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 مستخمص البحث

 
تعد المراىقة مرحمة ذات اىمية بالغة في حياة االنسان تتسم بالتغيرات      

والجسمية واالنفعالية واالجتماعية والنفسية وىي فترة نمو بمظاىره  الفسيولوجية
 المختمفة.

وتزداد في ىذه المرحمة حاجات المراىق شدة وقوة ومنيا سعيو إلى تعميق عالقتو 
بوالديو واصدقائو ويجد في ىذه العالقة االسناد وااللفة والدفء . اذ ان العالقة 

اىم بين االباء واالبناء تؤدي إلى شيوع حاالت الطيبة المبنية عمى اسس الود والتف
التعمق الذي يعد ذا اىمية في حياة المراىقين ، فالمراىقين يبحثون عن التقارب مع 
شخص يحبونو في االوقات التي يشعرون فيو بالخطر وبالضعف ، اي ان المراىق 

 يجد من خالل تعمقو بوالديو الشعور باالمن والطمانينة .
القات السائدة في االسرة سوف تعمم المراىق كيف يسمك السموك وان نوعية الع

المناسب نحو االخرين ، وتضع الحجر االساس لمفيومو عن نفسو وعالقاتو بغيره 
من الناس ، وتنمي اتجاىات خمقية واساليب تجعمو يتفاعل بنجاح مع غيره من 

ه العالقات يوصل االطفال والكبار خارج محيط االسرة ، اذ ان نجاح المراىق في ىذ
 إلى تحقيق ذاتو وىذا اول السمم نحو تفيم حقيقة العالقات بينو وبين االخرين . 

وقد تممس الباحث بعض االستجابات السمبية لدى بعض المراىقين اتجاه بعض 
اصدقائيم ) كعدم المرونة في التعامل مع بعضيم مع البعض ، واختالف افكارىم 

ليا وغيرىا من المظاىر( .مما استدعى القيام  في حل المشكالت التي يتعرضون
بدراسة لمعرفة ىل ان ضعف ىذا التعمق نابع من ضعف التعمق بالوالدين ام يعود 

 إلى اسباب اخرى ؟
 -وقد ىدف البحث إلى :

 بناء مقياس تعمق المراىقين بالوالدين. .1
 قياس تعمق المراىقين بالوالدين. .2

عمق المراىقين بالوالدين تبعًا ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية في ت .3
 لمتغيرات البحث ) الجنس ، العمر ، فقدان احد الوالدين ( .



 قياس درجة تعمق المراىقين باالصدقاء. .4

ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية في تعمق المراىقين باالصدقاء تبعًا  .5
 لمتغيرات البحث ) الجنس ، العمر ، فقدان احد الوالدين ( .

 في تعمق المراىقين بوالدييم وتعمقيم باصدقائيم .  ىل ىناك عالقة .6

واقتصر البحث الحالي عمى طمبة المرحمة المتوسطة واإلعدادية ممن تتراوح  
جانب الرصافة خالل العام  –سنة في مدينة بغداد   19-14أعمارىم ما بين 

 طالب وطالبة . 370والبالغ عددىم  2002-2001الدراسي 
اإلطار النظري في تفسير مرحمة المراىقة كما تضمن وقد استعرض الباحث    

اإلطار النظري نظريات تفسير التعمق . فضاًل عن عرض الدراسات السابقة 
 ومناقشتيا.

 ولتحقيق أىداف البحث استخدم الباحث مقياسين :
 مقياس تعمق المراىقين بالوالدين والذي بناُه الباحث. (1
 (.2000من قبل المعماري ) مقياس تعمق المراىقين باألصدقاء والمعد (2

( طالبًا . 370وقد تم تطبيق المقياسين عمى عينة ممثمة لممجتمع بمغت )   
ىما )أسموب  واستخراج القوة التميزية لفقرات كل مقياس من المقياسين بأسموبين

المجموعتين المتطرفتين وأسموب عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس( . ولقد توفر 
نوعين من الصدق وىما صدق المحتوى وصدق البناء ، أما الثبات فقد في المقياس 

تحقق بثالثة طرق ىي )إعادة االختبار ، والتجزئة النصفية ، ومعادلة الفاكرونباخ 
 0.98لالتساق الداخمي ( حيث بمغ معامل الثبات لمقياس تعمق المراىقين بالوالدين )

مغ معامل الثبات لمقياس تعمق ( عمى التتالي ، في حين ب0.94( و )0.91( و )
 ( عمى التتالي .0.93( )0.89( و )0.95المراىقين باألصدقاء )

 -وبعد جمع البيانات واستخدام الوسائل اإلحصائية توصل البحث إلى النتائج االتية:
أن اليدف األول تحقق من خالل إجراءات بناء مقياس تعمق المراىقين  .1

 بالوالدين.
من المراىقين والمراىقات بدرجة عالية من التعمق  تمتع أفراد عينة البحث .2

 بوالدييم.



توجد فروق ذات داللة إحصائية في تعمق المراىقين بالوالدين وفق  .3
 16-14متغيرات الجنس ولصالح الذكور ومتغير العمر لصالح الفئة 

 سنة و متغير فقدان أحد الوالدين لصالح الذين يعيشون مع والدييم .

لبحث من المراىقين والمراىقات بدرجة عالية من التعمق تمتع أفراد عينة ا .4
 بأصدقائيم.

توجد فروق ذات داللة إحصائية في تعمق المراىقين بأصدقائيم وفق  .5
وال  16-14متغير الجنس ولصالح اإلناث ومتغير العمر ولصالح الفئة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير فقدان أحد الوالدين .

ت داللة إحصائية بين تعمق المراىقين بالوالدين وتعمقيم توجد عالقة ذا .6
 بأصدقائيم .

وقد فسرت النتائج في ضوء نظرية "بولبي" التي تبناىا الباحث ومن ضوء واقع    
 ىذِه الشريحة من المجتمع وطبيعة تفاعميا مع الوالدين واألصدقاء .

تقدم الباحث بمجموعة واستكمااًل لمبحث وفي ضوء النتائج التي توصل الييا البحث 
 من التوصيات والمقترحات .



 


