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تعلق املراهقني بأههاتهن وعالقته جبنس املراهق

م .م .بشرى خطاب عمر
ماجستير  /علم النفس التربوي
جامعة تكريت /كلية التربية للبنات
بسم اهلل الرمحن الرحيم
امللخص:
يع ػػدتعلقعم ػػؽتو ػػفتعسو ػػلرتعسمكم ػػيرتعلق ػػنتقوس ػػفتعل ػػردتو ػػفتعل و ػػلتم ػػميوكتو ػػفت ويػ ػ ت

عل ػلع نتعليكيمل يػػرتلعلعكط يػػرتلعال قوكعيػػرتوػػفتتػػيؿتقسػػليفتعيطػػرتعرقيكطي ػ ت ويوػػرتيي ػ ت
ليػػيفتهو ػ تو ػػذتور مػػرتعلط للػػر ،يثتقويػػؿتهػػذعتعلعيطػػرتبل ػ تعليعػػك تلعلقعوػػيـتلي ػػي تهمػػمليكت
لمورعهؽتلعلرعشدتفنتعيطكق تو تعآلتريفتلقعقيرتعسمػكستعسوػيفتعلػذنتي طمػؽتو ػ تفػنتسػؿت
قعمعكق تعلومقعيمير .ت
بفت ك رتعلورعهؽتبل تهمرةتق يط تيكلعطؼتلعل ػكفتالتقعػؿتعػفت ك ػرتعلط ػؿتس ػ ت
يعػػيشتور مػػرتقتي ػرعتت وكسيػػرتوقمػػكرعرتوميسػػرتيكسزوػػكتتووػػكتطػػدتيعػػيشتعلو عرهػػؽت كلػػرتوػػفت

علقعم ػػؽتعلتي ػػرتعو ػػفتلتك ػػرتع ػػدوكتيع ػػك نتو ػػفتعلق س ػػؾتعسم ػػرنتلعل ػػذنتتيػ ػ دنته يك ػػكتبلػ ػ ت
عالضطرعيكتتعل ميرتلعلمملسيرتلعلقنتقعلدتعلورعهؽتبل تعلعػدلعفتلعال ػرعؼتلعػدـتعالمػقعرعرت

عل من.ت ت

لعدتهدؼتعلي ثتعل كلنتبل  -:ت
 -1ي ك توعيكستلقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـ .ت
 -2علقعرؼتعم -:

ته -ومقلىتقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـ .ت
ب -تقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـتلفؽتوقتيرتعل س(ذسلر-تب كث).
ت

لق عيعكتسهدعؼتعلي ثتطكوتتعليك ثرتيي ك توعيػكستلقعمػؽتعلوػرعهعيفتيأوهػكقهـتوسػلفت

ي ػػلرق تعل هكيػػرتوػػفت()30تفعػرةتللسػػؿتفعػرةت()3تيػػدعسؿت(دعسوك،ه يك ػػك،تالهيػػدعت)تلقػػـتعمػػقترعجت
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عل ػ ػػدؽتعلظ ػ ػػكهرنتلعلثي ػ ػػكتتلموعي ػ ػػكستيطريع ػ ػػرتبع ػ ػػكدةتعالتقي ػ ػػكرتفيمػ ػ ػ ت(82ت)%تليطريع ػ ػػرت
عل كسرل يػػكختفيمػ ت(85ت)%تدر ر،لطػػدتطيػػؽتعلوعيػػكستعمػ تعي ػػرتطيعيػػرتعش ػلعسيرتوػػفتطميػػرت

عل ػ ػؼتعل عري ػ ػ تعلعػ ػػكـتيمتػ ػػتت()200تطكلػ ػػبتلطكليػ ػػرتللتػ ػػرضتوعكل ػ ػػرتعلييك ػ ػػكتتب

ػ ػػكسيكت

عمقتدوتتعليك ثرتوعكوؿتعرقيكطتييرملفتلعالتقيكرتعلقكسنتلعي رتلع دةتللعي قيف .ت
لطدتهظهرتتعل قكسج :ت
 .1هفتعي رتعلي ثت(ذسلرتلع كث)تلديهـتقعمؽتآوفتلعكلنتيأوهكقهـ.
 .2ه ػػكؾتفػػرلؽتذعتتداللػػرتب

ػػكسيرتيػػيفتعلػػذسلرتلعإل ػػكثتفػػنتوػػدىتقعمعهػػـتيأوهػػكقهـتتتت

ل كل تعلذسلر.ت ت

لترجتعلي ثتيكلعديدتوفتعلقل يكتتو هك-:تتتتتتتتت ت
 -1بوسك يػػرتعمػػقتدعـتهػػذعتعلوعيػػكستوػػفتطيػػؿتعليػػك ثيفتلعلورشػػديفتفػػنتعلوػػدعرستعلثك ليػػرت
لعإلعدعديرتلترضتعلسشؼتعفتعلطميرتذلنتعلقعمؽتعلتيرتعوف .ت
 -2عالهقوػػكـتيأمػػكليبتعلق شػػسرتعال قوكعيػػرتفػػنتعلييػػتتلعلودرمػػرتلقعزيػػزتقعمػػؽتعسي ػػك ت
عآلوفتيأوهكقهـ.ت

سوكتعطقر تتعليك ثرتعددعتوفتعلوعقر كت -:ت
 -1ب عر تدرعمرتققيعي تهلتدرعمرتووكثمرتلمي ثتعل كلنتعم تو عر ؿتدرعميرتهترى.
 -2ب عر تد عرمػرتووكثمػرتقق ػكلؿتعيطػرتقعمػؽتعلوػرعهعيفتيأوهػكقهـتيوقتيػرعتتهتػرىتوثػؿت
(

ـتعسمرة،تعلومقلىتعالطق كدن،تعلقمممؿتعللالدن) .ت
ت
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الفصل األول
أهمية البحث والحاجة إليه:

قعػػدتور مػػرتعلورعهعػػرتوػػفتهدؽتو عر ػػؿتعل وػػلتعلقػػنتيوػػرتيهػػكتعإل مػػكفتلهسثرهػػكتههويػػرت

س هػػكتور مػػرتقتيػرعتتشػػكومرتفػػنت ويػ ت لع ػػبتشت ػػيق ت يػػثتققػػأثرتيوػػكتمػػيعهكتلقػ ثرتيوػػكت

يقيعهكتوفتعلو عر ؿتعل وكسير .ت

ليوػ ػػكتب هػ ػػكتور مػ ػػرتتطي ػ ػرةتتك ػ ػػرتفػ ػػنتعلو قوعػ ػػكتتشػ ػػديدةتعلقععيػ ػػدتف ػ ػ فتع قوكليػ ػػرت
عضطرعبتعلورعهعيفتقيع تلعردةتتك رتبذعتسك تتعلم لعتتعلعوريػرتعسلليػرتققمػـتيعػدـتعلقعيػؿت
لعل روػػكفتوػػفتعل ػػبتلعلػػدؼ تعللعلػػدنتفيشػػعرتعلورعهعػػلفتيكل يػػذتعلعػػكط نتلعػػدـتس كيػػرتعل ػػبت

فيقل هػػلفتبل ػ تعلشػػكرعتإلشػػيكعت ك ػػكقهـتلم ػػبتلعلرعكيػػرتلعلقػػنتقعػػدتشػػرطكتهمكمػػيكتيكل مػػيرت
ل

رتعلورعهؽتعل ميرتلعلععمير(.شي رلوميوكف،ت )484،1989ت
يػػثتيطػػلرتعسي ػػك توشػػكعرتعي كييػػرتو ػػذتعلمػ رتعسللػ تفػػنت يػػكقهـت ػػلتعسشػػتكصت

علػػذيفتيعلوػػلفتعم ػ ترعكيقهـ،فوػػكتهفتقي ػػدهتعسـتقمػػق يبتسي كسهػػكتليمػػق ييلفتلهػػكتبالتليي ػػدهت
عسي ػك تفػنتقطػػلرتعلقعمػؽ،تفػػكلقعمؽتوػفتعسوػػلرتعسمكمػيرتعلقػنتقوسػػفتعل ػردتوػػفتعل وػلتمػػميوكت
و ػػفتعل ػ ػلع نتعلييللل ي ػػرتلعلعكط ي ػػرتلعال قوكعي ػػرتلقوس ػػفتعسـتو ػػفتووكرم ػػرتم ػػملؾتعسولو ػػرت

فػػكلقعمؽتعآلوػػفتهػػلتعسمػػكستعلعػػكط نتعلػػذنتيقػػي تلاي ػػك تفػػرصتعلقلعفػػؽتلقو ػ تعلعػػدرةتفػػنت
ولع هرتعلوطكلبتلعلق ديكتتعلومقعيمير(علريوكلن ،ت،2003ت .)143ت
للعم ػ تالتقل ػػدتعوميػػرتهتػػرىتعشػػدتهلتهطػػلىتفعكليػػرتيكلو عر ػػؿتعلي عػػرتوػػفتعل وػػلتوثػػؿت
علقعمؽتلعفتهسثرته لععتعلقعمؽتههويػرتهػلتعرقيػكطتعلط ػؿتيشػتصتيمػق لذتعمػ تسػؿتعلعط ػ ت
لتك رتهو ( لعشيف،1989،ت .)57ت
لعفتعلتكيرتوفتعلقرسيػزتعمػ تعيطػرتعلط ػؿتيػكسـتهسثػرتوػفتعيطػرتعلط ػؿتيػكسبتالفت

علورينتعسللنتفنتور مرتعلوهدتهلتعسـتلالفتعلقعمؽتعآلوفتفنتعلط للرتيوسفتعلق يػ تيػ توػفت
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؿتقعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽتعلرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكسـتهسثػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفتقعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽتعلرضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكسبت ت
(،1988 ،121-134ت (Cassidyت
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بذتقعقيػ ػػرتعسـتو ػ ػػدرتبشػ ػػيكعت ك ػ ػػكتتعلط ػ ػػؿتوػ ػػفتطعػ ػػكـتلع قضػ ػػكفتللطكيػ ػػرتوػ ػػفت
علوتػػكطرتلعم ػ تهمػػكستمػػملؾتعسـتعل ػػكدرتلعالمػػق كيرتعلقػػنتييػػديهكتعلط ػػؿتققطػػلرتعيطػػرت
عرقيكطيػ ػ ت ويو ػػرتي ػػيفتعلط ػػؿتلهوػ ػ تلعلق ػػنتق ػػدع تيكلقعمؽ،لي ض ػػؿتعلط ػػؿتهوػ ػ تعمػ ػ تس ػػؿت
عسشػػتكصتعآلتػريفتليعقيرهػػكتعسمػػكستعسوػػيفتعلػػذنتي طمػػؽتو ػ تفػػنتسػػؿتقعمعكقػ تعلومػػقعيميرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
) (Schaffer&Emerson،1964،316-317ت
يي تتعلدرعمكتتهفت وػطتعلعيطػرتعل ويوػرتعسللػ تفػنت يػكةتعإل مػكفتهنتعيطقػ تيأوػ ت

يويػػؿتبلػ ػ تعليعػػك تلعلقعو ػػيـت يػػثتي ػػي تهمػػمليكتلمش ػػتصتفػػنتعيطكقػ ػ تو ػ تعآلتريف ،ي ػػثت
هسػػدتتع ػػزلرثتعم ػ تهفتلطريعػػرتقعكوػػؿتعسـتو ػ تعلط ػػؿتقػػأثيرتسييػػرتعم ػ ت وػػطتقعمع ػ ت يػػثت
هشػػكرتتعمػ تهفته ػػكؾتثيثػػرته وػػكطتع ػػدهكتعوػػفتلعل وطػػيفتعآلتػريفتعيػػرتآو ػػرتلفعػػكتلطييعػػرت
عيطرتعسـتيط مهكتف ذعتسك تتعسـتو قض رتلط مهكتلومييرتلوطكليي تلومق ييرتل تسموػكتيسػ ت
فػكفت وػطتعلقعمػؽتيسػػلفتآو ػكتهوػكتبذعتسك ػػتتومييػرتلوطكلػبتط مهػػكتيشػرلطتوعي ػرتبذتقمػػق يبت
ل ػ ته يك ػػكتلقهوم ػ ته يك ػػكتهتػػرىتفػػكفت وػػطتقعمع ػ تيسػػلفتوقذيػػذيكتلوق كطضػػكتلع ػػدوكتي ػ ت ضت
ع قضػػكفتعسـتلط مهػػكتلقيػػدهتيرفض ػ تلالتقمػػق يبتليسكس ػ تفػػكفت وػػطتعلقعمػػؽتيسػػلفتوػػفتعل ػػلعت
علوق بتليعقيرتعستيػرعفتوػفتعل ػلعتعلتيػرتعوػفتثػـتيطػلرتعلط ػؿتقعمعػكتتطليػرتهتػرىتتػيؿت

علمػ ػ رتعلثك ي ػػرتوػ ػ تلعل ػػدعتث ػػـتققمػ ػ تدعس ػتػرةتعيطكقػ ػ تسمو ػػكتزعدتتقعمعكقػ ػ تعلي ع ػػرتلعلق ػػنتقي ػ ػ ت
يكسمكستعم تقعمع تيأو ت((Ainsworth et al،1970،50-51ت ت
ليعدتععقوكدتعلورعهؽتفنتقلعفعكق تعلعضليرتهمكمكتعم تعسـتهنتيدعيرتقلعفعػ تعل مػنت

وػ تعآلتػريفتوػػفتتػػيؿتعيطقهوػػكتعلشت ػػيرت يػػثتيشػػيرتيػػللينتبلػ تهفتعل شػػؿتفػػنتقأمػػيست
عيطكتتوػ تعآلتػريفتهث ػك تعلورعهعػرتير ػ تبلػ تعيطػرتلعهيػرتوػ تعسـتفػنتعلط للػر،تليػكلرعـت
وفترعيرتعلورعهؽتعل

لؿتعمػ تعمػقعيل تبالتع ػ توػكتيػزعؿتومػقورعتعمػ تعل ػرنتل عر تلعلديػ ت

لطمبتعلومكعدةتلعل وكيرت(يهكدر،1981،ت .)442ت
بفت ك ػػرتعلو عرهػػؽتبل ػ تهم ػرةتيعػػيشتفػػنتدعتمهػػكتق يط ػ تيػػكلعطؼتلعل ػػكفتلعلقل ي ػ ت
لعلرعكيرتطدتالقعؿتعفت ك رتعلط ؿتلهكتسفتور مرتعلورعهعرتور مػرتقتيػرعتت وكسيػرتوقمػكرعرت
لوميسرتيكلوشسيتتلعسزوكتتووكطدتيعيشتعلورعهؽت كلرتوفتعلقعمػؽتعيػرتعآلوػفتلعلػذنتريوػكت
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يزدعدتع دتعلورعهعيفتعلػذيفتيعيشػلفتفػنتق سػؾتعمػرنتلعفتعػدـتقمييػرتهػذعتعل ك ػرتيػ دنتبلػ ت
ظه ػػلرتعلسثي ػػرتو ػػفتعالض ػػطرعيكتتعل م ػػيرتلعلم ػػملسيرتعلق ػػنتط ػػدتقػ ػ دنته يك ػػكتبلػ ػ تعلع ػػدلعفت

لعال ػ ػرعؼتف ػػنت ػػيفتهفتعلش ػػعلرتيو ي ػػرتعللعل ػػديفتييع ػػثتعمػ ػ تعالم ػػقع عررتعل م ػػنتلعسو ػػفت
لعلقلعزفتعلذنتيمع تبلي تعسي ك .ت(عاليمـ،ت،2008ت .)1ت
ليقويزتعلورعهعلفتذللت وطتعلقعمؽتعآلوػفتيػأ هـتيوقمسػلفت ولذ ػكتعي كييػكتعػفتذلعقهػـت
لقوكم ػػسكتعكلي ػػكتلش ػػعلرتع ػػكلنتيكلثع ػػرتي ػػكل ستلقعري ػػكتعي كيي ػػكتلةتػ ػريفتلعلع ػػدرةتعمػ ػ تقس ػػليفت
عيطكتت ويوػرتوعهػـتلهػـتهسثػرتع قك ػكتلع يمػكطكتلع قوكعيػرتوػفتعسشػتكصتعيػرتعآلو ػيفت

لرعيػػرتفػػنتعمقسشػػكؼتعلييسػػرتعلو يطػػرتيهػػـ،تهوػػكتعسشػػتكصتذللتعلقعمػػؽتعيػػرتعآلوػػفتف ػ هـت
يوقمس ػػلفت ولذ ػػكتم ػػمييكتلم ػػذعتتلم ػػمييكتلةتػ ػريفتلثع ػػرتلعطس ػػرتيأ م ػػهـتلع ػػدـتعلقع ػػربتو ػػفت

عآلت ػريفتلعػػدـتعلثعػػرتيهػػـتلوقػػردديفتل مكمػػيفتليوقمسػػلفتعػػددعتطمػػييتوػػفتعس ػػدطك تلعػػدـت
رعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتلتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلؼتوػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفتعمقسشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؼتعلييسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتعلو يطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتيهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـت226-
) .(Bartholomew&Horowitz،1991،244ت
لط ػ ػػدتل ػ ػػدتعلي ػ ػػك ثلفتهفتلعي ط ػ ػػرتعلط ػ ػػؿتعلقعمعي ػ ػػرتيلعلديػ ػ ػ تلش ػ ػػعلرعتيكلو ي ػ ػػرتلهو ػ ػػكت
لعالطوس ػػكفتبليهوػػكتدلرعتوهوػػكتفػػنت وكيػػرتعلط ػػؿتلعلو عرهػػؽتوػػفتعل ػػلحتبذتقل ػػؿتسػػؿتوػػفت

مػػيرزتلوػػكسلينتللي ػػيفتفػػنتد عرمػػقهـتعم ػ تهوهػػكتتسط ػػكؿتيعوػػرتتو ػستم ػ لعتتعم ػ تهفت
عسوه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكتتعي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرتعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدعفسكتت يعق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرففتي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأ هفتيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكومفتهط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكلهفتيكلع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدلعفت
) .(Coleman&Broen،1972،151ت
لقل ػػؿتلعس ػػرتبلػ ػ تهفتعلعيط ػػرتعلدعفس ػػرتعلطيي ػػرتوػ ػ تعسـتق و ػػنتعلو عره ػػؽتو ػػفتردلدت
عل عؿتعلممينتعق كعتعلضتلطتعلقنتقعقرض ) .(Wagner,H،1978،350ت
لقل ػػؿتسي ػػلتتبلػ تهفتعشػػدتوتػػكلؼتعلط ػػؿتلعلو عرهػؽت كق ػػرتوػػفتفعدع ػ تعل ػػبتوػػفت
عللعلػديفتلسػػذلؾتوػػفتشػػعلرعتيكل عص،فكلط ػػؿتعلورفػػلضتعلوقشػػلؽتلم ػػبتطػػدتي ػػدف تبلػ تعلعيػػكـت
يمػ ػػملؾتعيػ ػػرتورعػ ػػلبتفي ػ ػ توثػ ػػؿتعلمػ ػػملؾتعلعػ ػػدلع نتهلتعلمػ ػػرطرتهلتعلشػ ػػعلرتيػ ػػكإلثـتل ػ ػػبت

عال قعكـ) .(Cinott،1965،105ت
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تتتتتلوفتتيؿتوكتقعدـتقي ترزتههويرتعلي ثتعل كلنتوػفتتػيؿتههويػرتعسهػدعؼتعلقػنت
ي كلؿتعلل لؿتبليهكتلسذلؾتوفتتيؿ :ت
 .1عهقوكو تيور مرتعوريرت ر رتقعقيرتوفتهدؽتو عر ؿتعل ولتلهنتور مرتعلورعهعرتلوكت
ي

ؿتفيهكتوفتقتيرعتتفميللل يرتل ميرتلع قوكعيرتوقمكرعر .ت

 .2ع ػػدـتق ػػلفرتهدعةتعموي ػػرتعرعطي ػػرتلد عرم ػػرتقعم ػػؽتعلوػ ػرعهعيفتيأوه ػػكقهـتتلي ػػذلؾتم ػػقسلفت
بضكفرت ديدةتفنتوسقيق كتعلعرعطير .ت
 .3ومػػكهوق تفػػنتعوميػػرتعإلرشػػكدتلعل ػ رتعل مػػيرتوػػفتتػػيؿتو كللق ػ تعلقعػػرؼتعم ػ ت
قعمػػؽتعلو ػرعهعيفتيأوهػػكقهـتلعلػػذنتيعػػدتتطػػلةتهمكمػػيرتعم ػ تطريػػؽتقشػػتيصتعلطميػػرت

ذلنتعلقعمؽتعلتيرتعوفتللض تعلقل يكتتعليزورتلترضتعل دتو هـ .ت
 .4مػػيظهرتعلي ػػثتعل ػػكلنت قػػكسجتلقل ػػيكتتلوعقر ػػكتتطػػدتقمػػكعدتعلوشػػرفيفتعلقريػػلييفت
لعلوقت

ػػيفتف ػػنتو ػػكؿتعلقريي ػػرتلعلقعم ػػيـتف ػػنتقط ػػليرتعلعومي ػػرتعلقريلي ػػرتلق عي ػػؽت

عسهدعؼتعلقريلير .ت
أهداف البحث:

يهدؼتعلي ثتعل كلنتبل  :ت

 .1ي ك توعيكستلقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـ.
 .2علقعرؼتعم  :ت
ه.تومقلىتقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـ .ت
ب.تقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـتلفؽتوقتيرتعل س(ذسلر،ب كث) .ت
حدود البحث:

يق ددتعلي ثتعل كلنتيكلورعهعيفتوفتطميػرتعل ػؼتعل عريػ تعلعػكـتوػفتعلوػدعرستعلثك ليػرت

لعإلعدعدي ػػرتعل ػػيك يرتلمي ػػيفتلعلي ػػكتتعللعطع ػػرتض ػػوفتورس ػػزتودي ػػرتقسري ػػتتلمع ػػكـتعلد عرم ػػنت

( .)2008/2007ت
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تحديد المصطمحات:

لردتتفنتهذعتعلي ثتعددتوفتعلو طم كتتهن :ت

أوال :التعمق (:)Attachment

قعريؼتع زلرثت(Ainsworth et al،1970ت)ت((رلعيطتعكط يػرتدعسويػرتيشػسمهكتعلط ػؿتوػ ت
علوري ػػنتعسلل ػػنتليقض ػػوفتعلقعم ػػؽتعلرعي ػػرتف ػػنتعلقع ػػربتو ػػفتش ػػسؿتعلقعم ػػؽتعإل م ػػكستي ػػكسوفت
علوشػػقؽتوػػفت ضػػلرتهػػذعتعلشػػتصتلعلشػػعلرتيكلضػػيؽتلعل ػػزفتع ػػدتعيػػكبتهػػذعتعلشػػتص))ت

(Ainsworth et al،1970،49ت) ت

*قعريػػؼتيػػللينت()Bowlby‘1988ت((هلؿت ظػػكـتيظهػػرتفػػنتعل وػػل،تيعطػػنتعلشػػعلرت
يكسوفتلعلطوأ ي رتليسلفتهمكمكتليمقسشكؼتعلذنتيعػدت ظكوػكتال عػكتلظي قػ تي ػك تعإل مػكست

يكلس ك ةتفنتعلق كعؿتو تعلييسر)) (،1988،106ت )Hazanت

ػقورةتق شػػأتيػػيفتعلط ػػؿتلعلوريػػنتعالللػػنت(عسـ)ت
علقعريػػؼتعل ظػػرن:ت(رعيطػػرتعكط يػػرتومػ ت
قػ ػ دنتبلػ ػ تعإل م ػػكستي ػػكسوفتلعلطوأ ي ػػرتلعلػ ػ تعلثع ػػرتي ػػكل ستلعلق كع ػػؿتوػ ػ تعآلتػ ػريفتله ػػنت
هسمكستفنتقعمعكق تعلومقعيميرتفنتور مرتعلورعهعرتلعلرشد).ت ت
علقعريؼتعإل رعسن:ت(يقوثؿتيكمق كيكتتهفػرعدتعي ػرتعلي ػثتعمػ تعلوعيػكستعلػذنتهعدقػ ت

عليك ثرتلهذعتعلترضتوعيرعتع هكتيكلدر ػرتعلسميػرتعلقػنتي

ػؿتعميهػكتعلومػق يبتعمػ تفعػرعتت

علوعيكس) .ت
ثانيا :المراهقة (:) Adolescence

قعري ػػؼتعالللم ػػنت()1983ت((له ػػنتوش ػػقعرتو ػػفتسمو ػػرتره ػػؽتيوع ػ ػ تق ػػدرجتيكل ض ػػجت

ليع ػػدتي ػ تو ولعػػرتوػػفتعلقتي ػرعتتعلقػػنتقط ػرهتعم ػ تعل ق ػ تلعل قػػكةتم ػلع تسك ػػتتوػػفتعل ك يػػرت

عل مويرتهلتعلععمير هلتعلعكط يرتلقوقدتوفت(12ػ)20تم ر))ت(عالللمن،ت،1983ت.)40تتت

قعريػػؼتعل ػػديثنت()2002ت))هػػنتقمػػؾتعلور مػػرتعل ػػعيرتعلقػػنتقيػػدهتفػػنت يػػكةتعسف ػرعدت
ذسػػلرعتلع كثػػكتلقيػػدهتوػػفتمػػفت()22-12توػػفتعلعوػػرتلقسػػلفتهػػذعتعل ق ػرةتو
لعل ضج))ت(عل ديثن ،ت،2002ت )29ت
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رتلعلقنتقعكيػؿتهعوػكرتطميػرت
علقعريؼتعل ظرن:ت(هنتعل قرةتعلووقدةتوفت(ت)19-15تم ت
عل ؼتعلرعي تعلعكـ) .ت
الفصل الثاني
وجهات النظر التي تناولت التعمق:
 .1نظرية التحميل النفسي :يعزلتفرليدتقعمؽتعلط ؿتبل تبشيكعت ك كقػ تعسمكمػيرتلتك ػرت
عل ك كتتعل ويرتلتيعقعدتهفتهرضك تعسـتعلمري تل كلرت لعتعلط ؿتيللدتلدي تعلشػعلرتيكل ػبت

لعهقوكـتعآلتريفتي تفققسلفتلذلؾت لعكتوفتعالرقيكطكتتعلعكط يرتيأو تس هكتو ػدرتلششػيكعت
لعل

ػ ػػلؿتعم ػ ػ تعلتػ ػػذع تلعلػ ػػدؼ تلعل ػ ػػكفت(هك ػ ػػتتلهيمػ ػػيف،ت،1988ت)118تليعػ ػػدتفرليػ ػػدت

(علقل ػػد)تعلظػػكهرةتعسلل ػ تلمقعمػػؽتعلل ػػدع نتفكلط ػػؿتيعوػػرتتوػػستم ػ لعتتيظهػػرتقعمعػػكتيأو ػ ت
لقل ػدعتوػ تهييػ تليػػذلؾتيعيػػرتعػػفتضػتػرييفتوػفتعلقعمػػؽتيػ ـتع ػ تععػػدةتعلديػػبتلععػػدةتعلسقػرعت

هوػػكتفػػنتفق ػرةتعلورعهعػػرتيق ػ تررتعسف ػرعدتوػػفتطيػػلدتعلقعمػػؽتعلل ػػدع نتو ػ تعللعلػػديفتلي قعػػكؿتبل ػ ت
عضليرتعلو قو تلعسقمكبت كلرتعلعيلؿتعال قوكعنت(فرليد،ت،1979ت .)55ت
 .2النظرية السموكية :قرىتهذعتعل ظريرتهفتقطلرتعوميرتعلقعمؽتييفتعاليػفتلعللعلػديفتيػرقيطت
ي ػػلرةتلعضػ رتيكإلشػػكرعتتلعلقموي ػػكتتلمػػرعرتعمػػق كيرتعسـتلمط ػػؿتلعلقػػنتقظهػػرت لعػػكتوػػفت
علولدةتلعلدؼ تلعل كفتلي ػدثتعسػستذلػؾتع ػدتفعػدعفتعإلشػكرعتتلعلقموي ػكتتعلقعزيزيػرتوػفت

طي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿتعللعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديفت ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػثتقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ دنتبلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ تع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدـتقط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػلرتعلقعم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽت ت

(،133ت (Catanin&Brigham،1978ت ت
ليػػرىتم ػس رتبفتعلقعمػػؽتي

ػػؿت قي ػػرتلظهػػلرتوثيػػرتلعمػػق كيرتبذتيػػرىتهفتعإل مػػكفت

يطييعقػ تيويػػؿتبلػ تقسػرعرتعلمػػملؾتهلتعالمػػق كيرتعلقػػنتق عػػؽتلػ تهػػدفكتهلتقمييػػرت ك ػػرتع ػػدع،ت
فع دتعمق كيرتعسـتسي كسهكتمقللدتع دهـت لعكتوفتعلقعمؽتعآلوفت( كير،ت،2004ت .)135ت
 .3نظرية التعمم االجتماايي :قػرىتهػذعتعل ظريػرتهفتعوميػرتعلقعمػؽتليمػتتفطريػرتيػؿتعوميػرت
ق كعػػؿتع قوػػكعنتق

ػػؿتو ػ توتقمػػؼتعسشػػتكصتعلو يطػػيفتفػػنتعلييسػػرتلهػػنتذعتت ػػك ييفت

يثتيزدعدتعلقعمؽتييفتسؿتوفتعلط ؿتللعلدي تع دهوكتيكآلترت(شمقز،ت،1983ت )409ت

210

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
العدد ()61

المجلد ()61

كانون األول ()1002

تتتتتلقرىتهذعتعل ظريرتهفتعلط ػؿتيقعمػؽتع عكليػكتيػكسـتالفتذلػؾتيت ػؼتع ػدعتعلقػلقرت
لعلعمػػؽ،تفػػكسـتقسػػلفتفػػنتعليدعيػػرتوثيػرعتو كيػػدعتيكل مػػيرتلط مهػكتللسػػفتليعػػدتهفتقعقػػرفت ػػلرقهكت
ع دعتللعدةتورعتتيأ دعثتمكرةتسكلقتذيرتهلتبزعلرتعسلـتف هػكتقسقمػبتفػنتعل هكيػرت قي ػرتلهػذعت

عالطقرعفتت كسصتعي كييرتورعليرتلذعقهكت( لعشيف،ت،1989ت )59ت
 .4النظرية االثيولوجية:
أ .جون بولبي :ع يثعتت ظريرت(عل ظكـتعلمملسنتعلقعمعن)تل لفتيػللينتوػفتوي ظكقػ تلػردلدت
هفعكؿتعسط كؿتعلو

ميفتعفتهوهكقهـتهث ك تعل ربتعلعكلويرتعلثك يرتلوي ظكقػ تعالثيللل يػرت

عم ت تكرتعل يلع كتتومق دعتعم تطكعدةتعلق ميؿتعل من.ت ت

لق قػ ػػرضتهػ ػػذعتعل ظريػ ػػرتهفتعلط ػ ػػؿتوػ ػػزلدتفطريػ ػػكتيو ولعػ ػػرتوػ ػػفتعلمػ ػػملسيكتتعلقػ ػػنت
قم ػػقدعنتعلرعكي ػػرتعللعلدي ػػرتلقزي ػػدتو ػػفتف ػػرصتيع ػػك عتسكلرض ػػكعرتلعاليقم ػػكـتلعإلوم ػػكؾتي ػػكسـت
لعلق ػػديؽتيل ههػػكتيوػػكتقمػػقدعنتردلدتفعػػؿتوػػفتعسـتلقهيػػصتل ػ تفر ػػرتعاللق ػػكؽتيهػػكتلو ػ ت
علشعلرتيػكسوفتلعل وكيػرتوػفتتػيؿتقػلفيرتعل وكيػرتلعلرعكيػرتعلوطمليػرتلي قػكجتسػؿتوػفتعسـت
لعلط ؿتبل تعلشعلرتيكال دوكجتعللثيؽتلعلعيطكتتعإل مك يرتعل يليػرتبذتقعوػؿتعسمػرةتيل ػ هكت

و ظورتع قوكعيرتلمط ػؿتلقمػكعدعتعمػ تق ويػرتطد عرقػ تلعوسك يكقػ تلسػنتيمػقطي تفػنتعلسيػرتهفت
يقعكوؿتيس ك ةتو تييسق تبذتيقطمبتذلؾتوفتعسمرةتقهيسرت ػلتوػفتعل وكيػرتلعسوػكفتت(يػللين،ت

،1957ت )83ت

ليعقعدتيللينتيل لدتثيثتلظكسؼترسيميرتيكل ظكـتعلقعمعن :ت
 .1ق عيؽتعلعربتوفتعسـتهلتعلشتصتعليديؿ.
 .2ق ػػلفيرتعلو ػػيذتعآلو ػػف،بذتيي ػػظتعمػ ػ تعلط ػػؿتع ػ ػ تيه ػػرعتتبلػ ػ تعسـتع ػػدوكتيش ػػعرت
يكلتلؼتهلتيكلضعؼتيهدؼتعل

لؿتعم تعلدعـتلعلشعلرتيكل عر ر\.

 .3ي ظػ ػػرتعلط ػ ػؿتبل ػ ػ تعسـتسعكعػ ػػدةتهو ػ ػػرتي طمػ ػػؽتو هػ ػػكتلمعيػ ػػكـتيكل شػ ػػكطتعالمقسشػ ػػكفنت
علقمعػكسنتلعلويػكدرعتتعلمػملسيرتعلقػػنتقمػقهدؼتعل وػك تلعلقطلر(علع طػكر،1992،ت 37ػػت

)38تبفتته وكطتعلقعمػؽتعآلوػفتلعيػرتعآلوػفتعلقػنتققلعػؿتفػنتعلػ ستس ظػكـتوعرفػنت
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ومقعرتقويؿتبل تعلظهلرتوفتتػيؿت وػلتعإل مػكفتلق ػي تهسثػرتثيكقػكتفػنتعلورعهعػرت
لعليملغت(،1998،391ت )Lyddon&othersت
ب .ماري انزورث:تععقودتتفنتو ه يقهكتعم تهفسكرتيللينتلق ظرتبل تعلقعمؽتسل تطكعػدةت
ػزلرثتوػكتيمػو تيػكلولطؼت
آو رتيسقشؼتعلط ؿتوفتتيلهكتعلعكلـتعلو يطتي ،تلعدت ػووتتع ت

علتريػبتلقعيػػيـت لعيػرتعلقعمػػؽتوػػفتتػيؿتد عرمػػرتهوهػػكتتوػ تهط ػػكلهفت ػػددتتثيثػرته ػلععتوػػفت
علقعمؽتهن :ت
 .1نمااط التعمااق ا ماان:تيقضػوفتعسط ػػكؿتعلػػذيفتيشػػعرلفتيوشػكعرتعي كييػػرتطليػػرت ػػلت
عسـت يثتي ز لفتع دتوتكدرقهكتليمرعلفتبليهكتع دتعلدقهكتليمق علفتيهك.

 .2نماااط التعماااق التجنباااي:تيقضػػوفتعسط ػػكؿتعل ػػذيفتيق ػػكهملفتعسـتع ػػدتل لده ػػكتلالت
يشعرلفتيكل زفتهلتعال زعكجتع دتفرعطهكتليق يلهكتع دتعلدقهك.

 .3نمط التعمق القمق:تيقضوفتعيطكتتوقضكريرتوػ تعسـته يك ػكتيعقػربتو هػكتله يك ػكت
يرفضتعالطقرعبتو هك(. (Harre&Lamb،1986،14

تتت ت

لوػػفتتػػيؿتوػػكطرحتوػػفت ظريػػكتتعلقعمػػؽتفػػكفتعليك ثػػرتقي ػػتتل هػػرت ظريػػللينتس هػػكت
ظري ػػرتش ػػكومرتط ػػدوتتش ػػر كتو

ػػيتلولض ػػلعتعلقعم ػػؽتيكإلض ػػكفرتبلػ ػ تبفتععم ػػبتعلد عرم ػػكتت

لعلي ػػلثتعلقػػنتق كللػػتتهػػذعتعلولضػػلعتععقوػػدتتهػػذعتعل ظريػػرتلذلػػؾتلوػػكتطر ق ػ توػػفتهفسػػكرت

اليزعؿتعليك ثيفتيق كلللفتدرعمقهكتيكإلضكفرتبل تب هكتعسسثرت مرتيولضلعتعلي ثتعل كلن .ت
دراسات سابقة:تعطمعتتعليك ثرتعم تعددتوفتعلدرعمكتتعلقنتق كللتتعلقعمؽتلوفتيي هك :ت

 .1د عرم ػػرت(1987،Ketterlinunsت)ت(عيط ػػرتعلوػ ػرعهعيفتوػ ػ تعآلي ػػك تلعس ػػدطك تلو ػػكت
يرقيطتيمملؾتعل رد).

 .2د عرم ػ ػػرت(ت2001،Zimmermann&stollت)ت(عم ػ ػػقعرعرتقوث ػ ػػييتتعلقعم ػ ػػؽتت ػ ػػيؿت
علورعهعر:تقأثيرتوسك رتعلهلير-علذعت).
 .3درعمرتعل ديثنت()2002ت(قعمؽتعلورعهعيفتيكللعلديفتلعيطق تيقعمعهـتيأ دطكسهـ).
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 .4د عرم ػ ػػرتعلش ػ ػػورنت()2005ت(ه و ػ ػػكطتقعم ػ ػػؽتعلو عره ػ ػػؽتيكللعل ػ ػػديفتلعيطقػ ػ ػ تيكلم ػ ػػملؾت
علعدلع ن).
لفنتضل توكتقعدـتوفتعمقعرعضتلهذعتعلدرعمكتتيوسفتعمق قكجتوكيمن :ت
أوال :األهداف:تق لعتتلقعػددتتههػدعؼتعلد عرمػكتتعلمػكيعرتليوسػفت

ػرهكتيوػكتيمػن:تعيطػرت

قعم ػػؽتعلو ػتػرعهعيفتي ػ ػ:ت(عللعل ػػديف-عس ػػدطك -تعل ػ ػ س-تعلعو ػػر-وسك ػػرتعلهلي ػػر-ع قػ ػرعـت

عل ػػذعت-تعلم ػػملؾتعلع ػػدلع ن-علقوث ػػييتتعال قوكعي ػػر).تهو ػػكتعلي ػػثتعل ػػكلنتفع ػػدتش ػػوؿت
يعضتقمؾتعسهدعؼتيكإلضكفرتبل تعلقعرؼتعم تقعمؽتعلوػرعهعيفتيأوهػكقهـتفعػطتللػيست
يكللعلديف .ت
ثانيااا :العينااة:تععقوػػدتتيعػػضتعلد عرمػػكتتعلق ػنتقػػـتذسرهػػكتعم ػ تعي ػػكتتوػػفتطميػػرتعلور مػػرت
علوقلمطرتهلتعإلعدعديرتسوكتعتقمؼتعددتهفرعدتعلعي رتفنتهػذعتعلد عرمػكتتوػفت(370ت-ت

)500تفػػرد.تهوػػكتعلي ػػثتعل ػػكلنتفعػػدتشػػوؿتعم ػ تعي ػػرتيمتػػتت()200تو عرهػػؽتلورعهعػػرت
وفتطميرتعل ؼتعلرعي تعلعكـتوفتعلور مرتعإلعدعدير .ت
ثالثا :األداة:تعمقتدوتتعددتوفتعلدرعمكتتفنتطيكمهكتهدلعتت كهزةتلوعكيمرتفنت ػيفتطكوػتت
د عرمػػكتتهتػػرىتيي ػػك تلععػػدعدتهدلعتتلعيػػكستعلقعمػػؽتيكللعلػػديفتليكس ػػدطك .تهوػػكتعلي ػػثت
عل كلنتفعدتق ددتيي ك توعيكستقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـ .ت
رابعااا :الوسااا ل اصحصااا ية:تق لعػػتتعللمػػكسؿتعإل

ػػكسيرتفػػنتوعكل ػػرتعلييك ػػكتتسكالتقيػػكرت

علقػػكسنتلعي ػػرتلع ػػدةتلعي قػػيفتومػػقعمقيفتلوعكوػػؿتعرقيػػكطتييرمػػلفتلوري ػ تسػػكنتلوعكدلػػرت

هل كتليقمكؽتعلدعتمنتلق ميؿتعلقيكيفتعلثيثنتلعتقيكرتشػي ي تلعال ػدعرتعلوقعػددت مػبت
ههػػدعؼتعلد عرمػػكت.تهوػػكتعلي ػػثتعل ػػكلنتفعػػدتعمقتدـ(عل مػػيرتعلوسليػػرتلعالتقيػػكرتعلقػػكسنت
لعي قيفتللعي رتلع دةتلوعكوؿتعرقيكطتييرملفتلوعكوؿتعل كسرل يكخت) .ت
خامسا :النتا ج-:تعتقم تت قكسجتعلدرعمكتتعلمكيعرتيػكتقيؼتههػدعفهكتلهمػكليبتي ثهػكتلمػيقـت
علقطرؽتلعددتوفتعل قكسجتع دتو كطشرتعلي ثتعل كلنتيكل

213

ؿتعلرعي  .ت

تعلق المراهقين بأمهاتهم وعالقته بجنس المراهق
م .م .بشرى خطاب عمر
الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته:
أوال :مجتمااال البحاااث :ق ػػددتو قوػ ػ تعلي ػػثتعل ػػكلنتيطمي ػػرتعل ػػؼتعل عريػ ػ تعلع ػػكـتلمور م ػػرت
عإلعدعدي ػ ػػرتلعلثك لي ػ ػػرتعلعكو ػ ػػرتعل ػ ػػيك يرتف ػ ػػنتورس ػ ػػزتودي ػ ػػرتقسري ػ ػػتتلمع ػ ػػكـتعلد عرم ػ ػػنت

()2008/2007تلعليػ ػ ػػكل تعػ ػ ػػددهـ()*()689تطكليػ ػ ػػكتلطكليػ ػ ػػرتليلعط ػ ػ ػ ()312تطكلػ ػ ػػبت
ل()377تطكليػػرتوػػلزعيفتعم ػ ت()13تودرمػػرتثك ليػػرتو هػػكت()5توػػدعرستلمي ػػيفتل()8ت
ودعرستلمي كت .ت
ثانيا :يينة البحث:تقأل ػتتعي ػرتعلي ػثتوػف()200تطكلػبتلطكليػرتوػفتعل ػؼتعل عريػ تعلعػكـت
ولزعيفتعم ت(ت)8تودعرستلطدتعتقيػرتتيطريعػرتطيعيػرتعشػلعسيرتلعل ػدلؿ()1تيلضػ ت

ذلؾ .ت

( *) ت

ػػمتتعليك ثػػرتعمػ تهػػذعتعسعػػدعدتوػػفتوديريػرتقرييػػرت ػػيحتعلػػديفت/تطمػػـتعلقتطػػيطتعلقريػػلنت

2008/2007
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يينة البحث موزية حسب الجنس ت
اسم المدرسة

الجنس
إناث

ذكور

المجموع

يتتعلوطلرةت ت
ت
ثك ليرتقسر

 25ت

ت

 25ت

ثك ليرتعل رطكف ت

 25ت

ت

 25ت

ثك ليرتعورتيفت دب ت

 25ت

ت

 25ت

ثك ليرتععيرتيفت كف ت

 25ت

ت

 25ت

ثك ليرتهـتعلو و يف ت

ت

 25ت

 25ت

ثك ليرتقسريتتعلوطلرة ت

ت

 25ت

 25ت

ثك ليرتويمملف ت

ت

 25ت

 25ت

ت

 25ت

 25ت

 100ت

 100ت

 200ت

ثك ليرعلومق
علو ولع ت

رير ت

ثالثا :أداة البحث:ت(وعيكستقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـ) ت
يعػػدتعط ػػيعتعليك ثػػرتعمػ ػ تعسديي ػػكتتلعلد عرمػػكتتعلم ػػكيعرتليعػػضتعلوع ػػكييستسوعي ػػكست
(عل ػػديثن،ت)2002تلعي ػػكستقعم ػػؽتعلوػ ػرعهعيفتيلعل ػػديهـتلوعي ػػكست(علش ػػورن،ت)2005تلعي ػػكست
ه وػ ػػكطتقعمػ ػػؽتعلو عرهػ ػػؽتيكللعلػ ػػديف،تقيػ ػػيفتع ػ ػ توػ ػػفتعسفضػ ػػؿتي ػ ػػك توعيػ ػػكست(قعمػ ػػؽتعلو ػ ػرعهعيفت

يأوه ػػكقهـ)تي ػػقي ـتوػ ػ تت ػػكسصتو قوػ ػ تعلي ػػثتلققػ ػلعفرتفيػ ػ تش ػػرلطتعلوع ػػكييستعلعموي ػػرت
سكل دؽتلعلثيكتتلعلعدرةتعم تعلقوييزتلفيوكتيمنتعرضتلي ك تهذعتعلوعيكس -:ت
.1تإيداد فقرات المقيااس:تلق عيػؽتهػذعتعلتػرضتطكوػتتعليك ثػرتي عػدعدتعمػقييكفتعمػقطيعنت
وم ؽ()1تقضوفت()4تهمسمرتقـتقطييعػ تعمػ تعي ػرتيمتػتت()30تطكلػبتلطكليػرتقػـتعتقيػكرهـت
يطريعرتطيعيرتعشلعسيرتوفتثك ليرتقسريتتعلوطلرةتلمي يفتلعلي كتتلعل دلؿ()2تيلض تذلؾ .ت
جدول ()2
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يينة االستبيان االستطاليي
اسم المدرسة

الجنس
إناث

ذكور

المجموع

ثك ليرتقسريتتعلوطلرةت ت

 15ت

ت

 15ت

ثك ليرتقسريتتعلوطلرة ت

ت

 15ت

 15ت

علو ولع ت

 15ت

 15ت

 30ت

ت
يعػػدهكتطكوػػتتعليك ثػػرتيق ميػػؿتعإل كيػػكتتليكالمػػق كدةتوػػفتعػػددتوػػفتفع ػرعتتعلوعػػكييست

علم ػػكيعرتقو ػػتت ػػيكعرت()33تفعػ ػرةتوم ػػؽ()2تللس ػػؿتفعػ ػرةت()3تي ػػدعسؿتلقش ػػيرتعلي ػػدعسؿتبلػ ػ ت
ومقليكتتوتقم رتلقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـتهن(دعسوك،ه يك ك،تالهيدع) .ت
 .2الصااادق الظااااهري :ق ػػـتع ػػرضتفع ػرعتتعلوعي ػػكستعمػ ػ تعلو سو ػػيف(*)تالم ػػقترعجتعل ػػدؽت
علظكهرنتعلوقضوفتلضلحتعل عرعتتلودىت ي يقهكتفنتطيكستوكتلضػعتتوػفتع ػؿتطيكمػ ت

لط ػػدتععقو ػػدتتعليك ث ػػرت م ػػيرتعق ػػكؽ()%80تفو ػػكتف ػػلؽتلت ػػرضتطي ػػلؿتعل عػ ػرةتلي ػػذلؾتعم ػػقيعيتت
(*)تعلو سويف :ت
 .1ع.تد.تع ودتضكوفتعلهزعع /كوعرتقسريت/سميرتعلقرييرتلمي كت/عمـتعل س

 .2ع.تد.تو ودتمميوكفتبيرعهيـ /كوعرتقسريت/سميرتعلقرييرتلمي كت/عمـتعل س
 .3ع.تد.تلعثؽتعورتولم ت /كوعرتقسريت/سميرتعلقرييرت/عمـتعل س
 .4ع.تـ.تد.ت مكـتط تو ود /كوعرتقسريت/سميرتعلقرييرت/عمـتعل س
 .5ع.تـ.تد.ت ويدتمكلـتتمؼت /كوعرتقسريت/سميرتعلقرييرت/عمـتعل س
 .6ع.تـ.تد.ت يكحتورشلدتو لخ /كوعرتقسريت/سميرتعلقرييرت/عمـتعل س

 .7ع.تـ.تد.تعد كفتمموكفتدعلد /كوعرتقسريت/سميرتعلقرييرتلمي كت/عمـتعل س
يت/سميرتعلقرييرتلمي كت/طرعسؽتقدريستعل يزيك
ت
 .8ع.تـ.تد.تعي تعلديفتمملـ /كوعرتقسر
 .9ع.تـ.تد.تو ولدتعيدتعهللتعلدلرن /كوعرتيتدعدت/سميرتعلقرييرتعيفتعلهيثـت/عمـتعل س
 .10ع.تـ.توعيفتعيدتيكطر/عل كوعرتعلومق

رير/سميرتعآلدعب/عمـتعل س
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عل عرعتتعلقنتلعفؽتعميهكت()8تو سوػيفتلعمػق كدعتبلػ تهػذعتعلوعيػكرتفعػدت ػذفتتعل عػرعتت(،10ت
،20ت)32تلعػػدلتتعل عػرعتت(،16ت،17ت،21ت،26ت،30ت)33تليهػػذعته ػػي تعلوعيػػكستو لػػؼت
وفت()30تفعرةتل كهزتلمقطييؽتوم ؽت(.)3ت ت

 .3تصاحي المقيااس :يوػكتهفتسػؿتفعػرةتقضػـتثيثػرتيػدعسؿتهػنت(دعسوػك،ته يك ػك،تالتهيػدع)تلػػذعت
هعطيػػتتثػػيثتدر ػػكتتلميػػديؿتدعسوػػكتلدر قػػكفتلميػػديؿته يك ػػكتلدر ػػرتلميػػديؿتالتهيػػدعتليػػذلؾت
ميتتهعم تدر رتهنت()90تدر رتلعطؿتدر رتهنت()30تدر ر .ت
 .4التحميل اصحصا ي لمفقرات:
أ .حساب القوة التمييزياة لمفقارات :بفتعلتػرضتوػفت مػكبتعلعػلةتعلقوييزيػرتل عػرعتتعلوعيػكست
هلتعمقيعكدتعل عػرعتتعلقػنتالقويػزتيػيفتعسفػرعدتلعإليعػك تعمػ تعل عػرعتتعلقػنتقويػزتييػ هـتلس ػؿت

علق عؽتوفتذلؾتقـتعتقيكرتعي ػرتطيعيػرتعشػلعسيرتوػفتطميػرتعلور مػرتعإلعدعديػرتيمتػت()200ت
طكلبتلطكليرتلعل دلؿ()3تيلض تذلؾ .ت
ت
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جدول ()3
يينة التحميل اصحصا ي لحساب تمييز الفقرات موزية حسب الجنس
اسم المدرسة

الجنس

المجموع

ذكور

إناث

ثك ليرتعل رطكف ت

 20ت

ت

 20ت

ثك ليرتعلوتيرة ت

 20ت

ت

 20ت

ثك ليرتعورتيفت دب ت

 20ت

ت

 20ت

ثك ليرتععيرتيفت كف ت

 20ت

ت

 20ت

ثك ليرتتكلدتيفتعللليد ت

 20ت

ت

 20ت

ثك ليرتقسريتتعلوطلرة ت

ت

 20ت

 20ت

ثك ليرتهـتعلو و يف ت

ت

 20ت

 20ت

ثك ليرتعلععيدة ت

ت

 20ت

 20ت

ثك ليرتعلت مك ت

ت

 20ت

 20ت

ثك ليرتعلييكف ت

ت

 20ت

 20ت

111

111

211

المجموع
ت

ػلرق تعسللي ػػرتعمػ ػ تهفػ ػرعدتعلعي ػػرتث ػػـتق ػػـتق ػ ػ ي تعإل كي ػػكتت
ق ػػـتقطيي ػػؽتعلوعي ػػكستي ػ ت
لقرقيػػبتعلػػدر كتتق كزليػػكتوػػفتهعم ػ تبل ػ تعطػػؿتدر ػػرتقرعل ػػتتيػػيفت()42-88تثػػـتقػػـتعتقيػػكرت
()%27تعلعميػػكتلت()%27تعلػػد يكتوػػفتعلػػدر كتتلقوثػػؿتعلو وػػلعقيفتعلوقطػػرفقيفتلطػػدتشػػومتت
()108توفتعلطميرتلقضو تتسؿتو ولعرت()54تطكلبتلطكليػرتليكمػقتدعـتعالتقيػكرتعلقػكسنت
()T-testتلعي قيفتومػقعمقيفتيهػدؼتعتقيػكرتعل ػرلؽتيػيفتعلو وػلعقيفتعلعميػكتلعلػد يكتلسػؿتفعػرةت
وػػفتفع ػرعتتعلوعيػػكستهظهػػرتتعل قػػكسجتوػػفتتػػيؿتوعكر ػػرتعلعيوػػرتعلقكسيػػرتيكلعيوػػرتعل دلليػػرتبفت
وي ػ ػ تعل ع ػ ػرعتتووي ػ ػزةتع ػ ػػدتومػ ػػقلىتداللػ ػػرت()0.05تليدر ػ ػػرت ريػ ػػرت()106تلعل ػ ػػدلؿت()4ت
يلض تذلؾ .ت
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

كانون األول ()1002

العدد ()61
جدول ()4

القوة التمييزية لفقرات مقياس تعمق المراهقين بأمهاتهم
رقم الفقرة
1ت

القيمة التا ية
المستخرجة

رقم الفقرة

القيمة التا ية
المستخرجة

رقم الفقرة

القيمة التا ية
المستخرجة

 11ت

 6.14ت

 21ت

 5.25ت

2ت

 2.70ت

 12ت

 3.70ت

 22ت

 3.57ت

3ت

 5.43ت

 13ت

 5.94ت

 23ت

 7.15ت

4ت

 7.64ت

 14ت

 3.38ت

 24ت

 2.67ت

5ت

 6.98ت

 15ت

 2.67ت

 25ت

 6.61ت

6ت

 3.83ت

 16ت

 4.78ت

 26ت

 2.13ت

7ت

 2.92ت

 17ت

 3.54ت

 27ت

 7.64ت

8ت

 3.34ت

 18ت

 7.11ت

 28ت

 6.08ت

9ت

 5.03ت

 19ت

 5.77ت

 29ت

 5.44ت

 10ت

 6.22ت

 20ت

 6.58ت

 30ت

 4.69ت

4.97تتتتت ت

ت
ب .يالقااة الفقاارة بااالمجموع الكمااي (صاادق الفق ارات):تبفتعل ع ػرعتتعلقػػنتالتقظهػػرتعرقيكطػػكت
عكلي كتو تعلدر ػرتعلسميػرتق ػذؼتللق عيػؽتذلػؾتقػـتبي ػكدتوعكوػؿتعرقيػكطتييرمػلفتيػيفتدر ػكتت
علعي رتعم تسؿتفعرةتلييفتدر كقهـتعلسميػرتعمػ تعلوعيػكستللفعػكتلوعيػكرت()Ebelتلعلػذنتي سػدت
بفتعل عػ ػرةتوويػ ػزةتبذعتسك ػػتتطلقه ػػكتعلقوييزي ػػرتعسي ػػرتو ػػفت()0.19تلعميػ ػ تف ػػكفت ويػ ػ تعل عػ ػرعتت
وعيللرت مبتهذعتعلوعيكرتلعل د تلؿت()5تيلض تذلؾ.
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جدول ()5
معامالت االرتباط بين الفقرة والمجموع الكمي لممقياس
رقم الفقرة

القيمة التا ية
المستخرجة

القيمة التا ية

رقم الفقرة

المستخرجة

رقم الفقرة

القيمة التا ية
المستخرجة

1ت

 0.37ت

 11ت

 0.22ت

 21ت

 0.23ت

2ت

 0.21ت

 12ت

 0.27ت

 22ت

 0.20ت

3ت

 0.26ت

 13ت

 0.30ت

 23ت

 0.45ت

4ت

 0.38ت

 14ت

 0.24ت

 24ت

 0.26ت

5ت

 0.25ت

 15ت

 0.36ت

 25ت

 0.44ت

6ت

 0.45ت

 16ت

 0.20ت

 26ت

 0.32ت

7ت

 0.34ت

 17ت

 0.47ت

 27ت

 0.22ت

8ت

 0.32ت

 18ت

 0.33ت

 28ت

 0.47ت

9ت

 0.27ت

 19ت

 0.24ت

 29ت

 0.33ت

 10ت

 0.33ت

 20ت

 0.28ت

 30ت

 0.41ت

ت
 .5ثبات المقياس:تقـتعمقترعجتعلثيكتتلوعيكستقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـتيطريعقيف -:ت
ػرلعتعشػ ػلعسيكتت
 .1إياااادة االختباااار :ي ػػثتطي ػػؽتعلوعي ػػكستعمػ ػ ت()30تطكل ػػبتلطكلي ػػرتعتقي ػ ت
لعل دلؿ()6تيلض تذلؾتليعدتورلرت()15تيلوكتقـتبعكدةتقطييؽتعلوعيكستعم ت ػستعلعي ػرت
لعمػػقترعجتوعكوػػؿتعالرقيػػكطتيكمػػقتدعـتوعكدلػػرتييرمػػلفتيػػيفتدر ػػكتتعلطميػػرتعم ػ تعلقطييعػػيفت

لعلذنتيم ت()%82تلقعدتهذعتعل قي رتوعيللر.
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

كانون األول ()1002

العدد ()61
جدول ()6
يينة ثبات المقياس

اسم المدرسة

الجنس
ذكور

ثك ليرتعل رطكفت ت
ثك ليرتعلييكف ت
علو ولع ت

المجموع
إناث

 15ت

ت

 15ت

ت

 15ت

 15ت

 15ت

 15ت

 30ت

ت

 .2طريقة الفاكرونباخ :قـتعمقترعجتثيكتتوعيكستقعمؽتعلورعهعيفتيكسـتيطريعػرتعل كسرل يػكخت
لعلقنتقعيستعالقمكؽتعلدعتمنتلعلق ك ستو تفعرعتتعلوعيكستلطدتيم ت(.)%85

رابعااا :التطبيااق النهااا ي:تيعػػدتعلق عػػؽتوػػفتعمػػقسوكؿتب ػ عر عتتي ػػك توعيػػكستقعمػػؽتعلو ػرعهعيفت
يأوهكقهـتقـتقطييؽتعلوعيكستعم تعي رتعلي ثتعلقطييعيػرتعليكلتػر()200تطكلػبتلطكليػرتلسوػكت

وشكرتبليهكتفنتعل دلؿت( .)1ت

خامسا :الوسا ل اصحصا ية :عمقتدوتتعليك ثرتعللمكسؿتعإل

كسيرتعلقكلير -:ت

 .1النساااابة الم ويااااة:تعمػ ػػقتدـتالمػ ػػقترعجت مػ ػػيرتعالق ػ ػػكؽتيػ ػػيفتعلو سوػ ػػيفتالمػ ػػقترعجت
عل ػػدؽتعلظػػكهرنتلوعيػػكستعلي ػػثتلالمػػقترعجتعػػددتهف ػرعدتعلو ولعػػرتعلعميػػكتلعلػػد يكت

ل مكبتقوييزتعل عرة .ت

 .2االختبار التا ي لعينتين مستقمتين (:)T-testتعمػقتدـتفػنت مػكبتعلعػلةتعلقوييزيػرت
ل عرعتتعلوعيكس.
 .3معامل ارتباط بيرسون:تعمقتدـتفػنتعمػقترعجت ػدؽتعلي ػك تعلوقوثػؿتفػنتعرقيكطػكتت
در ػػرتس ػػؿتفعػ ػرةتيكلدر ػػرتعلسمي ػػرتلموعي ػػكستل م ػػكبتوعكو ػػؿتعلثي ػػكتتيطريع ػػرتبع ػػكدةت

عالتقيكر.

221

تعلق المراهقين بأمهاتهم وعالقته بجنس المراهق
م .م .بشرى خطاب عمر

 .4معامل الفاكرونباخ :تعمقتدـتل مكبتوعكوؿتثيكتتعالقمكؽتعلدعتمنتلموعيكس.
 .5االختبااار التااا ي لعينااة واحاادة:تعمػػقتدـتلوعرفػػرتداللػػرتعل ػػرؽتيػػيفتوقلمػػطتدر ػػكتت
عي رتعلقطييؽتعل هكسنتلعلوقلمطتعل ظرنتلموعيكس .ت

ت
الفصل الرابع
نتا ج البحث ومناقشتها:
يقضوفتهذعتعل

ؿتعرضتعل قكسجتلو كطشقهكتلفعكتسهدعؼتعلي ثتلسوكتيمن :ت

أوال :بناء مقياس لتعمق المراهقين بأمهاتهم:تلعػدتق عػؽتهػذعتعلهػدؼتوػفتتػيؿتعإل ػ عر عتت
علق ػػنتعقيعقه ػػكتعليك ث ػػرتف ػػنتي ػػك ته ػػذعتعلوعي ػػكستلعلق ػػنتقو ػػتتعإلش ػػكرةتبليه ػػكتف ػػنتعل

علثكلث .ت

ػػؿت

ثانيا :التعرف يمى:
أ .مسااتوت تعمااق الم اراهقين بأمهاااتهم :يلض ػ تعل ػػدلؿت()7تهفتعلوقلمػػطتعل مػػكينتلعي ػػرت
علطميرت(ذسلر-ب كث)تعم توعيكستقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـت()78.48تدر ػرتلعفتعال ػرعؼت
علوعي ػػكرنت()5.98تدر ػػرتلع ػػدتوعكر قػ ػ تيكلوقلم ػػطتعل رض ػػنتلموعي ػػكستلعلي ػػكل ت()60تدر ػػرت
قييفتهفته كؾتفرطكتلعض كتييفتعلوقلمطيف،تللتػرضتعللطػلؼتعمػ تداللػرتهػذعتعل ػرؽتعتقيػرت

يكالتقيػكرتعلقػػكسنت()T-testتلعي ػػرتلع ػػدة،تلقيػػيفتهفتعلعيوػرتعلو مػػليرتهػػنتهعمػ توػػفتعلعيوػػرت
عل دللي ػ ػػرتع ػ ػػدتوم ػ ػػقلىتدالل ػ ػػرت()0.05تهنتهفتعل ػ ػػرؽتي ػ ػػيفتعلوقلم ػ ػػطيفته ػ ػػلتذعتتدالل ػ ػػرت
ب

كسير،لقشيرتهذعتعل قي رتبل تل لدتقعمؽتعكؿتلدىتعي رتعلي ث .ت
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()61

كانون األول ()1002

العدد ()61
جدول ()7

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التا ية المحسوبة لعينة البحث
المتوسط

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي
78.48

القيمة التا ية

مستوت

الفرضي

المعياري

الحرية

المحسوبة

الجدولية

الداللة

61

5.98

199

44

1.96

1.15

ت

لقق ػ ػػؽته ػ ػػذعتعل قي ػ ػػرتوػ ػ ػ ت ق ػ ػػكسجتعلد عرم ػ ػػكتتعلم ػ ػػكيعرتسد عرمػ ػ ػرت(عل ػ ػػديثن،ت)2002ت

ل(علشورن،ت)2005تلعلقنتقل متتبل تهفتهفرعدتعي رتعلي ثتيقويػزلفتيػأ هـتوقعمعػلفتسثيػرعت
يأوهكقهـتليوسفتق ميرتهذعتعل قي رتعمق كدعتبل تعيطرتعلط ؿتو تعلػرعيطتعسللػنت(عسـ)تعلقػنت
قمع ػػبتدلرعتهمكم ػػيكتف ػػنتعلرعكي ػػرتعلوطلل ػػرتعلووزل ػػرتيكل ػػبتلعل ػػدؼ تلعل ػػكفتلعلق ػػنتققم ػػـت

يكالمقعرعرتلعلقعويـتلقوقدتبل تور مرتعلورعهعرتلعلرشد.
ب .تعمااق الماراهقين بأمهاااتهم وفااق متاياار الجاانس (ذكااور -إناااث) :يلضػ تعل ػػدلؿت()8ت
هفتعلوقلمطتعل مكينتلعي رت(علذسلر)تعم تعلوعيكست()79.52تدر رتلتعال ػرعؼتعلوعيػكرنت

()4.54تدر ػرتلسػػكفتعلوقلمػػطتعل مػػكينتلعي ػرت(عإل ػػكث)تعمػ تعلوعيػػكست()77.82تدر ػػرتلت
عال ػرعؼتعلوعيػػكرنت()6.23تدر ػػرتليعػػدتعمػػقتدعـتعالتقيػػكرتعلقػػكسنتلعي قػػيفتومػػقعمقيفتقيػػيفت
هفتعلعيورتعلو مليرتهنتهعم توفتعلعيورتعل دلليرتع دتومقلىتداللرت(،)0.05تلقشػيرتهػذعت
عل قي رتبل تهفتتسؿتوفتعلذسلرتلعإل كثتلديهـتقعمؽتعوفتلعػكلنتيأوهػكقهـتلسػفته ػكؾتفػرلؽت

ذعتتداللرتب

كسيرتييفتعلذسلرتلعإل كثتفنتودىتقعمعهـتيكسـتلل كل تعلذسلر.ت ت
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جدول ()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التا ية المحسوبة لعينة البحث
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
 4.54ت
 6.23ت

الجنس

العدد

علذسلرت ت

 100ت

 79.52ت

عإل كث ت

 100ت

 77.82ت

القيمة التا ية

مستوت

المحسوبة

الجدولية

الداللة

 22ت

 1.96ت

 0.05ت

ت
تلقق ػ ػػؽته ػ ػػذعتعل قي ػ ػػرتوػ ػ ػ ت ق ػ ػػكسجتعلد عرم ػ ػػكتتعلم ػ ػػكيعرتسد عرمػ ػ ػرت(عل ػ ػػديثن،ت)2002ت
ل(علشػػورن،ت)2005تلعلقػػنتقل ػػمتتبل ػ تقعمػػؽتعػػكلنتلمػػذسلرتيأوهػػكقهـتلذلػػؾتلطييعػػرتل ػػلعت
علرعكيػػرتلعلع كيػػرتعلقػػنتيعػػدوهكتعلوريػػنتعسللػػنت(عسـ)تفػػنتو قوعكق ػػكتعلعرييػػرتلمػػذسلرتيشػػسؿت

ي لؽتعلع كيرتعلقنتققمعكهكتعس ث  .ت
التىصيات واملقرتحات
التوصيات:

 .1بوسك يػػرتعمػػقتدعـتهػػذعتعلوعيػػكستوػػفتطيػػؿتعليػػك ثيفتلعلورشػػديفتفػػنتعلوػػدعرستعلثك ليػػرت
لعإلعدعديرتلترضتعلسشؼتعفتعلطميرتذلنتعلقعمؽتعلتيرتعوف .ت
 .2ب ػ عر تع قوكعػػكتتدلريػػرتوػػفتطيػػؿتبدعرعتتعلوػػدعرستو ػ تهلليػػك تهوػػلرتعلطميػػرتلتػػرضت
ػرتعلورعهعػرتلسي يػرتعلقعكوػؿتوعهػكتلضػوكفتق عيػؽتعلييسػرتعآلو ػرت
ت
قػلعيقهـتيأهويػرتور م
سي كسهـ.
 .3عالهقو ػػكـتيأم ػػكليبتعلق ش ػػسرتعال قوكعي ػػرتف ػػنتعليي ػػتتلعلودرم ػػرتلقعزي ػػزتقعم ػػؽتعسي ػػك ت
عآلوفتيأوهكقهـ.ت
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المقترحات:

 .1ب ػ ػ عر تد عرمػ ػػرتووكثمػ ػػرتلمي ػ ػػثتعل ػ ػػكلنتعم ػ ػ تو عر ػ ػػؿتد عرمػ ػػيرتهتػ ػػرىتسكاليقدعسيػ ػػرت
لعلوقلمطرتلعل كوعير.
 .2ب عر تدرعمرتققيعي تلقعمؽتعلورعهعيفتيأوهكقهـتيقعدـتعلعور.
 .3ب عر تد عرمػرتووكثمػرتقق ػكلؿتعيطػرتقعمػؽتعلوػرعهعيفتيأوهػكقهـتيوقتيػرعتتهتػرىتوثػؿت
(

ػ ػػـتعسمػ ػ ػرة،تعلق

ػ ػػيؿتعلد عرم ػ ػػنتلملعل ػ ػػديف،تعلوم ػ ػػقلىتعالطق ػ ػػكدن،تعلقممم ػ ػػؿت

عللالدن) .ت
املصادر:

-تعاليمـ،تهكلرت(:)2008تعيطرتعلط ؿتيكل ستعآلتر،تشيسرتعلوعملوكت

ت

http://kuwait25.com/ab7ath
تعالللم ػػن،ت و ػػكؿت م ػػيفتلعويو ػػرتعم ػػنتت ػػكفت(:)1983تعم ػػـت ػػستعلط لل ػػرتلعلورعهع ػػر،توطيعرت كوعرتيتدعد .ت
تيه ػػكدر،تم ػػعديرتو و ػػدتعم ػػنت(:)1981تعم ػػـت ػػستعل و ػػل،تط،2تدعرتعلي ػػلثتعلعموي ػػر،تعلسليت .ت
تيػ ػػللين،ت ػ ػػلفت(:)1957ترعكيػ ػػرتعلط ػ ػػؿتلقطػ ػػلرتعل ػ ػػب،تقر وػ ػػرتعلمػ ػػيدتو وػ ػػدتتيػ ػػرنتلآترلف،تدعرتعلوعكرؼ،تو ر .ت

ت ػػكير،ت ػػلدتتي ػػنت(:)2004تعمػػـتعل ػ ستعال قوػػكعن،تط،1توسقيػػرتدعرتعلثعكفػػرتلم شػػرتلعلقلزي ،تعوكف .ت
تهل ػ ػػديثن،تعشػ ػػرؼتولفػ ػػؽتفمػ ػػي ت(:)2002تقعمػ ػػؽتعلو ػ ػرعهعيفتيكللعلػ ػػديفتلعيطق ػ ػ تيػ ػػقعمعهـتيأ دطكسهـ،ترمكلرتوك مقير،تسميرتعآلدعب،تعل كوعرتعلومق

رير،تعلعرعؽ .ت

ت لعشػػيف،تو يػػدت يػػبتلزيػػدعفت يػػبت لعشػػيفت(:)1989تعل وػػلتعال عػػكلنتع ػػدتعسط ػػكؿ،تدعرتعل سرتلم شرتلعلقلزي  .ت

225

تعلق المراهقين بأمهاتهم وعالقته بجنس المراهق
م .م .بشرى خطاب عمر

تعلريوػ ػػكلن،تو وػ ػػدتعػ ػػلدةت(:)2003تفػ ػػنتعمػ ػػـت ػ ػػستعلط ػ ػػؿ،تط،1تدعرتعلش ػ ػ ترلؽتلم شػ ػػرتلعلقلزي ،تعوكف .ت
ػللنتلعيػػدتعل ػػر وفت
ت
تشػػمقز،تدلعفت(:)1983ت ظريػػكتتعلشت ػػير،تقر وػػرت وػػدتدلػػنتعلسريػعلعيمن،تل عزرةتعلقعميـتعلعكلنتلعلي ثتعلعمونت،توطيعرت كوعرتيتدعد،تيتدعد .ت

تعلشورن،توريـتتمؼتوطػرلدت(:)2005ته وػكطتقعمػؽتعلو عرهػؽتيكللعلػديفتلعيطقػ تيكلمػملؾتعلعدلع ن،تهطرل رتدسقلرعع،تسميرتعآلدعب،تعل كوعرتعلومق

رير،تعلعرعؽ .ت

تشػي ر،تشػػكرلزلهلعردتوميوػكفت(:)1989توشػػسيتتعسط ػكؿتلعلوػرعهعيفتلهمػكليبتعلومػػكعدةتفيهك،تقر ورت ميو تدع دتل زي ت ودن،تو شلرعتتعل كوعرتعسرد ير،تعسردف .ت

ػلرجتطرعييش ػػن،تط،1تدعرت
تفرلي ػػد،تم ػػي ول دت(:)1979تعم ػػـتعلػ ػ ستعل وع ػػن،تقر و ػػرت ػ تعلطميعرتلمطيكعرتلعل شر،تييرلت .ت
تعلع طػػكر،تفػػكيز(:)1992تعسولوػػر،ت وػػلتعلعيطػػرتيػػيفتعلط ػػؿتلعسـ،تمممػػمرتعػػكلـتعلوعرفػػر،تعلعددت،166تعلسليت .ت
يكتل ي ػػرتهمقػػيفت(:)1988ت وػػلتشت ػػيرتعل ػػردتلعلتي ػرةتعال قوكعيػػر،تط،1ت
تهك ػػت،تمػػل تقر ورتطيستعل لرن،تدعرتعلش لفتعلثعكفيرتعلعكور،تيتدعد .ت

- Ainsworth,M.D.S.,Blehar,M.C,Walters,E,&Wall,S(1970):Patterns
of Attachment:A Psychological Study of The Strange Situation,
Hills dale,NJ: Lawrence Erlbaum.
- Bartholomew,K.& Horowitz ,L.(1991):Attachment Styles Among
Young Adults: A Test Of Four Category Models, Journal of
personality and Social Psychology,61,226-244.
- Cassidy,J(1988):Child-Mother attachment and the self in six year
olds,Child Development,59,1.
- Catania, A.C.,& Brigham, T.A.,(1978): Handbook Of Behavior
Analysis, Irvington Publishing Inc.,New York.
- Cinott, D.G.(1965): Between Parent & Child, New York.
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- Coleman, J.C.& Broen, W.E(1972): Abnormal psychology &
Modern Life, fourth edition, scott: foresman company.
- Harre,R.&Lamb,R(1986):The Dictionary of Developmental and
Educational psychology Britain, Basil Black Well Ltd,U.K.
- Hazan,C(1988):Love and Work:An attachment theoretical
Perspective,D.A.I.Vol.49,No.7.
- Ketterlinus, R. D (1987): Transformation in Adolescents
Relationship with Parents, Friends, Peers and their Behavioral
Correlates, D.A.I.Vol.48,No.5.
- Schaffer, H. R. & Emerson, P, E. (1964): The development of
social attachment in infancy. Monographs for The society for
research in Child Development, 29, 3, serial, No, 94.
- Wagner, H. (1978): The Adolescence And This Religion,
Adolescence,Vol. 13.
- Zimmerman, P. & Stoll, E. B. (2001): Stability of attachment
Representations during adolescence:The Influence of ego-identity
status,Journal of adolescence, Vol, 25, No.1, Elserier Science
Ltd.
- Lyddon, W. J. & Others (1998): Assessing adolescent and adult
attachment: Areview of current self - report measures. Journal
of Counseling Development , Vol. 71 , No. 4.
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هلحق ()1
جامعة تكريت  /كمية التربية لمبنات
قسم العموم التربوية والنفسية
م /استبيان استطاليي
عزيزقنتعلطكليرت....تعزيزنتعلطكلب :ت
ق ػػرلـتعليك ث ػػرتعلعي ػػكـتيي ػػثت ػػلؿت(تعمااااق المااااراهقين بأمهاااااتهم ويالقتااااه بجاااانست
المراهااق) ليوػػكتب سػػـتقوثمػػلفتشػري رتهػػذعتعلي ػػثتلػػذعتققل ػ تبلػػيسـتعليك ثػػرتيعػػددتوػػفتعسمػػسمرت
ير تط عر قهكتيدطرتلعإل كيرتعميهكتيولضلعير:
 -1عم توكذعتق ثؾتلقش عؾتلعلدقؾ؟تت
 -2وكذعتقعموتتوفتتيؿتعيطقؾتيلعلدقؾ؟
 -3يوكذعتقشعرتع دوكتقعقربتهلتقيقعدتعفتلعلدقؾ؟
 -4وكذعتقمقودتوفتعيطقؾتيلعلدقؾ؟ ت
مالحظااة:تبفتب كيقػػؾتمػػقسلفتسع ػرعضتعلي ػػثتعلعموػػنتفػػيتدععػػنتلػػذسرتعمػػوؾتعم ػ تلرطػػرت

عإل كير .ت
ت
ت
ت

الباحثة
ت
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هلحق ()2
جامعة تكريت  /كمية التربية لمبنات
قسم العموم التربوية والنفسية
استبيان أراء المحكمين في مدت صالحية فقرات المقياس
ت
عسمقكذتعل كضؿت.......................................تعلو قرـ ت
ق يرتطييرت ...ت
قػػرلـتعليك ثػػرتعلعيػػكـتيكلي ػػثتعلولمػػلـت"تعمااق الم اراهقين بأمهاااتهمتويالقتااه بجاانس
المراهاااق"تللق عيػػؽتههػػدعؼتعلي ػػثتقطميػػتتعل ك ػػرتبل ػ تي ػػك توعيػػكستيعػػيستعلقعمػػؽتيػػكسـ.ت
ل ظ ػرعتلوػػكت عهػػدعتفػػيسـتوػػفتتي ػرةتعمويػػرتير ػ تعلق ضػػؿتيع ػ عر ةتفع ػرعتتعلوعيػػكستلييػػكفترهيسػػـت

فيهػػكتوػػفت يػػثت ػػي يقهكتهلتعػػدـت ػػي يقهكتلعلقعػػديؿتعلوعقػػرحتعميهػػكتعموػػكتبفتلسػػؿتفع ػرةت
ثيثرتيدعسؿت(دعسوك،ته يك ك،تالتهيدع) .ت
لقعرؼتعليك ثرتعلقعمؽتيأ  :ت

ػقورةت ق ش ػ ػػأتيػ ػػيفتعلط ػ ػػؿتلعلوري ػ ػػنتعسللػ ػػنت(عسـ)تق ػ ػ دنتبلػ ػ ػ ت
ت(رعيطػ ػػرتعكط يػ ػػرتومػ ػ ت

عإل مػػكستيػػكسوفتلعلطوأ ي ػػرتلعل ػ تعلثعػػرتيػػكل ستلعلق كعػػؿتو ػ تعآلت ػريفتلهػػنتهسمػػكستفػػنت
قعمعكق تعلومقعيميرتفنتور مرتعلورعهعرتلعلرشد).ت ت
مل فا ق الشكر والتقدير....

الباحثة
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هقياس تعلق املراهق باألم
ت

صالحية الفقرة

الفقرات

صالحة

المقترحات

غير صالحة

 1ت قش ػ ػ ع نتلعلػ ػػدقنتعم ػ ػ تعقتػ ػػكذتعلع ػ ػ عررعتتعلقػ ػػنت ت

ت

ت

 2ت ق ث نتلعلدقنتعم تعلق لؽتفنتعلدرعمرت ت

ت

ت

ت

 3ت قعموتتوفتلعلدقنتعلقعكوؿتو تعسزوكتت ت

ت

ت

ت

 4ت رضكتلعلدقنتيشعر نتيكلرضكتعفت من ت

ت

ت

ت

 5ت ل لدنتو تلعلدقنتيشعر نتيكسوكف ت

ت

ت

ت

 6ت قمقو تلعلدقنتسرعسنتلوي ظكقن ت

ت

ت

ت

 7ت عمعدتيسموكتتعل بتعلقنتعموعهكتوفتلعلدقن ت

ت

ت

ت

 8ت علدق نتلعلدقنتهفتهسلفت كدطكتو تعل وي ت ت

ت

ت

ت

 9ت التيل دتوفتيعلض نتعفتلعلدقن ت

ت

ت

ت

 10ت لعلدقنتهنتولطفتهمرعرنت ت

ت

ت

ت

 11ت قعموتتوفتلعلدقنتعإليوكفتيعضك تعهللتلطدرع ت

ت

ت

ت

 12ت عشقكؽتلر يرتلعلدقنتع دوكتهفكرطهكت ت

ت

ت

ت

 13ت قش ػ ػ ػ ػػعر نتلعل ػ ػ ػ ػػدقنتيع ػ ػ ػ ػػدرقنتعمػ ػ ػ ػ ػ تقتط ػ ػ ػ ػػنت ت

ت

ت

قت

نت

عل عليكت ت
ت

ت

ت

 14ت عمقودتثعقنتي منتوفتثعرتلعلدقنتينت ت

 15ت قع ػ ػػلدتتو ػ ػػفتلعل ػ ػػدقنتهفتهس ػ ػػلفتوقعكل ػ ػػكتوػ ػ ػ ت ت

ت

ت

عآلتريفت ت
 16ت عط دتلعلدقنتع دوكتعشعرتيألـت مدنت ت

ت

ت

ت

 17ت قل يهكتتلعلدقنتسل تتطريعقنتيكل يكة ت

ت

ت

ت

نتلعلدقنتعم تولع هرتوشكسمنتي من ت ت
 18ت قش ع ت

ت

ت

ت
 19ت قعموتتوفتلعلدقنتع قرعـته عر تعآلتريف ت
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 20ت ه دتلعلدقنتيعرينتع دوكتهسلفت زي كت ت

ت

ت

ت

 21ت عمقودتوفتلعلدقنتطكطقنتلطدرعقنت ت

ت

ت

ت

 22ت قعموتتوفتلعلدقنتدرلمكتعديدةتفنتعل يكةت ت

ت

ت

ت

 23ت ععقرؼتي ضؿتلعلدقنتفنت ك كقن ت

ت

ت

ت

 24ت ه دتلعلدقنتيعرينتسموكتع ق تتبليهك ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 27ت قش ػ ػ ػ ع نتلعلػ ػ ػػدقنتعم ػ ػ ػ تبيػ ػ ػػدع ته عرسػ ػ ػػنتهوػ ػ ػػكـت ت

ت

ت

 25ت قو

نتلعلدقنتعلعدرةتعم تولع هرتعل شؿت ت

 26ت عمقودتهفسكرنتوفت دعطقنتللعلدقنتت ت
عآلتريف ت

 28ت قش ع نتلعلدقنتسسلفتهسثرتس ك ةتوفترفكطن ت ت

ت

ت

ت

ت

ت

 30ت قعمو ػػتتو ػػفتلعل ػػدقنتعسقش ػػكؼتي ػػدعسؿتل ػػؿتهنت ت

ت

ت

 29ت عتيرتلعلدقنتيسؿتعلولعطؼتعلقنتهقعرضتلهك ت
وشسمر ت

ت

ت

ت

 31ت علدق نتلعلدقنتهفته بتسؿتوفت للنت ت

 32ت وقكيعػػرتلعلػػدقنتتمعػػتتلػػدنتعلعػػدرةتلعلس ػػك ةتفػػنت ت

ت

ت

علدرعمر ت
ت

 33ت قق هـتلعلدقنتسؿتوكفنتدعتمن ت
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هلحق ()3
هقياس تعلق املراهقني بأههاتهن بصىرته النهائية
يزنتعلطكلب ...ت ت
عزيزقنتعلطكلير...عزت
ير ػ تط ػ عر ةتعل ع ػرعتتعلقكليػػرتيدطػػرتلعتقيػػكرتيػػديؿتلع ػػدتفعػػطتوػػفتعليػػدعسؿتعلثيثػػرتهوػػكت

(دعسوػػكتهلته يك ػػكتهلتالتهيػػدع)تلذلػػؾتيلض ػ تعيوػػرت(تت√ت)تلميػػديؿتعلػػذنتي طيػػؽتعميػػؾتهسثػػرت
وفتعليديميفتعآلتريف.ت ت
تتتتتعل س:ت تذسر ت

ه ث تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
ت
ت

دا ما

الفقرات

1

قش ع نتلعلدقنتعم تعقتكذتعلع عررعتتعلقنتقت

2

ق ث نتلعلدقنتعم تعلق لؽتفنتعلدرعمرت

3

قعموتتوفتلعلدقنتعلقعكوؿتو تعسزوكتت

4

رضكتلعلدقنتيشعر نتيكلرضكتعفت من

5

ل لدنتو تلعلدقنتيشعر نتيكسوكف

6

قمقو تلعلدقنتسرعسنتلوي ظكقن

7

عمعدتيسموكتتعل بتعلقنتعموعهكتوفتلعلدقن

8

علدق نتلعلدقنتهفتهسلفت كدطكتو تعل وي ت

9

التيل دتوفتيعلض نتعفتلعلدقن

 10قق هـتلعلدقنت وي تق رفكقن
 11قعموتتوفتلعلدقنتعإليوكفتيعضك تعهللتلطدرع
 12عشقكؽتلر يرتلعلدقنتع دوكتهفكرطهكت
 13قشعر نتلعلدقنتيعدرقنتعم تقتطنتعل عليكت
 14عمقودتثعقنتي منتوفتثعرتلعلدقنتينت
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 15قعلدتتوفتلعلدقنتهفتهسلفتوقعكل كتو تعآلتريفت
 16عط دتلعلدقنتع دوكتعشعرتيآالـت مدير
 17قل يهكتتلعلدقنتميبت كحتطريعقنتفنتعل يكة
 18قش ع نتلعلدقنتعم تولع هرتوشكسمنتي من
 19قعموتتوفتلعلدقنتع قرعـته عر تعآلتريف
 20علدق نتلعلدقنتهفته بتسؿتوفت للن
 21عمقودتوفتلعلدقنتعلطكطرتلعلعدرةتعم تعلعوؿت
 22قعموتتوفتلعلدقنتدرلمكتعديدةتفنتعل يكةت
 23ععقرؼتي ضؿتلعلدقنتفنت ك كقن
 24ه دتلعلدقنتيعرينتسموكتع ق تتبليهك
 25قو

نتلعلدقنتعلعدرةتعم تولع هرتعل شؿت

 26عمقودتهفسكرنتوفت

كس تلعلدقنتت

 27قش ع نتلعلدقنتعم تبيدع تهرعسنتهوكـتعآلتريف
 28قش ع نتلعلدقنتسسلفتهسثرتس ك ةتوفترفكطن
 29عتيرتلعلدقنتيسؿتعلولعطؼتعلقنتهقعرضتلهك
 30قعموتتوفتلعلدقنتبي كدتيدعسؿتل ؿتهنتوشسمر
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تعلق المراهقين بأمهاتهم وعالقته بجنس المراهق
 بشرى خطاب عمر. م.م
ABSTRACT
Attachment is considered one of the basic matters that let the
individual grow healthily from the biological, emotional and social
fields through forming a connecting intimate relation between the
individual and the mother since the childhood. This relation tends to
the continuity and generalization to become a style for the
adolescent and adult in their relations with others, this relation is
considered the secure basis which sets all his future relations.
The adolescent need to the family surrounding him with
emotional sympathy is not less than the child s need because he
lives a level of quick growing changes filling of crises in which the
adolescent may live a case of unsafe attachment, especially when he
suffers from disconnected family leading to the psychological and
behavioral disturbance which leads the adolescent to the aggression,
devotion and psychological disturbance.
The aims of research:
This research aims at:
1. establishing a scale of adolescents attachment to their
mothers.
2. identifing:
A. The level of adolescents attachment to their mothers.
B. The adolescents attachment to their mothers according
to sex variable (males, females).
The procedures of research:
For achieving the aims, the researcher establishes a scale for
adolescents attachment to their mothers consisting of (30) item,
each one contains (3) choices (always, sometime, never). The
validity and reliability of the scale have been achieved by using
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(test-re-test) which amounted (%82) and (Cronbach- Formulas)
which amounted(%85).The scale has been applied on a random
sample of Forth Secondary School amounted(200) students. For
processing the data statistically, the researcher has used Pearson
Correlation Coefficient and (T- test) for one and two samples.
The results of research:
This research has reached at the following:
1. The sample of the research(males, females) is characterized
by a high
2. secure attachment to their mothers.
3. Thereare significant statistic differences between males and
females in
4. the level of their attachment to their mothers in favor of
males.
The Recommendations of research:
1. The possibility of using this scale by researchers and advisors
at the secondary schools for founding out the students who
have unsafe attachment.
2. Concerning the styles of social education in the house and
school for supporting the sons secure attachment to their
mothers.
The suggestions of research:
The research suggests the following:
1. Making a study
studying levels.

corresponding to this research on other

2. Making a similar study for getting the relation of adolescents
attachment to their mothers in terms of other variables like
(size , family , economic level and birth series).
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