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بعصر  األمياتمواجية صراع فجوة األجيال كما تمارسيا  إستراتيجيات
 الرقمنة وعالقتيا باالغتراب األسري لممراىقين

 

 كي حافظذعاء محمد د د.                                     
  الممخص

كؿ منزؿ جيميف مختمفيف فكريًا ووجدانيًا وسموكيًا، ال ينظراف إلى ذات يضـ 
خًا ر أكبرىـ عبارة "كانت في أيامنا..."، ويرد اآلخر عميو صا األمور بالعيف نفسيا، يردد

 ويبقى الفيصؿ"لف أعيش في جمبابكـ" وىنا تعـ المنازؿ صراعًا حادًا بيف الجيميف، 
لمواجية ذلؾ  إستراتيجياتمف  األميات ىنا مدى إيجابية أو سمبية ما تمارسو الوحيد
شر الوقوع عالمًا آخر مظمـ مغتربًا فيو عف أسرتو أو يقيو  نحوإما الذي يدفعو  الصراع

 ستراتيجياتإل األمياتممارسة العبلقة بيف  دراسةالحالي إلي  البحث ىدؼ لذا ،فيو
تـ تطبيؽ . بمحاورهلممراىقيف اإلغتراب األسرى و بأبعادى مواجية صراع فجوة األجياؿ

مواجية صراع فجوة  إستراتيجيات، إستبياني لؤلسرة والمراىؽدراسة )استمارة أدوات ال
غرضية قواميا  صدفيةعمي عينة بالمقابمة الشخصية  األسري(اإلغتراب ، األجياؿ

، وقد اتبع المنيج لنفس األـ وابنة( ابف 230و)مراىقة بمرحمة ال إلبفأـ ( 230)
، (.Spss)تحميؿ البيانات ومعالجتيا إحصائيًا باستخداـ برنامج وبالوصفي التحميمي، 

  :توصمت الدراسة لمجموعة من النتائج كان أىميا
ممارستيف منخفضة ومتوسطة  أميات المراىقيف ما يقارب مف ثمثي أف

٪ لمجموع 65.7بنسبة بمغت  لصراع فجوة األجياؿ اإليجابية المواجية ستراتيجياتإل
سمبية بدرجة مرتفعة  مواجية إستراتيجياتيمارسف  يفمن ٪70.4، مقابؿ المستوييف
 ٪66.9 بمغف المراىقيف ؤلبناءلمستوى اإلغتراب األسرى ونظير ذلؾ ارتفع  ؛ومتوسطة

وجود عبلقة ارتباطية دالة كما تبيف  .المتوسطو  اإلغتراب المرتفع إلجمالي مستوييف
بأبعادىا مواجية صراع فجوة األجياؿ  ستراتيجياتإل األمياتممارسة إحصائيًا بيف 

فروؽ دالة إحصائيًا وجود إضافة إلى  .بمحاوره المراىقيفلدى األسري بيف اإلغتراب و 
مواجية صراع فجوة  ستراتيجياتإل األمياتممارسة كؿ مف  متوسطات درجات بيف

النقد  إستراتيجيةتبيف أف  .تبعًا لممتغيرات المروسة األسري بمحاورهاإلغتراب و  األجياؿ
أوصى وقد  تأثيرًا في اإلغتراب األسري. ستراتيجياتوالتفكير السمبي كانت أكثر اإل

المواجية اإليجابية لصراع فجوة األجيال كخطوة " المقترحة ستراتيجيةبتفعيؿ اإل البحث
" مف قبؿ الجيات المعنية )المجمس استباقية لمحد من اإلغتراب األسرى لممراىقين

وزارتي اإلعبلـ  -وزارة الشباب -مراكز اإلستشارات األسرية -والطفولةالقومي لؤلمومة 
دور العبادة(  -مجالس أولياء األمور بالمدارس -واإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات 

إلى كتيبات ورقية أو رقمية، يتـ توزيعيا فى  ستراتيجيةمف خبلؿ تحويؿ محتوى اإل
لنشر الوعي بالممارسات األمومية  جميع الجيات التابعة ليـ بطرؽ ميسرة تيدؼ
  بكافة مظاىره.اإليجابية مما يحد مف اإلغتراب األسري لممراىقيف 

-صـــــــراع فجـــــــوة األجيـــــــال -المواجيـــــــة  إســـــــتراتيجياتالكممـــــــات اإلستر ـــــــادية5 
 .المراىقين -اإلغتراب األسري -عصر الرقمنة
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Abstract  
Each house includes two different generations, intellectually, 

emotionally and behaviorally, who do not look at the same things with the 
same eyes. Here is the positive or negative extent of the strategies practiced 
by mothers to confront that conflict, which pushes him either towards another 
dark world in which he is alienated from his family or protects him from the 
evil of falling into it, so the aim of the current research is to study the 
relationship between mothers’ practice of strategies to confront the 
generational gap conflict with its dimensions and the alienation of 
adolescents in its axes. The study tools (Family and Adolescent Form, 
Questionnaire of Strategies for Confronting Generation Gap Conflict, Family 
Alienation) were applied in a personal interview on a purposeful squamous 
sample of (230) mothers for a son in adolescence and (230) sons and 
daughters of the same mother. The descriptive analytical approach was 
followed, and data was analyzed And processed statistically using the 
program (Spss.), the study reached a set of results, the most important of 
which were: 

nearly two-thirds of teenage mothers practice low and medium 
positive coping strategies for the generational gap, with a percentage of 
65.7% for the two levels, compared to 70.4% of them practice negative 
coping strategies to a high and medium degree; In contrast, the level of 
family alienation for teenage children increased, reaching 66.9% for the total 
of the two levels of alienation, high and medium. It was also found that there 
is a statistically significant correlation between mothers' practice of strategies 
to confront the generational gap conflict with its dimensions and family 
alienation among adolescents in its axes. In addition, there are statistically 
significant differences between the mean scores of each of the mothers' 
practice of strategies to confront the generational gap conflict and family 
alienation with its axes, according to the variables noted. It turned out that the 
strategy of criticism and negative thinking was the most effective strategy in 
family alienation. The research recommended activating the proposed 
strategy ―Positive confrontation of the generational gap conflict as a 
proactive step to limit the family alienation of adolescents‖ by the concerned 
authorities (National Council for Motherhood and Childhood - Family 
Counseling Centers - Ministry of Youth - Ministries of Information and 
Communications and Information Technology - Parents’ Councils in Schools 
- Places of Worship ) By converting the content of the strategy into paper or 
digital brochures, which are distributed in all their affiliates in easy ways that 
aim to spread awareness of positive maternal practices, thus limiting the 
family alienation of adolescents in all its manifestations 

  
Guiding words: Coping Strategies - Generation Gap Conflict - The Age Of 
Digitization- Family Alienation- Teens 
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 وم كمة الدراسة5  مقدمة
غير إحداث تغير  أسيـ في، تحواًل ثقافيًا وتكنولوجيًا كبيراً  عصرنا الحالييشيد 

 محتفظكبيرة بيف جيؿ جيمية محدثًا بذلؾ فجوة  ياألسر  النسيج في نسؽ مشيود مف قبؿ
تسودىا التطورات بقيمو وعاداتو وتقاليده القديمة وجيؿ نشأ في ظروؼ حياتية مختمفة 

، 2020يوسؼ لعرج ورشيدة ميبلس،  ،3: 2020، )براءة كوشؾ والرقميةالثقافية 
فآليات التواصؿ الرقمي قد فاقت في عصرنا أي عصر مف العصور األخرى،  (.429

في بناء ثقافة اب الساذج لبريؽ الثقافة الغربية، مسيمًة بذلؾ إلنجذدافعًة بجيميا إلى ا
خارج  تواصؿ جديدة تسمى الثقافة اإلفتراضية، والتي تصنع رموزا وأبطااًل وأشكااًل ولغة

جيؿ حدوث تصادـ فكري وثقافي وسموكي بيف  مما يؤدي إلى ،إطار المجتمع التقميدي
فجوة بصراع يسمى يقي قحوىنا نكوف أماـ مأزؽ ، األسرة الواحدةواألبناء ب اآلباء

 .(93: 2020بوقموؼ،  سيياـ ميكيداش،فريدة ) األجياؿ
باؿ  شغؿ؛ بؿ وىاجسيا الحقيقي الذي قضية كؿ عصر يعد صراع األجياؿ

سوء تقدير أزمة ما إذا كانت ىى أزمة قيـ؟؟؟ أـ أنيا  متسائميف: الكثير مف المفكريف 
ىو  اآلباءما ألؼ عميو بىؿ ىي الحداثة التي تتنكر لؤلصالة أـ أف التمسؾ وفيـ؟؟؟؟ 

والواقع المعاش يؤكد أف مظاىر الفجوة  !!؟ة؟الذي يرفض كؿ تغيير بداعي الحداث
واألبناء بؿ وأنيا آخذة في اإلتساع أكثر مف أي وقت مضي  اآلباءمازالت قائمة بيف 

فمكؿ جيؿ منطمقاتو الفكرية التي تحدد  (.49: 2017عرساف المشاقي وآخروف، )
عد ىذا األمر منطقيًا ضمف سياؽ التطور اإلجتماعي شريطة ي   قدطريقتو في الحياة، و 

المسافات بيف الجيميف داخؿ األسرة في عدـ حدوث تنافر وتباعد ضمانًا لاحتواء ذلؾ و 
  (. 85: 2013)زينب مرغاد، الواحدة 
 يزيد، والتي مرحمة المراىقةبوضوح شديد في  صراع فجوة األجياؿخطورة مى تجتو 

مراىؽ ومراىقة مف إجمالي سكاف مصر  1844874373 عف عدد المراىقيف بيا
تغيرات يخص ىذه المرحمة مف لما  (.2020)الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء، 

 بحياة المراىؽ أنيا فترة انقبلب كامؿلمدرجة التي وصفيا البعض ب ،شاممة وسريعة
تصبح سموكياتو في ىذه المرحمة محفوفة ف(، 174: 2007، بة)إيماف ابو غري

نظرًا لتأثره بالبيئة اإلجتماعية المحيطة  ،(Han et al., 2021: 1)بالمخاطر 
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األسموب الذي يتخذه الوالداف في  فإف، وبشكؿ خاص  (Hjerm et al., 2018:9)بو
تتخذ اتجاىيف إما أف تكوف والتي ، شخصيتو لو دور ىاـ في بزوغالمراىؽ التعامؿ مع 

وكًا )فاتف سميماف، شخصية سوية، متفاعمة أو أنيا تصبح ىشة مشوىة فكرًا وسم
لمواجية الصراع  ستراتيجياتـ العديد مف اإلوبصفة عامة تمارس األ .(1: 2016

وقد تخطأ في  ،يجابيةكوف إوة الجيمية، وقد تصيب في بعضيا وتالفج الحادث بسب
تمؾ ببنيا اؿ لمعاممة اعتقادًا منيا بأنو األسموب األمث، وتصبح سمبية البعض اآلخر

، والتي بناء الصداقة والتواصؿ الرقمي إستراتيجية ،ستراتيجياتاإل بيف تمؾومف  المرحمة
، ال سيما في ظؿ انتشار الرقمنة المخيفة ة سفينة النجاة لعبلقتيا بإبنيابتعتبر بمثا
بناءىـ جيدا؛ لكف في الحقيقة ال أنيـ يعرفوف أيظنوف  األمياتو  اآلباءفكثيًر مف 

 يعرفوف إال قميؿ عنيـ وربما زمبلؤىـ في الدراسة يعرفوف اكثر منيـ. 
فمف خبلؿ الصداقة والتواصؿ معيـ تتمكف األـ مف تعديؿ سموؾ أبنائيا بكفاءة 

(Ruiz-Hernández et al., 2019: 9) ،مشاركة آمنة مف المساحات  عبر
 .Worthington, D)بيسر كأصدقاء معيا تتيح لممراىؽ التعبير والتحدثالتي حقيقية ال

& BodieM G., 2018:14)،  مما يحقؽ الترابط والشعور بالقرب والتواصؿ الوالدي
(Kluger et al., 2021: 1) .  بخطورة العالـ اإلفتراضي عمى  األـوعى كما أف

مف خبلؿ متابعتيـ  التواصؿ الرقمي اآلمف تدعـ إستراتيجيةانتياج يا ناألبناء، يتطمب م
)رشا أحمد،  المعرفة ما يستخدمو أبنائيومشاركتيـ لموسائؿ التكنولوجية المختمفة 

التي بمغتيـ الرقمية مخاطبة األبناء  اآلباءمف الضروري عمى ف .(255 -254: 2014
ومبادلتيـ ، ومنحيـ الوقت الكافي لتفريغ ما في جعبتيـ، يفيمونيا ويجيدونيا اليوـ

عطاؤىـ، الحوار المشترؾ مما  ما يتحدثوف عنو،كؿ إلى  فرصة التحدث واإلصغاء وا 
واألبناء ويساعدىـ عمى تعزيز ثقتيـ بأنفسيـ  اآلباءينشئ جو مف األلفة والصداقة بيف 

  (.86-84: 2011العصر )كريمة كروش، ديات ويقييـ شر تح
 اليامة ستراتيجياتاإل كأحد، اإلحتواء العاطفى والدعـ األسري إستراتيجيةوتأتي 

عدـ تركو يواجو صعوبات ب، التي يجب أف تتبعيا األـ في التعامؿ مع ابنيا المراىؽ
 :Delgado et al., 2018)الحياة دوف توفير مظمة حماية مناسبة مف الدعـ األسري 

 ،(285: 2012) سالـحناف ابو صيرى وماجدة  كؿ مف نتائج دراسات ؤكدتحيث  ،(1
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 :Aljuboori et al. (2021، (167: 2019(،  وفاء بمو )41: 2019شيماء ضبش)
192)، Weinstein N et al. (2021: 1)   إستراتيجية االحتواء والدعـ األسري أف

لدوره الفعاؿ في ، تعديؿ سموؾ األبناءمع األبناء المراىقيف، وضرورة ل ىامة لمتعامؿ
يكوف بمثابة العامؿ الوقائي ضد السموكيات السمبية والذي بغيابو ىنا  ،تنظيـ الذات

: 2013كؿ مف ايناس بدير ) نتائج دراساتوتشير  .يتعرض األبناء لمشكبلت عديدة
( أنو مف الممكف تحقيؽ الدعـ األسري بتوفير 183: 2017(، سماح وىبة )250

 ـعواطفيتفيـ  ،الثقة بانفسيـاألجواء الباعثة عمى الراحة والطمأنينة، واكساب األبناء 
نفعاالتي  ،ليـتقديـ التوجيو والنصح واإلرشاد، والحب والتقدير و  ـوسموكياتو ومشكبلتي ـوا 

شعارىـ باإلىتماـ وقدر  دوف  عمى التحدث عف المشاعر واالتجاىات المختمفة تيـوا 
الذكاء العاطفي، الذي اإلحتواء و مف خاصًا نوعًا  األـ وىنا يتطمب األمر مف .تعنيؼ
دارتيا عمى أكمؿ  يتحقؽ بتنظيـ العواطؼ واإلنفعاالت السمبية والمشاعر، والتحكـ بيا وا 

 .(79: 2020شارؼ،  نب سحيري وىاجروجو ) زي
لصراع  األميات مواجواإليجابية في  ستراتيجياتوعمى الرغـ مف كفاءة وفاعمية اإل

 إستراتيجياتقد يمجأف إلى بعض  األميات؛ إال أف الكثير والكثير مف فجوة األجياؿ
يعد الضبط الوالدي المتذبذب التي و ، بمرحمة المراىقة فائيلترويض ابن السمبية المواجية

التي تمارسيا األـ دوف وعي منيا. فيى ال تعامؿ االبف السمبية  ستراتيجياتىذه اإلأحد 
، قد يصؿ إلى درجة التناقض في الموقؼ الواحد، بؿ أف ىناؾ تذبذباً  معاممة واحدة 

تعتمد عمى المزاج الشخصي والوقتي وليس ىناؾ معيار ثابت لتقييـ ىنا لممارسة فا
  ستراتيجيةاإل ذه وتتجمى صور ى ،(10: 2013حجاب، )سارة لسموكياتو  الوالديف

يء فعمو وال يش عمى كعقاب اإلبفتعبر عف التقمب والتذبذب  بوضوح في مظاىر معينة 
قب عميو مرة أخرى، أو مكافئتو عمى عمؿ يؤديو وال يحدث نفس الشيء في حاالت ايع

مما ، إال أماـ الناس يظير الوالديف معاممتيما الحسنة لئلبفال مشابية أخرى، أو كأف 
بسبب ال يستطيع أف يتوقع رد فعؿ والديو إزاء سموكو،  ،يجعؿ اإلبف في حيرة مف أمره

شخصية متقمبة  طرؼ الوالديف، مما يتريب عميوالرسائؿ المتناقضة التي تصمو مف 
 .(356: 2021، ؛ فاطمة صادقي ورحمة صادقي104: 2011)عامر مصباح، متذبذبة
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مواجية الضبط المتذبذب التي تمارسيا األـ في  إستراتيجيةخطورة فضبًل عف 
 إلبفوالتفكير السمبي تجاه االنقد  ستراتيجيةممارسة األـ إل؛ إال أف صراع فجوة األجياؿ

وغير  تعد األخطر عمى اإلطبلؽ، حيث تولد لدى اإلبف إحساسًا بأنو منبوذ المراىؽ
مف السموؾ غير المرغوب لتوجيو نظر فيو، وعميو يقوـ المراىؽ بألواف مختمفة  مرغوب
 سيئة موجييف لوليو، والتي غالبًا ال يتقبميا الوالديف ويرونيا سموكيات مضادة إوالديو 
، ومصرحيف لو بتوقعيـ الدائـ أف مثؿ ىذه التصرفات ال تصدر إال عمييا باستمرارالمـو 

توجيو مبلحظات نقدية لسموكو، إضافة إلى  (.31: 2010، حمودمنو فقط )محمد 
 (،11: 2013بينو وبيف أقرانو )سارة حجاب،  السمبية واجراء المقارناتوتوبيخو  وتأنيبو
مف شأنيا افقاد اإلبف ثقتو بذاتو وجعمو مترددًا في أى عمؿ يقدـ عميو مما يترتب والتي 

واإلسقاط عمى  وـعمى ىذا اإلتجاه شخصية انسحابية منعزلة اجتماعيًا، متمردة كثيرة الم
  (.603: 2021آلخريف )فرحاف العنزي، ا

بأساليب التنشئة السميمة، يوقعيـ  األمياتو  اآلباءجيؿ إف واستكمااًل لما سبؽ ف
عف غير قصد فى كثير مف األخطاء التى تؤثر عمى أبنائيـ سمبًا )تغريد بركات، 

سموكيات  مصدر تيديد يناؿ مف شخصيتيـ فتكسبيـ قد تشكؿ ، أو(312: 2016
يعيشوف في إطارىا ويشعروف باالنفصاؿ عف اآلخريف، فتكثر الحواجز النفسية  التوافقية

وتدخميـ في دائرة االغتراب األسري  -عمى الرغـ مف العيش معيـ -بينيـ وبيف أسرىـ 
الذي تظير معالمو في التمرد  .(3 :2013)منصور بف زاىي، سارة بف خيرة، 

النواحي االجتماعية في الواقع  عف ، اإلنسحاب والعزلةالئلنتماء، والبلمعيارية، العجز
زينب الفيفي،  ،212: 2020دعاء الخبليمة، ) األسري األماف، وفقداف األمف و األسري 
  (.242: 2021عيسى المحتسب،  ،26: 2020

حد أبرز األشكاؿ أكؿ التمرد والبلمعيارية األسرية ويعتبر اتخاذ المراىؽ ش
التمرد فأسرتو وأطرىا القيمي واألخبلقي. لممارسات اإلغترابية التي يعبر بيا عف رفضو 

غير مشروعة ترضي طموحو،  يعني سعي الفرد لتحقيؽ أىدافو بوسائؿ مشروعة أو
التي يعقبيا مرحمة البلمعيارية، فبل  ويطمؽ عمى تمؾ المرحمة مرحمة التييؤ لبلغتراب؛

جراءات معايير تحك مو وال قواعد ينتيي إلييا، وىنا يسعى المراىؽ لتأسيس أىداؼ وا 
بيا  تجاوزيل ومعايير جديدة عف تمؾ السائدة في أسرتو ومجتمعو لتصبح أكثر مبلئمة لو
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 ؤكدتو  ،(418: 2014)سبلـ حافظ وابير الخزاعي،  حالة السموؾ التي تقيد حريتو
( أف 919: 2018(، نبار رقية ) 30: 2017كؿ مف أمنة شدىاف وآخروف ) دراسات
باألساليب الصحيحة لمعاممة  اآلباءيعتبر رد فعؿ ينشأ نتيجة لجيؿ والبلمعيارية التمرد 

دراكيـ لخصائص وطبيعة المرحمة التي يمروف بيا، وكنتيجة  األبناء، وعدـ فيميـ وا 
واألبناء، والتي يظير األبناء عندىا  اآلباءبيف لزيادة الفجوة بيف المعايير األساسية 

سخطيـ واستيائيـ لوالدييـ، مترجميف ذلؾ في رفضيـ أوامر الوالديف أو تقاليد األسرة 
 السميمة.

باإلنسحابية وضعؼ  يعرؼما وتتجمى صورة أخرى مف صور اإلغتراب األسري في
مع البيئة  اإلجتماعيعندما يشعر المراىؽ بضعؼ تكيفو والتي تتشكؿ  ،الوالء األسري
اإلنسحاب مف األنشطة المختمفة في ذلؾ اإلنفصاؿ و نحو  يتجو حيثالمحيطة بو 

إلى االنعزالية والبعد ، وىنا يظير ميمو الشديد  (Coplan et al, 2021:1)المحيط 
فيميؿ  ليس جزءا منيا، باالنضماـ ليا؛ لشعوره بأنو وعدـ اإلعتزازاالرتباط باألسرة  عف

اىتماماتيـ ، مبتعدًا كؿ البعد عف بدوف مشاركتيـ المختمفةدومًا إلى ممارسة األنشطة 
 ميتمًا فقطفعبل،  أو فبل يندمج في العمؿ لصالحيا قوال، أو التفكير في مشكبلتيـ

 Pluess, M & Belsky, J. 2012:2اعتبار لمصالح اآلخريف )أي بمصالحو دوف 
. ويختمؼ الوالء عف اإلنتماء األسري في (391: 2020التاج ومراد المواجدة، احمد  ،

والفخر  معناه فقد ينتمي الشخص ألسرتو وينشأ فييا ولكنو ال ي كف ليا أية مشاعر لمحب
 (47: 2016)دانياؿ عباس، واإلكتراث بما يحدث بيا المساندة ال و  واإلعتزاز بيا

فقداف شعور اإلبف ب يتجمى في ر تطوراً وقد تأخذ مظاىر اإلغتراب منحى أكث
يعيشيا قد  ويعد ىذا المظير مف أخطر مظاىر اإلغتراب التي ، األسري األماف
ايتو ماف بأسرتو التي تعد ىى الحصف األوؿ لحم، فمف المؤلـ أف يفتقد اإلبف لؤلالمراىؽ

بشري مف المخاطر التي تيدد حياتو، فينا يصبح مف السيؿ أف يقع فريسة ألى خطر 
نما مغتربًا عف مجتمعو  يغيب فكره ويجعمو ليس فقط مغترباً  عف أسرتو فحسب؛ وا 

حالة ىروب  2004000( أف ىناؾ 2019. فحسب منظمة الصحة العالمية )ووطنو
 اإلنتحاروقد يمجأ نسبة كبيرة منيـ إلى لمشباب مف أسرىـ إما لؤلصدقاء أو الشارع، 

مركب يحمؿ في األسري شعور  األمافف .الشباب رابع أىـ أسباب الوفاة بيفيعد  والذي
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والطمأنينة بيف أفراد أسرتو ومدى مقدرتو عمى  بالسعادة والرضاالفرد طياتو شعور 
: 2009حساـ ابو سيؼ، ) اإلفصاح عف مشكبلتو لوالديو دوف خوؼ مف الموـ والعقاب

مما يشعره بقدر يكوف ذلؾ دليبًل لئلبف عمى تقبمو مف قبؿ أسرتو وتفيميـ لو، و ، (604
كاٍؼ مف الدؼء ويجعمو في حالة مف التقبؿ الذاتي وتوقع األحسف في حياتو المستقبمية 

 .(355: 2020)أماؿ أباظة وآخروف، 
نعمة  ،(19: 2010محمد حمود )كؿ مف  نتائج دراساتأكدت  كمو وفي السياؽ

أف المعاممة التي يمارسيا  (1791: 2020أشرؼ شربت وآخروف ) (،215: 2013رقباف )
ستكوف عميو شخصياتيـ وسموكياتيـ وثيقة بما عبلقة الوالديف مع األبناء المراىقيف ذات 

التناقضات  وكذلؾ أف الفجوة بيف ثقافة المراىقيف وثقافة الراشديف مف حوليـ، و التوافقية
وتؤكد  ،األبناء ت سببًا جميًا في اغترابالتي يستقونيا ممف ىـ أكبر منيـ سنًا كان

 ،Reger,  et al., (2020:1093)،(118: 2011اقباؿ الحمداني ) كؿ مف دراسات
Bernet,  et  al.(2020:1225)  أف اإلغتراب األسري لؤلبناء قد ينشأ نتيجة إىماؿ

عدـ اشباع حاجاتو العميا ال سيما الحاجة إلى  ،ء معاممة الوالديف لئلبف المراىؽوسو 
العزلة األسرية  ، كذلؾيدفعو إلى رفض أسرتو وتمرده عمييا، وتوكيدىاتحقيؽ ذاتو 

 .واإلنسحاب منيا والمجوء إلى األفكار اإلنحرافية
واعتبارًا لما سبؽ، وانطبلقًا مما بتنا نسمعو في عصرنا الحالي مف صراخ 

، حتى رفضيـ لمبيت الذي يعيشوف تيـوشكواىـ مف رفض األبناء ألسموب حيا األميات
مبرريف ذلؾ بأنو ال يتماشى مع عصرىـ الحاضر، ومع  بكؿ معاييره ومعتقداتو فيو

آراء ومعتقدات والدييـ بالماضي،  أنيـ كانوا يومًا ما أبناء يتذمروف مف اآلباءتناسي 
أف كؿ جيؿ إال وبيف ذلؾ وذاؾ وبالرغـ مف أف كؿ عصر لو خصائصو ومنطمقاتو؛ 

بيف جيمي األمر الذي ولد فجوة  -يرى أف عصره كاف أصيبًل عف الجيؿ الذي يميو
جعمتيـ دائمًا في حالة مف الصراع التي دفعت باإلبناء إلتخاذ أشكااًل مف  واألبناء اآلباء

نجد أف  وعميوالسموؾ البلتوافقي كنوع مف التكيؼ السمبي مع ىذا الصراع، 
 ومنطمقات أبنائيـ إلستيعاب خصائص األمياتكات التي تمارسيا والتكتي ستراتيجياتاإل

 -الزائؼ باألسرة  الوجودالمراىقيف ىي التي تشكؿ حجر الزاوية في وقايتيـ مف 
 مجتمعات افتراضية فريسة مما يجنبيـ الوقوع، ومعاييرىا عف كافة أنشطتيا واإلغتراب
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إلجابة عمى لمن ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية كمحاولة  ،أفكارىـ وسموكيـشوه ت
مواجية صراع  ستراتيجياتإل األميات ممارسةما العالقة بين  السؤال الرئيسي التالي5

 -اإليجابية )بناء الصداقة والتواصل الرقمي ةالمواجي إستراتيجيات] فجوة األجيال
السمبية )الضبط الوالدي  ةالمواجي إستراتيجياتاإلحتواء العاطفي والدعم األسري(، 

النقد والتفكير السمبي([ واإلغتراب األسري لممراىقين )التمرد والالمعيارية  -المتذبذب
والذي ينبثق  ؟األسري( األمانفقدان  -اإلنسحابية وضعف الوالء األسري -األسرية

 منو مجموعة من األسئمة الفرعية عمي النحو التالي5
 ؟الجيمية المولدة لصراع األجياؿ بيف األـ والمراىؽالفجوات  نوعية ما .1
 ؟ واإلبفبيف األـ  المواقؼ المولدة لمصراعما أكثر .2
 ؟تدفع المراىؽ لمعيش غريبًا بأسرتوالتي  األسبابما أكثر  .3
 مواجية صراع فجوة األجياؿ ستراتيجياتإل األمياتما مستوى كؿ مف ممارسة  .4

 ؟واإلغتراب األسري لدى األبناء بمحاوره، واألىمية النسبية لمحاور كؿ منيما بأبعادىا
مواجية صراع فجوة  ستراتيجياتإل األمياتما طبيعة العبلقة اإلرتباطية بيف ممارسة  .5

 ؟لممراىقيفاإلغتراب األسري و  األجياؿ
ممارسة عينة البحث في  األمياتفروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  ىؿ توجد .6

اإلجتماعية تبعًا لممتغيرات ( بأبعادىا) مواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجيات
عدد أفراد  –فارؽ العمر بيف األـ واالبف -عمؿ األـ  -لمدراسة )نوع المراىؽ  واإلقتصادية

 ؟(مستوي تعميـ األـ  -األسرة 
عينة البحث في األبناء المراىقيف ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات  .7

لمدراسة )البيئة  اإلجتماعية واإلقتصاديةتبعًا لممتغيرات اإلغتراب األسري )بمحاوره( 
 ؟دخؿ األسرة( -مستوي تعميـ األـ - نوع المراىؽ -السكنية

اإلجتماعية ، والمتغيرات المتبعة لمواجية صراع فجوة األجياؿ ستراتيجياتاإلما أكثر   .8
 ؟تأثيرًا وتفسيرًا لنسبة التبايف في اإلغتراب األسري لؤلبناء واإلقتصادية

 
 الك ف عن طبيعة العالقة بينإلى  أساسيةالحالي بصفة  البحثيدف ي :ىدف البحث
 المواجية إستراتيجيات] األمياتكما تمارسيا  مواجية صراع فجوة األجيال إستراتيجيات
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اإلحتواء العاطفي والدعـ األسري(،  -اإليجابية )بناء الصداقة والتواصؿ الرقمي
النقد والتفكير السمبي([  -السمبية )الضبط الوالدي المتذبذب المواجية إستراتيجيات

اإلنسحابية وضعؼ  -لمراىقيف )التمرد والبلمعيارية األسريةلؤلبناء ا األسرياإلغتراب و
 وذلك من خالل األىداف الفرعية التالية5 ،األسري( ألمافافقداف  -الوالء األسري

 .الفجوات الجيمية المولدة لصراع األجياؿ بيف األـ والمراىؽتحديد نوعية  .1
 واإلبف.بيف األـ  المواقؼ المولدة لمصراعأكثر  تحديد .2
 .الكشؼ عف أكثر األسباب التي تدفع المراىؽ لمعيش غريبًا بأسرتو  .3
مواجية صراع فجوة  ستراتيجياتإل األمياتتحديد مستوى كؿ مف ممارسة   .4

واإلغتراب األسري لدى األبناء بمحاوره، واألىمية النسبية  بأبعادىا األجياؿ
 .لمحاور كؿ منيما

مواجية  ستراتيجياتإل األمياتالكشؼ عف العبلقة اإلرتباطية بيف ممارسة  .5
 .المراىقيفاإلغتراب األسري لدى و  صراع فجوة األجياؿ

ممارسة عينة البحث في  األمياتبيف متوسطات درجات  دراسة الفروؽ  .6
اإلجتماعية تبعًا لممتغيرات ( بأبعادىا) مواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجيات
 –فارؽ العمر بيف األـ واالبف - األـعمؿ  - نوع المراىؽلمدراسة ) واإلقتصادية

 .(األـمستوي تعميـ   -عدد أفراد األسرة 
عينة البحث في  األبناء المراىقيفبيف متوسطات درجات  دراسة الفروؽ  .7

لمدراسة  اإلجتماعية واإلقتصاديةتبعًا لممتغيرات األسري )بمحاوره(  اإلغتراب
 .دخؿ األسرة( -األـمستوي تعميـ  - نوع المراىؽ -يةبيئة السكنال)

 -المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية) المدروسةالمتغيرات تحديد أكثر  .8
تأثيرًا وتفسيرًا لنسبة التبايف في ( مواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجيات
 .لؤلبناء األسري اإلغتراب

المواجية اإليجابية لصراع فجوة األجياؿ قائمة عمى  ستراتيجيةإل"مقترح  إعداد .9
 ."ممراىقيفللمحد مف اإلغتراب األسرى  كخطوة استباقية
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 أىمية البحث5 
 أواًل5 أىمية البحث في مجال التخصص

 تمثبلأصبحتا تتجمى األىمية البحثية ليذه الدراسة في كونيا تربط بيف قضيتيف  .1
ة عمى كؿ مبلمحو حتى نالحالي الذي طغت الرقمعصرنا بالقنبمة الموقوتة 

 إستراتيجياتما تنتيجو األـ مف و  األجياؿفجوة صراع قضية ؛ أال وىما عبلقاتو
، والذي قد بدا لمباحثة في حدود ممراىقيفلاإلغتراب األسري وقضية ، تولمواجي

 .ماعمميا عدـ اإلىتماـ الكافي بدراستي
 األميات جيمي بيف الصراع الحادث نتيجة الفجوةرصد صورة دقيقة لواقع " .2

ستراتيجياتو واألبناء"  كأحد أخطر القضايا األسرية  وفي التعامؿ مع األميات ا 
ظممة اإلغتراب األسري الذي قد  األبناء في ناقوس خطر ينذر بوقوع  تدؽالتي 

 تمارسياينتيجوه رفضًا منيـ بصورة غير مباشرة عمى الممارسات السمبية التي 
 معيـ.  افي تعاممي األـ

ال وىى مرحمة أىميتيا مف خطورة المرحمة العمرية التى تناولتيا أتستمد الدراسة  .3
 لما تحممو مف مبلمح واستعداد لخوض غمار السموؾ البلتوافقي،  المراىقة،

إلى فيـ واضح  والوصوؿ ممراىقيفلعمى ظاىرة اإلغتراب األسري  تسميط الضوءو 
 .النسيج األسريالتيديد المباشر لنسؽ لطبيعة ىذه الظاىرة كحالة مف حاالت 

تسيـ الدراسة فى تأصيؿ الدور الفعاؿ إلدارة المنزؿ والمؤسسات فى حماية الكياف  .4
استراتيجة مف خبلؿ اقتراح " األمياتاألسري مف اإلنييار، وذلؾ بتوعية 

المواجية اإليجابية لصراع فجوة األجيال كخطوة استباقية لمحد من اإلغتراب 
  "ممراىقينلاألسرى 

  

 أىمية البحث في مجال خدمة المجتمعثانيًا5 
 والنتائج والتي والبيانات المعمومات مفوافي  قسط تقديـ فيذه الدراسة ى نتائج تسيـ .1

برامج وخطط مستقبمية و  إستراتيجياتتفيد الباحثيف والجيات المختصة في رسـ  قد
اإليجابية  ستراتيجياتاألميات باإلتيدؼ إلي تنمية وعي توعوية ووقائية  إرشادية

التي يتوجب عمييا ممارستيا، وكذلؾ السمبية التي ينبغي تجنبيا مما يقي أبنائيا 
 .اإلنجراؼ مف البحار المتبلطمة جراء انفصاليـ واغترابيـ عف أسرىـ

نحو تبني األميات المواجية اإليجابية لصراع فجوة  المقترحة ستراتيجيةاإلفي ضوء  .2
جيات والييئات مف قبؿ ال ىاالمجتمع مف ثمار نشر وما يمكف أف يجنيو ، األجياؿ

غتراب األسري لممراىقيف ومنو انخفاض ، فمف المتوقع انخفاض نسب اإلالمجتمعية
  حاالت اليروب مف المنزؿ ومعدالت االنحراؼ واالنتحار بينيـ. 
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 الفروض البحثية5
مواجية صراع فجوة  ستراتيجياتإل األمياتتوجد عبلقة إرتباطية بيف ممارسة  .1

 -بناء الصداقة والتواصؿ الرقمي) اإليجابية المواجية إستراتيجيات] األجياؿ
)الضبط الوالدي  السمبية المواجية إستراتيجيات(، اإلحتواء العاطفي والدعـ األسري

النقد والتفكير السمبي([ وبيف اإلغتراب األسري لدى األبناء )التمرد  -المتذبذب
 األسري(. األماففقداف  -اإلنسحابية وضعؼ الوالء األسري -سريةوالبلمعيارية األ

عينة البحث في  األمياتبيف متوسطات درجات  توجد فروؽ دالة إحصائياً   .2
تبعًا لممتغيرات ( بأبعادىا) مواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجياتممارسة 

فارؽ العمر بيف األـ  - األـعمؿ  - نوع المراىؽلمدراسة ) اإلجتماعية واإلقتصادية
 .(األـمستوي تعميـ  -عدد أفراد األسرة  –واالبف

عينة البحث  األبناء المراىقيفبيف متوسطات درجات  توجد فروؽ دالة إحصائياً   .3
لمدراسة  اإلجتماعية واإلقتصاديةتبعًا لممتغيرات األسري )بمحاوره(  اإلغترابفي 

 دخؿ األسرة(. -األـمستوي تعميـ  - نوع المراىؽ -يةبيئة السكنال)
 -اإلجتماعية واإلقتصاديةالمتغيرات ) المدروسةتختمؼ نسبة مشاركة المتغيرات  .4

( لدي اإلغتراب األسرى) ( مع المتغير التابعمواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجيات
 .التابعطبقًا ألوزاف معامؿ اإلنحدار ودرجة اإلرتباط مع المتغير األبناء المراىقيف 

 األسموب البحثي5
 أواًل5 مصطمحات البحث والمفاىيم اإلجرائية5

 بأنيػا  ستراتيجيةاإل تعرؼCoping Strategies 5  المواجية إستراتيجيات 
خطط لتحقيقيا،  المعالـ لموصوؿ إلى األىداؼ التيخطة تضـ تصور كمى واضح 

 ؛6: 2014، رشا راغب)لمواقؼ المختمفة متضمنًة مجموعة مف القرارات العقبلنية في ا
 Sheri R. Kiami & Goodgold,Sاتفؽ كؿ مف و ، (175: 2020، وىند إبراىيـ
 إستراتيجيات( عمى تعريؼ 361: 2021ديانا ايزاخ وأحمد خزاعمة )و ، (2017:3)
بأنيا استجابات معرفية وسموكية يقوـ بيا الفرد في تعاممو مع الموقؼ  المواجية

الضاغط، وتكوف ىذه اإلستجابات إما إيجابية في مسايرتيا لمموقؼ الضاغط وتجعؿ 
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أو سمبية وغير مسايرة لمموقؼ، مما ينجمـ عف ذلؾ تأثير سمبي عمى  بوالفرد متحكمًا 
: اإلتجاىات والطرؽ واألساليب المعرفية والسموكية وتعرف إجرائيًا بأنيا توازف الفرد.

مع المتنوعة التي تمارسيا األـ في التعامؿ مع المواقؼ واألحداث المولدة لمصراع 
األبناء، والتي قد تكوف إيجابية تتسـ بتحكـ األـ في تمؾ المواقؼ والسيطرة عمييا، أو 

 عنيا وتجنب التعامؿ معيا.سمبية ينجـ عنيا حدة أكثر في الصراع وابتعاد األبناء 
 Generational gap  5الفجوة الجيمية  -

 .Cismaru L. and Iunius R، (55: 2017) عادؿ البيومياتفؽ كؿ مف   
اليوة الحادثة بيف جيؿ وآخر مما  يعنيأف مفيوـ الفجوة الجيمية  (263 :,2020)

يؤدي إلختبلؼ في القيـ والعادات حتي في طريقة ونمط أدائيـ لؤلعماؿ المختمفة، مما 
 الفجوة الجيميةوتعرف . حدوث مشاكؿ وصراعاتتباعد العبلقة بينيما و يترتب عميو 

وجيؿ  اآلباءالفاصمة بيف جيؿ والرقمية  المعيشية، الثقافيةالفكرية، اليوة بأنيا:  إجرائياً 
 األبناء، والمترتب عمى اتساع ىوتيا صراعًا حادًا بيف الجيميف.

  Generational conflictصراع األجيال5  -
الناشيء ( بأنو أحد أنماط التفاعؿ اإلجتماعي 4: 2013عرفتو زينب مرغاد )  

ي يدرؾ كؿ طرؼ أنو ال سبيؿ إلى التوفيؽ بيف عف طريؽ تعارض المصالح الت
مصالحو وبيف مصالح الطرؼ اآلخر مما يولد صراعًا يعمؿ عمى تحطيـ اآلخر. 

واألبناء سواء في  اآلباء يجيم ( بأنو خبلؼ بيف4 :2020) براءة كوشؾعرفتو و 
التوفيؽ بيف التي يدرؾ كؿ طرؼ أنو ال سبيؿ إلى األفكار والقيـ والمعايير والسموكيات 

 .مصالحو وبيف مصالح الطرؼ اآلخر مما يولد صراعًا يعمؿ عمى تحطيـ اآلخر
المتأثر  اآلباءبأنو: الصداـ والخبلؼ الحاث داخؿ األسرة بيف جيؿ  ويعرف إجرائياً 

بالموروث الثقافي فكرًا وسموكًا ووجدانًا والغارؽ في توفير ضروريات الحياة، وبيف جيؿ 
األبناء المتميؼ إلقتناء الكماليات واإللكترونيات أواًل عمى حساب األولويات، والمتمرد 

 ، بوصفيا التقميدية المتحجرة.اآلباءعمى أفكار ومعايير 
المعمومات ىي تكنولوجيا لزمف الذي تكوف فيو ؽ عمى امعبارة تطعصر الرقمنة5  -

 .(2017س، )ندى شم االجتماعيقتصاد والحياة إلالمحور الذي يتحكـ في السياسة وا
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 Strategies to confront بعصر الرقمنة مواجية صراع فجوة األجيال إستراتيجيات -

the generational gap conflict In The Age Of Digitization5 
 ، والرقميةالسموكية، المعرفيةمجموعة التكتيكات واألساليب تعرؼ إجرائيًا بأنيا    

مواجية المواقؼ المولدة لصراع في  يفالمراىق ابنائياتمارسيا األـ مع تنتيجيا و  التي
والتي يتوقؼ  وخمؽ مناخ أسري سوي، يابيدؼ التقميؿ منا، مبيني الفجوة الجيمية

الوقاية مما قد تسببو  مدى إيجابيتيا أو سمبيتيا فينجاحيا في تحقيؽ ىدفيا عمى 
وقد تبنت الباحثة  .األسري ـعف محيطيليـ الفجوة مف اغترابًا وانفصااًل 

 التالية في الدراسة الحالية5 ستراتيجياتاإل

ساليب ىي األ Positive coping strategies 5اإليجابية المواجية إستراتيجياتأوال5 
تقميؿ  بيدؼالصديقة والداعمة لئلبف، والتي تنتيجيا األـ مع ابنيا  األمومية والتكتيكات

مف اإلغتراب لحمايتو ، وتكوف بمثابة سبلح قوي والسموكية بينيـ والرقمية الفجوة الفكرية
، بناء الصداقة والتواصؿ الرقميواإلنفصاؿ عف األسرة، مرتكزة عمى استراتيجيتي 

 والدعـ األسري. العاطفي واإلحتواء
عمى فيو األـ ترتكز األسموب الذي 5 بناء الصداقة والتواصل الرقمي إستراتيجية -

مبادلتو الحوار والتفاىـ واإلصغاء إليو أوليما بناء صداقة قوية مع اإلبف ب نيجيف
محاولة التواصؿ معو بمغتو الرقمية  اوثانييمباىتماـ وشغؼ بكافة األمور الحياتية، 

بمعرفة المحتوى الرقمي الذي يفضمو حتى تتمكف مف مشاركتو  واىتمامياالعصرية 
 مف الوقوع فريسة عالـ افتراضي خفى. يحمييـ بماإياه، وحراسة بوابتو الرقمية 

 

تعامؿ األـ األسموب الذي ي بني عمى 5 اإلحتواء العاطفي والدعم األسري إستراتيجية -
إياىا بشكؿ دقيؽ وتوافقي يتسـ مع مشاعر ابنيا وانفعاالتو بذكاء عاطفي، مستوعبًة 

بعقبلنية، وتقديـ كافة أوجو الدعـ والتوجيو والنصح واإلرشاد في  ولمشكبلت بإحتوائيا
المواقؼ الحياتية المختمفة، بما يمنحو الثقة الكافية في نفسو، ويشعره أف في حياتو 

 .األسرية مف يمكنو الرجوع إليو عند الحاجة
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 Negative coping strategies السمبية5  المواجية إستراتيجياتثانيًا5 
السمبية الخاطئة، التي تنتيجيا األـ في التعامؿ  األمومية االساليب والتكتيكات

بيدؼ ترويضو وكبح جماحو، تاركًة آثارًا سيئة عمى شخصيتو،  مع ابنيا المراىؽ،
عمى وىنا ترتكز األـ اسرتو،  ودافعًة إياه إلى ممارسة سموكيات التوافقية مع

 .والنقد والتفكير السمبي ،الضبط الوالدي المتذبذب استراتيجيتي 
اسموب تعتمد فيو األـ عمى التذبذب والتقمب الضبط الوالدي المتذبذب5  إستراتيجية -

بيف الشدة والميف، والموافقة والرفض، والثواب والعقاب، ما  ضبط سموكيات ابنيافي 
عمى  بث يثاب اإلبف عمى سموؾ معيف بموقؼ محدد ويعاق، حيواإلىتماـ والتجاىؿ

إذا تكرر مع نفس الموقؼ بمرات، ناىيؾ عف رفض األـ لسموؾ ما ذات السموؾ 
وموافقة األب عمى ذات السموؾ، مما يعيؽ مف تكويف شخصية ثابتة واضحة القيـ 

 والمعايير لدى المراىؽ.
اسموب تمارس فيو األـ النقد باستمرار ممارسة النقد والتفكير السمبي5  إستراتيجية -

وعدـ التقبؿ ألي فعؿ يقوـ بو ابنيا، متصيدة أخطاؤه بصورة مستمرة، ومتوقعة منو 
دائمًا السموؾ السيئ، فيي ترى أف أى مشكمة أو خمؿ سموكي ال يكوف نابعًا إال 

 منو مقارنة بباقى اخوتو.
 The Family Alienation اإلغتراب األسري5 -

 أسماء الشافعي ،(3: 2013مف منصور بف زاىي وسارة خيرة )يعرفو كؿ 
حساسو بالعزلة عنيا، وعدـ  أنو شعور الفردب ( 14: 2017) بانفصالو عف أسرتو، وا 

أما  .أسرتو داخؿ عيشوبالرغـ  ميروب مف محيطيالاالىتماـ بمشكبلتيا، مما يدفعو 
يتسـ بالفشؿ  ينتاب األبناء،عمى أنو شعور التوافقي ( تعرفو 511 :2020ايماف دراز )

أنماط مف ، متضحة في التوافؽ في تحديد اليوية، ويتسبب في حالة مف عدـ
ويعرؼ  .كاالنعزاؿ ورفض التفاعؿ البناء مع باقي أفراد األسرة ستجابات غير السوية؛اإل

توافقي عتري اإلبف خبلليا شعور ال يالتي باألسرة بأنو: حالة مف الوجود الزائؼ  إجرائياً 
، والتنصؿ مف كؿ قيميا ومعاييرىا يشعره بالغربة واإلنفصاؿ عف أسرتو والتمرد عمييا

 األمافمنسحبًا ومنعزاًل عف كافة أنشطتيا وأىدافيا مما يفقده اإلحساس بالوالء و 
 ويتجمى اإلغتراب األسري لممراىق في ثالث مظاىر متمثمة فيما يمي5األسري. 
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وعدـ ورفضيـ  ىو نيج يتسـ بحيد األبناء المراىقيف: يةالتمرد والالمعيارية األسر  -
تقاليد ومعايير ضابطة ومنظمة بو األسرة مف قيـ و  وتأست تأصمتما اقتناعيـ ب

 .اليرع ألفكار انحرافية وسموكية تيدـ األسرة والمجتمع ، مترتبًا عميولمسموؾ
نمط سموكي ال توافقي قائـ عمى ضعؼ إنتماء : اإلنسحابية وضعف الوالء األسري -

الميؿ إلى تجنب التفاعؿ اإليجابي، واإلخفاؽ في ووالء األبناء لؤلسرة، متجسدًا في 
 لتي مف شأنيا إعبلء مكانة األسرة.المشاركة بالمواقؼ المختمفة واألىداؼ ا

لمرضا ألبناء شعور مركب يحمؿ في طياتو افتقار ا: األسري األمانفقدان ال عور ب -
الخوؼ  تحت وطأةمقياـ بكافة األنشطة الحياتية والطمأنينة األسرية، التي تدفعيـ ل

، مما قد يوقعو في أقصى ظممات اإلغتراب التي بيا يصبح فريسة الموـ المستمرو 
 . سيمة لآلخريف مف ذوي األفكار المشوىة

عشػر، وتتميػز  الثامنػةتبػدأ مػف الثانيػة عشػر وحتػى اإلنسػاف التػي  حيػاة الفترة مػف المراىقة5 
بتذبػػذب اإلنفعػػاالت حيػػث تصػػبح مػػف النقػػيض إلػػى النقػػيض إذا لػـػ توجػػد البيئػػة المناسػػبة 

الحػػػػراؾ  فتػػػػرةوتعػػػػرؼ إجرائيػػػػًا بأنيػػػػا:  (.16-15: 2009أحمػػػػد الزغبػػػػي،  ) إلحتوائيػػػػا
انفعاليػػة ، جسػػمية، بتغيػػرات حسػػية المراىػػؽوالبحػػث عػػف اليويػػة الذاتيػػة، التػػي يمػػر بيػػا 
سػػػتراتيجياتوسػػػموكية تجعمػػػو أكثػػػر احتياجػػػًا ألسػػػاليب و  بتعػػػاد عػػػف تعامميػػػة إيجابيػػػة؛ واإل ا 
مضػػادة لؤلسػػرة والمجتمػػع، ويقصػػد بيػـػ فػػي مثيبلتيػػا السػػمبية لمػػا يتبعيػػا مػػف سػػموكيات 

 عامًا. 18-14في المرحمة العمرية مف  المراىقيفالدراسة 
يتبػػع ىػػذا البحػػث المػػنيج الوصػػفي والتحميمػػي الػػذى يعتمػػد عمػػى دراسػػة ثانيــا5ً مــنيج البحــث5 

كيفًيػا مػف خػبلؿ الظاىرة كما توجد فى الواقع ووصفيا وصفًا وثيقًا، والتعبير عنيػا تعبيػًرا 
وضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميػا ودرجػات بترقميًا كمًيا  تعبيراً و ، توضيح خصائصيا

 (.12: 2020)ذوقاف عبيدات وآخروف،  ىارتباطيا مع الظواىر المختمفة األخر 
 تتحدد الدراسة فيما يمي5 :ثالثًا5 حدود البحث

لدييف ف مم أـ( 30)ت وبمغعينة البحث اإلستطالعية5  -الحدود الب رية5 أ -
ثبلثة  مفتوح يتضمفستبياف إجراء دراسة استطبلعية عبر إ يف األوؿبيدف ،ابف مراىؽ

 الجيمية المولدة لصراع األجياؿ، المواقؼ المولدةنوعية الفجوات رصد أسئمة عف 
لتحديد  ،األسباب التي تدفع المراىؽ لمعيش غريبًا بأسرتو، بيف األـ واإلبف لمصراع
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المواجية لصراع فجوة  إستراتيجياتمساعدة الباحثة في اعداد و  البحثية بدقة المشكمة
تقنيف  ، الثاني بيدؼاألجياؿ، لتكوف مسايرة لمواقع المعاش مف جانبي األـ والمراىؽ
 أدوات البحث وذلؾ بعد تحكيـ السادة المحكميف ألدوات البحث.

ممف لدييا ابف واحد عمى األقؿ بمرحمة ، أـ( 230وبمغت )عينة البحث األساسية5  -ب
وقد   .عامًا  18-14مراىؽ لنفس األـ  في المرحمة العمرية مف ( ابف 230المراىقة، )

)غرضية( ممف ينتموف إلى أسر ذات مستويات  صدفيةتـ اختيارىـ بطريقة 
 إجتماعية واقتصادية مختمفة.

بريؼ وحضر محافظة الشرقية،  واألبناء األمياتاختيرت العينة مف  الحدود المكانية5 -
ورقي عف طريؽ المقابمة الشخصية لؤلبناء المراىقيف بعدد مف حيث تـ توزيع استبياف 

الدروس الخصوصية، وبعد االنتياء مف ممىء بيانات األسرة واإلستبياف الخاص  مراكز
اإلستبياف بيـ )اإلغتراب األسري( طمبت منيـ الباحثة الذىاب بو لممنزؿ واستكماؿ 

مف أمياتيـ، وقد تمثمت أماكف اخذ  مواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجياتاآلخر )
ة قري – قرية سنيوا -مركز منيا القمح -اإلبراىيميةمركز  -ينة الزقازيؽالعينة مف ) مد
 األمياتقرية الخضرية( باإلضافة إلى ممىء االستبياف مف عدد مف  –ميت سييؿ 

 وأبنائيف بنادي الشرقية بمدينة الزقازيؽ.
 الفترة خبلؿ النيائية في صورتيا البحث دواتالميداني أل تطبيؽال تـالحدود الزمنية5  -

 . 2020مف عاـ  ديسمبرشير  منتصؼ، وحتي اكتوبر شيربداية مف 
ا تممت أدوات الدراسة الحالية عمي ثالث  رابعًا5 إعداد وبناء أدوات البحث وتقنينيا5

 وىي5 )إعداد الباحثة(أدوات 
 :وقد شممت عميلألسرة5  لألسرة والمراىقالبيانات استمارة  -1
 األـعمؿ  -( 2حضر– 1)ريؼبيئة السكف]  والمراىؽ باألسرة خاصة بيانات  - أ

 -20 -1سنة 20)أقؿ مف  واالبف فارؽ العمر بيف األـ– (2ال تعمؿ -1)تعمؿ
(، 6إلى5)مف أفراد(،5)أقؿ مف   عدد أفراد األسرة – (3سنة فأكثر 30-2سنة 30>
)مستوى  لؤلـالمستوى التعميمى  -(عمى الترتيب3،2،1)بترقيـأفراد فأكثر( 7)

عمى شيادة إعدادية(، ومستوى متوسط)ثانوية  حاصؿ-يقرأ ويكتب-منخفض)أمى
دكتوراة( -ماجيستير-معيد متوسط(، ومستوى مرتفع)مؤىؿ جامعى-عامة أومعادليا
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)منخفض)أقؿ مف  متوسط الدخؿ الشيرى لؤلسرة -(عمى الترتيب (3،2،1)بترقيـ 
( مرتفع 6000> -4000( فوؽ المتوسط )4000>2000( متوسط )مف 2000
 – 1ذكر) نوع المراىؽ – (عمى الترتيب(4، 3،2،1)بترقيـ فأكثر(  6000)مف 
 .[(4الوحيد -3األخير -2األوسط-1) األوؿترتيب المراىؽ بيف اخوتو –(2انثي

المولدة لصراع األجياؿ بيف نوعية الفجوات الجيمية تتضمن5 موضوعية أسئمة   - ب
األسباب التي تدفع المراىؽ لمعيش غريبًا ، يمابين لمصراع األـ وابنيا، المواقؼ المولدة

مف إجابات المبحوثيف عمى االستبياف المفتوح الذي  اوقد تـ وضع عباراتي( بأسرتو
ثبلثة عمييا وفؽ  اإلستجاباتوتتحدد تـ تطبيقو عمى عينة الدراسة اإلستطبلعية 

( إلتجاه العبارة 1 ،2، 3) ةمتصم أوزاف( عمي ال أوافؽ، محايد، أوافؽ) ختياراتإ
 .( إلتجاه العبارة السمبي3، 2، 1)واإليجابي، 

ستبياف في صورتو اإلعد أ: مواجية صراع فجوة األجيال إستراتيجياتإستبيان  -2
 ةاإلجرائي والمفاىيـالمصطمحات العممية في ضوء و  ،الدراسات السابقة في إطارالنيائية 

ومعاناتيـ مف  األمياتوباإلستماع لبعض ، مواجية صراع فجوة األجياؿ ستراتيجياتإل
ستة ( 66وتضمف اإلستبياف في صورتو النيائية عمي ) ،اتساع الفجوة بينيـ وبيف أبنائيـ

مواجية صراع فجوة  ستراتيجياتإلاألميات درجة ممارسة تقيس  ستوف عبارة خبريةو 
بناء الصداقة ) اإليجابية المواجية إستراتيجيات ىما: يفرئيسي بعديفموزعة عمى األجياؿ، 

ستراتيجياتو  (،اإلحتواء العاطفي والدعـ األسري -والتواصؿ الرقمي  السمبية المواجية ا 
عمييا  فوتتحدد استجاباتي، ممارسة النقد والتفكير السمبي( -)الضبط الوالدي المتذبذب

( إلتجاه العبارة 1، 2، 3) ةمتصم أوزاف، أحيانا، ال( عمي دائماً ) إختيارات ةوفؽ ثبلث
( إلتجاه العبارة السمبي، ووضعت درجات كمية الستجابات أفراد 3، 2، 1اإليجابي، )

تقسيـ استجابات تـ  (،66) (، الدرجة الصغري198العينة، حيث كانت الدرجة العظمي )
النسبة المئوية ثبلث مستويات طبقا لطريقة  إلى وأبعادهتبياف ككؿ عمى اإلس األميات
(، 99( مف الدرجة العظمى )أقؿ مف ٪50المستوى المنخفض )أقؿ مف : المطمقة

(، 139> -99( مف الدرجة العظمي )٪70أقؿ مف  - ٪50المستوى المتوسط )مف 
ويوضح جدوؿ  درجة فأكثر( 139فأكثر( مف الدرجة العظمى ) ٪70المستوى المرتفع )
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وفيما يمي عرضًا ، ذلؾاالستبياف واإلجمالي بناًء عمى  أبعاد( تقسيـ مستويات 7)
 : مواجية صراع فجوة األجيال ستراتيجياتإل األمياتممارسة  ألبعادتفصيميًا 

 ثبلثة( 33عمي ) البعداشتمؿ ىذا : اإليجابية المواجية إستراتيجيات ول5األ  البعد
 البعدىذا ويتضمف (، 33(، والصغري )99الدرجة العظمي )وكانت وثبلثوف عبارة 

 : التالية ستراتيجياتاإل
( 18عمى ) ستراتيجيةاإل ت ىذه: إشتممبناء الصداقة والتواصل الرقمي إستراتيجية-

باألمور األبناء معرفة وجية نظر  عمى األمياتحرص  عشر عبارة تعبر عف ثمانية
 عف اإلبتعادالحديث معيـ، أثناء  والنظر بأعينيـ ليـ صغاء بإىتماـ، واإلالمختمفة

فشاء ما ، وعدـ إيـلغة الجسد )اإليماءات واإلرشارت( في الرد عمياإلكتفاء باستخداـ 
 ،المناسبات اإلجتماعية الخاصة بيـفي األبناء  ومشاركةيبوحو ليا اإلبف لؤلخريف، 

عف طريؽ عدـ تركيـ لساعات طويمة الثقافة الرقمية التي يتعامموف بيا  ومحاولة استيعاب
مشاركة األبناء بكؿ  ،اً كترونيال األبناءتواصؿ مع لم أسريجروب  انشاء عمي اإلنترنت،

الحرص مشاركتيـ ممارسة األلعاب اإللكترونية، و الجروبات التي ينضموف ليا إلكترونيًا، 
ينشرونو عمى مواقع التواصؿ اإلجتماعي لحماية محتواىـ مشاركتيـ في اختيار ما عمى 

وتبصيرىـ بأىمية تعريؼ األـ بمف يطمب منيـ الصداقة عبر مواقع التواصؿ  اإلفتراضي،
 (.18(، والصغري )54وكانت الدرجة العظمي ) اإلجتماعي.

 (15عمى ) ستراتيجيةاإلت ىذه إشتمم: اإلحتواء العاطفي والدعم األسري إستراتيجية-
وتفيـ مشاعره بعقبلنية، وأخطاؤه  بفاحتواء مشاكؿ اإل خمسة عشر عبارة تعبر عف

لمعالجة ، ودعمو حناف وتشابؾ األيدي والعناؽب وممسبواحتوائيا وانفعاالتو واستيعابيا، 
 اإلبفتعزيز ثقة ، والحرص عمى وعدـ مواجيتيا باإلساءة المفظية والجسدية خطاءةأ

التصريح لئلبف بالفخر  ،غير المعتاده وموكياتوس همشاعر و  هأفكار ، احتواء بنفسو
عمي تجربة  وعيشج، تتحقيؽ اىدافو المتعددهو والثناء عميو، مساندتو في تبشخصي

ودعمو تعزيز مبادراتو اإليجابية تشجيعًا لو، والوقوؼ بجانبو بيا،  األشياء الجديدة
قدر مف الحرية غير المطمقة لمتصرؼ في المواقؼ  ومنحبتنمية مياراتو وقدراتو، 

 (.15(، والصغري )45وكانت الدرجة العظمي ) .المختمفة
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ثبلثة ( 33عمي ) البعداشتمؿ ىذا : السمبية المواجية إستراتيجيات الثاني5 البعد
 البعدىذا يتضمف  و، (33(، والصغري )99وكانت الدرجة العظمي )، وثبلثوف عبارة

 : التالية ستراتيجياتاإل
( ثمانى 18عمى ) ستراتيجيةاإل: إشتممت ىذه الضبط الوالدي المتذبذب إستراتيجية-

معاقبة اإلبف عمي امور معينة في وقت ما والتغاضي عنيا وقت عشر عبارة تعبر عف 
آخر، الموافقة ألحد األبناء عمي شيء ورفض نفس الشيء لئلبف اآلخر، الطمب مف 

عمي شيء  األبناءخري، معاقبة احد أمور أاألبناء تحري الصدؽ وتوبيخيـ إف قالوه في 
 اشتراط العطاء فقط إال إذا فعؿ االبف ماتراه األـ مناسبًا،  اآلخر، األخوتقبمو مف ما 

، التعبير عف مشاعر الحب عند فعؿ الصواب فقط والمبالغة في العقاب عند فعؿ الخطأ
في جميع ، التدخؿ نفسيا في وقت آخر وتقبؿألمور معينة  عدـ الوفاء بالوعود، الثوراف

، عمي االستقبللية ـمف تشجيعي لي بالرغـ األبناء وفرض الرأي عمييـتفاصيؿ حياة 
 طمبات المرفوضةالعمي المبالغة في االىتماـ باألبناء أماـ اآلخريف فقط ، الموافقة 

 (.18(، والصغري )54نت الدرجة العظمي )وكا. الحاحومسبقًا تخمصًا مف 
( خمسة عشر 15عمى )  ستراتيجيةاإل: إشتممت ىذه والتفكير السمبيالنقد ممارسة -

وصفو بكممات يكرىيا وقت غضبيا باستمرار، توجيو األـ الموـ لبلبف عبارة تعبر عف 
، باألخطاء التي ارتكبيا سابقاً ، تذكيره منو توبيخو أماـ اآلخريف عمي تصرفاتو الخاطئة

 التغيرات، انتقاد خواتو واقرانوأب وتصرفاتبو، مقارنة السمبية  الجوانبعمي التركيز دومًا 
اإلبف أو تقبؿ عيوب ، عدـ بفترة المراىقة والتي طرأت عمي النفسية والجسدية والسموكية

منو لعدـ الثقة بقدرتو عمى تحمؿ في طمب اي شيء إخفاقو بأمر ما، والتردد في طمب 
 (.15(، والصغري )45وكانت الدرجة العظمي )المسئولية. 

في ستبياف في صورتو النيائية اإلعدد أ :اإلغتراب األسرى لدى األبناءإستبيان  -7
لئلغتراب  ةاإلجرائي المصطمحات العممية والمفاىيـفي ضوء و  ،الدراسات السابقة إطار

لمتعبير ليا عف  مف أصدقاء ابنة الباحثة وباإلستماع لبعض األبناء، األسري لممراىقيف
في وضع عبارات  ساعد مما، ليا واالنتماء الوالءو  األمافسريا وشعورىـ بفقد اغترابيـ أ

، وتضمف لما ينتاب المراىقيف مف مشاعر إغترابيةاالستبياف بحيث تكوف محاكية 
مستوى وأربعوف عبارة خبرية تقيس  سبعة( 47في صورتو النيائية عمي )اإلستبياف 
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، دائماً ) خيارات ة، وتتحدد استجاباتيـ عمييا وفؽ ثبلثاإلغتراب األسرى لدى األبناء
( إلتجاه 3، 2، 1)و، السمبي( إلتجاه العبارة 1، 2، 3) ةمتصم أوزافأحيانا، ال( عمي 

، ووضعت درجات كمية الستجابات أفراد العينة، حيث كانت الدرجة اإليجابيةالعبارة 
النسبة المئوية المطمقة، كما طريقة وباتباع  (،42(، والدرجة الصغري )126العظمي )

 ثبلث مستويات: اإلستبياف ككؿ ومحاوره إلى قسيـ مستوىتـ تتـ توضيحو مسبقًا، 
( تقسيم مستويات محاور االستبيان 3ويوضح جدول )، مرتفع -متوسط  -منخفض
  األسري5 اإلغترابوفيما يمي عرضًا تفصيميًا لمحاور  ،واإلجمالي

 

تعبر  عشر عبارة  سبعة( 17اشتمؿ عمي ): التمرد والالمعيارية األسريةالمحور األول5 
مف يعارضو  إلقاء اإلبف المـو عمي اآلخريف في حاؿ الفشؿ في شيء ما، مياجمةعف 

قارب...( عف آراء ومعتقدات األ، أحد يؿ آراء ومعتقدات اآلخريف )األصدقاءبشدة، تفض
والديو، رفض المعايير والقوانيف التي تفرضيا عميو األسرة، اإليماف بالحرية المطمقة في 

أفكار ميما كانت، اإلعتقاد بأف القوة ىي المعيارًا الرئيسي لحصوؿ  إعتناؽ أي قيـ أو
حدده لو والدتو مف مواعيد لمعودة إلي المنزؿ، نظرتو بما ت وساف عمى ما يريد، عدـ التزماإلن

عمى قيـ  لتربية، ورفضو األفكار والديو بالتقميدية المتحجرة التي ال تتماشى مع أفكار جيمو
أف الطرؽ الممتوية أسيؿ الطرؽ لتحقيؽ ، اعتقاده بال يمتـز بيا ومبادئ أصبح المجتمع

 العظمي، وكانت الدرجة اإلجتماعات األسرية دوف اإلستئذاف مف اآلخريف، مغادرة النجاح
 .(17(، والصغري )51)

عشر  خمسة( 15اشتمؿ عمي ): اإلنسحابية وضعف الوالء األسري 5يالمحور الثان
تجنب اإلبف التعامؿ مع أفراد أسرتو لتفادي المشاكؿ األسرية، تيربو مف عبارة تعبر عف 

المشاركة في المناسبات العائمية أو تنفيذ المياـ األسرية الموكمة لو، شعوره بأف غيابو ال 
حداث أو أزمات، اإلىتماـ أيؤثر في أفراد األسرة، عدـ اإلكتراث بما تمر بو األسرة مف 

نحو العزلة والجموس عمي  وتجاىإصمحة باقي أفراد األسرة، بمصمحتو بغض النظر عف م
 أسرتومواقع التواصؿ اإلجتماعي بداًل مف الجموس مع األسرة، عدـ السعي واإلىتماـ بنيؿ 

اتجنب القياـ بأي عمؿ األسرة، أفراد وبيف  بينومشتركة  إىتمامات ، عدـ وجودمكانة أفضؿ
 (.15(، والصغري )45الدرجة العظمي )وكانت  و مسئولية فشمو،يمخوفًا مف تحم
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عشر عبارة تعبر عف  خمسة( 15اشتمؿ عمي )5 األسري األمانفقدان المحور الثالث5 
باألسرة ، تجنب البوح ألى أحد مف األسرة بأسرتو، الخوؼ  األمافافتقاد الشعور بالحب و 

والديو لعدـ الحديث الحديث مع مف مف مصارحة والديو عندما تواجيو مشكمة ما، الخوؼ 
، عدـ الشعور بأف أسرتو سندًا لو في الصعاب، اإلفتقاد لترابط العبلقات تفيميـ لمشاعره

 األسري، الخوؼ مف ممارسة ىواياتو المحببة لوباالطمئناف بيف أفراد أسرتو ، عدـ الشعور 
عمى  وفي قدرة والدي توثق و لو، وعدـخوفًا مف تعنيؼ والدت وفوؽ طاقت وتحممو، أماـ والدي

 (.15(، والصغري )45وكانت الدرجة العظمي )، واجتياز أي مشكمة  تواجي
 : تقنين أدوات الدراسة

 أواًل5 حساب صدق اإلستبيان5 
  validity content5)صدق المحتوى ) -)أ(

مواجيػة صػراع  إسػتراتيجياتلمتأكػد مػف صػدؽ المحتػوى تػـ عػرض اإلسػتبياناف )
( مػػف 9األسػػري( فػػي صػػورتيما األوليػػة إلكترونيػػًا عمػػى عػػدد ) اإلغتػػراب، فجػػوة األجيػػاؿ

األساتذة المحكميف أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ إدارة المنزؿ بكمية اإلقتصاد المنزلي 
بجامعػػة الزقػػازيؽ،  التربيػػة، الزراعػػة والتربيػػة النوعيػػة ات، وكميػػ، حمػػوافبجامعػػة المنوفيػػة

وقػػد تػػػـ إجػػػراء  ٪97إلػػػي  ٪94وبمغػػت نسػػػبة اتفػػاؽ المحكمػػػيف عمػػي اإلسػػػتبياف مػػػا بػػيف 
 .بعض التعديبلت عمى صياغة بعض العبارات، وظؿ المجموع الكمي لمعبارات كما ىو

 

 صدق اإلتساق الداخمي5 -)ب(
 األميػػاتلحسػػابو تػػـ تطبيػػؽ اإلسػػتبياناف الكترونيػػًا عمػػي عينػػة اسػػتطبلعية مػػف  

معالجتيا إحصػائيًا، وحسػاب معامػؿ اإلرتبػاط و ، وبعد رصد النتائج أـ( 30بمغ عددىف )
دالػة  بيف المحاور والدرجة الكمية لكؿ مػف اإلسػتبيانيف، وتبػيف أف جميعيػا كانػت بيرسوف

اإلتسػػػاؽ الػػػداخمي لعبػػػارات اإلسػػػتبيانيف، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى 0.001إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى 
 :(1ذلؾ بالجدوؿ )ضح باستخداميما في البحث الحالي، ويو ويسمح لمباحثة 
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 ي( قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل محور والدرجة الكمية إلستبيان2جدول)
 ( 72ن= ) األسري بمحاورهاإلغتراب و بأبعادىا  مواجية صراع فجوة األجيال إستراتيجيات

د
جٛب

عزشارٛ
إ

 
ٓخ 

ج
ٕا

ي
جٛبل

أل
جٕح ا

ع ف
صشا

 
 اإلعزجٛبٌ

ػذد 
 انؼجبساد

يؼبيم 
 االسرجبط

يغزٕٖ 
 انذالنخ

إعزشارٛجبد 
انًٕاجٓخ 
 اإلٚجبثٛخ

 35338 ***359.0 81 ثُبء انصذالخ ٔانزٕاصم انشلًٙ
 35338 ***359.0 .8 اإلحزٕاء انؼبطفٙ ٔانذػى األعش٘

 35338 **..359 00 اإلجًبنٗ
إعزشارٛجبد 
انًٕاجٓخ 

 انغهجٛخ

 35338 ***.3579 81 انًززثزةانضجظ انٕانذ٘ 
 35338 ***.3590 .8 ٔانزفكٛش انغهجٙانُمذ 

 35338 ***359.0 00 االجًبنٗ

ة 
غزشا

إل
ا

 
٘

عش
أل
ا

 35338 ***..351 87 انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ األعشٚخ 
 35338 ***35900 .8 اإلَغحبثٛخ ٔضؼف انٕالء األعش٘

 35338 ***35178 .8 األعش٘ األيبٌفمذاٌ 

-Alphaألفا كرونباخ : تـ إستخداـ معامؿ Reliability االستبيانثانيا5 حساب ثبات 
Cronbach  ،:ومعامؿ التجزئة النصفية لحساب معامؿ الثبات كما ىو موضح بالجدوؿ التالي  

 ثأثؼبدِ يٕاجٓخ صشاع فجٕح األجٛبل إعزشارٛجٛبد ٙ( لٛى يؼبيم انضجبد إلعزجٛب0َجذٔل ) 

 (03ٌ= ) األعش٘ ثًحبٔسِ اإلغزشاةٔ

د
جٛب

عزشارٛ
إ

 
ع 

صشا
ٓخ 

ج
ٕا

ي
جٛبل

أل
ٕح ا

ج
ف

 

ػذد  اإلعزجٛبٌ
 انؼجبساد

يؼبيم 
أنفب 

 كشَٔجبخ

يؼبيم اسرجبط انزجضئخ 
 انُصفٛخ

 -عجٛشيبٌ
 جزًبٌ ثشأٌ

إعزشارٛجبد 
انًٕاجٓخ 
 اإلٚجبثٛخ

 .3510 351.0 .3519 81 ثُبء انصذالخ ٔانزٕاصم انشلًٙ
 ..359 ..359 ..359 .8 انؼبطفٙ ٔانذػى األعش٘اإلحزٕاء 

 35900 ..359 ..359 00 اإلجًبنٗ
إعزشارٛجبد 
انًٕاجٓخ 

 انغهجٛخ

 35138 .3513 35930 81 انضجظ انٕانذ٘ انًززثزة
 351.0 35111 359.0 .8 ٔانزفكٛش انغهجٙانُمذ 

 .3579 35138 359.7 00 اإلجًبنٗ
 35983 35980 .3597 .. عزشارٛجٛبداإل إجًبنٗ

ة 
غزشا

إل
ا

 
٘

عش
أل
ا

 35713 35718 .3511 87 انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ األعشٚخ 
 .3590 35908 35193 .8 اإلَغحبثٛخ ٔضؼف انٕالء األعش٘

 ..351 35170 .3593 .8 األعش٘ األيبٌفمذاٌ 
 ..351 ..351 359.3 7. اإلجًبنٗ

التجزئة النصفية  –ت ثبات ألفا كرونباخ قيـ معامبل جميع أف( 2يتضح مف جدوؿ )
معامؿ جتماف( لممحاور واإلستبيانيف كانت مرتفعة، مما يؤكد ثبات  -)معامؿ سبيرماف

 .اإلستبيانيف وصبلحيتيما لمتطبيؽ بالبحث الحالي 
تـ إجراء المعالجات اإلحصائية باستخداـ برنامج  خامسًا 5األساليب اإلحصائية5

(Spss.) كشؼ العبلقة بيف متغيرات الدراسة مل التاليةاألساليب اإلحصائية ، استخدمت
الحسابي واإلنحراؼ  المئوية، الوزف النسبي، والمتوسطواختبار صحة الفروض: النسب 

 T-testاختبار  -بيرسوف وألفا كرونباخ ارتباط معامؿ  - المتوسط المرجح -المعياري
لممقارنات  LSDاختبار  - (One Way ANOVA)تحميؿ التبايف أحادي اإلتجاه -

 .معامؿ اإلنحدار الخطي –المتعددة 
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 النتائج والمناق ة
 وصف المتغيرات المتعمقة بخصائص عينة البحث5أوال5نتائج خصائص العينة5 

 ػُٛخ انجحش ٔفمب نهخصبئص االجزًبػٛخ ٔااللزصبدٚخ نأليٓبد( انزٕصٚغ انُغجٙ 0جذٔل )
 

 ٪ انؼذد َٕع انًشاْك ٪ انؼذد األوػًم  ٪ انؼذد يكبٌ انغكٍ
 .035 7. ركش .95. 807 ال رؼًم 053. 800 سٚف
 .795 810 أَضٗ .35. 90 رؼًم 753. 831 حضش

 83353 003 اإلجًبنٗ 83353 003 اإلجًبنٗ 83353 003 اإلجًبنٗ

 ٪ انؼذد األورؼهٛى 
فبسق انؼًش ثٍٛ األو 

 ٔاالثٍ
 ٪ انؼذد

ػذد أفشاد 
 األعشح

 ٪ انؼذد

 رؼهٛى يُخفض
 )اثزذائٙ /اػذادٖ(

 8857 07 أفشاد .ألم يٍ .005 .7 عُخ 03ألم يٍ  0150 11

 رؼهٛى يزٕعظ
  (فُٙ/ صبَٕ٘) 

 51.. 830 أفراد 6-5 359. 887 عُخ 03> -03 .005 0.

 رؼهٛى يشرفغ
جبيؼٙ / فٕق )

 (انجبيؼٙ
 .05. 833 أفشاد فأكضش 7 .8.5 01 فأكضش عُخ 03 0958 93

 83353 003 اإلجًبنٗ 83353 003 اإلجًبنٗ 83353 003 ٗاإلجًبن

 ٪ انؼذد يزٕعظ انذخم انشٓشٖ نألعشح
رشرٛت انًشاْك 

 ثٍٛ األخِٕ
 ٪ انؼذد

 0150 .. األٔل 0.50 79 ج0333ُّٛألم يٍ 
 0050 .7 األٔعظ .005 .7 333.> -0333
 0751 17 األخٛش .0.5 8. 333.> -333.

 857 . انٕحٛذ .5. .8 فأكضش 333.
 83353 003 اإلجًبنٗ 83353 003 اإلجًبنٗ

 مػف حيػث بيئػة السػكف األميػاتتقارب نسب توزيػع ( 3أوضحت النتائج الواردة بجدوؿ) 
 كمػا كػاف ،فػي الحضػر ممػف يقػيمف٪ 47، مقابؿ ٪53في الريؼ بنسبة  اإلقامةما بيف 

 ، يعممػفال مػنيف  ٪40.4مقابػؿ  ؛٪ 59.6بنسػبة مػنيف عػامبلت نصػؼ الما يزيػد عػف 
، المػؤىبلت التعميميػة المرتفعػة اتذو ل٪ 39.1تراوحت بيف  ليفأما المستويات التعميمية 

تػػػراوح عػػػدد أفػػػراد أسػػػر عينػػػػة و توسػػػطة، لمػػػؤىبلت التعميميػػػة الما لػػػذوات٪ 22.6 مقابػػػؿ
نسػبة  كانػت، بينمػا ٪11.7( بنسبة  أفراد 5أقؿ مفالبحث ما بيف األسر صغيرة العدد )

 غالبية عينػة الدراسػة فػي فئػة وقعتوقد   (،أفراد 6-5)لؤلسر متوسطة العدد  ٪ 44.8
وبالنسػبة  .٪ لذوي الػدخوؿ المرتفعػة6.5مقابؿ نسبة ؛ ٪59.1بنسبة  الدخوؿ المتوسطة

نػػاث مػػف اإل عينػػة الدراسػػة األميػػاتأبنػػاء  أكثػػر مػػف ثبلثػػة أربػػاعتبػػيف أف  نػػوع المراىػػؽل
 ترتيػػب المراىػػؽ بػػيف اخوتػػومػػف الػػذكور، كمػػا تػػوزع  ٪20.4بينمػػا كػػاف ، ٪79.6بنسػػبة 

نصػػؼ أف  اتضػػحوقػػد الوحيػػد لػػؤلـ،  لئلبػػف ٪1.7بػػف األخيػػر، ئلل ٪37.8فكػػاف بنسػػبة 
سػنة(  30>-20عينة الدراسة تقريبًا يتراوح فارؽ العمر بيػنيف وبػيف أبنػائيف المػراىقيف )

 (.فأكثر سنة 30لبلتي يتراوح الفارؽ بينيـ ) ٪16.5مقابؿ  ؛٪50.9بنسبة بمغت 
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 5الفجوات الجيمية المولدة لصراع األجيال بين األم والمراىق نوعية -
 .الفجوات الجيمية المولدة لصراع األجيال بين األم والمراىق نوعية( 4جدول )

 َٕػٛخ انفجٕاد
انًزٕعظ  ال أٔافك يحبٚذ أٔافك

 ٪ انؼذد ٪ انؼذد ٪ انؼذد انًشجح

الفارق الخي حخكىن وخيجت انفجٕح انشلًٛخ  -8

المفخقر للقذرة  األمهاثالكبير بيه جيل 

والمهارة في اسخخذام اإلوخروج وبرامجه 

وحطبيقاحه وبيه جيل األبىاء البارع في 

 .اسخخذامه

807 .95. 11 0150 . 050 9157 

الخي حخكىن وخيجت انفجٕح انفكشٚخ  -0

اإلخخالف بيه االفكار والمعخقذاث الراسخت في 

 5األمهاث وجيل األبىاء جيل

807 .95. .3 0857 .0 8157 9050 

الخي حخكىن انفجٕح انًؼٛشٛخ أٔ انًُطٛخ  -0

وخيجت الخبايه الكبير في اسلىب وومط معيشت 

األمهاث عه األبىاء فيما يخعلك بالىىم واألكل 

  واللبس ... إلخ

.. 005. 97 .050 79 0.50 705. 

وخيجت الخبايه بيه الحادثت انفجٕح انضمبفٛخ  -.

ثقافت األمهاث واألبىاء والخي حظهر في 

والمصطلحاث  اإلخخالف في اللهجت السائذة

الغريبت )فراوكى(، الخقاليذ والعاداث واألحذاد 

 السياسيت.

.8 0050 79 0.50 833 .05. .15. 

أنواع الفجوات الجيمية المولدة لمصراع بيف  أكثر ( أف4) النتائج الواردة بجدوؿبينت 
يا، آلياتالتكنولوجيا الحديثة ب التي أحدثتيا الرقميةالفجوة  ىيوالمراىقيف  األمياتجيمي 

المفتقر لمقدرة  أداة الجيؿ الجديد أكثر مما ىي في أيدي الجيؿ القديـالتي أصبحت و 
الفجوة ، الفجوة الفكرية تبلىادرجة،  98.7بمتوسط مرجح  استخدامياوالميارة في 

 68.5درجة،  72.5 درجة، 92.3وأخيرًا الفجوة الثقافية  بمتوسط مرجح  المعيشية
 .درجة عمى الترتيب

(، 13: 2005ويتفؽ مع ذلؾ ما أوضحو كؿ مف نبيؿ عمى ونادية حجازي )   
تعتبر  الرقميةوالتي أشارت أف الفجوة  (51: 2020) ، براءة كوشؾ(2008وليد ىيكؿ )

حيث تؤدي إلى  فجوة الفجوات لكونيا تحمؿ في رحميا كؿ بذور التخمؼ المجتمعي،
مما  تغير الموروثات الثقافية والقيـ والتقاليد االجتماعية بموروثات أخرى أكثر انفتاحاً 

 . وحدتوبيف الجيميف في تكويف الصراع  يسيـ
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 5"األميات"كما تدركيا  والمراىقبين األم  المواقف المولدة لمصراعأكثر  -
 5والمراىؽبيف األـ  المواقؼ المولدة لمصراعأكثر ( .جذٔل ) 

 انًٕالف
انًزٕعظ  ال أٔافك يحبٚذ أٔافك

 ٪ انؼذد ٪ انؼذد ٪ انؼذد انًشجح

يًبسعخ ثؼض انغهٕكٛبد انًُحشفخ )ششة 

البيخ  -انكزة -عشلخ أيٕال انٕانذٍٚ -انغجبئش

رصفح  -االخشػاللخ غٛش يؼهُخ يغ انجُظ 

 انًٕالغ اإلثبحٛخ555(

021 22.2 01 20.0 21 20.2 ...8 

 2.2. 02.2 80 28.2 028 81.3 20 رحذس االثٍ ثإعهٕة غٛش الئك يغ االو 5

 2..2 03.0 2. 20.0 023 8..2 20 جهٕط االثُبء نغبػبد طٕٚهخ ػهٗ االَزشَذ

انزأخش ػٍ انٕلذ انًحذد نشجٕع اإلثٍ إنٗ 

 انًُضل
30 83.0 22 2... .2 82.2 2..2 

ػذو اْزًبيّ ثًصهحخ انزًشكض حٕل رارّ فمظ ٔ

 األعشح 
20 81.3 .0 82.2 2. 88.3 22.2 

اعزخذاو اإلثٍ اعهٕة اناليجبالح انًزؼًذ )ػذو 

انزًزًخ انغُبئٛخ اصُبء نٕو االو  -االْزًبو ثكالو االو

 ن55ّ(

81 08 0.. 0..8 22 22.0 28 

 22.8 22 02 ..22 082 02.2 80 اسرذاء يالثظ غٛش يُبعجخ نهؼبداد ٔانزمبنٛذ 

اعزخذاو أنفبظ غٛش داسجخ ػهٗ صمبفزُب انهغٕٚخ 

 فكك555( -)اشطب
.8 0..2 01 20.0 022 22.2 02.2 

 02.2 ..1. 38 22 080 2.0 0 كضشح رُبٔل انٕججبد انغشٚؼخ ػٍ طؼبو انًُضل

 2..2 20.8 .00 8... 012 8.. 01 انًٓشجبَبد ٔانشاةكضشح عًبع أغبَٙ 

 والمحدثة لمصراعالمواقؼ المثيرة لمخبلؼ أكثر ( أف 5) أوضحت النتائج الواردة بجدوؿ
بمتوسط مرجح لبعض السموكيات المنحرفة  ممارسة األبناء ىو المراىؽ بيف األـ واالبف

 82.5بمتوسط مرجح  تمى ذلؾ تحدث اإلبف بإسموب غير الئؽ مع األـ درجة، 88.3
جموس االبناء لساعات  ثـ ،(91: 2013وذلؾ ما أكدتو دراسة زينب مرغاد )درجة 

ذلؾ بسمة عودة وخيرت المياجي  ويؤكد، 78.5بمتوسط مرجح  طويمة عمى االنترنت
( التي أوضحت أف التقدـ التكنولوجي أحدث انقسامات وصراعات بيف 727: 2019)

التأخر عف الوقت المحدد لرجوع الية توجاء بالمرتبة ال، الجيميف داخؿ األسرة الواحدة
: 2020وتتفؽ مع ذلؾ دراسة براءة كوشؾ ) 78.2بمتوسط مرجح   اإلبف إلى المنزؿ

ف عودة االبف لممنزؿ متأخرًا عف الميعاد المتفؽ عميو قد يكوف مف أسباب ( أ59
ـ اىتمامو عدالتمركز حوؿ ذاتو فقط و ، ثـ واألبناء األمياتالصراع والخبلؼ بيف 
تعدي في ( 522: 2020إيماف دراز ) ويتفؽ ذلؾ مع ،75.5بمصمحة األسرة بمتوسط 

 بأنفسيـ اىتمامات ومصالح األسرة. المراىقيف اىتمامات
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 :"كما يدركيا األبناء" باإلغترابتدفع اإلبن لم عور األسباب التي -
 ثبإلغزشاة األعش5ٖرذفغ اإلثٍ نهشؼٕس األعجبة انزٗ ( .جذٔل )  

 األعجبة
انًزٕعظ  ال أٔافك يحبٚذ أٔافك

 ٪ انؼذد ٪ انؼذد ٪ انؼذد انًشجح

 .2 ..22 .0 1.3. .3 80.8 22 انضٔجٛخ ثٍٛ انٕانذ5ٍٚكضشح انشجبس ٔانخالفبد 

 22.2 ..82 0. 8..2 02 8..8 23 ػذو رفٓى انٕانذٍٚ نطجٛؼخ انًشحهخ انزٙ ًَش ثٓب

اْزًبو انٕانذٍٚ ثبنًزاكشح فمظ ٔرحجًُٛب ػٍ 

 اكزشبف انؼبنى ثزجبسثُب
23 22.2 012 ...8 03 81 22 

 2..2 2..2 00 8... 000 28 28 اَشغبل انٕانذٍٚ ػٍ األثُبء
يمبسَخ ٔانذرٙ نٙ ثأصذلبئٙ ٔألبسثٙ يًٍ رشاْى 

 أكضش َجبحبً يُٙ 5
0. 22.. .2 82.. 23 8..8 2..2 

 .2 8.2. 011 21 0. 82.2 .. جهٕعُب نغبػبد طٕٚهخ ػهٗ االَزشَذ

 28.8 2.0. .3 28.2 .2 88.3 .2 ػذو الزُبع انٕانذٍٚ ثأٌ انضيٍ ٔانًؼزمذاد لذ رغٛشد

 20.2 ..1. 38 82.2 .2 ..22 08 افشاط انٕانذٍٚ يؼٙ فٙ انهٕو ٔانؼمبة ٔانزغهظ  

 ..00 8... 000 23.0 02 22.0 22 ػذو اػطبء انٕانذٍٚ انضمخ انكبفٛخ نألثُبء

 02.2 0.2. 30 80.2 .2 20.2 21 َظشح انٕانذٍٚ نإلثٍ ثأَّ شخص ال ٚؼزًذ ػهّٛ

 02.8 08.2 0.0 ..01 .2 20.0 01 ثٍٛ اإلخٕح رفشلخ انٕانذٍٚ أٔ أحذْى فٙ انًؼبيهخ

باإلغتراب  تدفع اإلبف لمشعور أكثر األسباب التى  ( أف6) أوضحت النتائج بجدوؿ 
فحسب  درجة، 78بمتوسط مرجح كثرة الشجار والخبلفات الزوجية بيف الوالديف األسرى 

أف البيئات العائمية التي تستخدـ فييا   Leidy,et al (2010: 252)ما أشار لو
الزوجيف أساليب تصادمية عنيفة تزداد فييا فرص اإلغتراب وظيور السموكيات غير 

، األبناء مر بيايديف لطبيعة المرحمة التي عدـ تفيـ الوالتمى ذلؾ  .التوافقية لدي األبناء
انشغاؿ الوالديف عف ، خرىيمييا اىتماـ الوالديف بالمذاكرة فقط واىماؿ باقي النواحي األ

 74، 75، 75.5بمتوسط مرجح  ، جموس األبناء لساعات طويمة عمى االنترنتاألبناء
( أف تفيـ الوالديف طبيعة 20: 2010) بكارويشير عبد الكريـ  .درجة عمى التوالي

 توافقية.إعداد أبناء ذو شخصية لو دور في  التي يمر بيا أبناؤىـ  المرحمة
 ىؿ أف كؿ ما ييتـ بو والدي ىو اف -األبناء سؤاًل خطيرًا  وجدافيراود ذلؾ بو    

لما  –غير مراعييف لما أحبو أو أكره  !!بللي ما أخفقا في تحقيقو بالماضي؟يحققا مف خ
قد أعانيو مف ضغط وعب تعميمي خاصة في ظؿ ما نمر بو مف ضبابية وعشوائية 

( والتي 12 :2016) محمد عسيري ويتفؽ ذلؾ مع دراسة .وتخبط في القرارات التعميمية
واألبناء مف األسباب التي تسيـ في اتساع الفجوة  اآلباءأوضحت أف اىماؿ الحوار بيف 

كما يتفؽ مع دراسة أشواؽ شيتوي  ،بيف الجيميف وانسحاب األبناء مف أنشطة االسرة
أف لشبكات التواصؿ  (317: 2020، سمطاف العنزي )(189: 2019وآخروف )

 :2020لذا توصي دراسة حسيف العمري ) االجتماعي تأثير قوي في اغتراب أبناءنا،
( برفع مستوى الوعى األسري لموالديف بضرورة تخصيص جزء كافي مف أوقاتيـ 182

 لؤلبناء وعدـ االنشغاؿ عنيـ بما يحقؽ التواصؿ والصداقة اإليجابية معيـ.
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 5عينة البحث وفقا إلستجابتين عمي أدوات الدراسة األميات مستوياتثانيًا5 نتائج وصف 
 5 بأبعادىا مواجية صراع فجوة األجيال ستراتيجياتإلل األمياتممارسة مستويات وصف  -
مواجيـة صـراع  سـتراتيجياتإل نتيممارسـعينة البحث وفقا لمستوي  لألمياتالتوزيع النسبي  (2جدول ) 

 072ن =  بعدوالوزن النسبي لكل  فجوة األجيال

ممارسة إجمالي ( التبايف في نسب مستويات 7القيـ الرقمية بجدوؿ )أوضحت 
 ٪35.2، فكانت النسبة األعمي مواجية صراع فجوة األجياؿ ستراتيجياتإل األميات

فى  ،ةالممارسة المنخفضلذوات  ٪33.0نسبة  تمتيا، الممارسة المتوسطةلصالح ذوات 
ىذا وقد أوضحت  .٪31.7نحو  ةذوات الممارسة المرتفع األمياتنسبة  تحيف بمغ

اإلستراتجيات البلتي في  تختمفف األمياتنسب األوزاف النسبية الواردة بالجدوؿ أف 

يٕاجٓخ صشاع  إعزشارٛجٛبد
 فجٕح األجٛبل

 انؼذد يغزٕ٘ انًًبسعخ
انُغجخ 
 انًئٕٚخ

انٕصٌ 
 انُغجٗ

 %
نهٕصٌ 
 انُغجٙ

 انزشرٛت

 إعزشارٛجٛبد
 انًٕاجٓخ
 اإلٚجبثٛخ

ثُبء انصذالخ 
 ٔانزٕاصم انشلًٙ

 0.50 18 (07ألم يٍ يُخفض)

 انضبنش 0.59% .7
 0850 70 (01>07يزٕعظ )

 .005 77 فأكضش( 01يشرفغ )

 83350 003 اإلجًبنٙ

اإلحزٕاء انؼبطفٙ 
 ٔانذػى األعش٘

 .05. 91 (00ألم يٍ يُخفض )

 انشاثغ %.0.5 .7.5
 .035 7. (00>00يزٕعظ )

 07 .1 فأكضش(5 00يشرفغ )

 83350 003 اإلجًبنٙ

إجًبنٙ 
 عزشارٛجٛبداإل

 اإلٚجبثٛخ

 0.57 10 (3.ألم يٍ يُخفض )

7.50 
 03 9. (73>3.يزٕعظ )

 0.50 79 فأكضش(5 73يشرفغ )

 83350 003 اإلجًبنٙ

 إعزشارٛجٛبد
 انًٕاجٓخ
 انغهجٛخ

انضجظ انٕانذ٘ 
 انًززثزة

 0059 71 (07ألم يٍ يُخفض)

 األٔل %.0.5 71
 0157 .. (01>07يزٕعظ )

 .075 .1 فأكضش( 01يشرفغ )

 83350 003 اإلجًبنٙ

انُمذ ٔانزفكٛش 
 انغهجٙ

 0150 11 (00ألم يٍ يُخفض )

 انضبَٙ 0.50% 7750
 0050 8. (00>00يزٕعظ )

 .095 98 فأكضش(5 00يشرفغ )

 83350 003 اإلجًبنٙ

إجًبنٙ 
 عزشارٛجٛبداإل

 انغهجٛخ

 .095 1. (3.ألم يٍ يُخفض )

1350 
 0857 70 (73>3.يزٕعظ )

 0157 19 فأكضش(5 73يشرفغ )

 83353 003 اإلجًبنٙ

يٕاجٓخ  إعزشارٛجٛبد إجًبنٗ 
 صشاع فجٕح األجٛبل

 00 .7 ( 99ألم يٍ يُخفض )

0375. 83353 
 0.50 18 (809>99يزٕعظ )

 0857 70 فأكضش(5 809يشرفغ )

 83353 003 اإلجًبنٙ
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 إلى بعضيف، حيث يذىب تتبعنيا في مواجية صراع األجياؿ مع ابنائيف المراىقيف
المرتبة األولي التي احتمت ، و الضبط الوالدي المتذبذب إستراتيجيةكالممارسات السمبية 

 النقد والتفكير السمبي، إستراتيجية بالمرتبة الثانية ايتتم ،ستراتيجياتاإلبيف باقي 
السمبية عف  االمتضح فيما تمارسو االـ مف إساءة لفظية أو فكرية نابعة مف تصوراتي

، %36.5برىف عمى ذلؾ نتائج الدراسة الوصفية الحالية والتي أوضحت أف ما و ، ابنيا
ص ال يمكف اشخأ بأنيـ يـاألميات يرون األبناء أكدوا أف مف% عمى الترتيب 32.2

بينما كانت ممارسات  .، مما يدفعيف لممبالغة في النقد والموـ ألبنائيفـاالعتماد عميي
 إستراتيجيةاإليجابية ىي األقؿ شيوعًا بيف ممارساتيا حيث احتمت  ستراتيجياتاألـ لئل

واألخيرة في المرتبة الرابعة  تجاء، وقد المرتبة الثالثة ميبناء الصداقة والتواصؿ الرق
مقدرة لكؿ ال وذلؾ وفقًا لؤلوزاف النسبيةاإلحتواء العاطفي والدعـ األسري،  إستراتيجية

ويتفؽ ذلؾ مع دراسة  .٪ عمي الترتيب24.4٪، 24.9٪، 25.3٪، 25.5منيما بػنسبة 
اإلساءة المفظية والجسدية كانت ( والتي أوضحت أف 81: 2021نادية الغامدي )

 .األمياتاألكثر اتباعًا مف قبؿ 
 

عينة البحث ذوات  األميات% مف 68.3أف حوالي مما سبؽ  ومف المبلحظ 
كانت ، وقد األجياؿفجوة مواجية صراع  ستراتيجياتإل ممارسة منخفضة ومتوسطة

واألكثر اعتيادية في األعـ  لصراع فجوة األجياؿ ىي السمبية المواجية إستراتيجيات
ذلؾ  باتخاذبدوره يعتبر صيحة إنذار ورسالة خطر تنذر  وذلؾ تعامؿ األـ مع اإلبف،

بف المراىؽ بعض السموكيات المضادة البل توافقية، في محاولة منو لمتكيؼ السمبي اإل
كؿ  وذلؾ يأتي مؤكدًا لما أشارت لو دراسة، مع الممارسات السمبية لؤلـ في التعامؿ معو

أف  (312: 2016تغريد بركات ) ،(4: 2013) منصور بف زاىي، سارة بف خيرة مف
عف غير قصد فى كثير مف األخطاء  الوالديف يوقع السبية الممارسات الوالدية شيوع
 ة أبنائيـ المراىقيف.مصدر تيديد يناؿ مف شخصي قد تشكؿالتى 

مما يستوجب منا كباحثيف في تخصص إدارة المنزؿ، معنييف بدراسة العبلقات 
 مف شأنيا تعزيز المواجية اإليجابية لدى األميات. إستراتيجيةقتراح إاألسرية 
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0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 بمحاوره5المراىقين اإلغتراب األسري لدى األبناء وصف مستويات  -
األسري والوزن النسبي غتراب عينة البحث وفقا لمستوي اإل لألبناء المراىقين( التوزيع النسبي 3جدول )

 072لكل محور ن = 
 انؼذد ًغزٕٖ ان األعش٘اإلغزشاة 

انُغجخ 
 انًئٕٚخ

انٕصٌ 
 انُغجٗ

نهٕصٌ  ٪
 انُغجٙ

 انزشرٛت

انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ 
 األعشٚخ

 0359 78 ( .0ألم يٍ ) يُخفض
71 

 
 األٔل 0057٪

 0.51 13 ( .0>.0يزٕعظ )
 0.50 79 فأكضش( .0يشرفغ )

 83353 003 اإلجًبنٙ

اإلَغحبثٛخ ٔضؼف 
 انٕالء األعش٘

 0.50 79 (00ألم يٍ يُخفض )

 انضبَٗ 0050٪ 77
 .035 73 (00>00يزٕعظ )
 0.50 18 فأكضش(5 00يشرفغ )

 83353 003 اإلجًبنٙ

 األعش٘ األيبٌفمذاٌ 

 0359 78 (00ألم يٍ يُخفض )

 انضبنش 00٪ .7.5
 0157 19 (00>00يزٕعظ )
 .035 73 فأكضش(5 00يشرفغ )

 83353 003 اإلجًبنٙ

 اإلغزشاةإجًبنٗ 
 األعش٘

 .0053 .7 ( 79> - 7.يُخفض)

0085. 83353 
 .0053 .7 (888> 79يزٕعظ )
 0059 71 فأكضش( 888يشرفغ )

 83353 003 اإلجًبنٙ

 األسػري اإلغتػراب( اختبلؼ نسب مسػتويات 8الواردة بجدوؿ ) األرقاـأوضحت 
يعػػػيش مػػػا يزيػػػد عػػػف ثمػػػث األبنػػػاء عينػػػة البحػػػث بػػػدرجات مرتفعػػػة مػػػف ، حيػػػث لممػػػراىقيف

األبنػاء الػػذيف يعيشػػوف نسػػبة تسػاوت بينمػػا  ، ٪33.9 اإلغتػراب عػػف أسػرىـ بنسػػبة بمغػت
نجد  كما ،لكؿ منيما ٪33.04بنسبة بمغت نحوغتراب منخفض ومتوسط مف اإل مستوى

، تػػػبله فػػػي األسػػػرياإلغتػػػراب جػػػاء فػػػي مقدمػػػة محػػػاور  التمػػػرد والبلمعياريػػػة األسػػػريةأف 
فػػي  األسػػرى األمػػاففقػػداف ثػػـ جػػاء ، اإلنسػػحابية وضػػعؼ الػػوالء األسػػريالمرتبػػة الثانيػػة 

 ليعتبػػر نتيجػػة تراكميػػة وحتميػػة لمثػػؿ ىػػذه المشػػاعر والسػػموكيات  الترتيػػب الثالػػث واألخيػػر
ويتفػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع دراسػػػة احمػػػد  ٪.33٪، 33.3٪، 33.7عمػػػى التػػػواليبػػػوزف نسػػػبي قػػػدره 

( والتػػػػي أوضػػػػحت وجػػػػود مؤشػػػػرات مرتفعػػػػة مػػػػف 403: 2020التػػػػاج ومػػػػراد المواجػػػػدة )
 اإلغتراب والتي تتجمى أكثر مظاىرىا في البلمعيارية واالنسحابية االجتماعية.

٪ مف األبناء المراىقيف يعشوف درجات  66.9وبناءًا عمى ذلؾ يتبيف أف نسبة  
يجعػػؿ مػػف ىػػؤالء األبنػػاء بيئػػة  ممػػاعاليػػة ومتوسػػطة مػػف مظػػاىر اإلغترابيػػة عػػف أسػػرىـ، 

خصػػػبة لبلنحرافػػػات الفكريػػػة والسػػػموكية التػػػي باتػػػت واف توغمػػػت بػػػالمجتمع؛ بػػػؿ وعمػػػت 
ات أرجػػػاءه فبتنػػػا نػػػرى بأعيننػػػا فتيػػػات يػػػدخف فػػػي المقػػػاىي العامػػػة، وشػػػبابًا يخػػػتمس الظممػػػ
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اإلنتمػػػاء والػػػوالء االسػػػري الػػػذي يفتقػػػدوف   وفليتنػػػاوؿ المخػػػدرات ويسػػػتبيح الفتيػػػات، وآخػػػر 
افقػػده اإلنتمػػاء والػػوالء لوطنػػو فكػػاف فريسػػة سػػيمة لجماعػػات مشػػوىة فكريػػًا دافعػػًة بػػو إلػػى 

فصػار اإلرىػاب قريبػًا منػا بػؿ  ىـبحار مف الدماء المشروعة حسبما ىيمنوا بو عمى افكػار 
فبلنا كاف يأكؿ معي في اناء واحد وأصبح  إفب مستنكريف قائميف وأسفاه وكثيرًا ما نتعج

 .يستحؿ دماءنا، وما العجب فاألسرة أساس المجتمع والمبنة األساسية ألمانو
، وبنػػاءًا لحاجػػة المجتمػػع إلػػى جيػػؿ يتمتػػع بالسػػموكيات التوافقيػػة اإليجابيػػةونظػػرًا  

قصػور فػي مواجيػة أميػات المػراىقيف لصػراع  عمى ما أسفرتو نتػائج الجػدوؿ السػابؽ مػف
ــى اســتراتيجةفقػػد ارتػػأى لمباحثػػة اقتػػراح  فجػػوة األجيػػاؿ، المواجيــة اإليجابيــة  قائمــة عم

 .ممراىقينللصراع فجوة األجيال كخطوة استباقية لمحد من اإلغتراب األسرى 

 ثالثًا5 النتائج فى ضوء فروض البحث.
 األمياتممارسة توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين  النتائج فى ضوء الفرض األول5

اإليجابية )بناء  المواجية إستراتيجيات] بأبعادىامواجية صراع فجوة األجيال  ستراتيجياتإل
 المواجية إستراتيجيات -اإلحتواء العاطفي والدعم األسري( -الصداقة والتواصل الرقمي

اإلغتراب األسري و ممارسة النقد والتفكير السمبي([  -السمبية )الضبط الوالدي المتذبذب
 األمانفقدان  -اإلنسحابية وضعف الوالء األسري -ممراىقين )التمرد والالمعيارية األسريةل

 .ولمتحقؽ مف صحة الفرض إحصائيًا تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف األسري(.

مواجيـــة صـــراع فجـــوة األجيـــال  ســـتراتيجياتإل األميـــاتممارســـة ( معـــامالت االرتبـــاط بـــين 4جـــدول )
 072ن=  األسري بمحاوره مستوى اإلغتراب و   بأبعادىا

 األعش٘ اإلغزشاة                
 
  عزشارٛجٛبداإل

 (rلًٛخ يؼبيم إسرجبط ثٛشعٌٕ )
انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ 

 األعشٚخ
اإلَغحبثٛخ ٔضؼف 

 األعش٘انٕالء 
 األيبٌفمذاٌ 

 اإلجًبنٙ األعش٘

إعزشارٛجبد 
انًٕاجٓخ 
 اإلٚجبثٛخ

ثُبء انصذالخ 
 ***22..1- ***1.202- ***.0..1- ***10..1- ٔانزٕاصم انشلًٙ

اإلحزٕاء انؼبطفٙ 
 ٔانذػى األعش٘

-1..23*** -1..22*** -1.2.0*** -1..2.*** 

 ***2...1- ***1.220- ***21..1- ***01..1- اإلجًبنٗ

إعزشارٛجبد 
 انًٕاجٓخ انغهجٛخ

انضجظ انٕانذ٘ 
 انًززثزة

1...2*** 1..20*** 1.210*** 1..00*** 

يًبسعخ انُمذ 
 ***....1 ***1.231 ***00..1 ***23..1 ٔانزفكٛش انغهجٙ

 ***1.310 ***1.221 ***2...1 ***1.310 اإلجًبنٗ

 ***1.221- ***1.820- ***1.312- ***1.310- انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 

 (2.222*** دالة عند مستوي داللة ) 
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بػيف  0.001دالػة إحصػائيًا عنػد  سػالبةعكسػية وجػود عبلقػة ارتباطيػة إلػى ( 9تشير النتػائج بجػدوؿ )
بنػػاء الصػػداقة والتواصػػؿ اإليجابيػػة )مواجيػػة صػػراع فجػػوة األجيػػاؿ  سػػتراتيجياتإل األميػػاتممارسػػة 
ب را( واالغتػػػػالمواجيػػػة إسػػػتراتيجياتاجمػػػالي  -العػػػاطفي والػػػدعـ األسػػػرياإلحتػػػواء  -الرقمػػػي

 -اإلنسػحابية وضػعؼ الػوالء األسػري -)التمرد والبلمعيارية األسريةبمحاوره  األسري لممراىقيف
دالػة  طرديػة موجبػةوجػود عبلقػة ارتباطيػة ، كمػا يتبػيف أيضػًا (اإلجمػالي - األسػري األمػاففقداف 

)الضػػػبط الوالػػػدي مواجيػػػة السػػػمبية ال سػػػتراتيجياتإل األميػػػاتممارسػػػة بػػػيف  0.001إحصػػػائيًا عنػػػد 
 .المراىقيف ؤلبناءلاألسري اإلغتراب ممارسة النقد والتفكير السمبي( و -المتذبذب
باإليجابيػػػػة واإلبتعػػػػاد عػػػػف السػػػػمبية  األميػػػػات اتأى أنػػػػو كممػػػػا اتسػػػػمت ممارسػػػػ 

 ىبينيا وبيف ابنيػا المراىػؽ؛ كممػا أدى ذلػؾ إلػ فجوة األجياؿمواجية صراع الخاطئة في 
كممػػػا اكتسػػػب األبنػػػاء و  تفيػػػـ األبنػػػاء بدرجػػػة أكبػػػر وتقميػػػؿ الفجػػػوات والتباعػػػد فيمػػػا بيػػػنيـ،

، التػػػػي يعػػػػد اإلغتػػػػراب األسػػػػري أخطرىػػػػا، المناعػػػة ضػػػػد األمػػػػراض اإلجتماعيػػػػة والفكريػػػػة
وعػػػدـ قبػػػوؿ مثػػػؿ ىػػػذه  عمػػػى عػػػدـ التنػػػازؿ عػػػف آرائيػػػف وممارسػػػاتيف، األميػػػاتفإصػػػرار 
 عؿ مف ىػؤالء األبنػاء جػيبًل متمػردًا عمػى الحػدود األسػرية، ومناطحػاً يج ،الجيميةالفجوات 
بكػػػؿ جػػػرأة بعيػػػدة عػػػف واجػػػب اإلحتػػػراـ والتقػػػدير مصػػػريف عمػػػى  ًا ليػػػفومحاسػػػب ألميػػػاتيـ

عبلقػة الوالديػة إلػى دوامػة ممػا يػدفع بالة يـ تقميديػة متحجػر ئف أفكار آباأ صوابيـ معتقديف
اإليجابيػػة حجػػر الزاويػػة فػػي وقايػػة األبنػػاء مػػف المواجيػػة  إسػػتراتيجياتالصػػراع، وىنػػا تعػػد 

حنػاف ابػو صػيرى  السموكيات السمبية البلتوافقية، ويتفؽ مع ذلؾ دراسة كؿ مػف مثؿ ىذه
 :Missotten et al. (2018(، 227: 2014(، رشػا أحمػد )2012)سػالـ وماجػدة 
 :Weinstein N et al. (2021،(1790: 2020أشػرؼ شػربت وآخػروف )، (260
فاطمػػة  (،1790: 2020أشػػرؼ شػػربت وآخػػروف ) (،36: 2021، زىيػػة زيتػػوف ) (1
اتبػاع الوالػديف لػنيج الصػداقة والػذيف أكػدوا أف ( 357 :2021) يورحمة صػادق يصادق

، والبعد عف التذبذب والنقد وعدـ التقبػؿ ، والدعـ األسري بكافة أشكالو والتواصؿ الرقمي
تكػػػويف شخصػػػية متقمبػػػة ال  لػػػو دور فػػػي تقميػػػؿ التػػػأثيرات السػػػمبية التػػػي يصػػػؿ مػػػداىا إلػػػى

 معياريػػة منسػػحبة إجتماعيػػًا غيػػر قػػادرة عمػػى المشػػاركة مػػع أحػػد ممػػا يػػدفع بالشػػخص إلػػى
 وفــي ضــوء ماســبق عرضــو مــن نتــائج يكــون قــد تحقــق .لمشػػعور بالغربػػة داخػػؿ اسػػرتو

 الفرض األول كميًا. صحة
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  5الثانيالنتائج فى ضوء الفرض 
تبعًا لممتغيرات ( بأبعادىا) مواجية صراع فجوة األجيال ستراتيجياتإل األمياتممارسة 

 –فارق العمر بين األم واالبن - األمعمل  - نوع المراىق) اإلجتماعية واإلقتصادية
ولمتحقؽ مف الفرض إحصائيًا تـ إجراء ، (األممستوي تعميم   -عدد أفراد األسرة 

في ممارسة  األمياتاختبار )ت( لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
(، عمؿ األـ– نوع المراىؽ( تبعًا )بأبعادىا) مواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجيات

 اتجاه داللة لبياف  LSDاختبار وتطبيؽ، كما استخدـ تحميؿ التبايف أحادي اإلتجاه 
  -عدد أفراد األسرة  –)فارؽ العمر بيف األـ واالبف راتلمتغي وفقاً  وجدت إف الفروؽ

  ( توضح ذلؾ :17) إلى( 10، والجداوؿ مف )( األـمستوي تعميـ 
 5نوع المراىق -

 

مواجية صراع فجوة  ستراتيجياتإل األمياتممارسة ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 22جدول )
 072ن=  نوع المراىقتبعا ل بأبعادىا األجيال

 انجٛبٌ
 

 انجؼذ

 ركش
 = ٌ.7 

 أَضٗ
انفشٔق ثٍٛ  810ٌ = 

 انًزٕعطبد
 يغزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕعظ 
 انحغبثٗ

اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

انًزٕعظ 
 انحغبثٗ

اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
اإلٚجبثٛخ )ثُبء انصذالخ 

اإلحزٕاء  -ٔانزٕاصم انشلًٙ 
 انؼبطفٙ ٔانذػى األعش٘(

..5. 8.5. 785. 815. -8.51 -.50.7 
نصبنح  35338

 األثُبء اإلَبس

انغهجٛخ  انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
انُمذ  -انضجظ انٕانذ٘ انًززثزة)

 ٔانزفكٛش انغهجٗ( 
7.5. 8157 .05. 0857 8058 0571. 

نصبنح  35338
 األثُبء انزكٕس

يٕاجٓخ  إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 
 صشاع فجٕح األجٛبل

 
80959 0958 88853. 0.58 -0151. -.5.0. 

نصبنح  35338
 األثُبء اإلَبس

درجات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات  (10يتضح مف جدوؿ ) 
 – الرقميبناء الصداقة والتواصؿ " اإليجابية المواجية) ستراتيجياتإل األمياتممارسة 

 نوع المراىؽتبعًا ل( المواجية إستراتيجياتإجمالي  ،"اإلحتواء العاطفي والدعـ األسري
ممارسة درجات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات ، بينما إتضح اإلناثلصالح 
النقد والتفكير  - الوالدي المتذبذبالضبط " السمبية المواجية ستراتيجياتإل األميات
-،  5.347-حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى األبناء الذكور، لصالح  "السمبى
استخداـ  وترجع الباحثة  0.001قيـ دالة إحصائيًا عند  وجميعيا، 3.786، 4.634
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اإليجابية مع اإلناث لمفطرة التي غرسيا اهلل عز وجؿ في قموب  ستراتيجياتلئل األميات
حفاظًا بأف الفتيات أكثر وىنًا مف الصبياف وىف األحوج لمصداقة واإلحتواء  األميات

ورغبتيـ في  ىـارتفاع حس األنا عندمف اإلنحراؼ، عمى النقيض مف الذكور ف فعميي
فإنو يدفع األـ لئلنفعاؿ  ،وخاصة الوالديفإلستقبللية وميميـ الدائـ لمصراع مع اآلخريف ا
مواجية ىذه السموكيات بأساليب وتكتيكات سمبية منتقدة كؿ أفعالو وأفكاره في حيرة مف و 

أمرىا فتارة توافؽ عمى ما يفعمو وتارة تمؿ مف مسايرتو مبتعدة عف الصداقة واالحتواء 
 :2016زياد النصاصرة )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة لتمؾ السموكيات البلتوافيقة. 

(، نادية الغامدي 186: 2019وفاء بمو )(، 2012) سالـحناف أبو صيرى وماجدة (،20
التي أوضحت اف  (364: 2021) يورحمة صادق يفاطمة صادق، (81: 2021)

المعاممة اإليجابية والدعـ االسري الموجو لممراىقات يكوف أعمى مف الموجو لمذكور، 
عمر العظامات ومحمد (، 241: 2013ايناس بدير )كؿ مف ويتعارض ذلؾ مع دراسة 

والتي أوضحت  (999: 2021، نيباؿ عطية ورشا منصور )(47: 2020خالد )بني 
 .لنوع االبفلؤلبناء تبعًا  ةالمقدم الفاعمية الوالديةو  عدـ وجود فروؽ في الدعـ األسري

 

 

 5 عمل األم-

مواجية صراع فجوة  ستراتيجياتإل األمياتممارسة ( داللة الفروق بين متوسطات درجات 22جدول )
 072ن= لعمل األم تبعا  بأبعادىا األجيال

 انجٛبٌ
 

 انجؼذ

  ال رؼًم
 = ٌ807 

 رؼًم
انفشٔق ثٍٛ  90ٌ = 

 انًزٕعطبد
 يغزٕٖ انذالنخ لًٛخ د

انًزٕعظ 
 انحغبثٗ

اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

انًزٕعظ 
 انحغبثٗ

اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
)ثُبء انصذالخ  اإلٚجبثٛخ

اإلحزٕاء  -ٔانزٕاصم انشلًٙ 
 انؼبطفٙ ٔانذػى األعش٘(

..58 8.5. 7057 0857 -75. -05331 
نصبنح  3538

 انؼبيالد

انغهجٛخ  انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
انُمذ  -)انضجظ انٕانذ٘ انًززثزة
 ٔانزفكٛش انغهجٗ( 

.35. 8159 7059 0050 -805. -.513. 
نصبنح  3538

 انؼبيالد

يٕاجٓخ  إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 
 صشاع فجٕح األجٛبل

 
80.5. 0.5. 8..5. .059 -08 -.53.0 

نصبنح  3538
 انؼبيالد

ممارسة درجات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات  (11يتضح مف جدوؿ )
اإلحتواء  – اإليجابية "بناء الصداقة والتواصؿ الرقمي المواجية ستراتيجياتإل األميات

 -السمبية "الضبط الوالدي المتذبذب  المواجية إستراتيجياتالعاطفي والدعـ األسري"، 
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حيث بمغت قيمة لعمؿ األـ تبعًا ( المواجية إستراتيجياتإجمالي النقد والتفكير السمبى"، 
وىى قيـ دالة إحصائيًا عند  4.062-، 4.805-،  3.008-التوالى )ت( عمى 

وتفسر الباحثة أف اتباع األـ العاممة لكبًل  العامبلت. األمياتلصالح  0.001، 0.01
نما يرجع إلى ما تعانيو المرأة  مف األساليب اإليجابية والسمبية مع األبناء ذاتيـ، وا 
العاممة مف ضغوط حياتية متعددة، فبالرغـ مما يكسبو العمؿ لممرأة مف خبرات مف 

احتواء األبناء ومشكبلتيـ؛ إال أف ما تتكبده مف شأنيا توسيع األفؽ وتنمية القدرة عمى 
يا الوالدية تشوبيا إستراتيجياتقد تجعؿ  األدوار والمياـ المنوطة بيافي وتعددية  ضغوط

فتحتوي أبنائيا وأفعاليـ تارة وال تقبميا تارة اخرى، تصاحبيـ وتجيد التواصؿ االزدواجية، 
ويتفؽ ذلؾ جزئيًا مع فعاليـ بشدة. أقد معيـ تارة وفي وقت اخر تتذمر مف طمباتيـ وتنت

: 2016تغريد بركات ) ،(65: 2014دواـ وشريؼ حورية ) أميرة كؿ مف دراسة
العامبلت يعاممف  األمياتأف والتي أوضحت  (43: 2020انتصار الحمبي ) (،328

مف غير العامبلت؛ وكذلؾ مع دراسة كؿ مف وميارة وب أكثر إيجابية أبنائيف بأسم
 اأوضحت المتاف( 50: 2014(، فتحية مقحوت )30: 2010محمد النوبي وحمد عمى )

أف عمؿ المرأة يمثؿ تضحية عف وعى أو غير وعى بمستقبؿ جيؿ مف األبناء لعدـ 
( التي 241: 2013بينما يتعارض مع دراسة ايناس بدير ) ؛ليـالتنشئة الكافية 

 .عدـ وجود فروؽ في الدعـ االسري الموجو لبلبناء باختبلؼ عمؿ االـأوضحت 
 

 5فارق العمر بين األم واالبن-
 األمياتممارسة درجات متوسطات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفروق بين 20جدول )

  072ن=   فارق العمر بين األم واالبنل تبعاً  بأبعادىا مواجية صراع فجوة األجيال ستراتيجياتإل
 انجٛبٌ
 
 انجؼذ

يجًٕع  يصبدس انزجبٍٚ
 انًشثؼبد

دسجبد 
 انحشٚخ

يزٕعظ 
يجًٕع 
 انًشثؼبد

يغزٕٖ  لًٛخ ف
 انذالنخ

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
)ثُبء انصذالخ  اإلٚجبثٛخ

 -ٔانزٕاصم انشلًٙ 
اإلحزٕاء انؼبطفٙ 
 ٔانذػى األعش٘(

 

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

009759.8 
130035178 
10.015100 

0 
007 
009 

8..1597. 
0.05113 

.5..3 
35383 

دانخ ػُذ 
353. 

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
انغهجٛخ )انضجظ انٕانذ٘ 

انُمذ ٔانزفكٛش  -انًززثزة
 انغهجٗ( 

 

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

.0.05730 
830000579. 
831.175.9. 

0 
007 
009 

087.51.8 
..350.9 

753.. 
35338 
 دانخ ػُذ
3538 

 إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 
يٕاجٓخ صشاع فجٕح 

 األجٛبل
 

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

81.805.03 
0.099.50.7 
0.0.315717 

0 
007 
009 

903.508. 
8.8.5.30 

.58.8 
35330 

دانخ ػُذ 
3538 
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درجػػػػات متوسػػػػطات وجػػػػود تبػػػايف داؿ احصػػػػائيًا بػػػيف  (12يتضػػػح مػػػػف جػػػدوؿ )
 – اإليجابية "بناء الصداقة والتواصػؿ الرقمػي المواجية)  ستراتيجياتإل األمياتممارسة 

السػػػمبية "الضػػػبط الوالػػػدي  المواجيػػػة إسػػػتراتيجيات -اإلحتػػػواء العػػػاطفي والػػػدعـ األسػػػري"
فػػارؽ العمػػر لتبعػػًا المواجيػػة(  إسػػتراتيجياتإجمػػالي  -النقػػد والتفكيػػر السػػمبى" -المتذبػػذب 

وىي ، 6.141، 7.054،  4.660( عمى التوالى حيث بمغت قيمة )ؼ بيف األـ واالبف
ولبيـان اتجـاه داللـة الفـروق تـم تطبيـق اختبـار  ،0.01، 0.05قيـ دالة احصػائيًا عنػد 

LSD ( ذلك275لممقارنات المتعددة ويوضح جدول ) 

 األمياتممارسة درجات متوسطات لمتعرف عمى داللة الفروق بين  L.S.Dاختبار ( 27جدول )
 072ن=   فارق العمر بين األم واالبنلتبعا  مواجية صراع فجوة األجيال بأبعادىا ستراتيجياتإل

 األثؼبد
فبسق انؼًش ثٍٛ األو 

 ٔاالثٍ
 عُخ 03ألم يٍ 
 750.و=

 عُخ 03> -03
 7858و=

 فأكضش عُخ 03
 .35.و=

اإلٚجبثٛخ  انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد

 -)ثُبء انصذالخ ٔانزٕاصم انشلًٙ 

 ٔانذػى األعش٘(اإلحزٕاء انؼبطفٙ 

 - - - عُخ 03ألم يٍ 

 - - 0..8- عُخ 03> -03

 - **01.01 0.23 فأكضش عُخ 03

 
انغهجٛخ  انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد

انُمذ  -انضجظ انٕانذ٘ انًززثزة)
 ٔانزفكٛش انغهجٗ(

فبسق انؼًش ثٍٛ األو 
 ٔاالثٍ

 عُخ 03ألم يٍ 
 50..و=

 عُخ 03> -03
 950.و=

 فأكضش عُخ 03
 .5..و=

 - - - عُخ 03ألم يٍ 

 - - 8.10- عُخ 03> -03

 - ***2...0 **...00 فأكضش عُخ 03

يٕاجٓخ  إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 

 صشاع فجٕح األجٛبل
 

فبسق انؼًش ثٍٛ األو 
 ٔاالثٍ

 عُخ 03ألم يٍ 
 .8005و=

 عُخ 03> -03
 .8.35و=

 فأكضش عُخ 03
 .88و=

 - - - عُخ 03ألم يٍ 

 - - 2..0- عُخ 03> -03

 - **0..22 *.0..0 فأكضش عُخ 03

 (2.222( ***دال عند مستوي داللة )2.22( **دال عند مستوي داللة )2.20*دال عند مستوى داللة )

ممارسػة وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف متوسػطات درجػات ( 13) يتضح مف جػدوؿ
اإلحتػػػواء  – اإليجابيػػػة "بنػػػاء الصػػػداقة والتواصػػػؿ الرقمػػػي المواجيػػػة) سػػػتراتيجياتإل األميػػػات

 فػارؽ العمػر بػيف األـ واالبػفتبعػًا لالمواجيػة(  إسػتراتيجياتالعاطفي والدعـ األسري"، إجمػالي 
وجود فروؽ دالػة إحصػائيا بػيف متوسػطات كما تبيف سنة(.  30>  -20) فارؽ العمرلصالح 
النقػػد  -السػمبية "الضػػبط الوالػدي المتذبػػذب  المواجيػػة سػػتراتيجياتإل األميػاتممارسػػة درجػات 

( وترجع الباحثة ذلؾ أف التفػاوت الكبيػر سنة فأكثر 30فارؽ العمر ) لصالحوالتفكير السمبى" 
فقػػػد اتفػػػؽ ، مفػػػيفتبػػػيف جيمػػػيف مخورقميػػػة واألبنػػػاء يولػػػد فجػػػوة فكريػػػة  األميػػػاتفػػػي العمػػػر بػػػيف 

 أكثر الفجوات السائدة بػيف االـ وابنيػا عمى أف نتائج الدراسة الوصفية% مف األميات ب5946



 

1465 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

؛ بينيمػػا بػػؿ واسػػتحالتو فيمػػا يشػػعر كػػبل الطػػرفيف بصػػعوبة التواصػػؿوىنػػا ىػػي الفجػػوة الرقميػػة، 
عمػػى العكػػس مػػف كػػوف الفػػارؽ العمػػري متوسػػطًا فػػإف األـ ىنػػا تكػػوف قػػد اكتسػػبت قػػدر مناسػػب 

ألبنػػاء عػػبلوة عمػػى تمتعيػػا بديمومػػة مػػف الخبػػرة األموميػػة التػػي تؤىميػػا لمتعامػػؿ اإليجػػابي مػػع ا
الشػػػباب التػػػي تجعميػػػا تػػػتقف التواصػػػؿ الرقمػػػي مػػػع مػػػا يمارسػػػو أبنائيػػػا ممػػػا يقمػػػؿ مػػػف نوعيػػػة 

 يخفػػض مػػف حػػدة الصػػراع الجيمػػي بيػػنيـ.أبنائيػػا المػػراىقيف، والػػذي بػػدوه وبػػيف  يػػاالفجػػوات بين
( والتػػػػي أوضػػػػحت أف اتسػػػػاع الفػػػػارؽ 58: 2014ويتفػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػع دراسػػػػة فتحيػػػػة مقحػػػػوت )

؛ بينمػا تتعػػارض ينشػيء جػو مػػف األسػاليب السػمبية فػي التنشػئةواألبنػاء  األميػاتالعمػري بػيف 
 األميػػػات( والتػػػي أوضػػػحت أف فػػػارؽ العمػػػر بػػػيف 153: 2014مػػػع دراسػػػة سػػػميمة الصػػػغير )

 األـ إلبنيا.  واألبناء ليس لو تأثير عمى معاممة
 عدد افراد األسرة5-

 األمياتممارسة درجات متوسطات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفروق بين 24جدول )
  072ن=   لعدد أفراد األسرة تبعاً  بأبعادىا مواجية صراع فجوة األجيال ستراتيجياتإل

 انجٛبٌ
 
 انجؼذ

يجًٕع  يصبدس انزجبٍٚ
 انًشثؼبد

دسجبد 
 انحشٚخ

يزٕعظ 
يجًٕع 
 انًشثؼبد

يغزٕٖ  لًٛخ ف
 انذالنخ

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
اإلٚجبثٛخ )ثُبء انصذالخ 

 -ٔانزٕاصم انشلًٙ 
اإلحزٕاء انؼبطفٙ 
 ٔانذػى األعش٘(

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

835.175..8 
708.85078 
10.015100 

0 
007 
009 

.0.0577. 
0005031 

8.507. 
35333 

دانخ ػُذ 
35338 

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
انضجظ انٕانذ٘ انغهجٛخ )
انُمذ ٔانزفكٛش  -انًززثزة
 انغهجٗ( 

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

03..75.90 
113095930 
831.175.9. 

0 
007 
009 

830715797 
0175797 

0.5.3. 
35333 

دانخ ػُذ 
35338 

 إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 
يٕاجٓخ صشاع فجٕح 

 األجٛبل
 

 انًجًٕػبدثٍٛ 
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

.30..5.73 
0300.05087 
0.0.315717 

0 
007 
009 

03870500. 
80085..0 005..3 

35333 
دانخ ػُذ 
35338 

درجػػػػات متوسػػػػطات وجػػػػود تبػػػػايف داؿ احصػػػػائيًا بػػػػيف  (14يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )
 – اإليجابية "بناء الصداقة والتواصػؿ الرقمػي المواجية)  ستراتيجياتإل األمياتممارسة 

السػػػمبية "الضػػػبط الوالػػػدي  المواجيػػػة إسػػػتراتيجيات -اإلحتػػػواء العػػػاطفي والػػػدعـ األسػػػري"
لعػػػدد أفػػػراد تبعػػػًا المواجيػػػة(  إسػػػتراتيجياتإجمػػػالي  -النقػػػد والتفكيػػػر السػػػمبى" -المتذبػػػذب 

وىػػي قػػيـ ، 22.660، 26.506،  16.274حيػػث بمغػػت قيمػػة )ؼ( عمػػى التػػوالى األسػػرة 
 LSDولبيــــان اتجــــاه داللــــة الفــــروق تــــم تطبيــــق اختبــــار  ،0.001دالػػػػة احصػػػػائيًا عنػػػػد 

 ( ذلك205لممقارنات المتعددة ويوضح جدول )
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 األمياتممارسة درجات متوسطات لمتعرف عمى داللة الفروق بين  L.S.Dاختبار ( 20جدول )
 072ن=   لعدد أفراد األسرةتبعا  مواجية صراع فجوة األجيال بأبعادىا ستراتيجياتإل

 ػذد أفشاد االعشح األثؼبد
 أفشاد .ألم يٍ
 1.50و=

 أفشاد .-.
 7538.و=

 أفشاد فأكضش 7
 .5..و=

اإلٚجبثٛخ )ثُبء  انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
اإلحزٕاء  -انصذالخ ٔانزٕاصم انشلًٙ 

 انؼبطفٙ ٔانذػى األعش٘(

 - - - أفشاد .ألم يٍ

 - - ***03.80 أفشاد .-.
 - 2.0.3 ***20.30 أفشاد فأكضش 7

 
انضجظ انغهجٛخ ) انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد

انُمذ ٔانزفكٛش  -انٕانذ٘ انًززثزة
 انغهجٗ(

 ػذد أفشاد االعشح
 أفشاد .ألم يٍ

 3538.و=
 أفشاد .-.

 530..و=
 أفشاد فأكضش 7

 98و=

 - - - أفشاد .ألم يٍ
 - - ***22.32- أفشاد .-.

 - 2.103  ***81.33- أفشاد فأكضش 7

يٕاجٓخ صشاع  إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 
 فجٕح األجٛبل

 

 ػذد أفشاد االعشح
 أفشاد .ألم يٍ

 87750و=
 أفشاد .-.
 .80053و=

 أفشاد فأكضش 7
 .80.5و=

 - - - أفشاد .ألم يٍ

 - - ***.2.2. أفشاد .-.
 - 2.00 ***22.32 أفشاد فأكضش 7

 (2.222***دال عند مستوي داللة )( 2.22**دال عند مستوي داللة )
 األمياتممارسة وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات ( 15) يتضح مف جدوؿ

اإلحتواء العاطفي  – اإليجابية "بناء الصداقة والتواصؿ الرقمي المواجية) ستراتيجياتإل
لعدد أفراد األسرة لصالح األسر  تبعاً المواجية(  إستراتيجياتوالدعـ األسري"، إجمالي 

أفراد فأكثر( في  7وقد كانت لصالح األسر كبيرة العدد ) ،أفراد( 5صغيرة العدد )أقؿ مف 
  النقد والتفكير السمبى"  -السمبية "الضبط الوالدي المتذبذب  المواجية إستراتيجيات

مف الطاقة ـ قدر أعمى فمف المؤكد أنو بصغر حجـ األسرة يتوافر لدى األ       
يمكنيا مف الصداقة والتواصؿ مع كؿ ابف مف أبنائيا ومتابعة محتواه الرقمي وما ينشره 
او يتعامؿ معو عبر االنترنت، كما تتمكف مف احتواء مشاعرىـ ودعميـ في المشكبلت 
المختمفة وارشادىـ الكسابيـ السموؾ المرغوب؛ عمى العكس مف كبر حجـ األسرة فإف 

مما يدفعيا لمتنفيس طاقتيا  اتو ضغطًا نفسيًا يسحب مف رصيدذلؾ يمثؿ في حد ذ
أبنائيا ومع مواقفيـ  مع السمبي لذلؾ الضغط مفرغة إياه في ممارساتيا األمومية السمبية

محمد النوبي  ويتفؽ ذلؾ مع دراسة كؿ مفاليومية المعتادة والتي باتت ال تتحمميا، 
ايماف دراز (، 64: 2014ية )أميرة دواـ وشريؼ حور (، 30: 2010وحمد عمى )

 األـ كفاءةوجود فروؽ في  واأوضحوالذيف ( 43: 2020انتصار الحمبي )، (2015)
لصالح االسر صغيرة  ليـالتوجيو واإلرشاد المقدـ ومعاممتيـ وفي  في رعاية األبناء
، شيماء ضبش (722: 2015نادية عامر ) يتعارض مع دراستيالحجـ؛ في حيف 

والدعـ الموجو  عدـ وجود فروؽ في الكفاءة الوالدية اأوضحت والمتاف( 63: 2019)
 تبعًا لحجـ األسرة. لؤلبناء
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 األم5 مستوي تعميم -
 األمياتممارسة درجات متوسطات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفروق بين 21جدول )

  072ن=   األملمستوى تعميم  تبعاً  بأبعادىا مواجية صراع فجوة األجيال ستراتيجياتإل
 انجٛبٌ

 
 انجؼذ

 يجًٕع انًشثؼبد يصبدس انزجبٍٚ
دسجبد 
 انحشٚخ

يزٕعظ يجًٕع 
 انًشثؼبد

 لًٛخ ف
يغزٕٖ 
 انذالنخ

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
اإلٚجبثٛخ )ثُبء انصذالخ 

اإلحزٕاء  -ٔانزٕاصم انشلًٙ 
 انؼبطفٙ ٔانذػى األعش٘(

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

1..95..9 
7.9.950.0 
10.015100 

0 
007 
009 

.00.571. 
0035087 

805807 
35333 

دانخ ػُذ 
35338 

 انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
انضجظ انٕانذ٘ انغهجٛخ )
انُمذ ٔانزفكٛش  -انًززثزة
 انغهجٗ( 

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

038.357.. 
11.0.5703 
831.175.9. 

0 
007 
009 

833135010 
0195... 

0.5177 
35333 

دانخ ػُذ 
35338 

 إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 
 يٕاجٓخ صشاع فجٕح األجٛبل

 

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

...0.5979 
0379785131 
0.0.315717 

0 
007 
009 

070815.19 
80..573. 

03580. 
35338 

دانخ ػُذ 
3538 

ممارسػػػة درجػػػات وجػػػود تبػػػايف داؿ احصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطات  (16يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ )
اإلحتواء  – اإليجابية "بناء الصداقة والتواصؿ الرقمي المواجية)  ستراتيجياتإل األميات

 -السػمبية "الضػبط الوالػدي المتذبػذب  المواجيػة إسػتراتيجيات -العاطفي والػدعـ األسػري"
حيػػث لمسػػتوى تعمػػيـ األـ  تبعػػاً المواجيػػة(  إسػػتراتيجياتإجمػػالي  -النقػػد والتفكيػػر السػػمبى"

وىػػػػػػي قػػػػػػيـ دالػػػػػػة ، 20.136، 25.877 ، 13.127يمػػػػػػة )ؼ( عمػػػػػػى التػػػػػػوالى بمغػػػػػػت ق
لممقارنـات  LSDولبيان اتجاه داللة الفروق تم تطبيق اختبـار  ،0.001احصائيًا عند 

 ( ذلك225المتعددة ويوضح جدول )
 األمياتممارسة درجات متوسطات لمتعرف عمى داللة الفروق بين  L.S.Dاختبار ( 22جدول )
 072ن=   لمستوى تعميم األمتبعا  مواجية صراع فجوة األجيال بأبعادىا ستراتيجياتإل

 7.51و= يشرفغ 151.و= يزٕعظ 359.و= يُخفض يغزٕٖ رؼهٛى األو األثؼبد
اإلٚجبثٛخ  انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد

)ثُبء انصذالخ ٔانزٕاصم انشلًٙ 
اإلحزٕاء انؼبطفٙ ٔانذػى  -

 األعش٘(

 - - - يُخفض

 - - *3..2- يزٕعظ

 - .0.1- ***08.38- يشرفغ

انغهجٛخ  انًٕاجٓخ إعزشارٛجٛبد
انُمذ  -انضجظ انٕانذ٘ انًززثزة)

 ٔانزفكٛش انغهجٗ(

 50..و= يشرفغ .735و= يزٕعظ .7.5و= يُخفض يغزٕٖ رؼهٛى األو
 - - - يُخفض

 - - ***2..00 يزٕعظ
 - 8.33 ***2..21 يشرفغ

يٕاجٓخ  إعزشارٛجٛبدإجًبنٗ 
 صشاع فجٕح األجٛبل

 

 .8.95و= يشرفغ .8095و= يزٕعظ 88.58و= يُخفض يغزٕٖ رؼهٛى األو

 - - - يُخفض

 - - ***80..2- يزٕعظ

 - .01.1- ***0...8- يشرفغ

 (2.222( ***دال عند مستوي داللة )2.20*دال عند مستوى داللة )
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ممارسة درجات متوسطات وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف  (17) يتضح مف جدوؿ
اإلحتواء  – اإليجابية "بناء الصداقة والتواصؿ الرقمي المواجية) ستراتيجياتإل األميات

تبعًا لمستوى تعميـ األـ المواجية(  إستراتيجياتالعاطفي والدعـ األسري"، إجمالي 
وقد كانت األميات ذوات التعميـ المنخفض في ، ذوات التعميـ المرتفع األمياتلصالح 

  النقد والتفكير السمبى"  -المواجية السمبية "الضبط الوالدي المتذبذب  إستراتيجيات
فبالتعميـ تتسع مدركات األـ ويزداد وعييا بطبيعة المرحمة التي يمر بيا األبناء  
وتتعػػػػدد لػػػػدييا التكتيكػػػػات وتػػػػزداد قػػػػدرتيا عمػػػػى اسػػػػتيعاب واحتػػػػواء ابنائيػػػػا ، اومشػػػػكبلتي
عػػػبلوة عمػػػى الفجػػػوات المتعػػػددة بينيػػػا وبيػػػنيـ،  محتويػػػةً  معيػػػـ تمارسػػػياالتػػػي اإليجابيػػػة 

جيػػة ميارتيػػا فػػي تحقيػػؽ التواصػػؿ الرقمػػي مػػع مػػا يسػػتخدمو األبنػػاء مػػف تطبيقػػات تكنولو 
عمػى العكػس بػف إف لػـ تضػع االـ ذلػؾ نصػب أعينيػا؛ حديثة مف شأنيا زعزعػة أمػاف اإل

ذوات التعميـ المنخفض فغالبًا ما تتسـ معامبلتيا بػالتعنيؼ والنقػد والتذبػذب  اتاألميمف 
النػػاتج مػػف قصػػورىا المعرفػػي، والرقمػػي ممػػا قػػد يسػػيـ فػػي زيػػادة حػػدة الخػػبلؼ والصػػراع 

( أف األبنػػاء بفتػػرة المراىقػػة بحاجػػة إلػػى مػػف 20: 2016يؤكػػد محمػػد عسػػيري )و  ،بينيمػػا
ويتفػؽ ذلػؾ مػع دراسػة  لمػف يجػادليـ ويقسػوا عمػييـ.يحاورىـ ويناقشيـ أكثر مف حاجتيـ 

(، اينػػػاس 2012) سػػػالـحنػػػاف أبػػػو صػػػيرى وماجػػػدة (، 2011خػػػروف )جػػػيبلف القبػػػاني وآ
، (331: 2016، تغريػػد بركػػػات )(723: 2015، ناديػػة عػػػامر )(242: 2013بػػدير )

: 2020، بػدر الحريػري )(42: 2020(، انتصػار الحمبػي )65: 2019شيماء ضػبش )
أكثػػػػر كفػػػػاءة  ذوات المسػػػػتويات التعميميػػػػة المرتفعػػػػة األميػػػػاتأف  والػػػػذيف أوضػػػػحوا  (46

 ؛ألبنػػػػائيـ الموجػػػػو أكثػػػػر تقػػػػديمًا لمػػػػدعـ األسػػػػريوميػػػػارة والديػػػػة فػػػػي معاممػػػػة ابنػػػػائيف، و 
: 2021سػػيير التػػؿ وآخػػػروف )(، 192: 2019بمػػو )  وفػػػاءويتعػػارض ذلػػؾ مػػع دراسػػة 

األسػػػري المقػػػدـ لؤلبنػػػاء بػػػاختبلؼ ( والتػػػي أوضػػػحت عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي الػػػدعـ 165
وفــي ضــوء ماســبق عرضــو مــن نتــائج يكــون قــد تحقــق  المسػػتوي التعميمػػي لؤلميػػات.

 .كمياً  الثانيالفرض  صحة
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توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات  5الثالثالنتائج فى ضوء الفرض 
 اإلجتماعية واإلقتصاديةتبعًا لممتغيرات األسري )بمحاوره(  اإلغترابعينة البحث في 

ولمتحقؽ دخل األسرة(،  -األممستوي تعميم  - نوع المراىق -يةبيئة السكنال)لمدراسة 
مف الفرض إحصائيًا تـ إجراء اختبار )ت( لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات 

)البيئة تبعًا األسري )بمحاوره(  اإلغترابفي  عينة البحث األبناء المراىقيف درجات
، كما تـ استخداـ تحميؿ التبايف أحادي اإلتجاه إليجاد قيمة )ؼ( (نوع المراىؽ -السكنية

 المراىقيف عينة البحث فى اإلغترابلموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
 LSDوتطبيؽ اختبار األخرى،  اإلجتماعية واإلقتصاديةتبعًا لممتغيرات األسري )بمحاوره( 

 :( توضح ذلؾ23( الى )18اه داللة الفروؽ إف وجدت، والجداوؿ مف )لبياف اتج
 :البيئة السكنية-

األسري اإلغتراب في األبناء المراىقين عينة البحث درجات ( داللة الفروق بين متوسطات 23جدول )
 072ن=   لمبيئة السكنيةتبعا بمحاوره 

 انجٛبٌ
 

 انًحٕس

 831ٌ =  حضش  800ٌ =    سٚف
انفشٔق ثٍٛ 
 انًزٕعطبد

انًزٕعظ  يغزٕٖ انذالنخ لًٛخ د
 انحغبثٗ

اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

انًزٕعظ 
 انحغبثٗ

اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ 
 .05.0- 58.- 9538 .0.5 .15 .005 األعشٚخ

 3538دانخ ػُذ 
 نصبنح انحضش

اإلَغحبثٛخ ٔضؼف 
 5.10.- 59.- .75 00 158 0758 انٕالء األعش٘

 35338ػُذ دانخ 
 نصبنح انحضش

 األيبٌفمذاٌ 
 األعش٘

 35338دانخ ػُذ  .05.7- .05- 57. .095 150 0.58
 نصبنح انحضش

إجًبنٗ اإلغزشاة 
 األعشٖ

 35338دانخ ػُذ  58.7.- .805- 0859 9150 .005 1.57
 نصبنح انحضش

المراىقيف وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات  (18يتضح مف جدوؿ )
اإلنسحابية  -)التمرد والبلمعيارية األسرية بمحاوره عينة البحث في اإلغتراب األسري

حيث لمبيئة السكنية تبعا اإلجمالى(  -األسري األماففقداف  -وضعؼ الوالء األسري
وىى قيـ  4.147- ، 3.576-،  4.683-،  3.525–بمغت قيمة )ت( عمى التوالى 

 الحضر. لصالح 0.001، 0.01دالة إحصائيًا عند 
فالظروؼ الحضارية وما تحتويو مف نظاـ إجتماعي وثقافي تؤثر في تنمية  

فرادىا أبعكس الحياة الريفية القائمة عمى وحدة االسرة وتماسؾ  اإلحساس باإلغتراب
يتعارض  في حيف ،(536:  2020ايماف دراز )دراسة ويتفؽ مع ذلؾ  مقارنة بالحضر.

 (93: 2020، وجداف البصوؿ )(150: 2014سميمة الصغير ) كؿ مف مع دراسة
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االنسحاب االجتماعي باختبلؼ مظاىر االغتراب و  والتي أوضحت عدـ وجود فروؽ في
( والتي كشفت عف ارتفاع 268: 2017دراسة أسماء الشافعي )و  ؛مكاف السكف

 اإلغتراب األسري تبعًا لمكاف السكف لصالح المقيميف بالريؼ.
 :اىقنوع المر  -

األسري اإلغتراب في األبناء المراىقين عينة البحث درجات ( داللة الفروق بين متوسطات 24جدول )
 072ن=   نوع المراىقلتبعا بمحاوره 

 انجٛبٌ
 

 انًحٕس

 810ٌ =   أَضٗ  7.ٌ =   ركش
انفشٔق ثٍٛ 
انًزٕعظ  يغزٕٖ انذالنخ لًٛخ د انًزٕعطبد

 انحغبثٗ
اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

انًزٕعظ 
 انحغبثٗ

اإلَحشاف 
 انًؼٛبسٖ

انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ 
 األعشٚخ

0759 759 005. 958 .5. 053.. 
3538 

 نصبنح انزكٕس
اإلَغحبثٛخ ٔضؼف 

 5083. 51. 150 .015 .5. 0050 انٕالء األعش٘
نصبنح  35338

 انزكٕس
 األيبٌفمذاٌ 

 0..05 .05 158 0750 51. 0959 األعش٘
نصبنح  .353

 انزكٕس

اإلغزشاة  إجًبنٗ
 05.08 8859 0.50 1950 8151 83858 األعشٖ

نصبنح  3538
 انزكٕس

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات  (19يتضح مف جدوؿ )
 -)التمرد والبلمعيارية األسرية بمحاوره المراىقيف عينة البحث في اإلغتراب األسري

نوع لتبعا اإلجمالى(  -األسري األماففقداف  -اإلنسحابية وضعؼ الوالء األسري
 ،3.631،  2.552،  4.210،  3.056حيث بمغت قيمة )ت( عمى التوالى  المراىؽ

 األبناء الذكور. لصالح 0.001، 0.01، 0.05وىى قيـ دالة إحصائيًا عند 
 ذو شخصية قويةطموح المراىؽ الذكر في أف يكوف رجبًل  وقد يرجع ذلؾ إلى

بأية نصائح أو دوف التقيد  واثبات ذاتو عمى نفسو دواالعتما في االنطبلؽ غباً ار 
 ًا بذلؾ عمى جميع أوامر الوالديفتدخبلت يفسرىا عمى أنيا تجاوز لخصوصيتو، متمرد

مف بذلؾ إلعتراؼ بخطئو إدراكًا منو بأنو مضطيد داخؿ االسرة منسحبًا ومكابرًا في ا
: 2016سة خديجة فميس ). ويتفؽ ذلؾ مع دراومفتقدًا لموالء واالنتماء ليا أنشطتيا
545) ،Bright, c. & Sacco, P. (2017:169 )  والتي أوضحت أف المراىقيف

باظة أأماؿ  كؿ مف بينما يتعارض مع دراسة الذكور أكثرًا إغترابًا مف المراىقات.
 ( والتي أوضحت عدـ وجود فروؽ في76: 2020زينب الفيفي  ) (،366: 2020)

 تبعًا لمجنس.ككؿ االغتراب  السموكيات المتمردة واالنسحابية االجتماعية وصور
 



 

1471 

0202 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 األم5مستوي تعميم  -
األبناء المراىقين عينة درجات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفروق بين متوسطات 02جدول )

 072ن= لمستوى تعميم األم تبعااألسري بمحاوره اإلغتراب في البحث 
 انجٛبٌ

 
 انًحٕس   

دسجبد  يجًٕع انًشثؼبد يصبدس انزجبٍٚ
 انحشٚخ

يزٕعظ 
يجًٕع 
 انًشثؼبد

يغزٕٖ  لًٛخ ف
 انذالنخ

انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ 
 األعشٚخ

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

08.857.. 
8....513. 
81.1.5..8 

0 
007 
009 

83735177 
70511. 8.5.90 35338 

اإلَغحبثٛخ ٔضؼف 
 انٕالء األعش٘

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

880757.8 
8.0.15.30 
8..1.50.0 

0 
007 
009 

..05173 
.050.0 

1598. 35338 

 األعش٘ األيبٌفمذاٌ 
 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

18.503. 
803.95193 
8011.589. 

0 
007 
009 

.3158.0 
.75.77 

75319 3538 

إجمالى اإلغتراب 
 األسرى

 انًجًٕػبدثٍٛ 
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

88.3.5107 
88..095.90 
80130.5003 

0 
007 
009 

.7305.89 
.80571. 

885399 35338 

وجػػػػود تبػػػايف داؿ إحصػػػػائيا بػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات  (20يتضػػػح مػػػػف جػػػدوؿ )
)التمػػػػرد والبلمعياريػػػػة األسػػػػري بمحػػػػاوره اإلغتػػػػراب فػػػػي األبنػػػػاء المػػػػراىقيف عينػػػػة البحػػػػث 

اإلجمػػالى( تبعػػًا  -األسػػري األمػػاففقػػداف  -اإلنسػػحابية وضػػعؼ الػػوالء األسػػري -األسػػرية
،  7.089،  8.914، 14.693حيث بمغت قيمة )ؼ( عمى التوالى لمستوى تعميـ األـ 

ولبيان اتجاه داللة الفروق تم . 0.001، 0.01وىي قيـ دالة احصائيًا عند  11.099
 ( ذلك025لممقارنات المتعددة ويوضح جدول ) LSDتطبيق اختبار 

األبناء المراىقين عينة لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار 02جدول )
 072ن= لمستوى تعميم األماألسري بمحاوره تبعا اإلغتراب في البحث 

 0850و= يشرفغ .005و=  يزٕعظ 0158و= يُخفض يغزٕٖ رؼهٛى األو انًحبٔس

انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ 
 األعشٚخ

 

 - - - يُخفض
 - - **578. يزٕعظ
 - 0580 ***510. يشرفغ

اإلَغحبثٛخ ٔضؼف 
 انٕالء األعش٘

 

 0750و= يشرفغ .015و=  يزٕعظ 0050و= يُخفض يغزٕٖ رؼهٛى األو
 - - - يُخفض
 - - **0570 يزٕعظ
 - 8587 ***519. يشرفغ

 األعش٘ األيبٌفمذاٌ 

 .0.5و= يشرفغ 0.59و=  يزٕعظ 0350و= يُخفض رؼهٛى األويغزٕٖ 
 - - - يُخفض
 - - **508. يزٕعظ
 - ..357- **..05 يشرفغ

إجًبنٗ اإلغزشاة 
 األعشٖ

 1.50و= يشرفغ 1751و=  يزٕعظ .8335و= يُخفض يغزٕٖ رؼهٛى األو
 - - - يُخفض
 - - **80570 يزٕعظ
 - ..05 ***8.501 يشرفغ

 (35338( *** دال ػُذ يغزٕ٘ دالنخ )3538ػُذ يغزٕ٘ دالنخ )**دال 
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درجػػػات بػػػيف متوسػػػطات  ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائياً 21) يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ
 -)التمػػػرد والبلمعياريػػػة األسػػػريةبمحػػػاوره  المػػػراىقيف عينػػػة البحػػػث فػػػي اإلغتػػػراب األسػػػري

تبعػػًا لمسػػتوى اإلجمػػالى(  -األسػػري األمػػاففقػػداف  -اإلنسػػحابية وضػػعؼ الػػوالء األسػػري
ذوات التعمػػيـ  األميػػاتوقػػد يرجػػع ذلػػؾ إلػػى افتقػػار  تعمػػيـ األـ لصػػالح التعمػػيـ المػػنخفض.

المنخفض إلى أشػكاؿ التواصػؿ المختمفػة مػع األبنػاء وضػعؼ قػدرتيا عمػى تفيػـ مشػاعر 
فػػي تمػػؾ المرحمػػة بػػؿ ومقاومتيػػا، األمػػر الػػذي يزيػػد معػػو خػػرؽ اإلبػػف  األبنػػاء وانفعػػاالتيـ

لمقيـ األسرية ومعاييرىا ويصبح أكثر انسحابًا مف االسػرة، حيػث يجػد اإلبػف نفسػو يعػيش 
مشػػاعر اليػػأس وفقػػداف معنػػى وجػػوده االسػػري وىنػػا يعػػيش االبػػف مشػػكمة افتقػػاد الشػػعور 

سػػبة لػػو مغتربػػًا إلػػى عػػالـ أخػػر أكثػػر وسػػط عػػالـ يمػػبلؤه مػػا ىػػو غيػػر مػػألوؼ بالن األمػػافب
كػػػػؿ مػػػػف أسػػػػماء الشػػػػافعي  ، يتفػػػػؽ مػػػػع ذلػػػػؾ مػػػػا جػػػػاء بدراسػػػػةاحتػػػػواًء ألفكػػػػاره وانفعاالتػػػػو

كػػػؿ مػػػف  ويتعػػػارض ذلػػػؾ مػػػع دراسػػػة .(13: 2020ميػػػاد عبدالػػػدائـ )(، 269 :2017)
والتػػي أوضػػحت عػػدـ وجػػود (  540: 2020ايمػػاف دراز )، (76: 2020زينػػب الفيفػػي )

 .لؤلـممراىقيف تبعًا لممستوى التعميمي األسري لراب غتاإلفروؽ في 
 

 دخل األسرة5 -
المراىقين عينة البحث في درجات ( تحميل التباين أحادي اإلتجاه لمفروق بين متوسطات 00جدول )

 072ن= دخل األسرة تبعابمحاوره  اإلغتراب األسري
 انجٛبٌ

 
 انًحٕس   

 يجًٕع انًشثؼبد يصبدس انزجبٍٚ
دسجبد 
 انحشٚخ

يزٕعظ 
يجًٕع 
 انًشثؼبد

 لًٛخ ف
يغزٕٖ 
 انذالنخ

انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ 
 األعشٚخ

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

017.501. 
8.188587. 
81.1.5..8 

0 
00. 
009 

9.15..0 
.959.8 

805733 
دانخ ػُذ 
35338 

اإلَغحبثٛخ ٔضؼف 
 انٕالء األعش٘

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

80..5.87 
8.0895.07 
8..1.50.0 

0 
00. 
009 

.00503. 
.05989 

.5783 
دانخ ػُذ 
35338 

 األعش٘ األيبٌفمذاٌ 
 ثٍٛ انًجًٕػبد
 داخم انًجًٕػبد

 انكهٗ

8..85.13 
8000.5.8. 
8011.589. 

0 
00. 
009 

.875890 
..5.71 

95.7. 
دانخ ػُذ 
35338 

إجًبنٗ اإلغزشاة 
 األعشٖ

 ثٍٛ انًجًٕػبد
 انًجًٕػبدداخم 

 انكهٗ

8.08.5.07 
8801895130 
80130.5003 

0 
00. 
009 

.3785.39 
.995030 

8358.9 
دانخ ػُذ 
35338 

وجػػػػود تبػػػايف داؿ إحصػػػػائيا بػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات  (22يتضػػػح مػػػػف جػػػدوؿ )
 -)التمػػػرد والبلمعياريػػػة األسػػػريةبمحػػػاوره  المػػػراىقيف عينػػػة البحػػػث فػػػي اإلغتػػػراب األسػػػري
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اإلجمػػػالى( تبعػػػًا لػػػدخؿ  -األسػػػري األمػػػاففقػػػداف  -الػػػوالء األسػػػرياإلنسػػػحابية وضػػػعؼ 
 10.159،  9.476،  6.710، 13.700حيث بمغت قيمػة )ؼ( عمػى التػوالى األسرة 

ولبيـان اتجـاه داللـة الفـروق تـم تطبيـق اختبـار  . 0.001وىي قيـ دالة احصػائيًا عنػد 
LSD ( ذلك075لممقارنات المتعددة ويوضح جدول ) 
المراىقين عينة البحث لمتعرف عمى داللة الفروق بين متوسطات درجات  L.S.D( اختبار 07جدول )

 072ن= لدخل األسرةتبعا  بمحاوره في اإلغتراب األسري

 0333ألم يٍ دخم األعشح انًحبٔس
 0958و=

0333-<.333 
 .005و= 

.333-<.333  
 0851و=

.333 
 فأكضش

 0151و=

 انزًشد ٔاناليؼٛبسٚخ األعشٚخ
 

 - - - - 0333يٍألم 
0333-<.333 .5..*** - - - 
.333-<.333 7509*** 35707 - - 
 - .059 0578 ***.8350 فأكضش 333.

اإلَغحبثٛخ ٔضؼف انٕالء 
 األعش٘

 

 دخم األعشح
 0333ألم يٍ

 0050و=
0333-<.333 

 0950و= 
.333-<.333  
 .0.5و=

.333 
 فأكضش

 0.57و=
 - - - - 0333ألم يٍ
0333-<.333 0530* - - - 
.333-<.333 .570*** 05.9 - - 
 - 35390- 05.3 *..5. فأكضش 333.

 األعش٘ األيبٌفمذاٌ 

 دخم األعشح
 0333ألم يٍ

 0350و=
0333-<.333 

 0151و= 
.333-<.333  
 0.50و=

.333 
 فأكضش

 0.58و=
 - - - - 0333ألم يٍ
0333-<.333 85.9 - - - 
.333-<.333 .537*** .5.1*** - - 
 - .3539 *5.1. **587. فأكضش 333.

 إجًبنٗ اإلغزشاة األعشٖ

 دخم األعشح
 0333ألم يٍ

 83857و=
0333-<.333 

 9357و= 
.333-<.333  
 .105و=

.333 
 فأكضش

 7957و=
 - - - - 0333ألم يٍ
0333-<.333 00.1.** - - - 
.333-<.333 03.13*** ..10* - - 
 - 0597 .01.3 **22.10 فأكضش 333.

 (35338( *** دال ػُذ يغزٕ٘ دالنخ )3538( **دال ػُذ يغزٕ٘ دالنخ ).353*دال ػُذ يغزٕ٘ دالنخ ) 

درجػػػات ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف متوسػػػطات 23) يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ
 -)التمػػػرد والبلمعياريػػػة األسػػػريةبمحػػػاوره  المػػػراىقيف عينػػػة البحػػػث فػػػي اإلغتػػػراب األسػػػري

لػػػدخؿ اإلجمػػػالى( تبعػػػًا  -األسػػػري األمػػػاففقػػػداف  -وضػػػعؼ الػػػوالء األسػػػرياإلنسػػػحابية 
 .جنيو( 2000الدخؿ المنخفض )أقؿ مف لصالح  األسرة

وترجػػع الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى التفػػػاوت الكبيػػر فػػػي دخػػػوؿ األسػػػر المصػػػرية، والػػػذي  
اختبلؼ مستوى المعيشة والمظيػر ومػا قػد يترتػب عميػو مػف اخػتبلؿ المعػايير بػؿ  يبلزمو
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إلػى  ، دافعًا بيػـأبناء األسر ذات المستوى االقتصادي المنخفض مف قبؿ  والتمرد عمييا
مػف وجيػة  يرونيػاالتػي  ـىنسحاب األسري بعيدًا عف ظروؼ أسر واحة مف اإلغتراب واال

اقتصػػاديًا،  ـاألعمػػى مػػني ـلرفقػػائيتيـ ومسػػايرتيـ اأنيػػا أخفقػػت فػػي تحقيػػؽ متطمبػػ ـنظػػرى
والبلمعياريػػة والعزلػػة التمػػرد التعصػػب و وذلػػؾ بػػدوره يػػدؽ نػػاقوس الخطػػر بػػيف شػػبابنا فنبػػرة 

سػموكياتيـ أضػحت مػدخبًل ثريػًا ألصػػحاب أفػواىيـ و  التػي باتػت تفػوح مػف األمػافوفقػداف 
والسػػػػرقة.....إل  أإلدمػػػػاف واأالفكػػػػر المنحػػػػرؼ إلجتػػػػذاب ىػػػػؤالء المػػػػراىقيف إمػػػػا لئلرىػػػػاب 

ضػػغط الظػػروؼ مػػف  اً ىروبػػيقنعػػوف األبنػػاء بيػػا  وغيرىػػا مػػف السػػموكيات المنحرفػػة التػػي
وجػػاء ذلػػؾ منبثقػػًا ممػػا أكدتػػو دراسػػة ازدىػػار   .االقتصػػادية واإلجتماعيػػة التػػي ال ترضػػييـ

والتي أوضحت  ( 78: 2021، أمينة العنزي )(222: 2020اليواري ونجاح اليبارنة )
األبنػػاء  انحػػراؼىمة فػػي امػػف العوامػػؿ المسػػ المسػػتوى االجتمػػاعي واإلقتصػػاديأف تػػدني 

والتػػػػي  (543: 2020ايمػػػػاف دراز )ويتفػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػع دراسػػػػة  ،وانفعاليػػػػاً  فكريػػػػًا وسػػػػموكياً 
باإلغتراب ومظاىره بيف ذوي الدخؿ المنخفض. بينما تتعػارض أوضحت ارتفاع الشعور 
: 2020وجػػداف البصػػوؿ )، (7: 2013نصػػور وبػػف خيػػرة سػػارة )مػػع دراسػػة بػػف زاىػػي م

عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ فػػػي االغتػػػراب  والػػػذيف أوضػػػحوا (77: 2020زينػػػب الفيفػػػي )، (101
وفــي ضــوء ماســبق عرضــو   .ؤلسػػر المػػراىقيفاألسػري بػػاختبلؼ المسػػتوى االقتصػػادي ل

  الفرض الثالث كميًا. من نتائج يكون قد تحقق صحة
 

 المدروســةتختمــف نســبة م ــاركة المتغيــرات النتــائج فــي ضــوء الفــرض الرابــع5 
مـع ( مواجيـة صـراع فجـوة األجيـال إسـتراتيجيات -اإلجتماعية واإلقتصاديةالمتغيرات )

طبقًا ألوزان معامل اإلنحدار األبناء المراىقين لدي  (سرىاإلغتراب األ) المتغير التابع
ــابعودرجــة اإلرتبــاط مــع المتغيــر  لمتحقػػؽ مػػف صػػحة الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ اسػػموب  .الت

 .Stepwiseتحميؿ االنحدار المتدرج باستخداـ طريقة )الخطوة المتدرجة الى االماـ( 
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 ات المدروسـةباستخدام طريقة الخطوة المتدرجة الـى االمـام لممتغيـر  (5 معامالت االنحدار04جدول )
 072ن= األبناءاألسري( لدي  اإلغترابلي )إجما مع المتغير التابع

 انًزغٛشاد
يؼبيم 
 االسرجبط
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يؼبيم 
َغجخ 

 انًشبسكخ
R

2
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إل
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صبدٚخ
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فبسق انؼًش  

ثٍٛ األو 
 ٔاالثٍ

35.0. 3501. 005.09 35338 -350.9 -05703 35338 

انزشرٛت ثٍٛ 
 األخٕح

35.00 35811 0.50.3 35338 -35.87 -.5.38 
35338 

 35338 059.1- 35000- 35338 095081 .3588 35001 دخم األعشح

د
جٛب

عزشارٛ
إ
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أل
ٕح ا

ج
ع ف

صشا
ٓخ 

ج
ٕا

ي
 

 

يًبسعخ 
انُمذ 

ٔانزفكٛش 
 انغهجٙ

35111 
35719 

 
1.3580. 35338 -35010 -.5031 35338 

ثُبء 
انصذالخ 

ٔانزٕاصم 
 انشلًٙ

35987 
353.0 

 
.9953.. 35338 -350.9 -.50.. 35338 

انضجظ 
انٕانذ٘ 
 انًززثزة

35100 
35339 

 
.015370 35338 -35080 -05.1. 35338 

اإلحزٕاء 
انؼبطفٙ 
ٔانذػى 
 األعش٘

3590. 
3533. 

 
007570. 35338 -3580. -05030 35338 

 

كاف مف أكثر  العمر بيف االـ واالبف فارؽأف متغير ( 24يوضح جدوؿ ) 
األسري مستوى اإلغتراب المتغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية تأثيرًا في تفسير التبايف في 

( وىي قيـ دالة 3.720-(، قيمة ت )22.439حيث بمغت قيمة )ؼ( )لدى األبناء 
فقد برىنت مف قبؿ نتائج الدراسة الوصفية عمى  ،0.001إحصائيًا عند مستوي داللة 

األبناء مف أكثر األسباب المؤدية  مر بوما يعدـ تفيـ الوالديف لطبيعة موضحة أف 
بمغت قيمة نسبة تمى متغير فارؽ العمر، ترتيب المراىؽ بيف اخوتو وقد  إلغتراب اإلبف.

فارؽ العمر بيف االـ مما يعني أف متغير  (0.188، )(0.285) عمى الترتيب المشاركة
مف التبايف الكمي % 18.8ومتغير الترتيب بيف االخوة يفسر  ٪ 28.5فسر ي واالبف

لدى األبناء. لذا يجب عمى األميات عدـ تأخير  األسريمستوى اإلغتراب الحادث في 
سف اإلنجاب وأيضا عدـ ترؾ فارؽ كبير مف السنوات بيف األبناء حتي ال تزيد ىوة 

بيف أجياؿ األسرة الواحدة ويعـ الصراع األسري كافة أرجائيا ويكوف سببًا  الفجوة العمرية
 ومدخبًل ثريًا لئلغتراب األسري
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المتغير ممارسة النقد والتفكير السمبي ىى  إستراتيجيةأف كما يتبيف مف الجدوؿ 
حيث  لممراىقيف األسرىمستوى اإلغتراب في  الحادث األكثر تأثيرا في تفسير التبايف

إحصائيًا عند  ( وىي قيـ دالة6.308-(، قيمة ت )850.125)ؼ( )ة بمغت قيم
( مما يعني أف 0.789، كما بمغت قيمة نسبة المشاركة )0.001مستوي داللة 

مف التبايف الكمي الحادث في  ٪78.9تفسر ممارسة النقد والتفكير السمبي  إستراتيجية
 .لدى األبناء األسري اإلغتراب
ب األسري في وقاية المراىقيف مف دخوليـ ظممة اإلغترا الوحيد وىنا يبقى الحؿ 

يـ وعدـ المبالغة في نقدىـ بالتركيز الدائـ عمى أفعاليـ ىو إشعارىـ بكفاءتيـ وتقبم
وآرائيـ حتي مشاعرىـ، فغالبًا السموكيات التي ننتقدىا باستمرار ونركز عمييا تزداد بؿ 

لذا يتطمب االمر مف  ءلجيؿ والحدة يزيدىا أكثر عند األبناوأف مقاومتيا بشيء مف ا
حتى تقمؿ مف  االـ محاولة تعديؿ تفكيرىا السمبي عف ابنيا وتبديمو بفكرًا أخر إيجابياً 

صراع فجوة األجياؿ الحادث بينيا وبيف ابنيا، والذ قد يكوف سببًا مبررًا في اغتراب 
كما يتفؽ   .Nishimura, T. et al   (2021:310) وذلؾ ما أكدتو دراسة، األبناء

، عماد الديف الطماوي وىبة طو ( 609: 2009) ابو سيؼحساـ ذلؾ مع دراسة 
في أف ممارسة الوالديف لمنقد وعدـ التقبؿ  (50: 2020، عبابو اليزيد )(467: 2020)

وميؿ شخصيتو  العوامؿ المسيمة في فقداف اإلبف لؤلماف األسري واغترابو أىـيمثؿ 
 وفي ضوء ماسبق عرضو من نتائج يكون قد تحقق صحة. نحو العدوانية المتمردة
 الفرض الرابع كميًا.

 
 

 ممخص ألىم النتائج5
 ستراتيجيات٪ مف أميات المراىقيف ممارستيف منخفضة ومتوسطة لئل65.7أف  .1

٪ مف 70.4اإليجابية في إدارة الفجوة الجيمية بينيـ وبيف أبنائيف، مقابؿ  المواجية
سمبية بدرجة مرتفعة ومتوسطة، ونظير ذلؾ  أمومية إستراتيجياتيمارسف  األميات

٪ ممف 66.9ارتفع مستوى اإلغتراب األسرى لدى األبناء المراىقيف بنسبة بمغت 
الضبط الوالدي  إستراتيجيةت احتملدييـ اغتراب بدرجة مرتفعة ومتوسطة، و 

التمرد أف كما ، مواجية صراع فجوة األجياؿ إستراتيجياتمحاور  مقدمةالمتذبذب 
 .األسرياإلغتراب جاء في مقدمة محاور  والبلمعيارية األسرية
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 األمياتدرجة ممارسة بيف  0.001دالة إحصائيًا عند  سالبةجد عبلقة ارتباطية تو   .2
األسري بيف مستوى اإلغتراب و  بأبعادىامواجية صراع فجوة األجياؿ  ستراتيجياتإل

 .بمحاورهلدى األبناء 
 ستراتيجياتإل األمياتممارسة  فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجاتوجد ت .3

 األمياتاألبناء اإلناث، كؿ مف لصالح صراع فجوة األجياؿ اإليجابية لمواجية ال
سنة(،  30> -20االبف )وبيف  يا العمر بينفارؽ المواتي يتراوح  األمياتو العامبلت، 

ولؤلميات ذوات التعميـ المرتفع؛ أما في أفراد،  5قؿ مف األعدد أفراد األسرة 
 األمياتاألبناء الذكور، المواجية السمبية فكانت لصالح كؿ مف  إستراتيجيات
سنة فأكثر(،  30وبيف االبف )العمر بينيا  المواتي يتراوح فارؽ  األمياتالعامبلت، و 

 أفراد فأكثر، ولؤلميات ذوات المستوى التعميمي المنخفض. 7عدد أفراد األسرة 
عينة البحث في  األبناء المراىقيفبيف متوسطات درجات  توجد فروؽ دالة إحصائياً  .4

لصالح كؿ مف األبناء القاطنيف بالحضر، واألبناء مف األسري )بمحاوره(  اإلغتراب
منخفضي المستوى التعميمي، وأبناء األسر ذات الدخوؿ  األمياتالذكور، أبناء 

 المنخفضة.
 ممارسة النقد والتفكير السمبي    إستراتيجية - فارؽ العمر بيف األـ واإلبفمتغير  كاف .5

 لدى األبناء. األسرىاإلغتراب األكثر تأثيرا في تفسير التبايف في  اتالمتغير ىى 
 

 " المواجية مقترحة قائمة عمى ستراتيجة إفي ضوء ما تقدـ مف نتائج تقدـ الباحثة
 "ممراىقينللمحد من اإلغتراب األسرى  اإليجابية لصراع فجوة األجيال كخطوة استباقية

 
 التوصيات في ضوء نتائج الدراسة5

مواجية اإليجابية لصراع فجوة األجيال كخطوة لاالمقترحة " ستراتيجيةتفعيؿ اإل -
" مف قبؿ الجيات المعنية )المجمس ممراىقينلاستباقية لمحد من اإلغتراب األسرى 

وزارتي  -وزارة الشباب -مراكز اإلستشارات األسرية  -القومي لؤلمومة والطفولة
 –مجالس أولياء األمور بالمدارس  -مات وتكنولوجيا المعمو  اإلعبلـ واإلتصاالت

إلى كتيبات ورقية أو رقمية، يتـ  ستراتيجيةتحويؿ محتوى اإلمف خبلؿ دور العبادة( 
بطرؽ ميسرة تيدؼ لنشر الوعي بالممارسات  ـتوزيعيا فى جميع الجيات التابعة لي

 . األمومية اإليجابية مما يحد مف اإلغتراب األسري لممراىقيف
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كؿ مف مجالس آولياء األمور ورجاؿ الديف  مف خبلؿ التأكيد عمى تفعيؿ دور   -
نما ىو خبلؼ في  أمريف أوليما أف صراع األجياؿ ال يعني صراعًا بمعناه الحقيقي وا 
الفيـ واالدراؾ بيف الجيميف، وثانييـ حتمية المواجية األمومية المستمرة آلفات 

 ألسرة والمجتمع.العصر لمحد مف تأثيراتيا ومخاطرىا الفادحة عمى ا
الرخصة اىتماـ وزارة األوقاؼ بإلزاـ الفتيات المقببلت عمى الزواج بالحصوؿ عمى " -

اإليجابية  ستراتيجيات"، والتي تتطمب اجتيازىف لبرامج ترتكز عمى اإلاألمومية
 لممعاممة األمومية لما لو مف دور إيجابي وثري عمى شخصية النشيء الجديد.

بإرساؿ رسائؿ نصية أو وتكنولوجيا المعمومات  واإلتصاالتوزارتي اإلعبلـ قياـ   -
ليات التجنبية اآلصوتية  مف شأنيا تبصير المراىقيف والشباب بخطورة اإلغتراب و 

لو، وكذلؾ لتوعية الوالديف بخطورة الرقمنة واالستخداـ الخاطيء ليا عمى األبناء، 
سابيـ آليات التعامؿ وتحثيـ عمى ضرورة التواصؿ الرقمي اآلمف مع األبناء إلك

 .الرقمي اآلمف بما يحمي محتواىـ الرقمي
 األمياتلتبصير مف قبؿ الباحثيف بمجاؿ إدارة المنزؿ  توعوية إجراء برامج إرشادية -

اإليجابية في كبح صراعات الفجوة الجيمية ودورىا في  المواجية إستراتيجياتبأىمية 
 الحد مف اإلغتراب األسري لؤلبناء.

وزارة الشباب والرياضة بزيادة األنشطة واألمسيات الرياضية بما يساىـ يتوجب عمى  -
في تفريغ طاقات الشباب وشغؿ أوقات فراغيـ بما ىو مفيد مما يحمييـ مف المجوء 

 لمممارسات اإلغترابية اليادمة.
سعي الحكومة نحو العمؿ عمى رفع الحد األدني لؤلجور بيدؼ توفير حياة كريمة  -

ما يسيـ في حماية األبناء مف االغتراب واإلنسياؽ وراء لؤلسر المصرية، م
 الجماعات المشوىة فكريًا وسموكيًا بدافع اإلرتقاء بالمستوى المادي لؤلسرة.
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 5المراجع
(. مستوى االغتراب االجتماعي لدى 2020أحمد موسي مصطفي التاج ومراد عبداهلل المواجدة ) .1

التدريس في الجامعات األردنية في ضوء بعض الشباب األردني مف وجية نظر أعضاء ىيئة 
 .411 -379(، ص 187)4المتغيرات. مجمة التربية، جامعة األزىر، 

(. العوامؿ المؤدية إلى التفكؾ 2020ازدىار خمؼ سمماف اليواري و نجاح حسيف حمد اليبارنة ) .2
 .255 -221(، 186)2األسري وانحراؼ األحداث في المجتمع األردني. مجمة التربية، 

(. استخداـ طبلب المرحمة اإلعدادية لمواقع التواصؿ االجتماعي 2017أسماء محمد الشافعي ) .3
وعبلقتو باإلغتراب األسري والمدرسي لدييـ" دراسة ميدانية تحميمية" رسالة ماجستير، قسـ اإلعبلـ 

 التربوي، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة.
(. 2020أحمد عطا ) أسامة حسف عبدالموجود ، أحمد ينيالحس عبدالغني شريت،  محمد أشرؼ .4

 وصفية. مجمة دراسة :بالمرحمة اإلعدادية التعمـ صعوبات ذوي لدي النفسي باالغتراب الشعور
 .1798-1776التربوية، كمية التربية، جامعة سوىاج،  العمـو في الباحثيف شباب

(. 2019فاطمة بنت أحمد الصميمي )أشواؽ بنت غازي شيتوي، خولة بنت فريد عبيد اهلل،  .5
عبلقة شبكات التواصؿ اإلجتماعي باإلغتراب الثقافي )استخداـ تطبيؽ السناب شات( وسط 

 .202 -189(، 14الشباب الجامعي السعودي. بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية، ع)
 ، عماف.، دار صفاء1(. اإلغتراب والتمرد وقمؽ المستقبؿ. ط2011إقباؿ الحمداني ) .6
(. 2020السماحي ) أماؿ عبد السميع أباظة، محمد إسماعيؿ محمد األلفي ، فريدة عبدالغني .7

الجنوح الكامف وعبلقتو باألمف النفسي األسري لدى طبلب المرحمة اإلعدادية. مجمة كمية التربية، 
20(3 ،)349-372. 

التمرد النفسي لدى طمبة (. 2017) أمنة عويد شدىاف و داليا كاظـ فرىود ومنتظر إسماعيؿ ناس .8
كمية التربية. بحث مقدـ كجزء مف متطمبات شيادة البكالوريوس في عمـ النفس. كمية التربية. 

 جامعة القادسية.
(. أساليب المعاممة الوالديو 2014أميرة حساف عبرد الجيد دواـ ، شريؼ محمد عطية حورية ) .9

(، 1)59ى لؤلبناء. مجمة اإلسكندرية لمعمـو الزراعية، كما تدركيا األميات وعبلقتيا باألمف النفس
47-70. 

 السموكي المعرفي العبلج أساليب لتوظيؼ مقترح (. تصور2021حيزاف العنزي ) محارب أمينة .10
: 76(، 1)5واإلجتماعية،  اإلنسانية العمـو الفكري لدى الشباب. مجمة االنحراؼ مواجية في

107. 
(. أساليب المعاممة الوالدية ودورىا في تعزيز قيـ المواطنة 2020انتصار صالح أحمد الحمبي ) .11

 .55-27(، 12لؤلبناء. المجمة الدولية لمعمـو اإلنسانية واالجتماعية، ع)
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، دار جرير لمنشر والتوزيع 1(. التطور مف الطفولة حتى المراىقة. ط2007إيماف ابو غريبة ) .12
 عماف، األردف.

تداعيات اضطراب التكيؼ بيف الزوجيف كما تدركيا الزوجة (. 2020دارز ) محمد السيد إيماف .13
 -505(، 4)41وعبلقتيا باإلغتراب األسري لدى األبناء. مجمة اإلسكندرية لمتبادؿ العممي، 

549. 
 ميارات ببعض وعبلقتيا يدركيا األبناء كما الفاعمة الوالدية (. ٥١٠٢ دراز) محمد السيد إيماف .14

 (.3)36 العممى، لمتبادؿ االسكندرية مجمة الجامعة، طبلب مف  عينة لدى الذات إدارة
 الحياة أحداث مواجية بأساليب وعبلقتو األسري (. الدعـ2013الحسيني بدير ) ماىر إيناس .15

 .256 -226(، 1)25وبحوث،  دراسات - وفنوف عمـو الجامعي. مجمة لمشباب الضاغطة
المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالثقة بالنفس لدى (. أساليب 2020بدر بف عبدااهلل بف جميؿ الحربي ) .16

 .57-35، 46طبلب المرحمة الثانوية لمحافظة الرس. مجمة اإلرشاد النفسي، ع 
(. صراع األجياؿ بيف اآلباء واألبناء وتأثيره عمى التماسؾ 2020براءة صالح صديؽ كوشؾ ) .17

ـو اإلنسانية، جامعة الممؾ عبد األسري في األسرة السعودية. رسالة ماجستير، كمية اآلداب والعم
 العزيز. 

(. صراع األجياؿ وأثره عمى تماسؾ العائمة 2019بسمة رحمف عودة وخيرت ميدي المياجي ) .18
 (.3)22العراقية المعاصرة. القادسية لمعمـو اإلنسانية، 

ئيف (. الميارات الوالدية لؤلميات وعبلقتيا بادارة الذات لدى أبنا2016تغريد سيد احمد بركات ) .19
 .339-311(، 3)61المراىقيف. مجمة اإلسكندرية لمعمـو الزراعية، 

 (. النشرة اإلحصائية الرقمية الرسمية، مصر.2020الجياز المركزي لمتعبئة واإلحصاء ) .20
حسف  محمد نجبلء عمر عارؼ، كامؿ زيداف، القادر عبد السيد القبانى، الديف صبلح جيبلف .21

بإدارتيـ  وعبلقتيا المراىقة مرحمة فى األبناء يدركيا كماالوالدية  التنشئة أساليب (. ٥١٠٠)
 (.2)23 النوعية، بحوث التربية مجمة دكتوراه، رسالة مف مستؿ بحث الفراغ، لوقت

 : األبناء بإدماف عبلقتو و االسري (. المناخ2009سيؼ ) إسماعيؿ ابو محمد احمد حساـ .22
 النفسييف االخصائييف نفسية، رابطة و األسوياء. دراسات المدمنيف بعض بيف مقارنة دراسة

  .623 -575(، 3)19المصرية، 
(. التنشئة الوالدية وعبلقتيا بالقمؽ والسموؾ العدواني لدى عينة 2020حسيف بف محمد العمرى ) .23

-157(، 15)4، مجمة العمـو التربوية والنفسيةمف طبلب المرحمة المتوسطة بمحافظة المخواة. 
185. 
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المياـ  لتأدية لؤلبناء الوالديف (. دعـ2012إماـ سالـ ) ماجدة صيري ، السيد أبو محمد حناف .24
، 24، ع  النوعية التربية بحوث مجمة لؤلبناء، اإلستقبللي بالسموؾ وعبلقتو الدراسية توالمسئوليا

285-328. 
واإلغتراب النفسييف.  باألمف الشعور بيف أسريا المعنؼ (. المراىؽ2016) فميس خديجة بف .25

 .552 -531، 43اإلنسانية، ع  العمـو مجمة
 بيف مقارنة الدراسي دراسة بالتحصيؿ وعبلقتو النفسي (. االغتراب2016دانياؿ عمى عباس ) .26

دمشؽ. رسالة  محافظة في والطمبة المقيميف اإليواء مراكز في الترالء الثانوية المرحمة طمبة
 ماجستير، كمية التربية، جامعة دمشؽ، سوريا.

الشعور  بمستوى وعبلقتيا اإلجتماعي التواصؿ (. تكنولوجيا2020تيسير الخبليمة ) دعاء .27
 -209(، 1)5األردنية. المجمة التربوية األردنية،  الجامعة طمبة لدى اإلجتماعي ابباألغتر 
225. 

 بخفض وعبلقتيا المواجية إستراتيجيات(. 2021خالد خزاعمة ) عمر ايزاخ و أحمد ديانا .28
عماف.  العاصمة في التوحد طيؼ اضطراب األطفاؿ ذوي أمور أولياء لدى النفسي االختراؽ

 .375-358(، 1)6والنفسية،  التربوية البحوث سمسمة - لمبحوث العربية عماف جامعة مجمة
(.البحث العممي "مفيومو وأدواتو 2020عدس، كابد عبدالحؽ ) عبدالرحمفذوقاف عبيدات،  .29

 ، دار أسامة لمنشر والتوزيع، جدة، السعودية.19وأساليبو". ط
إدارة الصراع وعبلقتيا بجودة الحياة األسرية كما  إستراتيجيات(: 2014رشا عبد العاطي راغب ) .30

 .42: 1(، 30تدركيا الزوجة، المجمة المصرية لئلقتصاد المنزلي، ع)
(. مدى إدراؾ أولياء األمور ألدوارىـ الرامية إلى تعزيز سبلمة 2014رشا محمود سامي أحمد ) .31

  -252(، 1تربوية، ع)األطفاؿ عمى شبكة اإلنترنت ودرجة ممارستيـ ليا.  مجمة العمـو ال
288. 

(. مصادر الدعـ اإلجتماعي وعبلقتيا بتكويف اليوية لدى 2016زياد حسف النصاصرة ) .32
المراىقيف في منطقة بئر السبع. رسالة ماجستير، كمية العمـو التربوية والنفسية ، جامعة عماف 

 العربية.
 طمبة نظر وجية مف األسري باألمف وعبلقتو الفكري (. الخواء2021محمد ) صالح زىية زيتوف، .33

 .56-33(، 11)3والبحوث،  لمدراسات المحكمة أوربا شماؿ أكاديمية الجامعة. مجمة
 مف عينة لدى الزواجي بالتوافؽ وعبلقتو العاطفي (. الذكاء2020زينب سحيري وىاجر شارؼ ) .34

جيؿ البحث أساتذة جامعة األغواط، الجزائر.مجمة جيؿ العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، مركز 
 .99-77، 62العممي، ع
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(. أثر عوامؿ التغير الثقافي في إحداث اإلغتراب االجتماعي: دراسة 2020زينب قاسـ الفيفي ) .35
تطبيقية ميدانية عمى بعض األسر السعودية بدينة مكة المكرمة. رسالة ماجستير، كمية اآلداب 

 والعمـو اإلنسانية، جامعة الممؾ عبد العزيز، السعودية.
(. صراع األجياؿ وتأثيره عمى التماسؾ األسري. مجمة العمـو اإلنسانية، 2013ب مرغاد )زين .36

 (.32جامعة محمد خيضر بسكرة، ع )
(. أثر المعاممة الوالدية في ظيور صعوبات التعمـ لدى أطفاؿ المدرسة 2013سارة حجاب ) .37

جػػػامعة سطيؼ، الجميورية ، رسالة ماجستيراالبتدائية. كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية، 
 الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 المدرسة أطفاؿ لدى صعوبات التعمـ ظيور في الوالدية المعاممة (. أثر2013سارة حجاب ) .38
 سطيؼ، الجزائر. واالجتماعية، جامعة اإلنسانية العمـو االبتدائية. رسالة ماجستير، كمية

(. التمرد النفسي لدى طمبة الجامعة. 2014)  عيسبلـ ىاشـ حافظ و ابير ناصر حسيف الخزا .39
 .455-417(، 3)14مجمة القادسية في اآلداب و العمـو التربوية، العراؽ ، 

 باالغتراب وعبلقتو االجتماعي التواصؿ مواقع (. إدماف2020سوعاف العنزي ) طبلؿ سمطاف .40
 .335 -317، 48 شمس، مج عيف آداب نموذجًا. حوليات الفيس بوؾ :المراىقيف لدى النفسي

(. الرىاب االجتماعي وعبلقتو بأساليب المعاممة الوالدية لممراىقيف 2014سميمة عمى الصغير ) .41
والمراىقات مف طبلب السنة الثالثة بالمدارس الثانوية الواقعة بمنطقة الخمس. رسالة ماجستير، 

 كمية اآلداب والعمـو ، جامعة المرقب، ليبيا.
الدعـ األسري وعبلقتو بمشاركة الشباب في العمؿ التطوعي (. 2017سماح جودة وىبة ) .42

بالمؤسسات الخيرية وعبلقتيا بإدارتيـ لبعض الموارد، رسالة دكتوراه، كمية االقتصاد المنزلي، 
 جامعة المنوفية بمصر.

(. 2021مصطفي ) موسى ىياـ التاج، عايد، وفاء العبد، عيد، فؤاد ممدوح التؿ، الجوالدة، سيير .43
. COVID-19كورونا  جائحة ظؿ في التوحد طيؼ إضطراب ذوي لؤلبناء المقدـ سرياأل الدعـ
 .186- 164(، 5)5غزة،  لمبحوث القومي والنفسية، المركز التربوية العمـو مجمة

(. الدعـ االجتماعي وعبلقتو بتنظيـ الذات لدى 2019شيماء عبد الرحمف احمد ضبش ) .44
 .  80 -41(، 35المراىقيف . المجمة المصرية لبلقتصاد المنزلي، ع )

جيؿ  (. عرض الشباب لمواقع التواصؿ االجتماعي وعبلقتيا بيوية2017عادؿ فيمى البيومى ) .45
 .104-51(، 2)16المصرية لبحوث الرأي العاـ، اإلنترنت والفجوة بيف األجياؿ. المجمة 

(. التنشئة االجتماعية واإلنحراؼ االجتماعي، دار الكتاب الحديث، 2011عامر مصباح ) .46
 القاىرة.
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 المرحمة تبلميذ لدى العدواني بالسموؾ وعبلقتيا الوالدية (. المعاممة2020عبابو اليزيد ) .47
(، 1)11التعممية،  والخدمات واالستشارات وثلمبح البصيرة االبتدائية. دراسات نفسية، مركز

35-51. 
(: المراىؽ. كيؼ نفيمو وكيؼ نوجيو. دار السبلـ لمطباعة والتوزيع، 2010عبد الكريـ بكار ) .48

 ، المممكة العربية السعودية. 1ط
عرساف عبدالمطيؼ المشاقي، عبد العزيز بف أحمد بف سميماف العميوي، حميد بف خميؿ الشايجي  .49

(. صراع األجياؿ!!!.. أزمة قيـ .. 2017، محمد مرسي محمد مرسي وعبداهلل أحمد عويدات  )
 (. 418) 36أـ أزمة سوء فيـ؟. مجمة جامعة نايؼ العربية لمعمـو األمنية، 

 المعاممة (. أساليب2020إسماعيؿ طو ) حسيف ىبة محمد الطماوى،  ىعم إبراىيـ الديف عماد .50
 الثانوية. المجمة طبلب المرحمة مف المراىقيف األبناء لدى النفسي بالتوافؽ وعبلقتيا الوالدية

 (.109)30النفسية،  لمدراسات المصرية النفسية، الجمعية لمدراسات المصرية
 األسري النفسي (. الدعـ2020خالد ) سميماف بني محمد عمي العظامات،  اهلل عطا عمر .51

 منتدى المفرؽ. مجمة محافظة في مف المراىقيف عينة لدى كورونا بفيروس اإلصابة بقمؽ وعبلقتو
 .53-29(، 2)16األستاذ، 

 باالغتراب وعبلقتو "رونة الـ - التصمب" المعرفي (. النمط2021حسف المحتسب ) محمد عيسى .52
 والدراسات التربوية العمـو بوؾ. مجمة الفيس مستخدمي النفسي اإلرشاد طمبة النفسي لدى
 .230 -261، 14اإلنسانية، ع 

(. أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالتشوىات المعرفية لدى عينة 2016فاتف كامؿ سميماف ) .53
التربية، جامعة مف طمبة المدارس الثانوية في منطقة الجميؿ األسفؿ.  رسالة ماجستير، كمية 

 اليرموؾ، أربد.
 السموؾ بظيور الوالدية المعاممة أساليب (. عبلقة2021فاطمة صادقي ورحمة صادقي ) .54

 في أبحاث الدولية تمنراست، المجمة بمنطقة ميدانية دراسة:المتمدرس المراىؽ لدى العدواني
 .351 -369(، 2)2والمغات،  واآلداب واإلنسانية التربوية العمـو

(. أساليب المعاممة الوالدية لممراىقيف المتّفوقيف في شيادة التعميـ المتوسط 2014مقحوت )فتحية  .55
دراسة ميدانية بثانوية القبة الجديدة لمرياضيات .رسالة ماجستير، كػمػيػة الػعػمػـو اإلنػسػػانػيػة و 

 االجػتػمػػاعػيػة، جامعة محمد خيضر، الجزائر.
(. التنمر المدرسي وعبلقتو بأساليب المعاممة الوالدية 2021فرحاف بف سالـ بف ربيع العنزي ) .56

لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية بمدينة الرياض في ضوء بعض المتغيرات. مجمة كمية التربية، ع 
(100 ،)589- 646. 
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األسري.  األمف وتيديدات االفتراضية .الممارسات)2020(فريدة ميكيداش، سيياـ بوقموؼ .57
 .117 -91(، 2)6األنثروبولوجية المعاصرة،  لمدراسات العربية المجمة :أنثروبولوجيا

(. الحوار بيف اآلباء واألبناء. رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلجتماعية، 2011كريمة كروش ) .58
 جامعة وىراف السانيا.

(. اساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا االبناء االسوياء و الجانحوف 2010حمود ) محمد الشي  .59
، مجمة جامعة دمشؽ لمعمـو التربوية والنفسية: دراسة ميدانية مقارنة في محافظة دمشؽ . 

26(4 ،)16- 56. 
األردف: دار صػفػاء لمػنػشػر  ،1(.الػتػنػشػئػة األسػريػة .ط2010محػمػد الػنػوبػي، محػمػد عمي ) .60

 والػتػوزيػع
تنشئة األسرية وعبلقتيا بالتماسؾ األسري (. أساليب ال2016محمد بف عيسى ابراىيـ عسيري ) .61

 لدى عينة مف طبلب المرحمة المتوسطة بمدينة تبوؾ. رسالة ماجستير، جامعة مؤتة، الكرؾ.
دراسة  -(. اإلغتراب األسري لدى الطمبة الجامعييف2013منصور بف زاىي، سارة بف خيرة ) .62

جامعة  واالجتماعية، اإلنسانية عمـوال كمية االجتماعية،، ميدانية في جامعة  ورقمة. قسـ العمـو
 الحياة. وجودة حوؿ االتصاؿ الثاني الوطني الممتقى الجزائر، ورقمة، مرباح قاصدي

-https://www.who.int/ar/news/item/10 (. اإلنتحار.2019منظمة الصحة العالمية ) .63
01-1441-suicide-one-person-dies-every-40-seconds 

(. اإلغتراب النفسي وعبلقتو بالقمؽ العاـ لدى طبلب كمية اآلداب جامعة 2020)مياد عبد الدائـ  .64
 النيميف. رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة النيمييف، السوداف.

(. درجة إسياـ اإلساءة المفظية مف الوالديف كما يدركيا 2021ناديو أحمد شيواف الغامدي ) .65
مجمة القراءة والمعرفة، ع  لدى طمبة المرحمة الثانوية بالمخواة. األبناء في التنبؤ بتقدير الذات

(232 ،)79-118. 
(. الكفاءة الوالدية كما يدركيا األبناء وعبلقتيا ببعض 2015ناديو عبد المنعـ السيد عامر. ) .66

الميارات الحياتية لدى عينة مف طبلب المرحمة اإلعدادية. مجمة اإلسكندرية لمتبادؿ العممى، 
36(4،) 709- 731. 

 الطب بكمية ميدانية دراسة"الجامعة  طمبة لدى النفسي التمرد (. مستوى2018نبار رقية )  .67
 .930 -919، 35مجمة الباحث في العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، ع  "بمعباس سيدي جامعة

 (. المواطنة في العصر الرقمي. معيد البحريف لمتنمية السياسية،2017ندى عمي حسف بف شمس )
 .2017د.ع/ /263رقـ اإليداع بإدارة المكتبات العامة 

 4(. نمو ورعاية الطفؿ بيف النظرية والتطبيؽ ، دار السماحة ، ط2013نعمة مصطفي رقباف )  .68
 اإلسكندرية.
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(.  الدعـ األسري وأثره عمى 2021منصور ) محمود رشاد عطية، رشا الحميد عبد فيصؿ نيباؿ .69
النوعية،  التربية مجاالت في البحوث ية  لممراىقيف، مجمةاإلختبلالت السموكية اإلستيبلك

7(36 ،)965- 1015. 
(. محددات اإلغتراب لدى الشباب األردني. رسالة ماجستير، 2020وجداف محمد ىزاه البصوؿ ) .70

 كمية اآلداب، جامعة اليرموؾ، األردف.
وعبلقتو باالتجاه (. الدعـ األسرى لمشباب الجامعى 2019وفاء عبد الستار السيد بمو ) .71

 .204-165(. ص35نحوالمستقبؿ. المجمة المصرية لبلقتصاد المنزلي ، ع)
(. قياس الفجوة الرقمية بيف مؤسسات المكتبات والمعمومات في الدوؿ 2008وليد محمد ىيكؿ ) .72

 المتقدمة والنامية. رسالة ماجستير، كمية اآلداب ، جامعة حمواف.
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