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 ملخـص الرسالة
 

يواجه المراهق الكثير من الوان الصراع في البيئة الثقافية التي يعيش فيهاا  فاالمراهق 
ر بالغ العسر، وعميه أن يدفع الثمن غالياًا يريد ان يكبر وان يعيش حياة الراشد ، ولكن االم

 في عالم الكبار 
فعمااال الااارغم مااان هماااو المراهاااق جساااميًا فاهاااه يجاااد هاساااه عااااجزًا عااان القياااام بهشااااطات 
مماثمااة لمكبااار، فهااو ماان جهااة يتمهاال ان يبقاال طاااًع ساامبيًا يعتمااد عماال غياار  ، وماان جهااة 

 يهظر اليه مثل الكبار تمامًا اخرى يريد ان يكبر وأن يعمل ويشعر باالستقعل وبأن 
فالكبار يرون ان المراهق ما يزال غير قادر عمل التوفيق باين طمباات المجتماع وباين 
ما يرغبه فيه   وان الهظام االجتماعي الذي يريد ان يكون عضوًا فيه ال يكتاي باأن ياارض 

وفاق طريقاة عميه وظياة معيهة، بل يطالبه بأن يؤديها بوقت معين ، ومكاان معاين ، وعمال 
معيهااة ، فهااو يااارض عميااه القيااود التااي تحااد ماان اسااتقعل طاقاتااه واحااتعل المكاهااة المهاساابة 

 لهمو   
إن الحاجاااة الااال االهتمااااب الااال الكباااار والععقاااة بجماعاااة االقاااران تااازداد اهميتهاااا لااادى 

هة المراهق بصورة كبيرة، الن المراهقة من الاترات المهمة التي يبحث فيها المراهق عن مكا
 له في المجتمع 

فااي ضااوب ذلااك تحاااول الدراسااة الحاليااة معرفااة الععقااة بااين الحاجااة الاال االهتماااب الاال 
الكبار لدى الماراهقين والقباول االجتمااعي عهاد االقاران  ولهاذا فاأن اهمياة البحاث تكمان فاي 
المراهق الذي ال يجد لهاسه مكاهًا عهد جيل الكبار ، فهو يسعل لمتعاويض عان ذلاك بايجااد 

 مكان له بين جماعته 
 في ضوب ذلك تحددت اهداف البحث باالتي:

قياااس حاجااة االهتماااب الاال جياال الكبااار لاادى طمبااة المرحمااة االعداديااة ماان خااعل بهاااب   -1
 مقياس لمحاجة الل االهتماب 



قياااس القبااول االجتماااعي عهااد االقااران لاادى طمبااة المرحمااة االعداديااة ماان خااعل بهاااب   -2
 جتماعي مقياس لمقبول اال

التعرف عمل الععقة بين الحاجاة الال االهتمااب لجيال الكباار والقباول االجتمااعي عهاد   -3
 االقران 

التعاارف عماال الععقااة بااين الحاجااة الاال االهتماااب وكاال خاصااية ماان خصااائص القبااول   -4
 االجتماعي عهد االقران 

صاف الخاامس اقتصر البحث الحالي عمل المراهقين الذكور في مديهاة بداداد ، فاي ال
   2222/2221من المدارس االعدادية لمعام الدراسي 

تهاااول البحااث الحااالي عااددًا ماان الهظريااات التااي حاولاات تاسااير الحاجااة الاال االهتماااب 
لدى المراهقين وعممياة القباول االجتمااعي ، كماا استعرضات الدراساات الساابقة الحاجاة الال 

 االهتماب والقبول االجتماعي 
لبحااث ، فقااد تاام بهااااب مقياسااين   االول لمحاجااة الاال االهتماااب الااال وتحقيقااًا الهااداف ا

الكبااار، حيااث تاام عرضااه عماال مجموعااة ماان المتخصصااين فااي مياادان التربيااة وعماام الااهاس 
حاااول صاااعحيته لقيااااس الظااااهرة، ثااام اساااتخرج تميياااز الاقااارات باساااتخدام االختباااار التاااائي ، 

قاق لممقيااس صادق المحتاوى ، وصادق ( فقارة مميازة  وتح48وكاهت جميع الاقرات البالداة  
البهاب ، ومن ثم تم استخراج الثبات بطاريقتين هماا: معادلاة الااا وطريقاة التجزئاة الهصااية ، 

 ( 79 2،  89 2وكاهت معامعت الثبات عمل التوالي  
أماااا المقياااااس الثاااااهي فهااااو لقياااااس القباااول االجتماااااعي عهااااد جماعااااة االقااااران ، حيااااث 

مان المتخصصاين فاي التربياة وعمام الاهاس لمحكام عمال مادى عرضت فقراته عمال مجموعاة 
( مكوهاااات هاااي: الخصاااائص المدرساااية، الخصاااائص 6صاااعحيتها ، وبماااغ عااادد مكوهاتاااه  

المعرفية، الخصائص االخعقية، الخصاائص االجتماعياة، الخصاائص الذاتياة، الخصاائص 
 الجمالية 

 الهحو االتي: وقد طبق الباحث المقياسين عمل عيهة الطمبة المراهقين عمل



( طالب من كل مدرسة والتاي بماغ 21( استمارة لمشعبة الواحدة بواقع  21تم اعتماد  
( مدارس ، ومن ثم اصبح عدد افراد العيهة المسحوبة لقياس القبول االجتماعي 12عددها  

 ( طعب 212و الحاجة الل االهتماب  
 وتوصل الباحث من الدراسة الحالية الل الهتائج التالية:

( 56 175أن متوسااط درجااات الحاجااة الاال االهتماااب لاادى المااراهقين والااذي يساااوي   -1
 درجة اعمل من المتوسط الهظري وذو داللة معهوية 

( اعماااال بقمياااال ماااان 81 363أن متوسااااط درجااااات القبااااول االجتماااااعي والااااذي بمااااغ   -2
 المتوسط الارضي وذو داللة معهوية 

دًا باااين الحاجاااة الااال االهتمااااب الااال مجتماااع أظهااارت الهتاااائج وجاااود ارتبااااط ضاااعيف جااا -3
 ( درجة  279 2الكبار، لدى المراهقين والقبول االجتماعي بين االقران والذي بمغ  

أظهرت الهتائج وجود ارتباط ضعيف جدًا باين الحاجاة الال االهتمااب الال الكباار وباين  -4
 كل خاصية من خصائص القبول االجتماعي الست 

ض بعااض التوصاايات والمقترحااات التااي توسااع ماان مااديات وفااي ضااوب الهتااائج تاام عاار 
 البحث 
 

 


