نتائج (: 5.6)جدول 

المتوسط  العدد الجنس البعد
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الداللة

 السلوك العدواني
 2.98 15.72 101 ذكر

0.154 0.878 
 3.09 15.66 99 أنثى

االجتماعي القلق  
 4.74 24.92 101 ذكر

-0.955 0.341 
 4.81 25.57 99 أنثى

 االنسحاب االجتماعي
 4.78 23.63 101 ذكر

-1.814 0.071 
 5.01 24.89 99 أنثى

  االضطرابات السلوكية
 بشكل عام

 9.64 62.53 101 ذكر
-1.312 0.191 

 10.60 64.41 99 أنثى



128 

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5:6)الموضحة في جدول من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05أكبر من مستوى الداللة " لعينتين مستقلتين -  Tالختبار"

االضطرابات حول  عينة الدراسةتقديرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 الجنس.عزى إلى السلوكية تُ 

لنتائج السابقة أن المتوسطات الحسابية ألبعاد االضطرابات وجدت الباحثة من خالل ا
رابات السلوكية السلوكية متقاربة جدًا، وهذا يدلل على عدم وجود فروق بين الجنسين في االضط

أن كال الجنسين يمرون ويعيشون نفس الظروف الحياتية زو الباحثة ذلك إلي في كل أبعاده، وتع
اتهم وعلى سلوكياتهم، وأيضًا قد يكون أن كال الجنسين ونفس الضغوطات التي تؤثر على حي

لهم نفس االستجابة لكافة المواقف االجتماعية، باإلضافة إلي تجانس العمر وتشابه البيئة 
أن  وقد يكون بسبب الطبقة االجتماعية التي يعيش فيها األبناء، أي االجتماعية والثقافية،

، وتستخدم نفس الطريقة في لمعاملة على كال الجنسينالوالدين يستخدمون نفس أسلوب التربية وا
تشكيل وضبط النظم التي من شأنها تعمل على تشكيل شخصية األبناء، ألن األسرة تعتبر أهم 

التعليمي والثقافي  افة تعزو الباحثة ذلك إلي المستوىمحور لنقل القيم والثقافة ألبنائها. باإلض
 . متساوية بين الجنسين للوالدين، واستخدامهما أساليب معاملة

مؤشر إيجابي إلى أن المجتمع الغزي بدأت كالباحثة أن هذه النتيجة جاءت  وترى
إلى المعاملة السوية بين كال الجنسين، بالرغم من وجود بعض العادات السيئة في  تتغيرنظرته 

 التفرقة والتمييز بين الذكور واإلناث.
( في عدم وجود فروق بين م2017السعيدي )اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة و 

( ال توجد فروق دالة م2014) Laei,soosan، ودراسة الجنسين في جزئية السلوك العدواني
 .االضطرابات السلوكية في مستوى إحصائيًا تعزى للجنس

( أنه يوجد فروق بين م2018الطواري ) هذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسةاختلفت و 
 م(2016، دراسة مخلوقي )(م2017دراسة سالم )خجل االجتماعي تعزى لإلناث، الجنسين في ال

 وجود فروق بين الجنسين في بعد السلوك العدواني.
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في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  -ثانيةالفرضية ال
 .سرةإلى عدد أفراد األتعةى  االضطرابات السلوكية

تحليل التباين األحادي "،  " اختبارالباحثة باستخدام  تقامفرضية؛ الختبار هذه ال
 (:5:7الجدول )ويتضح ذلك من خالل 

 سرةعدد أفراد األ –" اختبار " تحليل التباين األحادي نتائج  (:5.7جدول )

 مصدر التباين البعد
 مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

 وك العدوانيالسل
 1.050 2 2.100 بين المجموعات

0.113 

 

 

0.893 

 

 
 9.262 197 1,824.680 داخل المجموعات

  199 1,826.780 المجموع

 القلق االجتماعي
 8.085 2 16.170 بين المجموعات

0.353 

 

 

0.703 

 

 

 22.915 197 4,514.310 داخل المجموعات

  199 4,530.480 المجموع

 سحاب االجتماعياالن
 18.283 2 36.567 بين المجموعات

0.753 

 

 

0.472 

 

 
 24.281 197 4,783.428 داخل المجموعات

  199 4,819.995 المجموع

  االضطرابات السلوكية
 بشكل عام

 62.197 2 124.394 بين المجموعات
0.602 

 

 

0.549 

 

 
 103.398 197 20,369.361 داخل المجموعات

  199 20,493.755 عالمجمو 

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5:7الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي  تحليل الختبار"

ت االضطراباعينة الدراسة حول تقديرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 عدد أفراد االسرة. عزى إلى السلوكية تُ 

إلي التشابه بين العائالت الفلسطينية بشكل عام، والعائالت الغزية ذلك وتعزو الباحثة 
بشكل خاص في أساليب المعاملة الوالدية وعدم التمييز بين األبناء مهما كان عدد األفراد ومهما 

من المراهقة التي تحتاج إلى اهتمام كبر حجم األسرة أو صغر، وخصوصًا في تلك المرحلة 
ع يتشجة، مثل التقبل والقدوة الحسنة و ورعاية خاصة، واستخدام أساليب سليمة وسوية في المعامل

األبناء وتعزيزهم وتنمية قدراتهم وتعزيز السلوكيات اإليجابية لديهم، مما جعلهم أفراد أسوياء 
 خرين.ن مع مجتمعهم ومقبولين من قبل اآليتفاعلو 
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م( في عدم وجود فروق دالة 2013مع نتائج دراسة حجازي ) هذه النتيجةاتفقت و 
 إحصائيًا تعزى لعدد أفراد األسرة.

في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  -ثالثةالفرضية ال
 .إلى المستوى التعليمي لألبتعةى  االضطرابات السلوكية

تحليل التباين األحادي "،  " اختبارالباحثة باستخدام  تقامالختبار هذا الفرضية؛ 
 (:5:8الجدول )ويتضح ذلك من خالل 

 المستوى التعليمي لألب –" اختبار " تحليل التباين األحادي نتائج  (:5.8جدول )

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

دوانيالسلوك الع  

 10.745 3 32.236 بين المجموعات
1.174 

 

 

0.321 

 

 

 9.156 196 1,794.544 داخل المجموعات

  199 1,826.780 المجموع

 القلق االجتماعي

 18.700 3 56.100 بين المجموعات
0.819 

 

 

0.485 

 

 

 22.828 196 4,474.380 داخل المجموعات

  199 4,530.480 المجموع

ب االنسحا
 االجتماعي

 3.853 3 11.560 بين المجموعات
0.157 

 

 

0.925 

 

 

 24.533 196 4,808.435 داخل المجموعات

  199 4,819.995 المجموع

االضطرابات 
بشكل السلوكية  

عام   

 47.023 3 141.069 بين المجموعات
0.453 

 

 

0.716 

 

 

 103.840 196 20,352.686 داخل المجموعات

  199 20,493.755 المجموع

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.8الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي  تحليل الختبار"

االضطرابات عينة الدراسة حول تقديرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 المستوى التعليمي لألب. عزى إلى عزى إلى تُ سلوكية تُ ال
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بناء تعزى للمستوى أنه ال توجد فروق باالضطرابات السلوكية لألذلك إلى وتعزو الباحثة 
نفس أساليب التربية مع  يتبع، أي أن األب سواء كان متعلم أو غير متعلم راسي لآلباءالد

لعمل أو السفر والخروج من البيت لفترات طويلة، األبناء، وقد يكون بسبب انشغاله عنهم بسبب ا
 ع أبنائه والحديث معهم وتعليمهم.فال يجد الوقت الكافي لديه للجلوس م

م( في عدم وجود فروق دالة 2013مع نتائج دراسة حجازي ) هذه النتيجةواتفقت 
 لمستوى تعليم األب.إحصائيًا تعزى 

في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) صائيةتوجد فروق ذات داللة إحال  -الفرضية السادسة
 .إلى المستوى التعليمي لألمتعةى  االضطرابات السلوكية

تحليل التباين األحادي "،  " اختبارالباحثة باستخدام  تقامالختبار هذا الفرضية؛ 
 (:5:9الجدول )ويتضح ذلك من خالل 

 ى التعليمي لألمالمستو  –" اختبار " تحليل التباين األحادي نتائج  (:5.9جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين البعد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

 السلوك العدواني

 12.158 3 36.474 بين المجموعات
1.331 

 

 

0.265 

 

 

 9.134 196 1,790.306 داخل المجموعات

  199 1,826.780 المجموع

 القلق االجتماعي

 25.205 3 75.614 وعاتبين المجم
1.109 

 

 

0.347 

 

 

 22.729 196 4,454.866 داخل المجموعات

  199 4,530.480 المجموع

االنسحاب 
 االجتماعي

 15.388 3 46.163 بين المجموعات
0.632 

 

 

0.595 

 

 

 24.356 196 4,773.832 داخل المجموعات

  199 4,819.995 المجموع

االضطرابات 
 بشكل ةالسلوكي
 عام 

 74.738 3 224.214 بين المجموعات
0.723 

 

 

0.540 

 

 

 103.416 196 20,269.541 داخل المجموعات

  199 20,493.755 المجموع
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المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5.9الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05لة أكبر من مستوى الدال" التباين األحادي  تحليل الختبار"

االضطرابات عينة الدراسة حول تقديرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 المستوى التعليمي لألم.عزى إلى السلوكية تُ 

 ُيعتبرن وألن طبيعتهن حنونة، فهنتعزو الباحثة ذلك إلى أن األمهات بصفة عامة و 
ك المرحلة من حياة األبناء، واألم بكافة حاالتها متعلمة ًا بتلر تفهمًا مع األبناء وخصوصأكث

وغضبها، الناتج عن  اكانت أو غير متعلمة فإنها لديها قدرة عالية على ضبط انفعاالته
سلوكيات أبنائها خوفًا من تعرضهم لأللم النفسي واألذى، وأيضًا لديها القدرة على ضبط 

وتعالج مشاكل وأمور األبناء بروية وهدوء، فهي تعكس سلوكيات أبنائها وتوجيهم إلى األفضل، 
 والحب والحنان. والطمأنينةداخل األسرة جو الثقة 

أيضًا تفسر الباحثة ذلك بغض النظر عن المستوى التعليمي لألم إلي نضج األبناء 
 تأثير األصدقاء عليهم. قاء، ومدىوتفاعلهم مع مؤسسات المجتمع وجماعات األصد

م( في عدم وجود فروق دالة 2013مع نتائج دراسة حجازي ) تيجةهذه النواتفقت 
 إحصائيًا تعزى للمستوى التعليمي لألم.
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في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  -خامسةالفرضية ال
 .إلى التخصص العلميتعةى  االضطرابات السلوكية

ويتضح ذلك تحليل التباين األحادي "،  " اختبارحثة باستخدام البا تقامالختبار هذا الفرضية؛ 
 (:5:10الجدول )من خالل 

 التخصص العلمي –" اختبار " تحليل التباين األحادي نتائج   (:5.10جدول )

 مجموع المربعات مصدر التباين البعد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

 السلوك العدواني
 2.822 2 5.643 لمجموعاتبين ا

0.305 

 

 

0.737 

 

 

 9.244 197 1,821.137 داخل المجموعات

  199 1,826.780 المجموع

 القلق االجتماعي
 130.765 2 261.529 بين المجموعات

*6.034 

 

 

0.003 

 

 

 21.670 197 4,268.951 داخل المجموعات

  199 4,530.480 المجموع

 ياالنسحاب االجتماع
 70.904 2 141.807 بين المجموعات

2.986 

 

 

0.053 

 

 

 23.747 197 4,678.188 داخل المجموعات

  199 4,819.995 المجموع

  االضطرابات السلوكية
 بشكل عام

 472.806 2 945.611 بين المجموعات
*4.765 

 

 

0.010 

 

 

 99.229 197 19,548.144 داخل المجموعات

  199 20,493.755 المجموع

 . α≤0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  اتالفرق بين المتوسط      *

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5:10الموضحة في جدول )من النتائج 
السلوك العدواني،  للمجالين " 0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي  تحليل الختبار"

وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ي" االنسحاب االجتماع
 التخصص العلمي. عزى إلى تُ  عينة الدراسة حول هذين المجالينتقديرات متوسطات 

بشكل عام فقد تبين أن القيمة  االضطرابات السلوكيةالقلق االجتماعي" و  أما مجال "
 0.05أقل من مستوى الداللة " باين األحادي الت تحليل المقابلة الختبار" (.Sig)االحتمالية 
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عينة الدراسة تقديرات وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 التخصص العلمي. عزى إلى تُ بشكل عام  االضطرابات السلوكيةالقلق االجتماعي" و حول مجال "

محددة النظام،  تكون مفتوحة وغيروتفسر الباحثة ذلك إلى أن الدراسة بالتخصص األدبي 
معايير واضحة للنتائج، أما التخصص العلمي والشرعي  وغالبًا تكون عند طلبة الفرع األدبي

وقت  من التخصص األدبي، وال يوجد لدى الفرع األدبي فتكون لديهم األهداف محددة وأكثر جدية
مي عنده مساندة من قبل األهل أكثر فراغ يستثمر وقته كله بالدراسة من بداية السنة، والفرع العل

 من التخصص األدبي.

 االضطرابات السلوكيةاختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات التخصص العلمي لمقياس 
 نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات التخصص العلم  (:5.11جدول )

 االضطرابات السلوكيةي لمقياس 

 الفئات
 الفرق بين المتوسطات

 شرعي أدبي علمي

 3.824- 5.042-*  علمي

 1.218  5.042-* أدبي

  1.218 3.824- شرعي

 . α≤0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  ينالفرق بين المتوسط      *

( نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات التخصص العلمي 5:11يوضح جدول )
جود فروق ذات داللة إحصائية بين ، حيث تظهر النتائج و االضطرابات السلوكيةلمقياس 

متوسطات المراهقين الذين تخصصهم علمي ومتوسطات المراهقين الذين تخصصهم أدبي، 
اللة إحصائية وذلك لصالح المراهقين الذين تخصصهم أدبي، بينما تبين عدم وجود فروق ذات د

  .خرىبين باقي الفئات األ

ن بدرجة عالية من الثقة بالنفس وذلك أن طلبة العلمي يتمتعو ذلك إلى وتعزو الباحثة 
يعود لطبيعة دراستهم العلمية، وأن طلبة التخصص العلمي دائمًا مشغولين بدراستهم ومتابعة 

، وأنهم دائمًا خرىلة جدًا مقارنة بطلبة الكليات األواجباتهم وأعمالهم، أي أن أوقات فراغهم قلي
ل من تعرضهم ن غيرهم، مما يقلمتفوقين ولديهم اهتمام علمي أوسع وأكبر م ايكونو 

 لالضطرابات السلوكية.
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في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  -سادسةالفرضية ال
 .إلى عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعيتعةى  االضطرابات السلوكية

التباين األحادي "،  تحليل " اختبارالباحثة باستخدام  تقامالختبار هذا الفرضية؛ 
 (:5:12الجدول )ويتضح ذلك من خالل 

 عدد ساعات استخدام  –" اختبار " تحليل التباين األحادي نتائج  (:5.12جدول )
 مواقع التواصل االجتماعي

 مجموع المربعات مصدر التباين البعد
درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

 السلوك العدواني

 17.952 2 35.905 المجموعاتبين 
1.975 

 

 

0.142 

 

 

 9.091 197 1,790.875 داخل المجموعات

  199 1,826.780 المجموع

 القلق االجتماعي

 1.857 2 3.714 بين المجموعات
0.081 

 

 

0.922 

 

 

 22.979 197 4,526.766 داخل المجموعات

  199 4,530.480 المجموع

االنسحاب 
 االجتماعي

 1.707 2 3.415 بين المجموعات
0.070 

 

 

0.933 

 

 

 24.450 197 4,816.580 داخل المجموعات

  199 4,819.995 المجموع

االضطرابات 
 بشكل  السلوكية
 عام

 7.345 2 14.691 بين المجموعات
0.071 

 

 

0.932 

 

 

 103.955 197 20,479.064 داخل المجموعات

  199 20,493.755 المجموع

المقابلة  (.Sig)( تبين أن القيمة االحتمالية 5:12الموضحة في جدول )من النتائج 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال  0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي  تحليل الختبار"

االضطرابات عينة الدراسة حول تقديرات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
 عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي. لى عزى إالسلوكية تُ 

كية عظم وقتها أمام شاشات الهواتف الذتعزو الباحثة ذلك إلى أن عينة الدراسة تقضي م
ومواقع التواصل االجتماعي، بغض النظر كانت المدة قصيرة أو كبيرة ذلك له تأثير على 
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دث لهم بعض االضطرابات كالتوتر األبناء، قد يؤدي إلى انخفاض المستوى التحصيلي، أو تح
والقلق والعزلة واالنسحاب االجتماعي واالنطواء، وأيضًا قد يؤثر على أخالقهم نتيجة ما تعرضه 

 الوالدين مراقبة ومتابعة أبنائهم.تلك المواقع من محتوى الأخالقي، لذلك على 

في االنضمام لمواقع أيضًا بعض الطلبة المراهقين يميل إلي تقليد األصدقاء واتباع الموضة 
أوقات الطلبة بصورة  فتلك المواقع تستغلالتواصل، وأن جميع األبناء لديهم حسابات خاصة بهم، 

 سلبية، فقضاؤه مدة على مواقع التواصل يحرمه من قضاء وقته بدروسه وواجباته.
في ( α ≤ 0.05عند مستوى داللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائيةال  -لسابعةالفرضية ا

 .الى تأثير موقع التواصل االجتماعي على السلوك اليوميتعةى  االضطرابات السلوكية

ويتضح ذلك تحليل التباين األحادي "،  " اختبارالباحثة باستخدام  تقامالختبار هذا الفرضية؛ 
 (:5:13الجدول )من خالل 

 واصل تأثير موقع الت –" اختبار " تحليل التباين األحادي نتائج   (:5.13جدول )
 االجتماعي على السلوك اليومي

 مجموع  مصدر التباين البعد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

 السلوك العدواني
 34.164 3 102.493 بين المجموعات

3.883 

 

 

*0.010 

 

 

 8.797 196 1,724.287 داخل المجموعات

  199 1,826.780 المجموع

 ق االجتماعيالقل
 77.747 3 233.241 بين المجموعات

3.546 

 

 

*0.016 

 

 

 21.925 196 4,297.239 داخل المجموعات

  199 4,530.480 المجموع

 االنسحاب االجتماعي
 53.096 3 159.287 بين المجموعات

2.233 

 

 

0.086 

 

 

 23.779 196 4,660.708 داخل المجموعات

  199 4,819.995 المجموع

  االضطرابات السلوكية
 بشكل عام

 400.817 3 1,202.451 بين المجموعات
4.072 

 

 

*0.008 

 

 

 98.425 196 19,291.304 داخل المجموعات

  199 20,493.755 المجموع

 . α≤0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  اتفرق بين المتوسط *
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المقابلة  (.Sig)القيمة االحتمالية  ( تبين أن5.13الموضحة في جدول )من النتائج 
االنسحاب  لمجال " 0.05أكبر من مستوى الداللة " التباين األحادي  تحليل الختبار"

تقديرات وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات " االجتماعي
 جتماعي على السلوك اليومي. تأثير موقع التواصل االعزى إلى تُ  عينة الدراسة حول هذا المجال

بشكل عام فقد تبين أن القيمة االحتمالية  االضطرابات السلوكيةو أما باقي المجاالت 
(Sig.) "وبذلك يمكن  0.05أقل من مستوى الداللة " التباين األحادي  تحليل المقابلة الختبار

الدراسة حول هذه  عينةتقديرات استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
تأثير موقع التواصل االجتماعي على عزى إلى تُ بشكل عام  االضطرابات السلوكيةو المجاالت 

 السلوك اليومي. 

أن مواقع التواصل االجتماعي اجتاحت جزءًا كبيرًا في حياة ذلك إلى وتعزو الباحثة 
صل االجتماعي، المراهقين، حيث أنهم يكرسون معظم أوقاتهم عبر تطبيقات ومواقع التوا

ويتبادلون الصور واألحاديث، حيث أن الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الجوال واألجهزة 
علي سلوكيات المراهق، مما  سلبي اإللكترونية وتصفح شبكات التواصل االجتماعي، له تأثير

تؤثر على  أيضًا هذه المواقعيجعله منطويًا، كما جعلته في حالة عزلة عن بيئته وعالمه وأسرته، 
التفاعل االجتماعي والمشاركة في المواقف االجتماعية، مما تجعل صداقتهم مقتصرة على 

 صداقات تلك العالم االفتراضي.

( أن مواقع التواصل االجتماعي له تأثير م2016مع دراسة الصقر) هذه النتيجةاتفقت و 
 سلبي على سلوكيات الطلبة المراهقين من وجهة نظر أولياء األمور.

لها  ( أن مواقع التواصل االجتماعيم2017مع دراسة الرشيدات ) هذه النتيجةاختلفت و 
  تأثير إيجابي على المراهقين.

 

 

 

 

 



138 

اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات تأثير موقع التواصل االجتماعي على السلوك اليومي 
 االضطرابات السلوكيةلمقياس 
نة متوسطات فئات تأثير مواقع التواصل االجتماعي على نتائج اختبار شيفيه لمقار  (:5.14جدول )

 االضطرابات السلوكيةالسلوك اليومي لمقياس 

 الفئات
 الفرق بين المتوسطات

 لم تؤثر انطوائي ايجابياً  سلبياً 

 5.107 2.825- 3.386  سلبياً 

 1.721 6.211-  3.386 ايجابياً 

 7.932*  6.211- 2.825- انطوائي

  7.932* 1.721 5.107 لم تؤثر

 . α≤0.05دال إحصائيًا عند مستوى داللة  ينالفرق بين المتوسط      *

( نتائج اختبار شيفيه لمقارنة متوسطات فئات تأثير موقع التواصل 5:14يوضح جدول )
، حيث تظهر النتائج وجود فروق االضطرابات السلوكيةاالجتماعي على السلوك اليومي لمقياس 

بين متوسطات المراهقين الذين أجابوا أن مواقع التواصل االجتماعي أثرت  ذات داللة إحصائية
خرين وبين متوسطات نطوائيين وال يحبون االختالط باآلعلى سلوكهم اليومي بحيث جعلتهم ا

المراهقين الذين أجابوا أن مواقع التواصل االجتماعي لم تؤثر على سلوكهم اليومي، وذلك 
بوا أن مواقع التواصل االجتماعي أثرت على سلوكهم اليومي بحيث لصالح المراهقين الذين أجا

خرين، بينما تبين عدم وجود فروق ذات داللة نطوائيين وال يحبون االختالط باآلجعلتهم ا
  خرى.األ إحصائية بين باقي الفئات

ذات تأثير كبير على  تأن مواقع التواصل االجتماعي أصبح ذلك إلىوتعزو الباحثة 
تستحوذ على جزء  تألنها أصبحالعملية والعلمية،  ماليومي، وحياته موسلوكه ينراهقشخصية الم

وأنها أصبحت من أهم األمور في حياة  ،مكبير من يومهم، وعلى نسبة كبيرة من اهتماماته
المراهقين، حيث  أنهم يمكنهم امتالك صفحات مجانية خاصة بهم على مختلف مواقع التواصل 

د من الوالدين أن يقوموا بتوجيه وتوعية أبنائهم نحو االستخدام السليم لذلك الب االجتماعي،
وألن جلوس المراهقين لفترات طويلة عبر مواقع التواصل االجتماعي، فهو واألمن لتلك المواقع، 
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، وعم المشاركة في المواقف رينة البيت وعدم التفاعل ومقابلة اآلخيفضل عدم مغادر 
، رين، وعدم رغبتهم في االختالط مع اآلخزلة المراهق وانطوائهيؤدي إلي ع االجتماعية، مما

  ألنه يوجد لتلك المواقع أثار سلبية إلى جانب األثار اإليجابية.

عالقة بين  وجود والتي أظهرت (م2017واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العتيبي )
 .استخدام مواقع التواصل االجتماعي واالنطواء
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 لخاتمةا
 

 :ومناقشتها راسةالدنتائج عرض أواًل: 
 من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية:

درجة، ( 10.15( درجة، وبانحراف معياري )63.47)متوسط االضطرابات السلوكية بلغ  -
إحصائيًا لدى الطلبة المراهقين  داالوهذا مؤشر على أن مستوى االضطرابات السلوكية كان 

 ظات غزة.في محاف

يمقراطي ًا لدى األب واألم هو األسلوب الدبينت أن أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوع -
 ومن ثم الحماية الزائدة ثم األسلوب التسلطي وأخيرًا اإلهمال.

وجود عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين األسلوب الديمقراطي واالضطرابات السلوكية  -
 لألب ولألم.

ذات داللة إحصائية بين األسلوب التسلطي واإلهمال واالضطرابات وجود عالقة طردية  -
 السلوكية لألب ولألم.

واالضطرابات السلوكية لألب  الحماية الزائدة عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  -
 ولألم.

في مستوى االضطرابات   a)≤(0.05  فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد  -
المستوى التعليمي لألب، غيرات الدراسة )الجنس، عدد أفراد األسرة، السلوكية تعزي لمت

عدد ساعات استخدام مواقع لتواصل التخصص العلمي، المستوى التعليمي لألم، 
 االجتماعي(.

% ومتوسط 51.60ويتضح مما سبق أن الوزن النسبي لالضطرابات السلوكية جاء بنسبة  -
سبة جاءت بدرجة عالية لدى األبناء النوهذه  10.15وانحراف معياري  63.47حسابي 

المراهقين من مرحلة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والعلوم اإلنسانية والفرع الشرعي، ألن 
فيحدث لدى األبناء مجموعة من التغيرات الطفولة تأتي مباشرة بعد مرحلة المرحلة هذه 

ة ينتقل بها األبناء من مرحلة الجسمية والفكرية واالجتماعية والعقلية وغيرها، فهي مرحل
، وهي مرحلة مسئولية نفسهاالعتمادية على األب واألم إلى مرحلة إيجاد الفرد ذاته وتحمل 

أن الصراعات التي و ، ألبناءر النفسية والفسيولوجية لدى احيث تتغير األطوا حساسة وحرجة
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وكية، فقد تجعل من االضطرابات السل ضقد تطور لديهم بعتحدث لألبناء بهذه المرحلة 
اجتماعي،  نعزلين عن العالم لديهم خوف وقلقمن المراهقين أشخاص منطويين اجتماعيًا م

خرين، دوانية اتجاه أنفسهم أو اتجاه اآلأو ممكن أن يطورو تلك الصراعات إلى سلوكيات ع
فخالل مرحلة الثانوية يمر الطالب في فترة نمو حرجة، وهو أحوج ما يكون فيها للمساعدة 
والعون، لذلك نجد أنماطًا عديدة انبثقت من سلوك طلبة الثانوية توصف في بعض األحيان 

، وأيضًا ظروف المجتمع الفلسطيني التي يعيشونها نتيجة لتلك الظروف الجديدة بالسلبية
الذي نعيش فيه حاليًا وكثرة الضغوطات واألزمات التي تحتل المجتمع الغزي بالفترة األخيرة 

روب والقصف والحصار وقطع الكهرباء والبطالة والفقر وقطع الرواتب كلها لها من كثرة الح
يميل إلى المراهق في هذه المرحلة  كما أنتأثير سلبي على حياة األبناء بصفة عامة، 

من األسباب التي والتي غالبًا واألصدقاء التي تناسب عمره االنضمام إلى جماعات الرفاق 
السلوكية إذا كانت هذه المجموعات غير صالحة وتعمل  ضطراباتفي حدوث االتشترك 
نقل العادات والسلوكيات واألفكار غير السليمة التي تؤدي بالتالي إلى انحراف على 

 .ضطرابات السلوكية المختلفة لديهالمراهق وظهور اال

%(، 56.09وأن أكثر االضطرابات السلوكية سلوكيًا شيوعًا القلق االجتماعي بوزن نسبي ) -
%(، ومن ثم السلوك العدواني جاء بالمركز األخير 53.90ليه االنسحاب االجتماعي )وي
(47.55.)% 

التنشئة األسرية التي يستخدمها اآلباء مع  بأساليبابات مرتبط ر حدوث تلك االضط كما أن -
وخاصة األساليب الغير سوية الخاطئة والتي منها األسلوب التسلطي والقسوة  أبنائهم

باإلضافة إلى أن المشاكل التي تتعرض لها األسرة من المشاجرات وتفكك  ئدة،والحماية الزا
األسرة أو تدني وعي الوالدين بكيفية معاملة المراهقين وعدم قردتهم على التواصل الجيد 

إلى خارج األسرة فيلجأ المراهق معهم أو توفير متطلباتهم واحتياجاتهم في تلك المرحلة، 
شخص يتشارك معه، فقد يلجأ إلى مواقع التواصل االجتماعي للبحث عن أذن تسمعه أو 
  .للبحث عن أصدقاء يسمعونه

حيث بينت النتائج أن أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعًا وانتشارًا لدى األب واألم هو  -
%( لألب، و بوزن (84.68األسلوب الديمقراطي، حيث أنه جاء بالمركز األول بوزن نسبي 

أي أن المجتمع الغزي يتعامل مع األبناء بطريقة لنسبة لألم، %( با87.58نسبي )
ديمقراطية ايجابية، وتربية أبنائهم بأسلوب المعاملة الحسنة والتشجيع والتعزيز مما ينمي من 
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ينمي لديهم التفكير االيجابي  شخصياتهم ويعزز لديهم الثقة بأنفسهم وتنمية ذواتهم، وأيضاً 
 ل المسئولية واتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم.وحسن التصرف والقدرة على تحم

%( لدى األب، ونسبة 63.32كما يليه أسلوب الحماية الزائدة وجاء بالمركز الثاني بنسبة ) -
أي أن بعض الوالدين قد يلجأ إلى استخدام الحماية الزائدة بتربيتهم %( لدى األم، 65.37)

د عليهم، وحرصهم على متابعة كل صغيرة وكبيرة ومعاملتهم ألبنائهم بسبب خوفهم الشدي
بحياة األبناء، ألن الوالدين مهما كبر األبناء فإنهم يعتبرونهم ويتعاملون معهم كأنهم أطفال 

في طريقة حماية أبنائهم فذلك يزيد من تعلق  نصغار يقعون تحت مسئوليتهم، ويبالغو 
ع لهم مما يفقدهم شخصيتهم األبناء بوالديهم ويعزز لديهم شعور الطاعة واالنصيا

 واستقالليتهم ويفقدهم ثقتهم بأنفسهم. 

%( لدى األب، وبوزن 52.06أما المركز الثالث فجاء األسلوب التسلطي بوزن نسبي ) -
فإنه على الرغم من التطور الفكري والثقافي وارتفاع مستوى %( لدى األم، 51.40نسي )

بعض األسرة ما زالت تستخدم أسلوب القسوة  التعليم لدى األهالي بقطاع غزة إال أنه يوجد
والتسلط مع األبناء وتعاملهم بطريقة سلبية واحتقار وتوجيه اإلهانة والتوبيخ لهم وأيضًا 
بعض األسر تلجأ إلى استخدام أسلوب العنف والضرب والقسوة مع األبناء وتوجيه األوامر 

انة، فيلجأ األبناء لنبذ واالحتقار واإلهوالعقوبات لديهم دائمًا، فذلك يؤدي إلى شعو األبناء با
إلي جماعات أخرى للبحث عن جو الحنان والعطف الذي يفقده داخل أسرته، أو قد ينطوي 

خرين بسبب فقد ثقتهم بأنفسهم، ويطور ذلك إلى بناء على أنفسهم وينعزلوا عن اآلاأل
 اضطرابات سلوكية.

%( لدى األب، وبنسبة 48.6) أما المركز الرابع فجاء أسلوب اإلهمال بوزن نسبي -
قد يكون اعتماد بعض األسر إلى ذلك األسلوب في التعامل مع %( لدى األم، 45.48)

األبناء إلى كثرة انشغالهم بمتطلبات الحياة والظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع 
الفلسطيني، أو بسبب انشغال األب بعمله طول اليوم وعدم قدرته على مشاركة أبناءه 

ياتهم اليومية وعدم تفقده ألمورهم، ألنه طوال اليوم خارج البيت بسبب البحث عن رزقهم بح
وقوت يومهم، أيضًا انشغال األم بأمور البيت وقد تكون عاملة أيضًا فال تجد الوقت الكافي 
لمتابعة األبناء، أو قد يتناسى بعض الوالدين لبعض متطلبات أبنائهم وعدم معرفة أحوالهم 

درسة، وغير مهتمين بأمورهم، أيضًا عدم تشجيع الوالدين لألبناء وتعزيزهم وعدم داخل الم
مستوى االضطرابات السلوكية  ارتفاعمحاسبتهم على أخطائهم فذلك له تأثير كبير على 

 لدى األبناء.
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فقد بينت الدراسة أن هناك عالقة عكسية دالة إحصائيًا بين األسلوب الديمقراطي  -
الدين مع األبناء بطريقة ية لألب واألم، أي أنه كلما زاد تعامل الو واالضطرابات السلوك

الخفض من مستوى ما اتبعا األسلوب الديمقراطي كلما أدي ذلك إلى حسنة وكل
االضطرابات السلوكية لدى األبناء، أي أن تربية الوالدين عندما تكون مبنية على أساس 

وتنمية مواهبهم وتوفير احتياجاتهم،  احترام شخصية األبناء وتشجيعهم وتعزيز قدارتهم
وتشجعه على تحمل مسئولية نفسه والقدرة على اتخاذ القرارات فذلك ينمي لديهم الثقة 

 بالنفس ويقلل من ظهور االضطرابات السلوكية لديهم.  

كما بينت النتائج ووجود عالقة طردية بين األسلوب التسلطي واإلهمال لألب واألم وبين  -
سلوكية، ويعني ذلك أنه كلما زاد استخدام وتعامل الوالدين مع األبناء بطرية االضطرابات ال

االضطرابات السلوكية لدى تسلطية واتباع أسلوب القسوة واإلهمال كلما زاد من مستوى 
األبناء، أي أنه عندما يتعامل الوالدين مع أبنائهم بطريقة تسلطية صارمة قاسية مثل 

لقاء األوامر وعدم توفير وتحقيق طلباتهم ودائمًا الضرب والتوبيخ واإلهانة أو  الحرمان وا 
مقابلة احتياجاتهم بالرفض واتباع أسلوب التجريج وعدم مشاركتهم بقرارات األسرة أو األخذ 
بآرائهم، ذلك يشعرهم بفقد االنتماء لألسرة، وقد يقاوم األبناء تلك األساليب ويتمرد عليها 

ساليب قد تبني في نفوس األبناء الحقد والكراهية، وقد يكون ألنها تعيق استقالله، وهذه األ
المراهق مضطربًا سلوكيًا وغير قادر على التكيف وقد يخضع لسلطة الوالدين ويكون 

كما أن إهمال األبناء وعدم االهتمام بهم منطوي واعتمادي وليس له شخصية مستقلة، 
مباالة ذلك يطور لديهم االضطرابات وبرغابتهم وعدم تشجيعهم وتعزيزهم واتباع أسلوب الال

  ر مرغوب بهم.السلوكية ويولد لديهم شعور عدم االنتماء لألسرة أو انهم أشخاص غي

أيضًا من نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين اتباع واستخدام الوالدين لنمط  -
ية الزائدة ال تعتبر من الحماية الزائدة وارتفاع مستوى االضطرابات السلوكية، مع أن الحما

األساليب السوية فهي عبارة عن مزيج مختلط من التشدد والتسلط والجنان والعطف الزائد، 
وأن خوف الوالدين الزائد على أبنائهم وقلقهم من أبسط األمور وكثرة تدخالتهم بحياة أبنائهم 

في كيفية ممارسة واتخاذ القرارات عنهم، أيضًا بعض اآلباء يضعون برامج وخطط ألبنائهم 
يومهم وأيضًا التدخل في اختيار أصدقائهم والتدخل في أوقات خروجهم ودخولهم البيت، 
فهذه التدخالت والحماية الزائدة تؤثر بشكل سلبي على شخصية األبناء فتجعل منهم من 
هو انطوائي اعتمادي ومنعزل، وممكن أن جعل األبناء يتمرد على تلك األساليب ويطورها 

 لوكيات عدوانية ليظهر نفسه ويثبت ذاته.إلى س
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بين  0.05ومن نتائج الدراسة أيضًا عدم وجود فروق ذات داللة عند مستوى داللة  -
متوسطات تقديرات عينة الدراسة حول االضطرابات السلوكية تعزى للجنس، حيث كان 

سطينية وذلك كان بسبب أن أغلب األسر الفل ،غير دال إحصائياً  ((0.191مستوى الداللة 
تتبع نفس أسلوب التربية ونفس طريقة التعامل والتنشئة مع األبناء بكال الجنسين سواء كان 
الذكور أم اإلناث، وال توجد تفرقة بالتعامل معهم، وأيضًا أن كال الجنسين يعيشون بنفس 
الظروف الحياتية ونفس الضغوط ونفس المستوى االقتصادي تقريبًا ألن المجتمع الغزي 

 مستوى اقتصادي متوسط.يعيش ب

كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات تقديرات عينة  -
( 0.549الدراسة حول االضطرابات السلوكية تعزى لعدد أفراد األسرة عند مستوى داللة )

وذلك ألن الوالدين مهما كان عدد أفراد األسرة ومهما كبر لهم نفس  ،غير دال إحصائياً 
لوب التعامل ونفس أسلوب التربية والتنشئة، وانه اذا كان عدد افراد األسرة صغير أم أس

كبير البد من الوالدين االهتمام بأبنائهم ومعاملتهم بطريقة جيدة وتعزيز وتنمية شخصياتهم 
 وتلبية احتياجاتهم.

الدراسة كما بينت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديرات عينة  -
حول االضطرابات السلوكية تعزي للمستوى التعليمي لألب ولألم، فكان مستوى الداللة عند 

أي أن الوالدين ، إحصائياً  ( غير دال0.540، عند األم )إحصائياً  ( غير دال0.716األب )
سواء كانوا على درجة عالية من التعليم أو درجة متدينة فإنهم ال يختلفون بأساليب التربية 

 وال يوجد اختالف بدرجة حبهم ورعايتهم وحماية أبنائهم.طريقة معاملتهم لألبناء، و 

كما بينت نتائج الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تقديرات عينة الدراسة  -
( 0.010حول االضطرابات السلوكية تعزي للمستوى الدراسي، حيث كان مستوى الداللة )

وكان ذلك لصالح الفرع األدبي، وفسرت الباحثة أن الفرع األدبي  أي أنه دال إحصائيًا،
يكون أقل جدية بالتعليم من الفروع األخرى، ويكون التعليم لديهم مفتوح وال يتطلب منهم 
تركيز عالي، أما الفرع العلمي يتطلب من الطالب استثمار وقته بالكامل بسبب تخصصه 

 ممارسة وحضور.والمواد الصعبة التي تحتاج إلى تركيز و 

كما بينت الدراسة عدم وجود فروق تعزى لعدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي  -
( غير دال إحصائيًا، أي عند استخدام األبناء مواقع التواصل 0.932عند مستوى داللة )

 لمدة قصيرة أم كبيرة فله نفس التأثير على حياتهم اليومية ومستواهم التعليمي وشخصياتهم.
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وأيضًا بينت وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لتأثير استخدام مواقع التواصل على األبناء  -
لصالح أنها جعلتهم منطويين، ألن تلك المواقع أصبحت متيسرة بسهولة بأيدي جميع األبناء 

ولكثرة ما تنشره تلك وسهلة االستخدام، لذلك أصبح من السهل على األبناء االشتراك بها، 
فيديوهات وأخبار وصور وغير ذلك، فكل ذلك يلفت انتباه األبناء ويمضون  المواقع من

أوقات كثيرة بالجلوس أمام شاشات الجوال، مما جعلتهم في عزلة دائمة عن األهل 
  خرين.ت االجتماعية، وعدم االختالط باآلواألصدقاء وعدم المشاركة بالمناسبا

 توصيات الدراسة:ثانيًا: 
"االضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة األسرية كما قامت الباحثة بدراسة 
واستخدم الباحثة األدوات  ،مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي"يدركها األبناء المراهقين من 

التالية )مقياس االضطرابات السلوكية، مقياس أساليب التنشئة األسرية إعداد الباحثة(، وتطبيق 
( طالبًا وطالبًة من كال الجنسين 200الثانوية العامة مكونة من ) األدوات على عينة من طالب

جراء التحليل اإلحصائي المناسب،  من جميع الفروع العلمي والعلوم اإلنسانية والفرع الشرعي، وا 
وتوصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج فيما يتعلق بمتغيرات الدراسة، وبعد تفسير النتائج 

 وعة من التوصيات وهي كالتالي:توصلت الباحثة إلى مجم

أن تقوم وزارة التربية والتعليم بتعيين معالج نفسي داخل مدارس قطاع غزة للتعامل مع  -
، باإلضافة إلى تقديم دورات تدريبية للمختصين النفسين الطلبة المضطربين سلوكياً 

 سلوكيًا.واالجتماعين حول االضطرابات السلوكية وأثارها وكيفية التعامل مع المضربين 

ألولياء األمور تثقيفية أن تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل ورشات عمل وندوات ودورات  -
 لكيفية التعامل مع المضطربين سلوكيًا وتعزيز استخدام األساليب السوية في المعاملة.

من كافة القطاع لتزويدهم  للعاملين في التعليمعقد دورات تدريبية ورش عمل وندوات  -
مات الكافية لكيفية التعامل مع المضطربين سلوكيًا بصفة خاصة، وكيفية التعامل بالمعلو 

 مع مرحلة المراهقة بصفة عامة، ولمساعدتهم لمرور هذه المرحلة بسالم.

توعية أولياء األمور والمدرسين والمختصين بالجوانب الوقائية والتنموية للحد من  -
 .لألبناء المراهقين االضطرابات السلوكية

تعاون مع المؤسسات األهلية والخاصة والجمعيات العمومية والمراكز الحكومية لتقديم ال -
عطائهم بعض الفرص في تمثيل األدوار االجتماعية، وتعزيز الدعم النفسي لهذ الفئة ، وا 

 .الثقة بالنفس لديهم
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 ويةالفعالة، وتق البرامج نحو وتوجيههم الشخصية، أفكارهم عن بالتعبير للمراهقين السماح -
 مع واالشتراك الدينية، الفرائض أداء خالل من الديني وترسيخ الثقافة الدينية لديهم الوازع

 يفضلونها. نشطةاأل عمل في المراهقين

عقد الندوات والدورات داخل الجامعات للطلبة لتزويدهم بكيفه التعامل مع األبناء وتزويدهم  -
صدار رابات السلوكية لألبناءبأهمية اتباع األساليب السوية في خفض معدل االضط ، وا 

 .نشرات دورية لتوضيح خطورة االضطرابات السلوكية

التأكيد على دور الباحثين في اجراء العديد من البحوث التي تخص المراهقين  -
أساليب التعامل مع األبناء وخصوصًا مرحلة المراهقة حول واالضطرابات السلوكية، وأيضًا 

 ه تلك المرحلة من تغيرات نفسية وجسمية وعقلية وانفعالية.بالمدارس الثانوية لما تواجه

 مقترحات الدراسة:ثالثًا: 
بعد قيام الباحثة "بدراسة االضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة األسرية كما 
جراء التحليالت اإلحصائية  يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي" وا 

ج بنتائج الدراسة توصلت إلى مجموعة من المقترحات التي قد تفيد الباحثين والمهتمين والخرو 
 في ذلك المجال:

 عمل برنامج معرفي سلوكي للتخفيف من حدة االضطرابات السلوكية لدي المرحلة الثانوية -
 .في المجتمع الفلسطيني

ضطرابات السلوكية إجراء المزيد من الدراسات التي تتناول دور األسرة في الحد من اال -
 للمرحلة الثانوية.

اجراء المزيد من الدراسات التي تسلط الضوء على تأثير مواقع التواصل االجتماعي على  -
 مرحلة المراهقة المتأخرة.

عمل برنامج إرشادي لتفعيل دور الوالدين وتوعيتهم باألساليب السوية ودورها في حياة  -
 األبناء.

 -ت السلوكية وعالقتها بمتغيرات أخرى مثل )تقدير الذاتإجراء دراسة تتعلق باالضطرابا -
 الحرمان األبوي(. -التوافق االجتماعي

 شرائح أخرى من المجتمع. راسات مشابهة للدراسة الحالية علىإجراء د -



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



148 

 المصادر والمراجع

  ن الكريم.القراا 

 :المراجع العربية -والً أ
مشاركة المراهقين في مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها  م(.2014) .محمد معوضإبراهيم، 

 .دراسات الطفولة. القاهرة: مركز 1. طبإدراكهم لقضايا الواقع االجتماعي

تنشئة الطفل وحاجته بين النظرية  م(.2007حمد، سهير كامل، محمد، سليمان شحاته. )أ
 .درية للكتابمركز االسكن)د.ط(. القاهرة:   .والتطبيق

 الكتاب اإلحصائي الثانوي للتعليم في محافظات غزة.(. م2016اإلدارة العامة للتخطيط. )
 )د.ط(. فلسطين: وزارة التربية والتعليم العالي.

 . )د.ط(. عمان:سرهمأارشاد ذوي صعوبات التعلم و م(. 2012حمد عبد اللطيف. )أأسعد، أبو 
  .مركز ديبونو لتعليم التفكير

 . بيروت: دار الجيل.1. طعلم االضطرابات السلوكيةم(. 1994ميخائيل. )أسعد، 

دراسة لبعض أساليب التنشئة االجتماعية المسئولة عن رفق م(. 1989إسماعيل، أحمد السيد. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  مستوى الطموح في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية

 جامعة عين شمس، القاهرة.

 ."مشكالت و حلول"سيكولوجية الطفولة و األمومة م(. 2012، محمد بن محمود. )آل عبد اهلل
 دار الوفاء للطباعة والنشر. . االسكندرية:1ط

م(. فعالية برنامج سلوكي لرفع مستوى التوافق االجتماعي والمهارات 2017أمال، خمار. )
 -أبي بكر بلقايد األكاديمية للمضطربين سلوكيا )رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة

 تلمسان، كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، الجزائر. 

، ساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بظهور االكتئاب عند المراهقينأم(. 2012مين، دربين. )أ
معهد العلوم االنسانية ، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة العقيد اكلي محند اولحاج

 الجزائر. ،واالجتماعية

م(. برنامج إرشادي معرفي سلوكي للحد من االضطرابات السلوكية 2015أمين، ليلى صبحي. )
 . 32-17(، (42، مجلة اإلرشاد النفسي لدي عينة من الشباب.
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فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات االجتماعية لخفض م(. 2016بركات، فاطمة سعيد. )
المجلة الدولية للعلوم . ن ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطةالعزلة االجتماعية لدى المراهقي

 .125-113 ،(3، )التربوية والنفسية

العزلة النفسية وعالقتها بالتنشئة األسرية لدى طالب م(. 2014نجالء بكري علي. ) ،بكرأبو 
 جامعة )رسالة دكتوراه غير منشورة(. المرحلة الثانوية بمدنية بورتسودان والية البحر األحمر

 السودان للعلوم والتكنولوجيا.

أثر أساليب المعاملة الوالدية على األحداث المنحرفين: دراسة م(. 2011البلوي، الفي ناصر. )
 .. )رسالة ماجستير غير منشورة(ميدانية في مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية

 جامعة مؤتة عمادة الدراسات العليا، السعودية. 

بناء وعالقتها ساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األأم(. 2008حمن محمد. )البليهي، عبد الر 
. )رسالة طالب المرحلة الثانوية بمدينة بريدة ىدراسة ميدانية عل –بالتوافق النفسي 

 جامعة نايف العربية للعلوم االمنية. .ماجستير غير منشورة(

 األسريةعـلى الـتـنـشئة  لألطفالنية الموجهة . تـأثير البرامج التلفـزيو (م2013)، سـامية. رن عمب
 . ، جامعة بسكرة، الجزائر)رسالة دكتوراه غير منشورة( .في المجتمع الجزائري

دليل االّباء والمعلمين في مواجهة المشكالت اليومية لألطفال م(. 1983بهادر، سعدية محمد. )
 . الكويت: مطبعة الرسالة.1ط والمراهقين.

 . عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.1. طالصحة النفسيةم(. 2013كاظم. )التميمي، محمود 

. )د.ط(. مصر: علم النفس للطلبة والمساعدين في المعاهدم(. 1973توفيق، محمد سالمة. )
 عالم الكتب.

م(. أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى المراهقين 2013الجروس، ثراء. )
مجلة ة على عينة من طالب الصف الثاني الثانوي في محافظة حمص(. )دراسة ميداني
  .25-14(، 1)29، جامعة دمشق

 . القاهرة: دار الفكر العربي.3ط الطفولة والمراهقة.م(. 1985جالل، سعد. )

 . فلسطين: )د.ن(.4. طالصحة النفسيةم(. 2014جودة، أمال عبد القادر. )

امج التدريب في تخفيض القلق لدى عينة من معتمدي أثر برنه(. 1419الجوهي، عبداهلل. )
 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الملك فيصل، السعودية.الهروين



151 

. )د.ط(. القاهرة: مكتبة األنجلو اإلحباط والعدوانم(. 1993حافظ، نبيل، وقاسم، نادر. )
 المصرية.

فكار الالعقالنية لدى طلبة القلق االجتماعي وعالقته باألم(. 2013حجازي، عالء علي. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. المرحلة اإلعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بكل من التفاؤل م(. 2008الحربي، عبداهلل بن محمد. )
)رسالة ماجستير  والثانوية بمنطقة جازانوالتشاؤم لدي عينة من تالميذ المرحلة المتوسطة 

 .المملكة العربية السعودية ،مكة المكرمة ،القري أمجامعة  غير منشورة(.

 .دار وائل للنشر والتوزيع. عمان: 2. طعلم اجتماع العائلةم(. 2005الحسن، احسان محمد. )

لرابع المعدل المرجع السريع إلى الدليل التشخيصي واإلحصائي ام(. 2004حسون، تيسير. )
 . )د.م(: جمعية الطب النفسي األمريكي.1ط لالضطرابات النفسية.

.األردن: دار الفكر 1. طاستراتيجيات إدارة الخجل والقلق االجتماعيم(. 2009حسين، طه. )
 للنشر والتوزيع.

سرية للمراهقين في ضوء تأثير مواقع التنشئة األم(. 2016حسين، هالة حجاجي عبد الرحمن. )
 .538-517(، 75، )دراسات عربية في التربية وعلم النفسمجلة . واصل االجتماعيالت

 . )د.م(: )د.ن(.1ط .DSM-5المرجع السريع إلى م(. 2015نور. )أالحمادي، 

 لوكة االجتماعية.شبكة األ .المراهقة خصائصها ومشاكلها وحلولهام(. 2015حمداوي، جميل. )

المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء األسوياء أساليب م(. 2010حمود، محمد الشيخ. )
-17(، 4)26، مجلة جامعة دمشق. دراسة ميدانية مقارنة في محافظة دمشق .والجانحون

56. 

الجنادرية للنشر األردن:  .1ط .تربية المراهقين ومشاكلهمم(. 2016براهيم علي. )إخاطر، 
 .والتوزيع

 لعالج الواقعي في التخفيف من السلوك م(. فعالية ا2016الخرافي، نورية مشاري. )
(، 4)، مجلة كلية التربية بأسيوط .العدواني لدى طالبات المرحلة الثانوية في دولة الكويت

481-512. 
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. غزة: 4. طالتوجيه واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق م(.2004الخطيب، محمد جودة. )
 فلسطين.

. )د.ط(. غزة: السلوكية عند األطفال والتطبيق المشكالت م(.2011الخطيب، محمد جودة. )
 فلسطين.

م(. أثر التربية العملية في خفض القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة 2009خفاجي، زينب. )
 .135-112(، 69) 1مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية،  البصرة.

. األردن: 1". طي للوالدين والمعلميناألطفال التوحديون "دليل إرشادم(. 2007الخفش، سهام. )
 دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.

. 1. طاإلرشاد النفسي والتربوي مسؤوليات وواجباتم(. 2002الخواجا، عبد افتاح محمد. )
 القاهرة: دار المعارف للنشر والتوزيع.

. 1. طوالتطبيقاإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية م(. 2009الخواجا، عبد الفتاح محمد. )
 األردن: دار الثقافة للنشر التوزيع.

م(. فاعلية الذات وعالقته بأحداث الحياة الضاغطة وبعض 1995الدسوقي، راوية. )
 .291-269(، 19)24مجلة كلية التربية، االضطرابات النفسية لدى المراهقات. 

 الدولية للنشر والتوزيع.. )د.ط(. القاهرة: الدار ذخيرة علوم النفسم(. 1988الدسوقي، كمال. )

ساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء والتحصيل الدراسي أم(. 2008الدويك، نجاح أحمد. )
الجامعة )رسالة ماجستير غير منشورة(.  .طفال في مرحلة الطفولة المتأخرةلدي األ
 ، غزة.االسالمية

مجلة البحث العلمي  .طفالند األسرة والسلوك العدواني عاألم(. 2016ديكنة، فهيمة الطيب. )
 .411-414، (17)1 في التربية،

القلم  راد)د.ط(. دمشق:  ."المراهق واالنحراف" سلسلة المراهقم(. 2016رزق، هيام محمد. )
 .للطباعة والنشر والتوزيع

ور أخصائي خدمة الفرد مع أثر مواقع شبكات التواصل م(. د2017. )رشوان، بهجت محمد
، االجتماعية بمصرمجلة الخدمة  .الوعي السياسي لدى طالب الجامعةاالجتماعي على 

(14 ،)111-125. 
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. "مسحية دراسة" األردن في المراهقين على اإلنترنت شبكة تأثيرم(. 2017الرشيدات، محمد. )
 األوسط، عمان. الشرق جامعة ماجستير غير منشورة(. )رسالة

لدى  العدوانيلة الوالدية وعالقتها بالسلوك ساليب المعامم(. أ2013. )زرارقة، فيروز مامي
 .129-99(، (4، ةدراسات في الطفولمجلة  .المراهق

. 1ط .السلوك العدواني والمتغيرات االجتماعية واالقتصاديةم(. 2015الزغبي، عبداهلل حسين. )
 .عمان: دار الخليج للنشر والتوزيع

)د.ط(.  .طفالاأل ىنفعالية والسلوكية لداالضطرابات االم(. 2006الزغلول، عماد عبد الرحيم. )
 .عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع

 . القاهرة: عالم الكتب.4. طعلم النفسم(. 1977زهران، حامد عبد السالم. )

القاهرة: الشركة  .4ط .الصحة النفسية والعالج النفسيم(. 2005زهران، حامد عبد السالم. )
 الثانية. الدولية للطباعة، المنطقة الصناعية

 . القاهرة: عالم الكتب.3. طالتوجيه واإلرشادم(. 1998. )حماد ،زهران

دور مواقع التواصل االجتماعي في حل المشكالت التي م(. 2013الزهراني، محسن جابر. )
المملكة )رسالة دكتوراه غير منشورة( . تواجه طالب التربية العملية واتجاهاتهم نحوها

 .م القريأ جامعة، العربية السعودية

. )رسالة ماجستير أساليب التنشئة االجتماعية في دور الدولةم(. 1999الزهيري، ندى رحيم. )
 غير منشورة(. جامعة بغداد، العراق.

م(. االضطرابات السلوكية الشائعة بين تالميذ المرحلة 2015زيادة، أشرف الالفي محمد. )
 29-14(، 17) 1بية بجامعة بنها، . مجلة كلية التر اإلعدادية من وجهة نظر المعلمون

عمان: عالم الكتب . 1ط .سرية للفتياتسيكولوجية التنشئة األم(. 2008سعيد، سعاد جبر. )
 الحديث للنشر والتوزيع.

 بمرحلة وعالقتهما العدواني والسلوك الذات إيذاء م(. سلوك2017السعيدي، صالح شويت. )
 . 243-233(، 44، )الجتماعيةوا االنسانية العلوم . مجلة دراساتالمراهقة

التنشئة السياسية و تعزيز قيم الوالء واالنتماء عند القائد  م(.2015سالم، محمد توفيق. )
 .عرب جروب للنشر والتوزيع. )د.ط(. القاهرة: الصغير



153 

. مصر: 4. طاألسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةم(. 1985السيد، فؤاد البهي. )
 بي.دار الفكر العر 

. عمان: دار 1. طموسوعة التربية الخاصة والتأهيل النفسيم(. 2002سيسالم، كمال سالم. )
 الكتاب الجامعي.

م(. دور شبكات التواصل االجتماعي في إكساب المراهقين 2017) .شاهين، هبة أمين أحمد
 .171-165(، 74)20، دراسات الطفولة .المعرفة بحقوقهم االتصالية

دار الميسرة للنشر والتوزيع . عمان: 1. طسيكولوجية المراهقةم(. 2009شريم، رغدة. )
 .والطباعة

عرض وصفي تحليلي . شخصية المراهق المشكالت والحلولم(. 2010شكشك، أنس. )
. )د.ط(. لمساعدة الباحثين والمربين في فهم التغيرات النمائية والنفسية عند المراهقين

 شعاع للنشر والعلوم.سوريا: 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالسلوك العدواني والنشـاط م(. 2010) حمد الشيخ.، مالشيخ
 الزائـد لـدى تالميذ الشق الثاني بمرحلة التعليم األساسي بشـعبية الجفـرة بالجماهيريـة الليبية

 .السودان، جامعة الخرطوم)رسالة دكتوراه غير منشورة(. 

. ترجمة: ألطفال والمراهقين وأساليب المساعدة فيهامشكالت ام(. 1989شيفر، وميلمان. )
 نسيمة داود ونزيه حمدي. )د.ط(. األردن: منشورات الجامعة األردنية. 

نماط التنشئة األسرية وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى طلبة جامعة أم(. 2016صباح، جعفر. )
 جزائر.بسكرة، ال -)رسالة دكتوراه غير منشورة(. جامعة محمد خيضر. محمد

واقع استخدام مواقع التواصل االجتماعي من وجهة نظر م(. 2016الصقر، تيسير محمد. )
مؤته . مجلة األردن .األمور ءالطلبة المراهقين وأثرها في سلوكهم من وجهة نظر أوليا

 .112-77(، 2)31، العلوم االنسانية واالجتماعية -للبحوث والدراسات

م(. أنماط تواصل اآلباء كما يدركها األبناء وعالقتها 2015الضالعين، أنس صالح ربيع. )
(، 15) مجلة كلية التربية. بالسلوك العدواني لدى المراهقين في مدارس محافظة الكرك

115-121. 

دور اليوتيوب في إمداد المراهقين بالمعرفة حول  م(.2016) .الطنباري، فاتن عبدالرحمن حسن
 .ت الطفولةدراسا. )د.ط(. مصر: العربيةالقضايا 
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المجلة . م(. الخجل االجتماعي لدي المراهقين في دولة الكويت2018الطواري، سعود محمد. )
 .22-1(، 6، )العربية للعلوم التربوية والنفسية

القيم لدى طالب الجامعة "  ىشبكات التواصل االجتماعي وأثرها عل م(.2014) ، فهدالطيار
لمجلة العربية للدراسات ا. جامعة الملك سعودطالب  ىتوتير نموذجا" دراسة تطبيقية عل

 .226-193(، 61)31، االمنية والتدريب

دار وائل  . عمان:1. طمفهوم الذات بين النظرية والتطبيقم(. 2004الظاهر، قحطان أحمد. )
 .للنشر والتوزيع

 .عمان: دار وائل للنشر والتوزيع .1ط .السلوك تعديلم(. 2004الظاهر، قحطان أحمد.)

م(. فعالية التدريب على استخدام جداول النشاط المصور في الحد 2002، عبداهلل محمد. )عادل
، مجلة كلية التربية بجامعة عين شمسمن أعراض االنتباه لدى األطفال المتخلفين عقليًا. 

26(1 ،)211-235. 

عمان: مكتبة . 1ط .مقاييس في االضطرابات السلوكيةم(. 2006العبادي، رائد خليل. )
 .مجتمع العربي للنشر والتوزيعال

)د.ط(. . بناء األسرة والمشكالت األسرية المعاصرة م(.2011) .محمد عفيفي ،عبد الخالق
 المكتب الجامعي الحديث. : اإلسكندرية

م(. المشكالت السلوكية وعالقتها بأساليب المعاملة 2015عبد الكريم، محمد المهدي محمد. )
اقة البصرية في ضوء بعض المتغيرات األسرية بمنطقة الوالدية لدى الطالب ذوي اإلع

 .42-27(، 6)2، مجلة التربية الخاصة والتأهيل. القصيم

م(. المشكالت السلوكية لدى التالميذ مرتفعي ومنخفضي 2006عبد الواحد، محمد مسعد. )
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الفيوم، القاهرة.القابلية لالستهواء

التشوهات المعرفية وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية كما م(. 2018، عالء نصر. )أبو عبيد
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، يدركها األبناء في محافظة شمال غزة

 غزة.

مفهومه  -البحث العلميم(. 2001عبيدات، ذوقان، وعدس، عبدالرحمن، وعبدالحق، كايد. )
  . األردن: دار الفكر والتوزيع.2. طيبهوأدواته وأسال
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م(. االضطرابات النفسية المرتبطة باستخدام بمواقع التواصل 2017) ، أسماء فراج.العتيبي
 25، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية. االجتماعي لدي طلبة الجامعات

(4 ،)61-111. 

وكالة الصحافة العربية . مصر: 1. طوحلول المراهقة مشكالتم(. 2016العراقي، فاطمة. )
 (. ن)ناشرو 

. عمان: 1. طالتربية الخاصة لألطفال ذوي االضطرابات السلوكيةم(. 2002العزة، سعيد. )
 الدار العلمية للنشر والتوزيع.

م(. دراسة ثقافية مقارنة للفروق بين عينة من األطفال المصريين 1996عسكر، عبداهلل السيد. )
 .135-121(، 2)6 مجلة دراسات نفسيةي ادراكهم للقبول والرفض الوالدي. واليمنين ف

أثر التنشئة األسرية في تقدير الذات لدى طلبة المرحلة م(. 2006العطوي، ضيف اهلل سليمان. )
 جامعة مؤتة، السعودية. )رسالة ماجستير غير منشورة(.  الثانوية في مدينة تبوك.

)د.ط(. القاهرة:  .لمراهقين والشباب وكيفية مواجهاتهاضغوط ا م(. 2010عطية، محمود. )
 .مكتبة االنجلو المصرية للنشر والتوزيع

. سيكولوجية العدوانية وترويضها، منحنى عالجي معرفي (م2001العقاد، عصام عبد اللطيف. )
 . )د.ط(. القاهرة: دار غريب.جديد

بدني الرياضي التربوي والجنس على تأثير متغيرات الممارسة للنشاط ال  م(.2014علي، قندز. )
المجلة األكاديمية للدراسات ، االضطرابات السلوكية لدى تالميذ المرحلة المتوسطة

 . 53-41(، 11) االجتماعية واإلنسانية،

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باالغتراب النفسي لدى المراهق م(. 2015علية، مسعودة. )
 بسكرة، الجزائر. -غير منشورة(. جامعة محمد خيضر)رسالة دكتوراه  الجزائري،

. 1. طبرامج عالجية لخفض مستوى السلوك العدواني لدى المراهقينم(. 2008عمارة، محمد. )
 القاهرة: المكتب الجامعي الحديث.

 . )د.ط(. االسكندرية: دار المعرفة الجامعية.علم النفس النموم(. 1995عيسوي، عبد الرحمن. )

لبنان: دار  .1ط .اضطرابات الطفولة والمراهقة وعالجهام(. 1999دالرحمن. )العيسوي، عب
 الراتب الجامعية للنشر والتوزيع.



156 

 .بيروت: دار الكتب العلمية .2ط .الصحة النفسية للطفلم(. 2008حمد. )أغراب، هشام 
ر دابيروت:  .1. طلي المراهقةإعلم نفس النمو من الطفولة م(. 2015غراب، هشام أحمد. )

 .الكتب العلمية

تنمية الوعي  ىمواقع التواصل االجتماعي عل تأثيرم(. 2014) .شعوبي نور الهدي ،غزال مريم
 ،جامعة قاصدي مرباح )رسالة ماجستير غير منشورة(. الطالبة الجامعيةى السياسي لد

 الجزائر.

جهتها ومعالجتها مشكالت األطفال السلوكية والتربوية وكيفية موام(. 2002فادية، كامل حمام. )
 . القاهرة: دار الزهراء للنشر والتوزيع.2. طمن منظور إسالمي وتربوي

. القاهرة: 1ط العدوان واالكتئاب في العصر الحديث "نظرة تكاملية".م(. 2007فايد، حسين. )
 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

قته الشعور باألمن بناء وعالسري الموجه نحو األالعنف األم(. 2016) الفراية، محمود عمر.
(، 6) مؤته للبحوث والدراساتمجلة جامعة  .الطلبة المراهقين في محافظة الكرك ىلد
13-44. 

 .مدونة شمس النهضة)د.ط(.  .المجتمع ىثر الفيس علأم(. 2010فضل اهلل، وائل مبارك. )

عمان:  .2ط .االضطرابات السلوكية واالنفعالية ىلإالمدخل م(. 2017حمد. )أالقبالي، يحيي 
 .ردنية الهاشميةدار الخليج المملكة األ

 ادمان استخدام االنترنت وعالقته ببعض االضطرابات النفسية م(. 2015قدوري، يوسف. )
(، 9) مجلة العلوم االنسانية واالجتماعية: الجزائر ،عينة من طلبة جامعة غرداية ىلد

231-246. 

 )د.ط(. القاهرة: دار الفكر العربي.. .الصحة النفسيةم(. 1998القريطي، عبد المطلب. )

سيكولوجية األطفال ذوي م(. 2007المعايطة، خليل عبد الرحمن. )، و نوري ىالقمش، مصطف
 . األردن: دار الميسرة للنشر والتوزيع.1ط االحتياجات الخاصة )مقدمة في التربية(.

ات السلوكية االضطرابم(. 2009المعايطة، خليل عبد الرحمن. )، و نوري ىالقمش، مصطف
 .عمان: مكتبة نرجس. 1ط .واالنفعالية
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. )د.ط(. القاهرة: مكتبة األنجلو الطفل تنشئته وحاجاتهم(. 1996قناوي، هدى محمد. )
 المصرية.

. )د.ط(. القاهرة: الهيئة العامة لقصور سيكولوجية العدوانم(. 1996أبو قورة، خليل قطب )
 الثقافة.

مكتبة دار السالم القاهرة:  .2ط .بنائناأنتعامل مع مراهقة كيف م(. 2007كاظم، محمد نبيل. )
 . للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي في م(. 2016الكحل، حليمة& زايدي، ربيحة. )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة زيان فيس بوك نموذجاً  -العالقات األسرية
 عاشور، الجلفة.

". )رسالة التنشئة الوالدية واألمراض النفسية "دراسة اكلينيكيةم(. 1989كفافي، عالء الدين. )
 دكتوراه غير منشورة(. القاهرة: جامعة عين شمس.

مؤسسة : سكندرية)د.ط(. اال. أساسيات في علم النفس االجتماعيم(. 2005) ، طارق.كمال
 .شباب الجامعة

الكويت: مكتبة الفالح للنشر  .3ط .سريم النفس األعلم(. 2005حمد محمد. )أالكندري، 
 والتوزيع.

استخدام شبكة م(. 2014& سامي أحمد، عباس، محمد خليل. )علي عبد الفتاحكنعان، 
 دار. عمان: التواصل االجتماعي )الفيس بوك( وعالقته بالتوافق النفسي لدى المراهقين

 .ازوي العلمية للنشر والتوزيعيال

شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها بالسلوك العدواني  م(.2017علي. ) لغبي، رشيد حسين
مجلة التربية الخاصة . طالب المرحلة الثانوية في محافظة العارضة بمنطقة جازان ىلد
 .291-271، جامعة الزقازيقب

رشادياً.م(. 2009المحادين، حسين طه. ) . األردن: دار الشروق 2ط تعديل السلوك "نظريًا وا 
 ر والتوزيع.للنش

 .اً بناء وتقنين مقايس السلوك العدواني للمعاقين سمعيم(. 2014محمد، دينا محمد أحمد. )
 مصر: مجلة القراءة والمعرفة.)دط(. 
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ناشرون  ،دار البداية. عمان: 1. طعلم اجتماع العائلةم(. 2012محمود، شوق أسعد. )
 .وموزعون

نف األسري بالسلوك العدواني لدى تالميذ م(. عالقة الع2016سعيد بن عبد اهلل ) .مخلوقي
، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. التعليم المتوسط بمدينة باتنة بالجزائر

13(1 ، )29-61. 

تعديل السلوك العدواني لألطفال العاديين وذوي م(. 2005مرشد، ناجي عبد العظيم. )
 )د.ط(. القاهرة: مكتبة زهراء الشرق. .االحتياجات الخاصة "دليل اآلباء واألمهات

م، 17/15/2118. تاريخ االطالع: بوك الفيس ةصفحم(. استخدام 2117. )مركز النبأ الوثائقي
  https://annabaa.org الرابط: 

. عمان: 1ط. مدخل إلى االضطرابات السلوكية واالنفعاليةم(. 2011)مصطفي، أسامة فاروق. 
 دار الميسرة للنشر والتوزيع.

السلوك العدواني في الجامعة م(. 2009، الجعفري، ممدوح، عبد الكريم، نهي. )معمرية، بشير
 . القاهرة: المكتبة العصرية.1ط .ودور التربية في مواجهته

عليم ساليب المعاملة الوالدية للمراهقين المتفوقين في شهادة التأم(. 2014مقحوت، فتحية. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(.  المتوسط دراسة ميدانية بثانوية القبة الجديدة للرياضيات

 .الجزائربسكرة،  -جامعة محمد بن خضيرة

. )د.ط(. عمان: دار الميسرة مناهج البحث في التربية وعلم النفسم(. 2000ملحم، سامي. ) 
 للنشر والتوزيع والطباعة.

مركز الحرب . 1. طشبكة التواصل االجتماعي م(.2016. )اعمةمنصات للحرب االمريكية الن
 .الناعمة للدراسات

. القاهرة: مكتبة األنجلو 1ط أسس علم النفس العام.م(. 1978منصور، طلعت& وّاخرون. )
 المصرية.

الكويت: دار القلم للنشر )د.ط(.  .علم الصحة النفسية ىلإم(. المدخل 1988. )، ابراهيمىموس
 والتوزيع.

. )د.ط(. القاهرة: مؤسسة علم سيكولوجية الفروق بين الجنسينم(. 1998وسى، رشاد علي. )م
 المختار للنشر والتوزيع.

https://annabaa.org/
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تقرير وسائل التواصل االجتماعي في فلسطين لعام م(. 2117موقع سوشيال فلسطين. )
  /http://social.ipoke.coم، الرابط: 25/11/2118. تاريخ االطالع: م2017

تقرير وسائل التواصل االجتماعي في  (.(2017 . وكالة الصحافة الفلسطينية صفاموقع 
  http://safa.ps/post/199860م. الرابط: 27/14/2118فلسطين. تاريخ االطالع: 

. الرابط:  م14/16/2118ريخ االطالع: . تاواتسابم(. 2118موقع ويكيبديا. )
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A

7%D8%A8  
 إلنتاجلشركة بداية القاهرة:  .1ط .فن التعامل مع المراهقينم(. 2010نصر، ياسر. )
 .االعالمي

. 1ط .الدراما األجنبية وانحرافات المراهقين السلوكيةم(. 2016النمر، مصطفى صابر. )
 .دار العربي للنشر والتوزيعالقاهرة: 

عمان: دار الحامد  .1ط .االرشاد النفسي والتربويم(. 2013النوايسة، فاطمة عبد الرحيم. )
 .للنشر والتوزيع

)د.ط(.  .مبحث في علم النفس االجتماعي". التنشئة االجتماعية (م2002) .مايسة أحمد ،النيال
 دار المعرفة الجامعية. :األزاريطة

الشعور بالوحدة النفسية وعالقتها بالنسق القيمي لمدمني م(. 2016النيرب، نسرين محمود. )
)رسالة ماجستير غير مواقع التواصل الجتماعي من طلبة الجامعات بمحافظة غزة. 

 الجامعة اإلسالمية: غزة. .منشورة(

. )د.ط(. القاهرة: مكتبة علم النفس التكويني وأسسهم(. 1976الهامشي، عبد الحميد. )
 الخاليجي.

. )د.ط(. بيروت: دار المرشد في علم النفس االجتماعيم(. 2008الهامشي، عبد الحميد. )
 مكتبة الهالل للطباعة والنشر.

. القاهرة: دار 1". طالتكويني "الطفولة والمراهقةعلم النفس م(. 1988هرمز، صباح حنا. )
 الكتب للطباعة والنشر.

السلوك العدواني لدى األطفال المتخلفين عقليًا "طبيعته وأساليب م(. 1993الوابلي، عبداهلل. )
 )د.ط(. الرياض: مركز البحوث التربوية، جامعة الملك بن سعود. معالجته".

http://social.ipoke.co/
http://safa.ps/post/199860
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8
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رابات السلوكية وعالقتها بمستوى التوافق النفسي لدى االضطم(. 2006حمد. )أوافي، ليلي 
 .، غزةالجامعة اإلسالمية )رسالة ماجستير غير منشورة(.. األطفال الصم والمكفوفين

و تـأثـيـرهـا علـى الـتـحـصيـل  األسريةمحـددات و أنمـاط المتـابعة   م(.2012) ونجن، سميـرة.
 .جامعة بسكـرة، الجزائر نشورة(.)رسالة ماجستير غير م. لألبناءالـدراسـي 

 .الجامعة المستنصرية. بغداد: 1ط .االضطرابات السلوكيةم(. 2009ياسين، عبد الرازق. )

دار  . )د.ط(. األردن: موضوعات في علم الخواصم(.  2018الياصجين، فرحان محمد. )
 المعتز للنشر والتوزيع.

عمان: دار الفكر  .1ط .االنفعاليةاالضطرابات السلوكية و م(. 2000يحيي، خولة احمد. )
 للطباعة والنشر والتوزيع. 

 األطفال ىاالضطرابات النفسية والسلوكية لدم(. 2016كنعان، عارفة. )، و غسان يعقوب،
 دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع.  . )د.ط(. القاهرة: الالجئين

القاهرة: دار غريب )د.ط(.  .جهااالضطرابات السلوكية وعالم(. 2000يوسف، جمعة سيد. )
 للطباعة والنشر والتوزيع.

إدمان شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها باالضطرابات م(. 2016يونس، بسمة حسين. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة  النفسية لدى طلبة الجامعة في محافظة غزة

 اإلسالمية، غزة.
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 : (1ملحق )
 كشف بأسماء المدراس التي أجريت فيها الدراسة

 

 :مدارس شرق غةة -أوالً 

 مدرسة دالل المغربي الثانوية للبنات .1

 مدرسة الزهراء الثانوية للبنات .2

 د الثانوية للبنينمدرسة عبد الفتاح حمو  .3

 مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين .4

 :مدارس غرب غةة -ثانياً 

 بشير الريس الثانوية للبنات.مدرسة  .1

 مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات .2

 مدرسة فلسطين الثانوية للبنين. .3

 .مدرسة الكرمل الثانوي للبنين .2
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 : (2ملحق )
 األساتذة المحكمون

 

 مكان العمل اسم المحكم الرقم

 الجامعة اإلسالمية أنور العبادسةد.  1-

 الجامعة اإلسالمية الخضري باسلد.  2-

 الجامعة اإلسالمية جميل الطهراويد.  3-

 الجامعة اإلسالمية عاطف األغاد.  4-

 جامعة األقصى عايدة صالحد. أ.  5-

 جامعة القدس المفتوحة د. عرفات حلس 6-

 جامعة القدس المفتوحة م حميدد. هاش 7-

 جامعة القدس المفتوحة فراس عودة. د 8-

 األقصىجامعة  فضل أبو هيند.  9-
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 : (3ملحق )
 االضطرابات السلوكية )الصورة األولية( مقياس

 

 ـةةـــــــــــــــــــــــغـ – الجـامعــــــــــة اإلســـــالميــة

 حث العلميعمادة  الدراسات العليا والب

 ســــــــم النفـــــــــلـــم عــــــقس -كلية التربية

 

 المقياستحكيم 

 الدكتور/ة  الفاضل/ة ............................. حفظك اهلل،،،
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

مامكم مجموعة من العبارات حول مقياس االضطرابات السلوكية، ومقياس أساليب أ
سرية، من إعداد الباحثة إلنهاء رسالة الماجستير في قسم الصحة النفسية والمجتمعية األالتنشئة 
االضطرابات السلوكية وعالقتها بأساليب التنشئة االسرية كما يدركها األبناء " بعنوان:

 "المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

لعلمية ومساندة الباحثين في لذلك نشكر لكم جهودكم الطيبة واهتمامكم باألبحاث ا
ا، بنود المقياس إلبداء الرأي في مناسبته ىو من سيادتكم التكرم باالطالع علدراستهم، ونرج

تعديل، وللعلم أن استبانة االضطرابات السلوكية تتضمن ثالثة  ىوتعديل الفقرات التي تحتاج إل
اضطراب  -جتماعياضطراب القلق اال -أبعاد وهي كاالتي )اضطراب السلوك العدواني

االنسحاب االجتماعي(، واستبانة أساليب التنشئة األسرية تتضمن أربعة أبعاد وهي ) األسلوب 
الحماية الزائدة( علمًا بان لرأيكم أهمية كبري في  -االهمال -األسلوب التسلطي -الديمقراطي

 إتمام هذا البحث.
 مع جةيل الشكر...
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 البيانات االولية

 التالية بدقة من فضلك: امأل/ي البيانات

 أنثي  ذكر            الجنس:   1. 
 

 : .....صفال 2.
 

 عدد أفراد األسرة: ..... فرداً . 3
 

 األخير         الوسط           األول    الترتيب الوالدي الطفل:  4.
 

 بكالوريوس    ثانوية عامة   أقل من ثانوية   الدراسي لألب:  ىالمستو  5.

                              ىماجستير فأعل  
 

 بكالوريوس    ثانوية عامة  أقل من ثانوية     التعليمي لألم: ىالمستو  6.

                              ىماجستير فأعل  
 

  ممتاز     متوسط      جيد      االقتصادي:  ىالمستو  7.
 

  شرعي      علمي       أدبي        التخصص العلمي: 8. 
 

 ممتاز جيد جدا       جيد    متوسط التحصيل الدراسي:  ىمستو  9.
 

 زةشرق غ غرب غزة                   المديرية: 10.
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 االضطرابات السلوكية مقياس

 

، عبارة عن سلوك غير مقبول اجتماعياً  ابأنهتقصد الباحثة بمصطلح االضطرابات السلوكية: 
ذلك السلوك مخالفًا للسلوك الطبيعي العادي، وهو سلوك متكرر الحدوث، وتحديد السلوك  ويكون

 المضطرب يختلف من مجتمع ألخر حسب عادات وقيم وثقافة كل مجتمع.

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م

رد بقصد الحاق األذى عبارة عن سلوك مزعج يقوم به الف وهو Aggressive behaviorواًل السلوك العدواني: أ
 شكل لفظي أو جسدي. ىخرين، يكون إما علرد نفسه أو اآلوالضرر للف

     ايقاع الضرر بالمحيطين بي. ىأسعي إل 1.

     خرون مني.أعمل أمور معاكسة لما يطلبه اآل 2.

     كل تصرفاتهم. ىعل خرينلآلأوجه اللوم والنقد  3.

     أتشاجر مع أصدقائي وأخواني. 4.

     خرين.أدمر ممتلكات اآل 5.

     ألحق األذى باآلخرين. 6.

     أقوم بالعبث وتخريب ممتلكات المدرسة. 7.

     حقوقي بالقوة. ىأحصل عل 8.

     أرد اإلساءة الموجه لي بإساءة أكبر منها. 9.

     خرين.أسخر من اآل 10.

     عندما أغضب أمزق كتبي المدرسية. 11.

     إذا اضطررت للحديث مع المدرس. جد نفسي عصبياً أ 12.

     خرين.قوم بتدبير الخدع والمكائد ضد اآلأ 13.

     خرين.سيئة ونابية خالل مشاجرتي مع اآل أستخدم ألفاظ 14.

     يراودني الشعور بالغضب. 15.

     خرين.أقوم بتمزيق األشياء الخاصة باآل 16.

     جدران المنزل والمدرسة. ىأقوم بالكتابة عل 17.

     أكسر األشياء الثمينة. 18.
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م

وهو ما يسمي بالرهاب االجتماعي، أو الخجل االجتماعي، وهو عبارة  Social anxietyالقلق االجتماعي  -ثانياً 
ه عن الخوف المستمر والدائم من المشاركة في المواقف االجتماعية، أو الوقوف أمام مجموعة من الناس، فيجعل

خرين فيظهر عليه أعراض االرتجاف، وخفقان بالقلب توتر زائد، أو كونه محط أنظار اآليتصرف بخجل وارتباك و 
 وضيق التنفس، والتعرق.

     خرين. ن احمرار وجهي عند التعامل مع اآلأخاف م 1.

     .ال يوجد أصدقاء أشاركهم أسراري 2.

     .ائي الدراسيتحسين أد ىأشعر بالقلق من عدم قدرتي عل  3.

     ال أحب المشاركة في المناسبات االجتماعية. 4.

     .حل مشاكلي اليومية ىليس لدي القدرة عل 5.

     خرين.يتصبب عرقي عندما أتحدث مع اآل 6.

     .أخاف من التعامل مع من هم أكبر مني 7.

     .أتجنب الحديث مع الغرباء 8.

     .خرينأخشي النقد من قبل اآل 9.

     خرين.أتجنب األكل أو الشرب أمام اآل 10.

     .أشعر أن جميع األنظار موجه لي 11.

     أحب العزلة. 12.

 إقامة عالقات اجتماعية وتكوين  ىالقدرة عل ىليس لد 13.
 .صداقات

    

تنتابني حالة من القلق الشديد قبل الذهاب إلى أي مناسبة  14.
 اجتماعية.

    

     خرين.بالخجل الشديد عند التحدث مع اآل أشعر 15.

     شعور عام بالخجل والحساسية الزائدة. ىيكون لد 16.

     مطعم أو تسوق. ىأشعر بالضيق عند الذهاب إل 17.

     خرين.ون في مكان بعيد عن محط أنظار اآلأفضل أن أك 18.

 ئلة داخل الفصل.األس ىأشعر باالرتباك عندما أقوم باإلجابة عل 19.
 
 

    



169 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م

الذات،  ىأو االنطواء عل وهو عبارة عن العزلة االجتماعية، Social withdrawalاالنسحاب االجتماعي:  -ثالثاً 
خرين، وعدم قيامه بمهمات الحياة العادية، حيث وهو إبعاد الفرد عن نفسه وعن اآل أو االنسحاب الناتج عن القلق،
أصدقائه وأقرانه، ليس لديه عالقات اجتماعية،  ويتصف بالضيق واإلرباك والتوتر أنه يتحاشى التواصل مع أهله و 

 عند أي موقف اجتماعي.

     ال استطيع المشاركة في النشاطات المدرسية. 1.

     أتجنب اللعب الجماعي. 2.

     أقضي وقت فراغي وحيداً  3.

     رين.خبادرة والتفاعل مع اآلالم ىأشعر بأنني غير قادر عل 4.

     ال أستطيع تكوين صداقات. 5.

     أرغب بالعزلة، والهروب من الواقع. 6.

     المناسبات االجتماعية والمشاركة فيها. ىأبتعد وأتجنب الذهاب ال 7.

     خرين.بوجود فجوة وتباعد بيني وبين اآل أشعر 8.

     أفضل البقاء وحيدًا. 9.

     .أخاف من ارتكاب األخطاء 10.

     أخشي التعامل مع الغرباء. 11.

     من السهل اصابتي بالذعر عند حدوث أي موقف. 12.

     خرين.أتجنب التقاء عيون اآل 13.

     خرين.قليل التحدث مع اآل 14.

     خرين.ال أستطيع التعامل والتصرف مع اآلعندما أنفعل  15.

     خرين.عالقتي محدودة مع اآل 16.

     أشعر بالحرج. 17.

     أتحدث بصوت خافت. 18.

     أقف جانبا عند أي نشاط مدرسي. 19.

     ال أدافع عن نفسي حتي عندما يضايقني زمالئي. 20.

     أتردد في المشاركة في األعمال الجماعية. 21.
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 (:2ملحق )
 أساليب التنشئة األسرية )الصورة األولية( مقياس

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م

بناء في كافة مواقف حياتهم مع األ اآلباءساليب التي يمارسها مجموعة من األبأنها تقصد الباحثة بأساليب التنشئة األسرية: 
بناء شخصية قوية  ىعل تعملو  سلوب الديمقراطي، والتقبل والمساواةما ايجابية مثل األإوقد تكون هذه األساليب ، خالل تربيتهم

 بناء شخصية مضطربة. ىسلوب التسلطي والقسوة تعمل علهمال واألساليب سلبية غير سوية مثل النبذ واإلأما تكون ا  و ، يجابيةا  و 
 األم األب الديمقراطي األسلوب -أوالً 

         يساعدوني في حل مشكالتي الصعبة. 1.

         ترفيهية.لمشاركة في االنشطة الوني بايشجع 2.

التفكير العلمي، عن طريق الحوار  ىني علو يشجع 3.
 والمناقشة.

        

         ن رائي.و ن الي ويحترمو يستمع 4.

         يقلقان عند تأخري خارج البيت . 5.

         تنميتها. ىشخصيتي، ويعملون عل ونيحترم 6.

لمتعلقة المشاركة في اتخاذ القرارات ابيسمحان لي  7.
 باألسرة. 

        

فعل  ىبالكلمة الطيبة، ويوجهونني ال ونييشجع 8.
 السلوك االيجابي.

        

          .يعمالن على بناء الثقة داخلي 9.
         .على االعتماد على النفس ونيّ يشجع 10.
         .يسألني عن نوع الطعام الذي أرغب في تناوله 11
أنه يجب أن أمارس حريتي مثلما يؤمن والدي ب 12.

 .هو يتمتع بها

        

         معي بمحبة، ويعتبراني صديق لهما. ونيتعامل 13.

اشباع هوياتي وفعل االشياء التي  ىعل ونييشجع 14.
 ارغب بها.

        

ن معي بكافة و ن الدعم والحنان لي، ويقفو يقدم 15.
 المواقف. 

        

         ي.أصارحهم بمشكالت 16.
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م

والدي في اختيار نوع الدراسة التي  ونييناقش 17.
  هاأرغب

        

أن استلم دورا قياديا في كل عمل  ىعلوني يشجع 18.
 .جماعي أشارك به

        

 األم األب سلوب التسلطياأل -ثانياً 
 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  أبداَ  نادراً  احياناً  دائماً   العبارة م

         .كم اسرتي بقرارتي وبحياتي اليوميةتتح 1.

         .بقسوةوني يعامل 2.

         يأمراني بااللتزام بأوامرهم دون ابداء رائي. 3.

ب اذا لم انجز المهام اتعرض للعنف والعقا 4.
 .من قبل والدي ىالموكلة ال

        

         في اختيار اصدقائي.ون يتدخل 5.

         .كثيرا من األوامر ىإل يوجهون 6.

         ن معي اسلوب العقاب البدني.و يتبع 7.

         تواجه مطالبي بالرفض والغضب. 8.

يطلب مني التنازل عن بعض اشيائي الخاصة  9.
 إلخوتي.

        

         .دخولي وخروجي من البيت ونيقيد 10.

صل أوقات معينة الستخدامي مواقع التوا يفرضوا 11.
 االجتماعي.

        

         يضربوني عندما يشتكي مني احد. 12.

         اخطاء لم ارتكبها. ىني علو يعاقب 13.

         خرين.ينادوني بألفاظ محرجة أمام اآل 14.

         يمنعوني من مشاهدة التلفاز. 15.

         خرين.يقلالن من شأني أما اآل 16.

         .خرين معاملة تشعرني بالحرجاآلمام أي ونيعامل 17.

         يسخرون من تصرفاتي. 18.
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م

يطلب والدي مني الصمت عندما أحاول المـشاركة  19.
 .فـي الحديث عند وجود زائرين في البيت

        

تدخل في الطريقة التي أصرف فيها يتم ال 20.
 مصروفي.

        

 األم األب همالاإل –ثالثًا 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  ماً ئدا ارةالعب م
         ال يهتمان الحتياجاتي. 1.
         ال يعلماني ما هو صحيح أو خطأ. 2.
         ال تستجيب اسرتي لمتطلباتي ورغباتي. 3.
تكوين  ىلذلك الجا ال ال احد يسمعني من اسرتي، 4.

 صداقات من مواقع االنترنت.
        

         يتركاني وحيدًا في البيت. 5.

         يتناسى احضار األشياء التي اطلبها. 6.

         .ال يحاسبني عندما أتأخر في العودة إلى المنزل 7.

         .يتغاضى والدي عندما يؤذيني أحد أخوتي 8.

         التحصيلي. بخصوص مستواي ال اجد أي اهتمام 9.
رفض اسرتي مناقشتي باألمور التي تخص ت 10.

 االسرة.
        

         .أي سلوك اقوم به ىال القي تشجيعا او تعزيزًا عل 11.

         ال يشعرا بوجودي أو غيابي في المنزل. 12.
 األم االب حماية الةائدةلا -رابعاً 

 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م
بان اقوم بعمل أي شيء لوحدي، خوفا  ونرفضي 1.

 من تعرضي لألذى.
        

         .صحتي بدون داعي ىيبالغا في خوفهما عل 2.

ن يختارا المؤسسات التي اقضي أ ىعلان يحرص 3.
 .يفيها أوقات
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 أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  أبداً  نادراً  أحياناً  دائماً  العبارة م

         .البيت منخرج أعندما  كثيراً  قايقل 4.

          .مذاكرتي لدروسي قتوو  طريقة  فييتدخال 5.

         اماكن التنزه لوحدي. ىلإبالذهاب  انال يسمح 6.

يقوما بمعظم واجباتي التي أتمكن من القيام بها  7.
 بنفسي.

        

         .أشعر بلهفة والدي الزائدة نحوي 8.

         كل ما اطلب واريد بدون رفض.ان يلبي 9.
         .ت نومياوقا في تحديد نيتدخال 10.
         يقوما بشراء أشياء لي حتي لو لم أكن بحاجة لها. 11.
         .الشخصي مصروفي يتدخال في 12.
يفضال أن أبقي أمام اعينهم خوفا من أصيب  13.

 بمكروه.
        

         بقرارتي وكل شئون حياتي.ن يتدخال 14.

بكل  اهتمييه، و معي باهتمام مبالغ ف نتعامالي 15.
 احتياجاتي.

        

         يقف في صفي دائما. 16.

         ال يحملني أعباء منزلية. 17.
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 : (5ملحق )
 النهائية في صورتهاالضطرابات السلوكية مقياس 

 

 ةةــــــــــــــــــــــــــغ – ةــالميـــــاإلس ـةـــــــــامعـالج

 ا والبحث العلميعمادة  الدراسات العلي

 قسم علم النفس -كلية التربية

 مقياس

االضطرابات السلوكية وعالقتها تقوم الباحثة بدراسة بعنوان: " عزيزي الطالب/ـة
بأساليب التنشئة األسرية كما يدركها األبناء المراهقين من مستخدمي مواقع التواصل 

 . االجتماعي"

قسم علم  -لماجستير من كلية التربيةدرجة ا لك استكمااًل لمتطلبات الحصول علىوذ
 الجامعة اإلسالمية بغزة.–الصحة النفسية والمجتمعية  -النفس

 قراءة متأنية واإلجابة عليها بما يناسبك، ،لذا ترجو الباحثة التكرم بقراءة فقرت االستبانة
وأنه ال  ات،جميع الفقر  إلجابة، مع التأكد من اإلجابة علىمع قراءة كل فقرة جيدًا قبل البدء با

خاطئة، وتأكد تمامًا أن كافة البيانات سرية وال تستخدم إال لغرض  توجد إجابات صحيحة وأخرى
 البحث العلمي. 

 أمام االختيار المناسب ( √ )فما عليك عةيةي الطالب /ــة إال أن تضع عالمة 

 

 مع جزيل الشكر...

 الباحثة

 رندة رفيق حلس
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 البيانات االولية

 انات التالية بدقة من فضلك:امأل/ي البي
 أنثي  )   (ذكر        )   ( الجنس:   1.

 

 عدد أفراد األسرة: ..... فرداً  2.

 

 الترتيب الوالدي الطفل: األول )   ( األوسط )   ( األخير )   ( 3.

 

 )  ( ىماجستير فأعل )  ( ( بكالوريوس  التعليمي لألب: أقل من ثانوية )  ( ثانوية عامة ) المستوى 4.

 

 )  ( ماجستير فأعلى  )   ( ( بكالوريوس  التعليمي لألم: أقل من ثانوية )  ( ثانوية عامة ) المستوى 5.

 

 االقتصادي: جيد )   (  متوسط )   ( ممتاز )   ( المستوى 6.

 

 التخصص العلمي: علمي )    (  أدبي )   (  شرعي )   (7. 

 

 (  جيد جدًا )   ( جيد )   (  مقبول )   (التحصيل الدراسي: ممتاز )    مستوى 8.

 

 المديرية: غرب غزة )   (   شرق غزة )   ( 9.

 

 نعم )  (    ال )  ( االجتماعي: هل تمتلك حساب في شبكات التواصل 10.
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 : نعم )  (  ال )  (هل انت مسجل بمواقع التواصل االجتماعي باسمك الحقيقي 11.

 

توتير ) ( واتس اب )  ( انستجرام )  (   : فيس بوك)  ( اعي استخداماً أكثر مواقع التواصل االجتم12. 
 يوتيوب )  ( غيرها )  (

 

 (     )10-13 (    )  6-9) (  2-5 عدد ساعات االستخدام لمواقع التواصل االجتماعي:  13.

 فأكثر ) ( – 13      

 

 سلوكك اليومي:  أثير مواقع التواصل االجتماعي علىت كيف ترى 14.

 علتني أقضي معظم وقتي بالجلوس علىأثرت سلبيًا مما ج -

 مواقع التواصل وأفقد الكثير من أصدقائي.  -

 اآلخرين. مع التواصل مهارة من صقلت حيث ايجابياً  أثرت -

 باآلخرين. االختالط أحب وال انطوائي جعلتني  -

 أبدا. عليّ  تؤثر لم  -

 

 :على مستواك الدراسي رلها تأثيالتواصل االجتماعي  مواقعن أهل تعتقد   15.

 لها تأثير إيجابي. -

 لها تأثير سلبي. -

 ال تؤثر. -

  :من صور و معلومات تعكس شخصيتك الحقيقية ه تلك المواقعهل ما تقدم 16.

 نعم -

 ال. -

 أحيانًا. -
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 ما السبب وراء استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي:  17.

 ترفيهي -

 البحث عن معلومات -

 للدردشة -

 خريناالستفادة من أراء اآل -

 

من خالل استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي هل تطورت دائرة العالقات االجتماعية لديك مع  18.
 أصدقائك:

 نعم -

 ال -

 

 خر عبر مواقع التواصل االجتماعي:   نعم )  (  ال )  (هل لديك أصدقاء من الجنس اآل19. 
 

 ويلة:ما شعورك عند انفصالك عن  مواقع التواصل االجتماعي لمدة ط20. 

 الشعور السعادة والرضا -

 الشعور بالفراغ والملل -

 تشعر بالتوتر واالكتئاب -

 

 مواقع التواصل االجتماعي ) والدك أو والدتك(: ترغب ان يكون من ضمن اصدقائك على هل 21.

 نعم -

 ال -

 

 هل تشجع دور األسرة في مراقبة أبنائهم خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي: 22.

 نعم -

 إعطاء األبناء الثقة ال، يجب  -
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 االضطرابات السلوكية مقياس
 

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م

 Agressive behavior أواًل: السلوك العدواني 

    خرون مني.أعمل أمور معاكسة لما يطلبه اآل 1.

    كل تصرفاتهم. ىخريين علوجه اللوم والنقد لآلأ 2.

    خواني.أتشاجر مع أصدقائي و أ 3.

    كبر منها.أرد اإلساءة الموجه لي بإساءة أ 4.

    عندما أغضب أمزق كتبي المدرسية. 5.

    .إذا اضطررت للحديث مع المدرس أجد نفسي عصبياً  6.

    خرين.قوم بتدبير الخدع والمكائد ضد اآلأ 7.

    خرين.سيئة ونابية خالل مشاجرتي مع اآل ستخدم الفاظأ 8.

    أغضب بسهولة. 9.
    خرين.الخاصة باآل أقوم بتمزيق األشياء 10.
    أكسر األشياء الثمينة. 11.

 Social anxiety  االجتماعي القلق-ثانياً 
    خرين. التعامل مع اآل أخجل من 1.
    .سراريأشاركهم أصدقاء أال يوجد  2.
    .دائي الدراسيأتحسين  ىشعر بالقلق من عدم قدرتي علأ  3.
    .حل مشاكلي اليومية ىالقدرة عل ىس لدلي 4.
    يتصبب عرقي عندما أتحدث مع الغرباء. 5.
    .تجنب الحديث مع الغرباءأ 6.
    .خرينخشي النقد من قبل اآلأ 7.
    خرين.مام اآلأو الشرب أكل تجنب األأ 8.
    .نظار موجه لين جميع األأشعر أ 9.
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 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م
    حب العزلة.أ 10.
    .قامة عالقات اجتماعية وتكوين صداقاتإ ىالقدرة عل ىدليس ل 11.
حالة من القلق الشديد قبل الذهاب إلى أي مناسبة  تنتابني 12.

 .اجتماعية
   

    .الزائدة والحساسية بالخجل عام شعور لدى يكون 13.

    أشعر بالضيق عند الذهاب إلى مطعم أو تسوق. 14.

    خرين.د عن محط أنظار اآلون في مكان بعيأفضل أن أك 15.

 Social withdrawalاالنسحاب االجتماعي:  -ثالثاً   
    .المدرسية النشاطات في المشاركة أستطيع ال 1.
    .الجماعي اللعب أتجنب 2.
    أقضي وقت فراغي بمفردي. 3.
    .خريناآل مع والتفاعل المبادرة على بعدم القدرة أشعر 4.
    .الواقع من والهروب ،بالعزلة أرغب 5.
    .فيها والمشاركة االجتماعية المناسبات إلى الذهاب وأتجنب ابتعد 6.
    خرين.بيني وبين اآل وتباعد فجوة بوجود أشعر 7.
    أخاف من ارتكاب األخطاء. 8.
    .موقف أي حدوث عند بالذعر اصابتي السهل من 9.

    ن.خريأتجنب التقاء عيوني بعيون اآل 10.

    خرين.آلقليل التحدث مع ا 11.

    .خريناآل مع والتصرف التعامل أستطيع ال أنفعل عندما 12.

    خرين.عالقتي محدودة مع اآل 13.

    أتحدث بصوت خافت مرتجف. 14.

    ال أدافع عن نفسي حتي عندما يضايقني زمالئي. 15.
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 صورة النهائيةأساليب التنشئة األسرية ال مقياس

 
 ابداً  أحياناً  دائماً  ابداً  أحياناً  دائماً  العبارة م

 األم األب Democratic approach الديمقراطي  األسلوب -أوالً 

       نشطة الترفيهية.لمشاركة في األا ُأشجع على 1.

       .التفكير العلمي ىعل ُأشجع 2.

       .أرائيويحترم  ىلإستمع يُ  3.

       المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة باألسرة. بلي  سمحيُ  4.

       فعل السلوك االيجابي. إلى ُأوجه 5.

        .عمل على بناء الثقة داخلييُ  6.

       .االعتماد على النفس ىعل ُأشجع 7.

       .عن نوع الطعام الذي أرغب في تناوله أخير 8.

       وتقدير. بمحبة أُعامل 9.
       وميولي وممارسة حريتي. هوياتيإشباع  ع علىأشج 10.
       . المساندة في معظم المواقفالدعم و  لي قدميُ  11.
        بها نوع الدراسة التي أرغب أعطي فرصة الختيار 12.
       .عمل جماعي أيا في قياديً أكون لي دورًا أن  ىعلُأشجع  13.
 األم األب The authoritarian method التسلطي  األسلوب -ثانياً 

 أبداً  أحياناً  دائماً  أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م
       .بقرارتي وبحياتي اليوميةأسرتي تتحكم  1.
       .ذا لم انجز المهام الموكلة ليإتعرض للعنف والعقاب أ 2.
       في اختيار اصدقائي. يتدخل 3.
       .وامرمن األ كثيراً  ىإل يوجه 4.
       تواجه مطالبي بالرفض والغضب. 5.
       يطلب مني التنازل عن بعض اشيائي الخاصة إلخوتي. 6.
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 ابداً  أحياناً  دائماً  ابداً  أحياناً  دائماً  العبارة م

       .دخولي وخروجي من البيت دقييُ  7.

       معينة الستخدامي مواقع التواصل االجتماعي. اً أوقات على ُيفرض 8.

       ُأضرب عندما يشتكي مني أحد. 9.
       خطاء لم ارتكبها.أ ىعل ُأعاقب 10.
       خرين.ينادوني بألفاظ محرجة أمام اآل 11.
       ُأمنع من مشاهدة التلفاز. 12.
       خرين.ُيقلل من شأني أمام اآل 13.
       .خرين معاملة تشعرني بالحرجمام اآلأ أعامل 14.
أما الحديث طلب مني الصمت عندما أحاول المـشاركة فـي يُ  15.

 .الضيوف

      

       مصروفي.تدخل في الطريقة التي أصرف فيها يتم ال 16.

 األم األب Neglect اإلهمال  – ثالثاً 

 أبداً  أحياناً  دائماً  أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة م
       احتياجاتي.ب أشعر باهتمام أسرتيال  1.
       ال يعلماني ما هو الصواب وما هو الخطأ. 2.
       سرتي لمتطلباتي ورغباتي.أال تستجيب  3.
تكوين صداقات من  ىلإ ألذلك الج سرتي،أحد يسمعني من أال  4.

 مواقع االنترنت.
      

       يتركاني وحيدًا في البيت. 5.

       يتناسون إحضار األشياء التي أطلبها. 6.

       منزلال يحاسباني عندما أتأخر في العودة إلى ال 7.

       .يتغاضى والدي عندما يؤذيني أحد أخوتي 8.

       التحصيلي. بخصوص مستواي جد أي اهتمامأال  9.
       .عائلتيرفض مناقشتي باألمور التي تخص تُ  10.
       .قوم بهأأي سلوك  ىو تعزيزًا علأ لقي تشجيعاً أال  11.
       .ال ُيشعر بوجودي أو غيابي في المنزل 12.



182 
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 األم األب Excess protection الةائدة  الحماية -رابعاً 
من تعرضي  خوفاً ُترفض األعمال التي أقوم بها بمفردي  1.

 لألذى.
      

       .صحتي بدون داعي ىيبالغا في خوفهما عل 2.

       .يقضي فيها أوقاتأن يختارا المؤسسات التي أعلي ان يحرص 3.

       .البيت منخرج أعندما  كثيراً  قايقل 4.

        .لدروسي استذكاري ووقت طريقة  فييتدخال 5.

       .بمفرديماكن التنزه أ ىلإبالذهاب  انال يسمح 6.

       يقوما بمعظم واجباتي التي أتمكن من القيام بها بنفسي. 7.

       .أشعر بلهفة والدي الزائدة نحوي 8.

       ريد بدون رفض.أطلب و أكل ما ان يلبي 9.
       .ت نومياوقأفي تحديد  نيتدخال 10.
       يقوما بشراء أشياء لي حتي لو لم أكن بحاجة لها. 11.
       يفضال أن أبقي أمام أعينهم خوفا من أصيب بمكروه. 12.
       بقرارتي وكل شئون حياتي.ن يتدخال 13.
       ال ُيحمالني أعباًء منزلية زائدة. 14.
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 تسهيل مهمة باحث
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