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املشتخلصٍ :دفت الدزاسة إىل التعسف على مشتوى نل مً قلل االىفصال عً مجاعة السفام واملشايسة االجتناعية لدى عيية مً الطلبة
املساٍكني يف قضاء حيفا ،إضافة إىل الهظف عً الفسوم ذات الداللة اإلحصائية يف مشتوى املشايسة االجتناعية يف ضوء متغريات (قلل
االىفصال ،واجليص ،والصف( .تهوىت عيية الدزاسة مً  319طالب يف مسحلة املساٍكة ( 149إىاث و 170ذنوز) ،مت اختيازٍه بالطسيكة
املتيشسة مً طلبة الصف الثامً والتاسع يف ميطكة قضاء حيفا يف فلشطني،ولتحكيل أٍداف الدزاسة قامت الباحثتاٌ بإعداد مكياض لكلل
االىفصال عً السفام على غساز مكياض ٍاىشبريغ ( .)Hansburg, 1980ننا استخدمتا مكياض املشايسة االجتناعية الري أعدته أبو منس
( .)2011أطازت ىتائج الدزاسة إىل أٌ مشتوى نل مً قلل االىفصال واملشايسة االجتناعية ناٌ ميخفضا لدى أفساد عيية الدزاسة ،ننا
أطازت اليتائج إىل عدو وجود فسوم ذات داللة إحصائية يف مشتوى املشايسة االجتناعية تعزى إىل قلل االىفصال عً مجاعة السفام،
واجليص ،والصف ،وتفاعل اجليص وقلل االىفصال ،وتفاعل الصف وقلل االىفصال ،بيينا وجدت فسوم دالة إحصائيا يف مشتوى املشايسة
االجتناعية تعزى للتفاعل بني اجليص والصف ،حيث ناٌ مشتوى املشايسة االجتناعية أعلى لدى اإلىاث يف الصف الثامً ،بيينا ناٌ
مشتوى املشايسة االجتناعية أعلى لدى الرنوز يف الصف التاسع.
نلنات مفتاحية :قلل االىفصال ،مجاعة السفام ،املشايسة االجتناعية ،مسحلة املساٍكة.
_____________________________________________
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Abstract: This study aimed to explore separation anxiety and social conformity levels among a sample of
adolescents. The study sample consisted of 319 students (170 males and 149 females). It was a convenient
sample chosen from some villages in Haifa district in Palestine. The authors developed a scale to
measure separation anxiety from peers after the model of Hansburg’s 1980 scale. A measure of social
conformity was also used (Abu-Nemr, 2011). The results showed a low level of separation anxiety and
social conformity among adolescents. There were no significant differences found in social conformity
due to the separation anxiety, sex, and interaction between anxiety and grade level. Significant
differences were found in the level of social conformity that were attributed to interaction between sex
and grade level in favor of males in the eighth grade and in favor of female in the ninth grade.
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تطرأ على المراهق تغيرات كثيرة سواء كانت
جسمية أكمعرفية أكنفسية ،كالتي تظهر في
جميع المجاالت كتحدث عدـ توازف في حياته.
كما كتشهد هذق الفترة نوعان من الغموض
بالنسبة للمراهق ،فهو ينتقل من مرحلة الطفولة،
إلى مرحلة قبل الرشد ،حيث يتلقى المعاملة غير
الثابتة من كالديه ،تارة يعاملونه على أنه صغير
بحاجة إلى الرعاية ،كتارة أخرل يعتبركنه
كبيران راشدان كمسؤكالن ،فينشأ الصراع في داخله
كيرل المتنفس في الرفاؽ ،كبذلك تشكل جماعة
الرفاؽ ملجأن ،تحتضنه كتعير اهتماما ألفكارق
كتشعرق بالحرية التي يفتقدها في أسرته ،فيتعلق
المراهق بهم كيرل بهم مبلذان آمنان لمخاكفه.

كقيم عامة متشابهة مما يعزز من األلفة بينهم
(هرمز كإبراهيم .)0911 ،كتلعب جماعة الرفاؽ
دكرنا هامنا في النمو االجتماعي كاالنفعالي لدل
المراهق في تزكيد الوسائل لتحقيق الكفاية
االجتماعية كالتوافق مع اآلخرين كتطور السلوؾ
األخبلقي كالقيم كتعليم األدكار االجتماعية
المناسبة كتحقيق االستقبللية الشخصية
( .)Berns, 1997إضافة إلى ذلك تجعل جماعة
الرفاؽ المراهق أكثر كاقعية في إدراكه لنفسه
كمكانته ،كما كتساعدق على فهم ذاته كتقديرها
من جميع جوانبها ،كتمنحه الشعور باألمن
كالطمأنينة ،كما تساعدق على تحديد أهدافه
كطموحاته (الزعبي.)6101 ،

ترتكز تنشئة المراهق االجتماعية على تجارب
المراهق داخل العائلة كخارجها ،حيث يحتل
الوالداف في مرحلة الطفولة كظيفة أساسية
بتزكيد المعلومات لطفلهم ،إال أنه في مرحلة
المراهقة يتعرض الطفل إلى مصادر معلومات
خارجية سواء من األصدقاء أك الجيراف كغيرهم
( .)Osborne, 1996كتتميز مرحلة المراهقة
بابتعاد المراهق جسديان كنفسيان عن كالديه
كتقربه الجسدم كالنفسي من األصدقاء في نفس
السن ( )Brown, 1990بحيث يفضل المراهق
تكوين عبلقات مبنية على المساكاة مع أصدقائه
على تكوين عبلقات تتسم بالطبقية كالسلطة مع
الوالدين .لذلك يقل تعلق المراهق بوالديه
كيزيد تمسكه برفاقه ( Brown, Eicher, & Petrie,

هذا كيعد الميل إلى تكوين جماعات الرفاؽ من
أهم خصائص السلوؾ االجتماعي في فترة
المراهقة (الزعبي .)6101 ،فقد أكدت العديد من
الدراسات على أهمية عبلقة المراهق بجماعة
الرفاؽ ،حيث أشار كوتيريل كالشبركؾ
( )Cotterell, 1996; Lashbrook, 2000أف جماعة
الرفاؽ تلعب دكرنا مهمنا في نمو المراهقين
النفسي كاالجتماعي كخاصة فيما يتعلق بتشكيل
هوياتهم النفسية كتقديرهم لذكاتهم كشعورهم
باالنتماء .كما أكد كولماف ()Coleman, 1984
على أف المراهق يفقد أحياننا ثقته بنفسه كتصبح
لديه التساؤالت حوؿ هويته النفسية كمفهومه
عن ذاته ،فيحتاج إلى االنتماء ،كإشباع هذق
الحاجة يكوف في ظل جماعة الرفاؽ إذ يشعر
باألمن من التشابه الحاصل مع أفرادها .كقد
ذكر حسن ( )0991أنه كلما ازداد التشابه بين
الفرد كالجماعة  -كلما ازداد الميل ألف تكوف
هذق الجماعة مقبولة كجماعة مرجعية ،فحين
يكوف هناؾ تشابه بأبعاد معينة يتوقع حدكث
مستول أعلى من المسايرة.

.)1986

كتُعَرؼ جماعة الرفاؽ على أنها حالة الزمالة أك
الرفقة ،فتعني مخالطة الفرد ألقرانه كاجتماع
األفراد معا من أجل ممارسة نشاط ما ،سواء
كانوا في المدرسة أك المصنع أك المهنة أك
النادم أك على ناصية الطريق (ثابت .)0996 ،كمن
خصائص جماعة الرفاؽ احتواء النظراء من
الجماعة كاستبعاد من ال ينتموف إليها .حيث
يتميز االتصاؿ بين األعضاء بالوضوح كالمباشرة
بما في ذلك كضوح المعايير السلوكية المتبعة.
كما يتشارؾ أعضاء جماعة الرفاؽ باتجاهات

كتُعرّؼ المسايرة على أنها رغبة الفرد في تغيير
أفكارق كمعتقداته كسلوكه ليكوف مشابها مع
أفكار كمعتقدات كآراء الجماعة كأيضا لتجنب
معارضة الجماعة ( Taylor, Peplau & Sears,
 .)2000كيعرّؼ بورم ( )Boree, 1999المسايرة،

على أنها محاكلة الفرد التقرب لموقف الجماعة
الظاهر من حيث قراراتها كأنشطتها كاتجاهاتها
المختلفة حتى ال يظهر سلوكه مخالفا لسلوؾ
الجماعة .كتحدث المسايرة عندما يدرؾ الفرد أف
سلوكه يختلف عن موقف الجماعة من حيث
اتجاهاتها كمعتقداتها كقراراتها ،فيميل إلى
التحرؾ نحو موقفها نتيجة للضغوط االجتماعية
الناتجة عن عدـ االلتزاـ بمعايير الجماعة.
كتحدث المسايرة عندما يتبنى األفراد اتجاهات أك
سلوكيات اآلخرين بسبب الضغوط الناجمة عنهم
سواء كانت هذق الضغوط غير حقيقية كيتوهمها
المراهق فقط ،أك ضغوط حقيقية فرضها
اآلخركف عليه .أم أنها عملية تغيير السلوؾ بما
يتناسب مع استجابات اآلخرين ( & Cialdini
Goldstein, 2004؛ شريم .)6119 ،كالمسايرة إما
تكوف أف علنية أك داخلية .العلنية تتجلى بأف
الفرد يساير قرارات جماعة الرفاؽ في العلن مع
احتفاظه برأيه الخاص ،كالداخلية تشير إلى
مسايرة الفرد الجماعة كهو مقتنع داخليا
بقراراتهم كلكنه يرفض إعبلف ذلك لعدة أسباب
منها الخوؼ على مركزق االجتماعي كالخوؼ
من مصادر مهددة خارج الجماعة (العتوـ.)6111 ،
تعتمد قوة المسايرة على جاذبية الجماعة للفرد
كعلى مدل تقبله لقيم كاتجاهات كمعايير
الجماعة كعلى درجة عبلقته بأعضائها كعلى
الوقت الذم يستغرقه لبلرتباط بها ،يهدؼ الفرد
من مسايرته لجماعة الرفاؽ كسب رضا أعضائها،
اجتناب التعرض لبلنتقاد من قبلهم ،كالحرص
على تقبلهم الدائم له كحتى لو كاف ذلك على
حساب استقبلليته (أبو زيتوف .)6112 ،كقد تكوف
المسايرة سلوكا ايجابيا أك سلبيا .تأخذ المنحى
السلبي عند قياـ المراهق باستخداـ لغة قذرة،
أكالسرقة ،أكاالستهزاء بالمعلمين كالوالدين كلكن
في الغالب تكوف المسايرة ليست سلبية بحيث
يرغب المراهقوف في االندماج بعالم الرفاؽ
فيقضوف معظم الوقت معهم كيلبسوف كيتكلموف
مثلهم ( .)Santrock, 2003فقد ذكر العتوـ
( )6111أف مسايرة الجماعة تعد سلوكنا طبيعينا
كواحدة من شركط التكامل كالتآزر االجتماعي
بحيث تشجع على كحدة الجماعة كتماسكها

كتساعد على إحبلؿ النظاـ داخل الجماعة لدرجة
يصبح فيها سلوؾ الفرد متوقعا ،من جهة أخرل
تضر المسايرة بصاحبها إذا زادت عن حدها بحيث
تقود الفرد للتصرؼ ضد إرادته كرغباته .هذا
كقد تعمل المسايرة كسلوؾ يساعد على إشباع
رغبات الفرد في القبوؿ كالمكانة بين أفراد
الجماعة كتجنب النبذ االجتماعي كقد تشبع
رغبات خفية كاالنتهازية كما يتبعها من مكاسب
(حسن.)0991 ،
كفي دراسة أجراها مزهر كقيصر
 )Kaiser, 2009هدفت للبحث في درجة مسايرة
المراهقين ألحكاـ جماعة الرفاؽ ،حيث تكونت
عينة الدراسة من  99من المراهقين تراكحت
أعمارهم بين  01-06سنة .أظهرت النتائج أف
غالبية أفراد العينة كبنسبة  %10.1سايركا
رفاقهم مرة كاحدة على األقل.
( & Mazhar

كلقد ميز كل من دكيتش كجيرارد
 )Gerard, 1955بين نوعين من دكافع المسايرة:
الدكافع اإلعبلمية كهي الرغبة في تشكيل تفسير
دقيق للواقع كالتصرؼ بشكل صحيح ،كالدكافع
المعيارية كتعني أف يساير الفرد من أجل
الحصوؿ على الموافقة االجتماعية من قبل
اآلخرين .كقد أظهرت نتائج دراسة جرينماف
( )Grinman, 2002أف المراهقين الذين كانوا
أكثر استعدادنا لمسايرة الرفاؽ في النشاطات
الحياديّة ،كانوا أيضا أكثر استعدادا لمسايرتهم
في النشاطات غير االجتماعية .كما كأظهرت أف
هناؾ عبلقة بين الشعور باالنتماء للجماعة
كمسايرة الرفاؽ في النشاطات الحيادية فقط
لدل اإلناث.
( & Deutsch

كقد أشار كل من تايلور ،بيبلو ،كسيرز
 )Peplau, & Sears, 2000كالعتوـ ( )6111إلى
عدة أسباب لقياـ الفرد بالمسايرة كهي اتباع
السلوؾ السوم كذلك لشعور الفرد أف ما تفعله
الجماعة صحيح ،كلرغبة في االرتباط بالجماعة
من أجل اف يكوف مقبوالن فيها كاف يُعامل بشكل
جيد ،كالتأكد من فهم سلوؾ الجماعة كآرائها
كاتجاهاتها نحو أمر ما كبالتالي مسايرتها،
كرغبة في الحصوؿ على دعم ألفكارق كآرائه،
( Taylor,
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كتحقيق االنتماء للجماعة .كفي المقابل أشارت
دراسة تينيسين كآخركف ( Teunissen et al.,
 )2012على عينة من المراهقين (ف = )296
تراكحت أعمارهم بين  02ك  02سنة ،بأف
المراهقين سايركا رفاقهم في شرب الكحوؿ
بشكل أكبر عندما كاف الرفاؽ ذكك مكانة عالية
في الجماعة ،بهدؼ الحصوؿ على تقبلهم.

الفرد على مواقف االنفصاؿ .حيث تعتمد درجة
ردكد فعل الفرد على االنفصاؿ على طبيعة كقوة
عبلقاته المهمة باآلخرين ،مثل درجة الثقة كنوع
التعلق .كيعرؼ القلق بأنه حالة انفعالية غير
سارة تمثل مزيجا من مشاعر الخوؼ المستمر
كالفزع كالهم تصيب الفرد عند توقع شر كشيك
الحدكث كمصدرق مجهوؿ (أبو زيد.)6100 ،

كقد قدمت كوب ( )Cobb, 2001تفسيرا لكوف
المسايرة تصل ذركتها في مرحلة المراهقة
المبكرة ،بحيث ادعت أنها المرحلة التي يبدأ بها
المراهقوف اإلحساس بخبرة االنفصاؿ عن
الوالدين ،كعندئذ يصبحوف أكثر تأثرا بأحكاـ
اآلخرين مقارنة مع المراحل العمرية األخرل.
كنتيجة لذلك يكوف لبلنفصاؿ أثر في زيادة
مستول المسايرة عند المراهقين .كإذا احتل
المراهق مكانة هامشية داخل الجماعة يتملكه
القلق نتيجة التعرض للرفض من األقراف كمن
أجل التقليل من مستول هذا القلق يميل الى أف
يبالغ في المسايرة ،من أجل االحتفاظ بقبوؿ
المجموعة ( .)Ausbel, 2000بينما أظهرت نتائج
إحدل الدراسات أف مستول مسايرة المراهقين
لوالديهم كانت أعلى في مرحلة المراهقة
المبكرة مقارنة بمسايرتهم لجماعة الرفاؽ ،بينما
كانت مسايرة الرفاؽ أعلى في المراحل البلحقة
( .)Meenakshi, 1985كتُحدث ضغوط الجماعة
استثارة انفعالية لدل األفراد بحيث أف مناقضة
آراء الفرد آلراء الجماعة تدفعه للشك في
عملياته الفكرية كيتبع ذلك مشاعر االكتئاب
كالعزلة ،كهي حالة انفعالية تزيد من القابلية
لمسايرة اآلخرين ،بحيث ينتاب الشخص حالة من
القلق تجاق اتخاذ رأم مستقل عن الجماعة فيما
بعد فتكوف المسايرة أسلوبنا لخفض القلق
كتجنبه كبذلك تشكل كظيفة دفاعية (حسن،
.)0991

يرتبط مصطلح "االنفصاؿ" بعبلقة الطفل مع
شخصية التعلق ،كيظهر في األدب النظرم
بشكلين أساسيين ( .)Allen, 1955المعنى األكؿ
يربط االنفصاؿ مع أحداث يواجهها الفرد في
حياته اليومية ،ينفصل فيها عن الشخصيات
المهمة في حياته .المعنى الثاني يتطرؽ إلى
االنفصاؿ كعملية نمائية طبيعية فيها انفصاؿ
نفسي تدريجي عن مصدر التعلق من خبلله ينمي
الطفل اإلحساس بالنفس جسديا كذهنيا
( .)Provence, 1987كيعرّؼ قلق االنفصاؿ بأنه
القلق الذم يحدث نتيجة االنفصاؿ عن البيت أك
عن شخصية التعلق (الوالدين ،األخوة ،األصدقاء،
كغيرهم من شخصيات التعلق) ،كهو نوع القلق
الوحيد المحصور في فئتي الطفولة كالمراهقة
( .)APA, 2000كيعرّفه كاسيدم كشافر ( Cassidy
 )& Shaver, 1999بأنه شعور سلبي يشبه الوحدة،
الفقداف أك الحزف كيحدث عندما ينفصل الفرد
عن شخصية التعلق .كما تم تعريفه على انه قلق
غير مبلئم من الناحية النمائية ،شديد ،مستمر
كغير كاقعي من االنفصاؿ عن شخصيات التعلق

يعد بولبي ( )Bowlby, 1973من أكائل من تطرؽ
لقلق االنفصاؿ كذلك عندما قدـ نظريته عن
التعلق .حيث أشار أف قلق االنفصاؿ يشير إلى
نماذج شخصيات التعلق عند الطفل كفيما بعد
عند الراشد ،كالتي تؤثر بالطريقة التي يرد بها

( & Dabkowska, Araskiewicz, Dabkowska
.)Wilkosc, 2011

كيختلف قلق االنفصاؿ من شخص آلخر كيتعلق
األمر بقدرة الفرد على مواجهة مواقف
االنفصاؿ .ردكد فعل الفرد قد تكوف معتدلة ،مثل
القلق أك الحزف ،أك حادة مثل اإلحباط ،كالهلوسة،
كأعراض جسمية ،كنفسيه كحتى سلوكات
انتحارية ( .)Eisen & Schaefer, 2005كقد أشار
الست كستراكس ( )Last & Strauss, 1990إلى
المظاهر المصاحبة الضطراب قلق االنفصاؿ ،منها
ما يلي :اضطرابات جسمية :قد تظهر أمراض
بدنية معدية أك معوية مثل آالـ المعدة كالصداع
كالقيء أك اضطراب في الجهاز الدكرم مثل

الشعور بضربات القلب ،الدكخة كاإلغماء ،بالذات
لدل المراهقين ،كاضطرابات انفعالية :تظهر على
شكل مخاكؼ مثل الخوؼ من الظبلـ كالقلق
التخيلي ،أك أعراض اكتئابية مثل اإلعتمادية
كاإلنطواء كالحزف ،الحاجة للفت االنتباق،
األطفاؿ
يصبح
سلوكية:
كاضطرابات
كالمراهقين لحوحين كيتدخلوف في شؤكف الكبار
كيحتاجوف للرعاية المستمرة للتخفيف من حدة
القلق لديهم ،كاضطرابات مدرسية :كالخوؼ من
الذهاب للمدرسة كاالنسحاب االجتماعي كالتبلد
كصعوبة التركيز أثناء اللعب أك الدراسة.
كتشير بركفينس ( )Provence, 1987إلى أف
التأقلم مع تجربة االنفصاؿ هي مهمة مستمرة
مدل الحياة عند كل األشخاص كهي ضركرية
للنمو السوم ،كلكن تجارب انفصاؿ أخرل
كتلك المتعلقة بفقداف أشخاص مهمين للفرد،
قد تثير حاالت من الحزف مؤلمة كصادمة على
نحو خاص ،كمن هنا فإف تجارب االنفصاؿ يمكن
أف تسبب اإلجهاد النفسي بمستويات مختلفة.
كقد ذكر عبد المعطي ( )6119أسبابنا لقلق
االنفصاؿ كما يلي:العوامل النفسية االجتماعية:
مثل عدـ النضج االنفعالي كالخصائص المزاجية،
كدرجة االرتباط باألـ ،كضغوط الحياة
الخارجية .كعوامل التعلم :أم عندما ينتقل قلق
االنفصاؿ من الوالدين إلى األطفاؿ عن طريق
النمذجة ،كالعوامل الوراثية :حيث أظهرت بعض
الدراسات أثر الوراثة في قلق االنفصاؿ حيث أنه
إذا عانى أحد الوالدين أك كبلهما من اضطرابات
الهلع كالقلق كاالكتئاب كانت الفرصة أكبر
ألف يصاب األبناء بقلق االنفصاؿ ( Dabkowska,
.)Araskiewicz, Dabkowska & Wilkosc, 2011

كما أشارت دراسة كيرني كسيمز كبرسيل
كتيلوتسوف ( & Kearney, Sims, Pursell
 )Tillotson, 2003إلى أف قلق االنفصاؿ مرتبط
بصفات يتسم بها أفراد العائلة ،مثل األمراض
النفسية ،تصرفات الوالدين الدفاعية ،كنقص
االنسجاـ في العائلة .كأظهرت نتائج دراسة
أخرل أف أعراض قلق االنفصاؿ عند البالغين
تتعلق باضطراب قلق االنفصاؿ عند األطفاؿ
(.)Seligman & Wuyek, 2007

من جهة أخرل اقترح دابكوسكا كارازكيوكز
(Dabkowska,
ككيلكوسك
كدابكوسكا
 )Araskiewicz, Dabkowska & Wilkosc, 2011أف
التأثيرات البيئية أكثر أهمية من العوامل
الجينية في قلق االنفصاؿ .فقد افترض الباحثوف
بأف حاالت القلق ترتبط بالتعرض لحوادث الحياة
السلبية كأف قلق االنفصاؿ يرتبط دائما مع تغير
في حياة الطفل أك تعرضه للضغوطات ،كأضافوا
أف أعراض قلق االنفصاؿ تتفاقم عند تغير حدكث
في الركتين أكالمرض أكنقص الراحة كتنقل
العائلة ،أك تغير بناء العائلة (بسبب الموت،
أكالطبلؽ ،أكمرض احد الوالدين ،أككالدة أخ)،
كالبدء بمدرسة جديدة ،كحدث مؤلم ،أك حتى
العودة إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية.
كقد كشفت دراسة مفرد كعبداهلل كأكبا
( )Mofrad, Abdullah & Uba, 2010عن عبلقة
قلق االنفصاؿ بالتعلق إلى أنه من بين أنماط
التعلق الثبلثة (اآلمن ،المقاكـ ،التجنبي) ،فإف
التعلق المقاكـ هو األكثر ارتباطا مع عبلمات
قلق االنفصاؿ .العبلمات مثل :الخوؼ من البقاء
كحيدا كالخوؼ من أف يتم التخلي عنه.
هذا كيعتبر قلق االنفصاؿ أحد أنواع القلق
المنتشرة في المجتمع بشكل عاـ كعند األطفاؿ
كالمراهقين بشكل خاص ،حيث تصل نسبة
األطفاؿ الذين يعانوف من قلق االنفصاؿ بين 09-9
بالمائة ،كأما عند المراهقين فتتراكح النسبة بين
 6.2- 0.1بالمائة ( (Eisen, Raleigh & Neuhoff,
 .2008كيختلف االنتشار حسب الجنس ،بحيث
يعتبر قلق االنفصاؿ أكثر شيوعا عند اإلناث من
الذكور Bowen, Lewinsohn, Hops & Roberts,
 .)1993كتعد مرحلة المراهقة مرحلة خطرة
لتطور اضطرابات القلق ( & Beesdo, Knappe,
 )Pine, 2009بحيث يعاني كاحد من بين ثبلثة
مراهقين من اضطرابات القلق ،كينتشر القلق عند
اإلناث أكثر من الذكور( Merikangas et al.,
.)2010

كيرتبط قلق االنفصاؿ عند المراهقين بتغيرهم،
كنموهم الجسدم كالجنسي ،كانفصالهم كأفراد
مستقلين عن الوالدين ،كيعد هذا القلق جزء من
أزمة طبيعية في صراع المراهق الكتساب الهوية
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كالثقة بالنفس ،كصراع بين رغبته في عيش
الخصوصية كتطوير الهوية الشخصية كبين
رغبته في العيش مع أسرته ككالديه ( & Wiesse
 .)Weinstock, 1989كما أظهرت نتائج دراسة
ستراكس كالهي كفريك كفريم كهايند
)(Strauss, Lahey, Frick, Frame & Hynd, 1988

أف المراهقين الذين يعانوف من قلق انفصاؿ
كانوا محبوبين بدرجة أقل من األفراد العاديين
كقد حظوا بأقل العبلمات من الناحية االجتماعية
ككانوا بالمركز األكثر تجاهلنا بين جماعة
الرفاؽ مقارنة بباقي المجموعات.
كما قد يظهر مستول عاؿ من قلق االنفصاؿ
عند المراهقين يظهر بتجنب المواقف التي تؤدم
لبلنفصاؿ عن شخصيات التعلق أك األماكن
اآلمنة مثل البيت ،كمن مظاهر هذا القلق رفض
الذهاب إلى المدرسة كالخوؼ من البقاء كحيدنا
أك من النوـ كحيدنا ،كتجنب المواقف االجتماعية
كمواجهة مشكبلت في التكيّف الشخصي
كاالجتماعي (.)Laible, Carlo & Raffaelli, 2000
كما تشير األبحاث إلى أف تجربة قلق االنفصاؿ
عند المراهقات تكوف أقول مقارنة مع
المراهقين ،كذلك بسبب أف عبلقة كل منهم مع
الوالدين تختلف .لكوف أف البنات يملن إلى قضاء
كقت أكبر في البيت كتحمل المسؤكليات ،كفي
المقابل فإف الوالدين يشجعاف الذكور على
االستقبللية كقضاء كقت أطوؿ خارج البيت
(.)Dubas & Gerris, 2002

كقد اعتبر قلق االنفصاؿ عند المراهقين عام ن
بل
رئيسينا في تحديد مدل انتشار مشاكل التكيّف
الشخصي كاالجتماعي في مختلف األطر .بحيث
يتعرض المراهق لمشاكل تكيّفيّة مختلفة ،مثل
التوجه للمخدرات أك شرب الكحوؿ ،كلميوؿ
انتحارية ،باإلضافة إلى اإلحباط كالقلق ( Laible,
 .)Carlo & Raffaelli, 2000هذا كيعتبر التعرض
لضغوطات جماعة الرفاؽ كاحد من أبرز أسباب
القلق عند المراهقين ()Sontag & Graber, 2011
& (Smith
كقاـ كل من سميث كريتشاردز
) Ritchards, 1967بدراسة هدفت لفحص العبلقة
بين القلق كالمسايرة .تكوّنت عينة الدراسة من

 11طالب ،أظهرت النتائج أف هناؾ عبلقة إيجابية
بين القلق كالمسايرة نتيجة لضغط الجماعة،
بحيث أف أفراد العينة أصبحوا قلقين عندما
كاجهوا رد فعل جماعي مخالف لرأيهم ،كلذلك
ردنا على هذا القلق ،قاموا بالمسايرة بهدؼ
التخلّص من مصدر القلق ،كمن هنا فإف التعرض
لضغوطات جماعة الرفاؽ يسبب القلق عند
المراهقين ،بحيث يقلقوف من االنفصاؿ عن
رفاقهم ،كلذلك يلجئوف إلى مسايرتهم بهدؼ
إزالة الشعور بالقلق.
مشكلة الدراسة كأسئلتها
يواجه المراهقين تغيرات كثيرة في حياتهم
بشتى المجاالت التي بدكرها تسبب صراعات
عديدة بداخلهم فيلجئوف ألصدقائهم كيتعلقوف
بهم كلذلك يؤرقهم االنفصاؿ عنهم .كمن هنا
تبرز أهمية األصدقاء في حياة المراهق بحيث
أنهم يلعبوف دكرنا أساسيّنا في عملية التنشئة
االجتماعية ،حيث يتشارؾ أعضاء جماعة الرفاؽ
من المراهقين في كثير من الخصائص أهمها
المستول االجتماعي كمثاؿ على ذلك المراهقين
في األقليّة العربيّة في فلسطين المحتلة ،حيث
تشكل جماعة الرفاؽ مصدرنا للدعم االجتماعي
كاإلشباع االنفعالي .كترل الباحثتاف بأف الطبلب
المراهقين قد يتعرضوف لتجارب قلق انفصاؿ
مبكرة كمفاجأة خبلؿ مرحلة الدراسة فمع نهاية
الصف التاسع (المرحلة اإلعدادية) في مدارس
قضاء حيفا في فلسطين يتم تقسيم الطلبة
كتوزيعهم على تخصصات جديدة لتهيئتهم
المتحانات الثانوية العامة ،فيدخل كل طالب
الصف العاشر بناء على التوزيع الذم تم من قبل
مديرية التربية في قضاء حيفا كال يؤخذ بعين
االعتبار عبلقات الطالب االجتماعية أك صداقاته
القديمة مع زمبلءق في الصف .كبذلك يكوف
االنفصاؿ عن الرفاؽ حتمي في هذق المرحلة.
كترل الباحثتاف أف هذا التقسيم قد يؤثر على
مشاعر الطبلب فيشعركف بالخوؼ كالقلق
كالتوتر من االنفصاؿ عن أصدقاء صفهم .لذا
ستحاكؿ هذق الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤاؿ األكؿ :ما مستول قلق االنفصاؿ لدل
الطلبة في مرحلة المراهقة في قضاء حيفا؟
السؤاؿ الثاني :ما مستول المسايرة االجتماعية
لدل الطلبة في مرحلة المراهقة في قضاء حيفا؟
السؤاؿ الثالث :هل توجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في مستول المسايرة االجتماعية تعزل
لمستول قلق االنفصاؿ ،كجنس الطالب ،كالصف
الدراسي ،كالتفاعل بينها لدل الطلبة في مرحلة
المراهقة في قضاء حيفا؟
أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة الحالية في الجانبين
النظرم كالتطبيقي
األهمية النظرية :للدراسة أهمية علمية في
كونها الدراسة األكلى على المستول العربي–
على حد علم الباحثتاف -التي تفحص متغير قلق
االنفصاؿ عن جماعة الرفاؽ .كما تكمن أهميتها
في تقديم اإلطار النظرم حوؿ قلق االنفصاؿ عن
جماعة الرفاؽ كالمسايرة االجتماعية لهم ،كما
تعتبر هذق الدراسة األكلى محلينا كعربيان التي
بحثت في أثر متغير قلق االنفصاؿ عن جماعة
الرفاؽ في درجة المسايرة االجتماعية لهم في
قضاء حيفا.
األهمية التطبيقية :تتجلى أهمية هذق الدراسة
بما ستقدمه من أداة قياس جديدة لقياس قلق
االنفصاؿ عن جماعة الرفاؽ للمراهقين تم
تطويرها على غرار مقياس هانسبيرغ ()0911
لقلق االنفصاؿ عن الوالدين ،بحيث يمكن أف
تستخدـ في إجراء دراسات مستقبلية تتناكؿ قلق
االنفصاؿ عن األصدقاء .كما قد تقدـ الدراسة
فائدة علمية تطبيقية لؤلسرة كالمدرسة
كالمؤسسات االجتماعية المختلفة لفهم حياة
المراهقين كسلوكاتهم كبالتالي تسهيل التعامل
معهم كاالجتهاد لحل مشاكلهم كمساعدتهم على
تقبل فكرة االنفصاؿ عن جماعة الرفاؽ بدكف أم
عراقيل.
التعريفات اإلجرائية
قلق االنفصاؿ :يعرؼ قلق االنفصاؿ بأنه القلق
الذم يحدث نتيجة االنفصاؿ عن البيت أك عن

شخصية التعلق (الوالدين ،األخوة ،األصدقاء،
كغيرهم من شخصيات التعلق) (.)APA, 2000
كيعرؼ إجرائينا ألغراض الدراسة الحالية
بالدرجة الكلية التي حصل عليها أفراد العينة
على مقياس قلق االنفصاؿ عن الرفاؽ المعدّ من
قبل الباحثتاف في الدراسة.
جماعة الرفاؽ :مجموعة من الناس الذين
يشتركوف فيما بينهم بخصائص اجتماعية معينة،
مثل :العمر ،الطبقة ،المهنة ،أك التعليم ،حيث
يكوف التفاعل بمستول من المساكاة فيما بينهم.
كقد يكوف الفرد عضوا في عدة جماعات رفاؽ في
نفس الوقت ( The American Heritage® New
.)Dictionary of Cultural Literacy, 2012
المسايرة االجتماعية :تعرؼ المسايرة على أنّها
رغبة الفرد في تغيير أفكارق كمعتقداته كسلوكه
ليكوف مشابها مع أفكار كمعتقدات كآراء الجماعة
كأيضا لتجنب معارضة الجماعة ( Taylor, Peplau
 .)& Sears, 2000كيعرؼ إجرائيا ألغراض
الدراسة الحالية بالدرجة الكلية التي حصل عليها
أفراد العينة على مقياس المسايرة االجتماعية
المعد من قبل الباحثتاف في الدراسة.
مجتمع الدراسة
تكوف مجتمع الدراسة من طبلب الصف الثامن
كالتاسع في مدارس منطقة قضاء حيفا للفصل
الدراسي الثالث  ،6109/6106كالبالغ عددهم 9006
طالبان كطالبة حيث تم تحديدهم حسب السجبلت
الرسمية لمديرية تربية قضاء حيفا.
عينة الدراسة
تكوّنت عينة الدراسة من  909طالبان من طبلب
الثامن كالتاسع في  2مدارس لقرل من منطقة
قضاء حيفا من كبل الجنسين ،تم اختيارهم
بالطريقة المتيسرة ،بنسبة مقدارها  %01من
المجموع الكلي لمجتمع الدراسة ،حيث كاف عدد
الذكور ،029كاإلناث  .011كجدكؿ  0يوضح توزيع
أفراد عينة الدراسة حسب متغيرم الجنس
كالصف.
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جدول 1

1توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الجنس والصف
الصف

ذكور

إناث

المجموع

الصف الثامن

95

:6

557

الصف التاسع

<=

<50

60:

المجموع

=58

5;0

=75

أدكات الدراسة
من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة قامت
الباحثتاف باستخداـ مقياس قلق االنفصاؿ الذم
أعدته الباحثتاف على غرار مقياس هانسبيرغ
المسايرة
كمقياس
،)Hansburg,
(1980
االجتماعية ألبو نمر ( )6100الذم تم تعديله من
قبل الباحثتاف في الدراسة الحالية.
مقياس قلق االنفصاؿ
قامت الباحثتاف في الدراسة الحالية بإعداد
مقياس على غرار هانسبيرغ (،)Hansburg, 1980
الذم يقيس قلق االنفصاؿ عند المراهقين عن
كالديهم ( Adolescent Separation Anxiety
 ،)Testكيتكوف المقياس بصورته األصلية من 06
صورة مرسومة باألبيض كاألسود ألطفاؿ يمركف
بمواقف انفصاؿ 2 ،من الصور تصف مواقف
انفصاؿ سهلة (مثاؿ :األـ كضعت لتوها الطفل
في سريرق) ،كالػ  2الباقية تصف مواقف انفصاؿ
صعبة (مثاؿ :الصبي ككالدق يقفاف أماـ قبر
األـ) .ترافق كل صورة استمارة مكونة من 01
فقرة ،كعلى المفحوصين اإلشارة إلى الفقرات
التي تعبر عن شعور الصبي كقت االنفصاؿ أك
الفقداف ،علمنا أف تعابير كجهه مبهمة في كل
الصور (تاركان المجاؿ لخياؿ المفحوص لتصور
شعور الصبي في ذلك الموقف) .جميع الفقرات
تعبر عن ميكانيزمات دفاعية مرتبطة بمشاعر
قلق االنفصاؿ ،كقد صنفها هانسبيرغ إلى ثمانية
أبعادككل منها يضم عدد من الميكانيزمات
الدفاعية :أكالن :التعلق ( )Attachmentكتضم
الرفض كالوحدة كالتعاطف ،ثانيان :التفرُّد
( )Individuationكتضم ادعاء الصحة النفسية
كالتكيف كالتسامي ،ثالثان :العدكانية ()Hostility
كتضم الغضب كاإلسقاط كمعاقبة الذات ،رابعان:
التوتر المؤلم ) (Painful Tensionكيضم الخوؼ

كالقلق كردكد الفعل الجسمية ،خامسان :تجنب
الواقع ( )Reality Avoidenceكيضم االنسحاب
كالتملص كالخياؿ ،سادسان :إنهاؾ تقدير الذات
( )Self-esteem Preoccupationكيضم نقص
التركيز كالتسامي ،سابعان :فقداف حب الذات
( )Self-love Lossكيضم الشعور بالرفض
الهوية
ضغط
ثامنان:
الذات،
كمعاقبة
( )Identity stressكيضم أزمة الهوية ،كيتمتع
المقياس بصورته األصلية بدرجة عالية من
الصدؽ كالثبات حيث بلغت قيمة الصدؽ التبلزمي
للمقياس  ، 1.12كما كصل الثبات بطريقة
التجزئة النصفية إؿ .1.112
كفي الدراسة الحالية قامت الباحثتاف بتعريب
مقياس قلق االنفصاؿ كتعديله بما يتناسب مع
البيئة العربية ،كبما يتناسب مع المتغيرات في
الدراسة الحالية ،كبهذا تم تعديل المقياس بحيث
أصبح معدّا لقياس قلق االنفصاؿ عن جماعة
الرفاؽ عند المراهقين بدالن من األطفاؿ ،مع
المحافظة على شكل الفقرات كعددها كتقسيمها
إلى األبعاد الثمانية ،كأيضا فقد استعانت
الباحثتاف برساـ لتعديل الصور بحيث أصبحت
مبلئمة أكثر لمقياس قلق االنفصاؿ عن الرفاؽ.
كما قامت الباحثتاف بإعادة حساب معامبلت
الصدؽ كالثبات للمقياس بما يتناسب مع متغيرات
هذق الدراسة.
اكالن :صدؽ المقياس في الدراسة الحالية:
للتحقق من صدؽ المقياس في الدراسة الحالية
قامت الباحثتاف باستخداـ:
صدؽ المحتول (المحكمين) :حيث قامت
الباحثتاف بعرض المقياس على لجنة من
المحكمين ،بلغ عددهم  1محكمين من مختصين
علم النفس التربوم كاإلرشاد النفسي في جامعة
اليرموؾ ،حيث قامت الباحثتاف بإعادة ترتيب
الفقرات فأصبحت موحدة على كل الصور
(الفقرات التي تمثل الميكانيزمات الدفاعية بنفس
الترتيب) كذلك ألغراض التحكيم .لقد طلب
منهم إبداء الرأم في فقرات المقياس من حيث
سبلمة الترجمة ،كالصياغة اللغوية ،كمدل مبلئمة
الصور للمقياس ،كمدل انتماء الفقرة للبعد،

كمدل انتمائها للمقياس ،ككذلك مدل مبلئمتها
للبيئة العربية ،كبناءن على آرائهم تم إجراء بعض
التعديبلت على الترجمة كالصياغة اللغوية
للفقرات 02 ،02 ،09 ،06 ،00 ،9 ،1 ،2 ،2 ،2 ،9 ،6 ،0
في كل صورة من الصور ،كتعديبلت على
رسومات بعض الصور  00 ،9 ،1 ،2 ،2 ،2 ،6 ،0كلم
يتم حذؼ أم فقرة أك صورة.
الصدؽ التبلزمي :استخدمت الباحثتاف الصدؽ
التبلزمي للتأكد من صدؽ المقياس ،حيث تم
تكييف مقياس قلق االنفصاؿ المعدّ من قبل بني
مصطفى كالشريفين ( )6106بما يتناسب مع هدؼ
الدراسة الحالية بحيث أصبح يقيس قلق
االنفصاؿ عن األصدقاء ،كبعد التحقق من
مؤشرات صدقه كثباته ،تم تطبيقه بشكل متزامن
مع مقياس قلق االنفصاؿ المعد من قبل الباحثة
على غرار مقياس هانسبيرغ (،)Hansburg, 1980
على عينة استطبلعية بلغت  20طالبا كطالبة من
الصف (الثامن كالتاسع) من خارج عينة الدراسة
األصلية ،كحسب معامل االرتباط بين المقياسين
حيث بلغ معامل االرتباط بين المقياسين 1.19
كالذم اعتبر مؤشرا مناسبا لصدؽ المقياس في
الدراسة الحالية.
ثانيان :ثبات المقياس في الدراسة الحالية :لتقدير
ثبات المقياس في الدراسة الحالية طبقت
الباحثتاف المقياس بصورته النهائية مرتين على
عينة استطبلعية مكونة من ( )20طالب كطالبة،
كذلك بفاصل زمني مقدارق أسبوعاف .كقد تم
تقدير ثبات اإلعادة بحساب معامل االرتباط بين
درجات المفحوصين على المقياس في مرّتي
التطبيق ،كما تم تقدير قيمة معامل ثبات
االتساؽ الداخلي للمقياس باستخداـ معادلة
كركنباخ ألفا ،كجدكؿ  6يوضح ذلك.
كما هو مبين في جدكؿ  ،6تراكحت قيم
معامبلت ثبات اإلعادة باستخداـ معامل ارتباط
بيرسوف ما بين  ،1.11-1.22بحيث كانت أعلى
قيمة لبعد ضغط الهوية ،كأدنى قيمة لبعد فقداف
حب الذات ،كقد بلغ معامل ثبات اإلعادة للمقياس
ككل  .1.12في حين بلغت قيمة معامل ثبات

االتساؽ الداخلي لمقياس قلق االنفصاؿ ككل
 1.16كتراكحت لؤلبعاد بين .1.12 – 1.22
جدول 2
قيم معامالت كرونباخ ألفا وارتباط بيرسون (ثبات االعادة)
لألبعاد والمقياس ككل
البعد

كرونباخ

الفا

ثبات اإلعادة

(االستقرار)

تعمق

07;7

;;07

تفرد

07;5

07;:

07<6

07<7

عدوانية

توتر مؤلم
تجنب الواقع

07;5

07;6

07::

;07:

0798

079:

إنهاك تقدير الذات

07<5

ضغط الهوية

07<9

;<07

المقياس ككل

07<6

07<8

فقدان حب الذات

07<9

تصحيح مقياس قلق االنفصاؿ :بلغ عدد الفقرات
على كل صورة  01فقرة ،فيما بلغ عدد الصور
 06صورة ،كبذلك كصل عدد الفقرات الكلي إلى
 612فقرات .لئلجابة على المقياس ،على
المفحوص اإلشارة إلى أكبر عدد ممكن من
الفقرات التي تبلئم كل صورة ،كتحسب عبلمته
على كل بعد ،كيأخذ الطالب عبلمة كليّة تمثل
كل األبعاد .كللحكم على مستول قلق االنفصاؿ،
تم اعتماد المعيار األتي :من  1.99- 1مستول قلق
انفصاؿ منخفض ،من  1.21- 1.92مستول قلق
انفصاؿ متوسط ،من  0.1- 1.21مستول قلق
انفصاؿ مرتفع.
مقياس المسايرة االجتماعية
قامت الباحثتاف باستخداـ مقياس المسايرة
االجتماعية الذم أعدته أبو نمر ( )6100للكشف
عن مستول المسايرة االجتماعية عند المراهقين،
كقد اعتمدت أبو نمر أسلوب التقرير الذاتي في
قياس مستول المسايرة لدل أفراد العينة .يحتوم
المقياس بصورته األصلية على  06فقرة ،كتتم
اإلجابة عنه باختيار إجابة كاحدة من ثبلثة
خيارات =0 :بدرجة منخفضة =6 ،بدرجة
متوسطة =9 ،بدرجة مرتفعة ،كيتمتع المقياس
بصورته األصلية بصدؽ المحكمين كالصدؽ
البنائي ككما كصل معامل االتساؽ الداخلي
للمقياس إلى  .1.12أما في الدراسة الحالية فقد

مجلد  01عدد 0
6102

أثر قمق االنفصاه عن مجاعة الرفاق يف وستوى املسايرة االجتىاعية لدى عين ة ون الطمبة املراهقني يف قضاء حيفا
ونار وصطفى وعنات أبو عصبه

قامت الباحثتاف بزيادة عدد الفقرات مستعينة
بمقياس أبو زيتوف ( ،)6112فأصبح يضم  69فقرة
بصورته األكلية ،كما أعادت حساب الصدؽ
كالثبات للمقياس.
صدؽ كثبات المقياس في الدراسة الحالية:
للتحقق من صدؽ المقياس في الدراسة الحالية
قامت الباحثتاف بقياس:
صدؽ المحتول :قامت الباحثتاف بعرض المقياس
بصورته األكلية على لجنة من المحكمين بلغ
عددهم  1محكمين من أساتذة علم النفس
التربوم كاإلرشاد النفسي في جامعة اليرموؾ،
حيث طُلب منهم إبداء الرأم في فقرات المقياس
من حيث سبلمة الصياغة اللغوية ،مدل انتماء
كل فقرة للمقياس ،كمدل انتماء الفقرة للفئة
العمرية ،كبناءن على آرائهم تم إجراء بعض
التعديبلت على الصياغة اللغوية للفقرات ،2 ،9 ،0
 ،60 ،02 ،09 ،9 ،1 ،2فيما تم حذؼ الفقرات ،1 ،2
 ،09 ،02 ،06 ،00 ،01كبذلك أصبح المقياس يحتوم
على  02فقرة.
صدؽ البناء :قامت الباحثتاف بالتأكد من
مؤشرات صدؽ البناء عن طريق تطبيق المقياس
بصورته األصلية على عينة استطبلعية بلغت 20
طالبا من خارج عينة الدراسة .كألغراض صدؽ
البناء ،تم حساب درجة ارتباط كل فقرة
بالدرجة الكلية للمقياس ،كقد اعتمدت الباحثتاف
معيارين لقبوؿ الفقرات كهما الدالة اإلحصائية
لبلرتباط عند المستول  ،1.10كأالّ يقل معامل
االرتباط عن  ،1.61كبناءن على ذلك تم استبعاد
الفقرة  2ليصبح عدد فقرات المقياس بصورته
النهائية  02فقرة ،كجدكؿ  9يوضح قيم معامبلت
ارتباط الفقرات بالمقياس ككل.
جدول 3
قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمقياس ككل
رقم

الفقرة

معامل االرتباط
مع المقياس

الفقرة

رقم

مع المقياس

5

0780

=

0767

6

;079

50

;079

8

07:0

56

0786

7

;079

55

معامل االرتباط

0777

جدول 3
قيم معامالت ارتباط الفقرات بالمقياس ككل
رقم

الفقرة

معامل االرتباط
مع المقياس

رقم

الفقرة

مع المقياس

9

07:5

57

0789

:
;
<

0786

58

0787

59

=078

معامل االرتباط

0795
0778

كما هو موضح في جدكؿ  9فإف قيم معامبلت
ارتباط الفقرات بالمقياس ككل تراكحت بين
 ،1.20- 1.69ككانت أعلى قيمة للفقرة  ،2كأدنى
قيمة للفقرة  .9كهي كافية ألغراض الدراسة
الحالية .كقد قامت الباحثتاف بالتأكد من ثبات
المقياس بطريقة إعادة االختبار (،)Test–Re Test
حيث طبقت المقياس بصورته النهائية على عينة
استطبلعية مكونة من  20طالب كطالبة من طبلب
الثامن كالتاسع ،كذلك بفاصل زمني مقدارق
أسبوعين بين فترتي التطبيق ،كقد راعت
الباحثتاف أالّ يكوف أفراد العينة االستطبلعية من
ضمن أفراد العينة الرئيسية .كقد كصل معامل
االرتباط بين نتائج المفحوصين على المقياس
في مرتي التطبيق إلى  .1.21كما تم حساب
معامل ثبات المقياس باستخداـ معادلة كركنباخ
الفا ( ،)Cornbah -Alphaككانت قيمة معامل
ثبات االتساؽ الداخلي للمقياس  ،1.16حيث
اعتبرت هذق المؤشرات مقبولة على ثبات
المقياس ألغراض الدراسة الحالية.
قامت الباحثتاف بتصحيح مقياس المسايرة
االجتماعية :لئلجابة على المقياس على
المفحوص اإلشارة إلى ما يناسبه من الخيارات
كهي =0 :بدرجة منخفضة =6 ،بدرجة
متوسطة =9 ،بدرجة مرتفعة .بحيث أف كل
الفقرات إيجابية .كللحكم على مستول المسايرة
االجتماعية ،تم اعتماد المعيار األتي 0.29 :فأقل
مستول منخفض من المسايرة االجتماعية ،من
 6.29- 0.21مستول متوسط من المسايرة
االجتماعية 6.21 ،فأكثر مستول مرتفع من
المسايرة االجتماعية.

نتائج الدراسة
أكال :النتائج المتعلقة بالسؤاؿ األكؿ :ما مستول
قلق االنفصاؿ لدل الطلبة في مرحلة المراهقة
في قضاء حيفا؟ لئلجابة عن هذا السؤاؿ ،تم
حساب المتوسطات الحسابية كاالنحرافات
المعيارية لكل من استجابات أفراد العينة على
مقياس قلق االنفصاؿ ككل ،كعلى أبعادق الثمانية
كما هو موضح في جدكؿ .2
جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد قمق االنفصال
انبعد
ضغط انهىية
تعهق
تفزد
تىتز مؤنم
تجنب انىاقع
فقدان حب انذات
انهاك تقديز انذات
عدوانية
قهق االنفصال ككم

مرتبة تصاعديا
انمتىسط انحسابي
43.0
43.0
43.0
43.0
43..
4300
4300
4300
43..

االنحزاف انمعياري
43.0
43.0
43.0
43.0
43.0
43.0
43.0
43.0
51.0

كما هو موضح في جدكؿ  2فإف مستول قلق
االنفصاؿ الكلي لدل الطلبة المراهقين كاف
منخفضا ،حيث بلغ المتوسط الحسابي ،1.90
بانحراؼ معيارم مقدارق  ،1.02كقد تم تصنيفه
منخفضا بالنظر للمعايير التي اعتمدت في
الدراسة الحالية بما يخص مقياس قلق االنفصاؿ.
بالنسبة ألبعاد المقياس الثمانية ،يتضح من جدكؿ
 ،2أف األبعاد تراكحت بين المنخفض كالمتوسط
حيث حصل بعد "ضغط الهوية" على أعلى
المتوسطات الحسابية  ،1.92يليه بعد "التعلق"
بحيث بلغ المتوسط الحسابي  ،1.96ثم بعد
"التفرد" بمتوسط حسابي  ،1.96ثم بعد "توتر
مؤلم" بمتوسط بلغ  ،1.96ثم بعد "تجنب الواقع"
بمتوسط  ،1.90يليه بعد " فقداف حب الذات"
بمتوسط  ،1.69ثم بعد " إنهاؾ تقدير الذات"،
كأخيرا بعد " العدكانية" بحيث حصل على أدنى
المتوسطات .1.62
ثانيا :النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثاني :ما مستول
المسايرة االجتماعية لدل الطلبة في مرحلة
المراهقة في قضاء حيفا؟
لئلجابة عن هذا السؤاؿ ،تم حساب المتوسط
الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لدرجات الطلبة

على مقياس المسايرة االجتماعية ،بحيث بلغ
المتوسط  0.22بانحراؼ معيارم مقدارق .1.91
كقد تم تصنيفه منخفضنا بالنظر للمعايير التي
اعتمدت في الدراسة الحالية بما يخص مقياس
المسايرة االجتماعية.
ثالثان :النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثالث :هل توجد
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستول المسايرة
االجتماعية تعزل لمستول قلق االنفصاؿ ،جنس
الطالب ،الصف الدراسي ،كالتفاعل بينهما لدل
الطلبة في مرحلة المراهقة في قضاء حيفا؟
لئلجابة عن هذا السؤاؿ ،قامت الباحثتاف بحساب
المتوسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
لمتغيرات الدراسة ،كاستخداـ تحليل التباين
الثبلثي بتفاعبلت ثنائية ،كما هو موضح في
جدكؿ .2
يتضح من جدكؿ  2كجود عدة فركقات ظاهرة
بين المتوسطات الحسابية التي تخص المسايرة
االجتماعية تبعا لفئات كل من متغيرات الدراسة:
(قلق االنفصاؿ ،الجنس ،كالصف) .فقد ظهر أف
قيمة المتوسطات الحسابية لفئات متغير قلق
االنفصاؿ هي( :قلق االنفصاؿ المرتفع) بمتوسط
حسابي  ،0.29ثم (قلق االنفصاؿ المتوسط)
بمتوسط حسابي  ،0.21يليه (قلق االنفصاؿ
المنخفض) بمتوسط حسابي  .0.26كفيما يتعلق
بمتغير الجنس فيظهر أف المتوسط الحسابي
للذكور  0.29أعلى من المتوسط الحسابي لئلناث
 .0.20أما بالنسبة لمتغير الصف ،فبل يوجد فركؽ
في المتوسطات بين فئة الصف الثامن كفئة
الصف التاسع.
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جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى المسايرة
االجتماعية حسب مستوى قمق االنفصال والجنس والصف
الجنس

الصف

ثامن

مستويات قمق

المتوسط

االنحراف

االنفصال

الحسابي

المعياري

منخفض

5789

0770

متوسط

5785

0780

5788

0777

مرتفع
الكمي

ذكور

تاسع

الكمي

ثامن

تاسع
اناث

منخفض

=578

0776

مرتفع

5797

=076

متوسط

ثامن

الكمي
تاسع

الكمي

5796

منخفض

;578

0775

متوسط

5796

0779

الكمي

=578

0776

مرتفع

57:0

;076

منخفض

5786

<076

مرتفع

;576

0756

متوسط

=578

=076

الكمي

578:

=076

منخفض

5779

0768

متوسط

5785

076:

الكمي

<577

0769

57;7

<076

منخفض

;577

0769

مرتفع

<579

0778

متوسط

5788

;076

الكمي

5785

076:

منخفض

5788

=076

متوسط

578:

0777

الكمي

5789

0775

مرتفع

5797

;077

منخفض

5786

=076

مرتفع

57:5

;076

متوسط

<578

0770

الكمي

5788

=076

منخفض

5786

=076

مرتفع

=579

;076

متوسط
الكمي

579:

0775
0776

مرتفع

الكمي

57<0

0765

الكمي

;578
5788

0775
=076

كبهدؼ الكشف عن مدل الداللة اإلحصائية
للفركؽ ،فقد استخدمت الباحثتاف تحليل التباين

الثبلثي
.2

(،)3 Way ANOVA

كما يظهر في جدكؿ

جدول 6
تحميل التباين الثالثي لمكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات
الحسابية في المسايرة االجتماعية حسب متغيرات :قمق االنفصال،
الجنس ،الصف ،والتفاعل بينها
مصدر

مجموع

درجات

متوسط

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

الجنس

<0705

5

<0705

الصف
قمق

االنفصال

الجنس ×

الصف

الجنس ×

قمق

=0700

5

=0700

قيمة ف
07658
=0750

07657

6

;0750

5767:

==077

5

==077

=*87:6

07067

6

07056

07578

االنفصال

الصف ×

قمق

االنفصال

الخطأ
الكمي

07090
=6:7::
:=;7;6
=

6
=70

07069
070<:

076=5
07658

=75

* دالة إحصائياً عند مستوى الداللة 0709

يبلحظ من خبلؿ جدكؿ  2عدـ كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية بين متوسطات األداء على مقياس
المسايرة االجتماعية ككل تعزل لمتغيرات
الدراسة ،باستثناء كجود فرؽ ذا داللة إحصائية
 1.12بين متوسطات األداء على مقياس المسايرة
االجتماعية تعزل لتفاعل الجنس مع الصف،
كلتوضيح أثر التفاعل مثل التفاعل بين الجنس
كالصف بيانيان كما في الشكل .0
يبلحظ من الشكل  0كجود تفاعل ال رتبي ،حيث
كاف متوسط درجات اإلناث في الصف الثامن
أعلى من متوسط درجات الذكور في نفس
الصف ،في حين كاف متوسط درجات الذكور
في الصف التاسع أعلى من متوسط درجات اإلناث
في نفس الصف.

Estimated Marginal Means of qtotalscore

الصف
1.52

ثامن
تاسع

1.50

1.48

1.44

1.42

1.40

Estimated Marginal Means

1.46

1.38

اناث

ذكوروالصف عمى مقياس
الشكل  :5التمثيل البياني لمتفاعل بين الجنس
الجنس

المسايرة االجتماعية

مناقشة النتائج
أكالن :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ األكؿ:
أظهرت نتائج الدراسة أف لدل الطلبة في مرحلة
المراهقة مستول منخفض من قلق االنفصاؿ عن
األصدقاء .تتشابه هذق النتيجة مع نتائج دراسة
كومبتوف كنيلسوف كمارتش ( Compton, Nelson
 )& March, 2000بحيث أظهرت أف لدل
المراهقين الذين تتراكح أعمارهم ما بين 09-09
قلق انفصاؿ دكف المتوسط .كيمكن عزك النتيجة
إلى طبيعة البيئة التي تنتمي إليها العينة ،إذ أف
الباحثتاف تعتقداف أف العينة تعيش في مجتمع
يعاني من فقر االنتماء ،إذ أف هذق الشريحة
تعرؼ نفسها على أنها جزء من الشعب
الفلسطيني ،بينما تعيش في دكلة تعرؼ نفسها
على أنها دكلة الشعب اليهودم .هذا النقص في
االنتماء قد يؤثر على مدل الشعور باالنتماء
بشكل عاـ ألم إطار بما في ذلك جماعة الرفاؽ
مما يقلل من قلق االنفصاؿ عنهم .كيمكن تفسير
النتيجة بأف عينة الدراسة تعيش في منطقة غير
مستقرة سياسينا كتعاني من حركب كصراعات
بشكل مستمر األمر الذم يؤثر كبشكل غير
مباشر على مستول الشعور باالستقرار ،مما
يجعل هذق الشريحة مستعدة أكثر للتغيرات

الجذرية في نمط الحياة ،كفي مستول االستعداد
المرتفع نسبينا الذم قد يؤثر على مدل ارتباط
األفراد بمحيطهم مما في ذلك جماعة الرفاؽ
األمر الذم قد يؤدم في نهاية المطاؼ إلى تدني
مستول قلق االنفصاؿ.
أما بالنسبة ألبعاد قلق االنفصاؿ فقد حصل بُعد
التعلق على أعلى المتوسطات ،كترل الباحثتاف أنه
يمكن تفسير ذلك بما أشار إليه بولبي ( Bowlby,
 )1973بأف قلق االنفصاؿ يشير إلى شخصيات
التعلق عند المراهق ،بحيث أف التعلق هو عامل
أساسي في قلق االنفصاؿ ،فبدكف أف يتعلق الفرد
بشخصية معينة ال يمكنه أف يقلق من االنفصاؿ
عنها .أما بعد ضغط الهوية فقد حصل على أقل
المتوسطات ،كقد يعود ذلك إلى أف أهمية
العبلقات االجتماعية بما في ذلك العبلقات بين
الرفاؽ تقلصت كثيرا في السنوات األخيرة
بوجود شبكات التواصل االجتماعية كااللكتركنية،
مما يخفف من كطأة االنفصاؿ على المراهقين،
لذلك قد ال يشعر المراهق بنفسه معرض للتغير
على أثر االنفصاؿ.
ثانيان :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثاني:
أظهرت النتائج أف مستول المسايرة االجتماعية
لدل الطلبة في مرحلة المراهقة كاف منخفضان.

مجلد  01عدد 0
6102

أثر قمق االنفصاه عن مجاعة الرفاق يف وستوى املسايرة االجتىاعية لدى عين ة ون الطمبة املراهقني يف قضاء حيفا
ونار وصطفى وعنات أبو عصبه

كتتشابه هذق النتيجة مع نتائج دراسة أبو نمر
( )6100بحيث أظهرت أف الدرجة الكلية لمستول
المسايرة االجتماعية لدل عينة من المراهقين
سواء مقبولين أك مرفوضين اجتماعيا منخفضة.
كتدعم نتائج دراسة بوند ( )Bond, 1988نتائج
الدراسة الحالية ،بحيث أشارت إلى أف المسايرة
هي ظاهرة عالمية إال أف مستواها يتغير حسب
الثقافة ،فتختلف بدرجتها من بيئة إلى أخرل.
كقد جاء ميلغراـ ( )Milgram, 1961بنتائج
مماثلة بحيث أظهرت نتائجه أف مدل المسايرة
االجتماعية يختلف من دكلة إلى أخرل .كتعزك
الباحثتاف النتيجة في الدراسة الحالية إلى
خصائص بيئة العينة ،أم أف تكوف البيئة
الفلسطينية بيئة تشجع أفرادها على إبداء الرأم
بحرية دكف مجاراة أحد ،كخاصة أنها بيئة تعاني
من صراع دائم لكونها أقلية عربية ،كذلك
ينعكس على جميع أفرادها كلكن على المراهقين
بشكل خاص بحيث أنها فترة تتميز بأنهم يهتموف
فيها بتكوين هوياتهم الشخصية كآرائهم الخاصة.
كيمكن عزك النتيجة إلى توسع استخداـ األجهزة
الذكية كالحواسيب خاصة عند المراهقين ،كهذا
يقلل من االهتماـ بالعبلقات االجتماعية كااللتزاـ
بها عندهم ،كبذلك تقل الحاجة إلى المسايرة
للحصوؿ على األصدقاء أك البقاء معهم.
ثالثان :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤاؿ الثالث:
أشارت النتائج إلى أنه ال توجد فركؽ ذات داللة
إحصائية في مستول المسايرة االجتماعية تعزل
لجميع المتغيرات (الجنس ،الصف ،قلق االنفصاؿ،
تفاعل الجنس كقلق االنفصاؿ ،كتفاعل الصف
كقلق االنفصاؿ) .كقد اختلفت هذق النتيجة مع
نتائج دراسة سميث كريتشاردز ( & Smith
 )Richards, 1967حيث أظهرت أف هناؾ عبلقة
ايجابية بين مستول القلق كمستول المسايرة
االجتماعية تحت ضغوط الجماعة ،كأف للقلق أثر
على المسايرة .كترل الباحثتاف أف االختبلؼ قد
يعود إلى أنه في الدراسة الحالية تم إدخاؿ عامل
جماعة الرفاؽ ،كبذلك تختلف النتائج بين
الدراستين تبعا لتأثير هذا العامل ،حيث أف
مستول مسايرة جماعة الرفاؽ ربما يختلف عن

مستول مسايرة أم جماعة أخرل ،كهذا صحيح
بالنسبة لمتغير القلق.
كفيما يتعلق بمتغير الجنس ،فقد أظهرت النتائج
عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية  1.12تعزل
لجنس الطالب .كتختلف هذق النتيجة مع ما
توصلت اليه أبو نمر ( )6100في نتائجها ،بحيث
أظهرت أف المراهقات يسايرف أقل من المراهقين،
كتختلف كذلك مع ما ذكرته شريم (،)6119
بحيث أشارت بأف مستول المسايرة االجتماعية
يكوف أعلى لدل اإلناث مقارنة بالذكور لدل
عينة من المراهقين .كتتفق النتيجة في الدراسة
الحالية مع ما أشارت إليه نتائج كلين ( Klein,
 )1972إلى أنه ال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية
في مستول المسايرة االجتماعية بين الذكور
كاإلناث .كما كتفسر الباحثتاف ما توصلت إليه
الدراسة الحالية بالتربية األسرية في البيئة
الفلسطينية المحتلة لكل من الذكور كاإلناث.
فطبيعة التربية التي يتلقاها المراهقين من
الذكور كاإلناث تشجع على االستقبللية
كاالعتماد على الذات ،كعدـ االنسياؽ كراء جماعة
الرفاؽ تحديدا لكونهم يختلطوف بجماعات
يهودية من الرفاؽ يختلفوف عنهم بالدين
كالعادات كالتقاليد كالسلوكيات .كفيما يتعلق
بمتغير الصف الدراسي ،أظهرت النتائج عدـ
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير
الصف الدراسي ،كقد اختلفت هذق النتيجة مع
دراسة كوستانزك كشو ( Costanzo & Shaw,
 )1966بحيث أشارت إلى أف مستول المسايرة
يزداد مع التقدـ بالعمر كيصل ذركته في سن -01
 09ثم بعد ذلك ينخفض تدريجيا .كاختلفت
النتائج أيضا مع دراسة ( Walker & Andrade,
 )1996التي بحثت سلوؾ المسايرة كعبلقته
بالعمر ،بحيث أظهرت أف المسايرة االجتماعية
تقل مع التقدـ بالعمر .كترل الباحثتاف أنه ربما
تعود النتائج التي توصلت إليها إلى القرب بين
الفترتين ،حيث أف الفرؽ في العمر بين طبلب
الثامن كالتاسع هو فرؽ سنة كاحدة فقط
كاحتماؿ أنها مدة غير كافية للحكم أف مستول
المسايرة أعلى في صف دكف األخر.

أما من حيث التفاعل فقد أشارت نتائج الدراسة
إلى عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية في
مستول المسايرة االجتماعية تعزل لكل من
تفاعل الجنس كمستول قلق االنفصاؿ ،كتفاعل
الصف كمستول قلق االنفصاؿ ،في حين كجدت
فركؽ ذات داللة إحصائية في مستول المسايرة
االجتماعية تعزل للتفاعل بين الجنس كالصف،
حيث كاف متوسط درجات اإلناث في الصف
الثامن أعلى من متوسط درجات الذكور في
نفس الصف ،في حين كاف متوسط درجات
الذكور في الصف التاسع أعلى من متوسط
درجات اإلناث في نفس الصف .كمن الممكن
تفسير هذق النتيجة في ضوء ما أشار إليه ككد
( )6112بأف اغلب الطالبات في عمر الثالثة
عشر(الثامن) ،يدخلن في مرحلة المراهقة
كالقليل منهن يدخلن قبل هذا العمر كبذلك
يسبقن الذكور في ظهور التغيرات المرافقة
لهذق المرحلة ،لهذا يتعرضن لسلسلة من
التغيرات الجسمية كالنفسية كالعاطفية ،كيتأثرف
بضغوط جماعة الرفاؽ بخصوص اللباس كاللغة
المستخدمة كاإلكسسوار كالماكياج ،لذلك
ترتفع درجة المسايرة االجتماعية لهن في هذا
العمر أكثر من الذكور .في حين أف التغيرات
النمائية عند الذكور تتأخر بحوالي سنة عن
اإلناث أم في عمر الرابعة عشر(التاسع) ،فتبدأ
التغيرات الجسمية بالظهور عند الذكر كما
يرافقها من تغير في نبرة الصوت كمحاكلة
إظهار السيطرة كمبلمح الشخصية الرجولية،
كالرغبة في االستقبلؿ عن األهل كتعليماتهم
كالتقرب أكثر إلى األصدقاء كمسايرتهم.
التوصيػات
بعد النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة
الحالية ،توصي الباحثتاف بما يلي:
.0

إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث
متغير قلق االنفصاؿ عن جماعة الرفاؽ
لدل فئات عمرية متنوعة كمتمايزق.

.6

بحث التأثيرات كالعوامل االجتماعية
كالثقافية كالنفسية للمسايرة االجتماعية

الرفاؽ
لجماعة
كالمراهقات.

عند

المراهقين

.9

دراسة تأثير مواقع التواصل االجتماعي
االلكتركنية على المسايرة االجتماعية
لجماعة الرفاؽ في حياة المراهقين.

.2

تفعيل دكر المرشدين التربوين في
المدارس لمتابعة المراهقين في الصفوؼ
المختلفة لمساعدتهم على التكيف مع
التغيرات المرافقة لهذق المرحلة
النمائية بصورة ايجايبة.

المراجع
أبو زيتوف ،موسى ( .)6112فعالية التدريب على
تأكيد الذات في خفض درجة االنقياد
لضغوطات جماعة الرفاؽ كتنمية مهارات
تأكيد الذات .رسالة دكتوراق غير منشورة،
جامعة عماف العربية للدراسات العليا،
األردف.
أبو زيد ،أحمد ( .)6100قلق االنفصاؿ عن األـ.
األردف :العلم كاإليماف للنشر كالتوزيع.
أبو نمر ،أحبلـ ( .)6100الذكاء االنفعالي
كالمسايرة االجتماعية لدل الطلبة المقبولين
كالطلبة المرفوضين اجتماعينا .رسالة
ماجستير ،جامعة اليرموؾ ،اربد ،األردف.
بني مصطفى ،منار كالشريفين ،أحمد (.)6106
قلق االنفصاؿ كأنماط التعلق باألمهات
البديبلت لدل عينة خاصة من األطفاؿ
األيتاـ كالمحركمين في ضوء بعض
المتغيرات .مجلة جامعة قناة السويس،66 ،
.062-12
تشيب ،ككد ( .)6119معايير النمو األطفاؿ من
سن  02 – 2سنة مرجع لآلباء كالمعلمين.
ترجمة :مدارس الظهراف األهلية.6112 ،
ثابت ،ناصر ( .)0996دراسات في علم االجتماع
التربوم .اإلمارات العربية المتحدة :مكتبة
الفبلح.
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