
 الدراسة ملخص
  

عالقة إدراك المراهقین للسلطة الوالدیة و  مستوى  كشف عن تحدد مشكلة الدراسة في الت
إضافة إلى مدى تباین إدراك المراهقین لتلك  الشخصیة ، همبعض سماتمستوى اإلدراك ب

السلطة في ضوء اختالف نوع الجنس واختالف المستوى التعلیمي لآلباء و طبیعة العالقة 
  . ة السائدة األسری

  :التساؤالت  التالیة ولتحقیق ذلك تم طرح 
هل هناك  فروق ذات داللة إحصائیة  بین فئة المراهقین ذات اإلدراك االیجابي للسلطة  )1

السیطرة، المسؤولیة، : الوالدیة وفئة المراهقین ذات االدراك السلبي لها في سماتهم الشخصیة 
  .االجتماعیة، االتزان االنفعالي

: عزى الىتإدراك المراهقین للسلطة الوالدیة طبیعة ك  فروق في هل هنا )2
 .،المستوى التعلیمي لألب ،طبیعة العالقة األسریة ) ایناث،ذكور(الجنس

  

  :إلى الحالیة الدراسة تهدف : الدراسة أهداف
الفروق بین اإلدراك السلبي للمراهق للسلطة الوالدیة مقابل  إدراكه االیجابي  عن الكشف )1

 .)االجتماعیة، المسؤولیة السیطرة،االتزان االنفعالي،( الوالدیة في سماته الشخصیة  للسلطة

 .سمات الشخصیة ذات العالقة باالدراك االیجابي للسلطة الوالدیةال عن تعرفال )2
 الفروق بین المراهقین في ادراك السلطة الوالدیة تبعا الختالف الجنس، عن الكشف )3

 .العالقة األسریة،طبیعة  بالمستوى التعلیمي لأل
 

  :الدراسة فرضیات
فروق ذات داللة إحصائیة  بین فئة المراهقین ذات اإلدراك االیجابي للسلطة   توجد )1

السیطرة ، : الوالدیة وفئة المراهقین ذات االدراك السلبي لها في سماتهم الشخصیة 
 .المسؤولیة، االجتماعیة، االتزان االنفعالي

:                   عزى الىتمراهقین للسلطة الوالدیة إدراك الدرجات فروق في  توجد )2
 .،المستوى التعلیمي لألب ،طبیعة العالقة األسریة ) ایناث، ذكور(الجنس 



 فهماً  یوفر والذي المقارن الوصفي المنهج على الدراسة هذه في اعتمد :منهج الدراسة 
  .السمات الشخصیة ببعض وعالقتهلمستوى ادراك  المراهق للسلطة الوالدیة 

 

لبعض  لثانویةا لمرحلةا من تلمیذ و تلمیذة  )253( الدراسة عینة شملت : الدراسة عینة
  . بسكرة مدینةثانویات 

  

 : التالیة األدوات الدراسة استخدمت : الدراسة أدوات
  .و محمد السید عبد الرحمانش فؤاد الدوا: انإعداد الباحث  : مقیاس السلطة الوالدیة 1-
قام باقتباسه و اعداده  باللغة  العربیة  جابر . مقیاس الشخصیة وضعه ل،ف  غوردن  2-

االجتماعیة،السیطرة، المسؤولیة، : و یقیس السمات    عبد الحمید جابر و فؤاد أبو حطب
  .االتزان االتفعالي

  

 :اعتمدت إجراءات البحث على : الدراسة في المستخدمة اإلحصائیة األسالیب
، اختبارالفروق بین  R،معامل االرتباط بیرسون  حسابي،االنحراف المعیاريالمتوسط ال

  . One Way Anova،تحلیل التباین األحادي   T.Testمتوسطي عینتین 
 

  :أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة: الدراسة نتائج
فروق ذات داللة إحصائیة  بین فئة المراهقین ذات اإلدراك االیجابي للسلطة   توجد )1
  .و االجتماعیة  المسؤولیة: لوالدیة وفئة المراهقین ذات االدراك السلبي لها في سمتي ا

إدراك المراهقین للسلطة الوالدیة یعزى الى طبیعة العالقة درجات  فروق في توجد )2
  . األسریة

  .إدراك السلطة الوالدیة درجات  ال توجد فروق بین االیناث والذكور في )3
اك المراهقین للسلطة الوالدیة یعزى الى المستوى التعلیمي إدر درجات ال توجد فروق في  )4

 .      لألب

 

 


