
 ١

   غــزة-الجامعة اإلسالمية 
  عمادة الدراسات العليـــــا

  ــة ــــة التربيــكليــ   
  ـسـم علـــم النفـــقس

  
  
  

  
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها باضطراب 

  المسلك
  مدارس محافظات غزة ب لدى طالب المرحلة اإلعدادية 

  

  ماجستير  رسالة 
  

  :إعداد الطالبة
  شرى عبد الهادي أبو ليلةب

  
  :رافـــإش

   إسحاقسامي أبو .  د
  
  

   الجامعة اإلسالمية –رسالة مقدمة لقسم علم النفس بكلية التربية 
  كمتطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في علم النفس 

  
  م٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٣



 ٢

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

)و لَكُممى اُْهللا عريلُواْ فَسمقُِل اعو نُونؤماْلْمو ولُهسر(  
  
  ]١٠٥: التوبة                 [ 
  
  

 ) ا اْلنَّاسهقُودنَاراً و يكُملَأهو كُماْ َأنفُسنُواْ قُوآم ينا اْلَّذهاَ َأيي
 ،مهرآ َأماَْهللا م ونصعَّال ي اددالَظٌ شالَِئكَةٌ غا مهلَية عاَرجاْلْحو

و ونرْؤما يم لُونفْعي(  
  

  ]٦: التحريم                  [ 



 ٣

  

  
  

  اإلهـــــداء
  
  

  إلى من لم يبخل علي بغاٍل أو نفيس كي أتعلم إلى روح أبي الطاهرة

  أمي الحبيبـة… إلى من وقفت بجانبي تنير الطريق وتذلل الصعاب

  …إلى إخوتي وأخواتي الغالين

  …إلى أساتذتي الذين علموني 

  
  



 ٤

  شكر وتقدير
  
َأنْعمتَ علَي وعلَى والدي وَأن َأعمَل صالحاً تَرضاه ~ َأنَ َأشْكُر نعمتَك اْلَّتي~ ربِ َأوزِعني( 

يناِلحاْلص كادبفيِ ع كتمحي بِرلْنخَأدو(  
 ]

آية : النمل
١٩[   

  
 إمام المتقين وقائد المجاهدين وعلى آله الحمد هللا العظيم والصالة والسالم على

  وبعد،، .. وصبحه الغر الميامين
فال يسعني بعد أن أكرمني العليم القدير بإتمام هذه الدراسة إال أن أتقدم بجزيل الشكر 
والعرفان لكل من تقدم لي بنصيحة أو خدمة مادية أو معنوية إلتمام هذه الرسالة وأخص 

  : بالذكر
 لما بذله من جهد كبير ومتابعة مستمرة وإرشاد متواصل سامي أبو إسحاق. د -

  . جنبني الكثير من المتاعب والمآخذ حتى خرجت الرسالة بهذه الصورة
 . نظمي أبو مصطفى لما قدمه لي من يد العون في مراحل البحث المختلفة . د -

 . األساتذة المحكمين الذين أبدوا مالحظاتهم وآراءهم في أداة الرسالة -

ل عظيم امتناني وشكري لجميع المرشدين ومديري المدارس والمدرسين كما أسج -
بمدارس الحكومة بمديريتي غزة والشمال لما بذلوه من جهد ومساعدة أثناء التطبيق 

الميداني للدراسة وكذلك السيد مدير مديرية غزة التعليمية محمد الحنجوري، والسيد نائب 
 . الحميد سالمةمدير مديرية الشمال التعليمية مسلم عبد 

 . أفراد أسرتي الذين وفروا لي الفرصة والوقت الالزم إلتمام البحث  -

برنامج غزة للصحة النفسية لما أتاحه لي من وقت للقيام بالبحث وما قدمه من  -
 . خدمات

  
 .وإلى كل من قدم لي يد العون في هذا البحث جزاهم اهللا جميعاً خير الجزاء 
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  فهرس الجداول
  الصفحةرقم الجدول                             الموضوع                                                   

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مديرية شمال غزة / نتوزيع مدارس المرحلة األساسية العليا للبنيي)         ١(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مديرية غزة / نتوزيع مدارس المرحلة األساسية العليا للبنيي)         ٢(
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠توزيع عينة الدراسة حسب بعض المتغيرات )         ٣(
  ٠٠انيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل السلوك العدو)         ٤(
  ٠٠٠٠٠المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل عدم االلتزام)         ٥(
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل عامل العدوان التفاعلي)         ٦(
  ٠٠٠٠قبل التدوير وبعده لعامل التسيب الخلقيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات )         ٧(
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل عدم االلتزام المدرسي)         ٨(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠عوامل اضطراب المسلك والعبارات التي تنتمي لكل عامل)         ٩(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠التجزئة النصفية وألفا كرونباخ: تينثبات االستبانة بطريق)        ١٠(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠توزيع عبارات مقياس أساليب المعاملة الوالدية على المقاييس الفرعية)        ١١(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠مصفوفة معامالت االرتباط بين عوامل أساليب المعاملة الوالدية)        ١٢(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠س أساليب المعاملة الوالديةمعامالت ثبات مقيا)        ١٣(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نسبة شيوع أساليب المعاملة الوالدية لدى طالب المرحلة اإلعدادية)        ١٤(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠نسبة شيوع عوامل اضطراب المسلك لدى طالب المرحلة االعدادية)        ١٥(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المعاملة الوالدية وعوامل اضطراب المسلكالعالقة بين أساليب)        ١٦(
  ٠٠٠الفروق بين الطالب األسوياء ومضطربي المسلك حسب أساليب المعاملة الوالدية المتبعة)        ١٧(
  ٠٠٠٠٠٠٠الفروق في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء حسب مستوى تعليم األب)        ١٨(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  الفروق في اضطراب المسلك حسب مستوى تعليم األب)      ١٩(
   ٠٠٠٠٠٠٠٠الفروق في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء حسب مستوى تعليم األم)        ٢٠(
  ٠٠٠٠٠الجامعيبين ابناء األمهات المتعلمات للمستوى االبتدائي  و) اهمال/ حماية(الفروق في أسلوب )        ٢١(

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الفروق في اضطراب المسلك حسب مستوى تعليم األم)       ٢٢(
   ٠٠٠٠٠٠٠٠اتجاه الفروق في السلوك العدواني بين األمهات المتعلمات تعليما أساسيا وجامعيا)       ٢٣(
  الدراسة حسب عدد أفراد األسرةالفروق في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها أفراد عينة )       ٢٤(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠الفروق في اضطراب المسلك لدى أفراد عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة)       ٢٥(
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الفروق في العدوان التفاعلي حسب عدد أفراد األسرة)       ٢٦(
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  فهرس المالحق
  
  

  وع                                                           الصفحة                       الموض    
                                                  

  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠تصميم استبانة اضطراب المسلك ) ١(       ملحق 
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)الصورة األولى(استبانة اضطراب المسلك  ) ٢( ملحق 

        ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠)الصورة النهائية(استبانة اضطراب المسلك  ) ٣( حق مل
  ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠البيانات األولية للطالب ) ٤( ملحق 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠استبانة أساليب المعاملة الوالدية ) ٥( ملحق 
 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ المسلكأسماء السادة المحكمين الستبانة اضطراب ) ٦( ملحق 

  يبين الفروق بين األسوياء والمضطربين بالنسبة لمظاهر اضطراب المسلك  ) ٧( ملحق 
 ٠٠٠٠حسب تقرير كل من المقدرين والطالب أنفسهم

  
  
  
  
  
  

  فهرس األشكال والنماذج
                                                   

                                                        الصفحة                           الموضوع
  ).١٩٩٨،٤٣٢القريطي،(العالقة بين األسرة، المدرسة، والبيئة االجتماعية ) ١(شكل 
   )٩١، ١٩٨٠محمود السيد، ( عن  ) ١٩٥٩ (Schaeferنموذج شيفر ) ٢(شكل 
  للمعاملة الوالدية) ١٩٦٤(Beckerنموذج بيكر ) ٣(شكل 
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  الفصل األول

  مشكالت الدراسة، أهميتها، أهدافها
  

  مقدمة
  مشكلة الدراسة
  فروض الدراسة
  أهمية الدراسة
  أهداف الدراسة
  حدود الدراسة

  تعريف المصطلحات
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢

  :المقدمة
يميل اإلنسان دائما إلى البقاء وهو ال يريد البقـاء لنفـسه كتكـوين بيولـوجي أو                 

وبموجب ذلـك يـتم نقـل ثقافـة المجتمـع           . ط ولكن ككائن إنساني حضاري    فسيولوجي فق 
  .وحضارته وإنجازاته لألجيال المتعاقبة من خالل عملية التنشئة االجتماعية

 التفاعل االجتماعي،   ىوالتنشئة االجتماعية هي عملية تعلم وتعليم وتربية ، تقوم عل         
سلوكاً ومعـايير واتجاهـات     ) اً، فشيخاً  فمراهقاً، فراشد  ،طفالً( حيث تهدف إلى إكساب الفرد    

الغـزوي   (مناسبة ألدوار اجتماعية معينة تمكنه من مـسايرة جماعتـه والتوافـق معهمـا          
وتشترك عدة مؤسسات في عملية التنـشئة االجتماعيـة ومنهـا           ). ١٩٠، ١٩٩٧،وآخرون

وال زالـت   األسرة، المدرسة، األقران، وسائل اإلعالم، ودور العبادة، إال أن األسـرة كانـت              
فاألسـرة هـي   . أقوي مؤسسة اجتماعية تؤثر في مكتسبات اإلنـسان الماديـة والمعنويـة         

 في حياة اإلنسان وهي المستمرة معه استمرار حياته بطريقـة مباشـرة أو            ىالمؤسسة األول 
  ).٨٤، ١٩٩٧عويدات،(غير مباشرة إلى أن يشكل أسرة جديدة خاصة به 

والدفء والمواجهة ولذلك كانت هذه البيئة أنسب       وتتميز العالقات في األسرة بالعمق      
البيئات للطفل حيث يجد األمن والحماية والجو المناسب إلصدار شتي ألوان الـسلوك التـي               

ولما كانت عملية التنـشئة     .  أنفسهم ىتتناولها األسرة بالتعديل والتهذيب لحين اعتمادهم عل      
ة تتحدد معالمها منذ السنوات األولى إذ أن        الوالدية تبدأ من بداية حياة الطفل فإن هذه العالق        

أهم المشكالت التي يتعرض لها الفرد في الطفولة والمراهقة وفي حياته اليومية هي عالقته              
  .باآلخرين أو على وجه الخصوص اآلباء واألمهات وما يتبعونه من أساليب المعاملة

لي شخصية األبنـاء     أثر بالغ ع   اويعتبر موقف الوالدين من الطفل أساس التنشئة وذ       
وتكوين ميولهم واتجاهاتهم ونظرتهم للحياة وسلوكهم، فهو نقطة االنطالق وحجـر الزاويـة     

وتشير الدراسات إلى أن هنـاك ارتباطـاً بـين أسـلوب الشخـصية        . في تطورهم ونموهم    
فإذا كانت األسرة متمثلة في الوالـدين تتميـز         . وسلوكيات الفرد وأساليب المعاملة الوالدية    

ـ      با       قطـامي والرفـاعي،  ( بنـاء ذوي تكيـف سـليم   أ ىلهدوء والحب فإن ذلك يـنعكس عل
فـإن   )١٩٨٢(، وهربـرت  )١٩٧٠(هوفمـان   ،)١٩٧١(وحسب رايـت   ).٢٣٨، ١٩٩٧

ن بوضوح عن المبادئ األخالقيـة  الذين يعبرل وا ا وفيما بينهم  االوالدين الودودين مع أطفالهم   
ن ان العقاب بعدل وباستمرار ويـستخدم     اذين يستخدم ل وال ا أن يدعموهم  ابنائهمأن من   اويطلب

دافيـسون   (ن أطفاالً مضطربي المـسلك    ا عموماً ال ينشئ   ا فإنهم االتفسير والتفكير مع طفلهم   
ظهر األطفال مضطربي المسلك سلوكيات ضد يو). ٤١٧ ،١٩٩٨،  Davison & Neale ونيل

شاجرات، عناد، وعدم استجابة    الكذب، الغش، السرقة، إشعال الحرائق، الم     : المجتمع تشمل   
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 – Webster  سـتراتون وهربـرت  -وبـستر ( لمتطلبات الوالدين وذلك بمعدل غير طبيعـي 

Stratton & Herbert ، ٨-٧ ،١٩٩٨. (  
ويزودنا األدب السيكولوجي بخصوص االضطراب السلوكي بقنوات عديدة فقد أشـار        

 العوامل المهيئة لتطـوير      إلى )٨٨ ، ١٩٩٤( DSM-IVعابالدليل التشخيصي واإلحصائي الر   
ـ        المـزاج الـسيئ للطفـل،      و للطفـل،    ااضطراب المسلك وهي رفض الوالـدين وإهمالهم

اإليذاء الجـسدي واالعتـداء     و،  الممارسات غير المتسقة في التنشئة مع وجود نظام قاسٍ        و
االنتقال المبكر إلـي    وولين عن التنشئة،    ؤالتغير المتكرر للمس  و اإلشراف،   ضعفالجنسي، و 

االرتباط بجماعة من الجانحين وأنواع معينة      وزيادة عدد أفراد األسرة،     وسات الرعاية،   مؤس
 جزئياً على االبحاث    اً مبني اً نموذج )١٩٩٢(وقدم باترسون    .من األمراض النفسية في األسرة    

 مـن   وجزئياً على المالحظة والخبرة وجزئياً على التفكير االبداعي، وهذا النموذج يشمل كالً           
مفتـاح  . االمتغيرات التي يعتقد أنها ضرورية لحدوث الجناح وافتراض العالقة بينهم         اختيار  

الفرضية هو وجود تدريب أساسي على السلوك المضاد للمجتمع والذي يحدث فـي المنـزل               
  .لائوأفراد األسرة هم المدربون األو

د الفرد   الطفل من نهاية مرحلة الطفولة وبداية مرحلة المراهقة يزداد بع          ابومع اقتر 
ومعظم الوقت الذي يقضيه خارج المنزل  مـع جماعـة           . بوين والمنزل إلى حد كبير    عن األ 

األقران وهذا يعني بالضرورة أن هذه الجماعة لها أثر بالغ في اتجاهات المراهـق الـصغير             
وقد انتهي باترسون في التحليل العاملي للمقـاييس    . وميوله وقيمه وسلوكه قد تفوق األسرة     

المدرسة واألقران في المدرسة، والوالـدين      : خدمها إلى وجود عاملين في كل مكان      التي است 
والطفل في البيت وكل من العاملين يساهم بشكل متساو في تعريف السلوك ضـد المجتمـع                

إن تحديد األثر النسبي لكل من األسـرة وجماعـة األقـران         ). ٢٦٦ ، ١٩٩٤،Wenarوينر(
إال انـه مـن    .هق إلى كفاءة كل منهما في توجيه سلوكهيعتمد إلى حد كبير على نظرة المرا     

المتفق عليه بين كثير من علماء التربية وعلم النفس أن البذور األولى للشخصية توضع من               
  .خالل فترة الطفولة وتلعب األسرة، والوالدين خاصة ، دوراً كبيراً في هذا الشأن

فترة مبكرة من التطور تـستمر      إن العديد من األساليب الوالدية التي كانت مهمة في          
الديمقراطية من الشائع أن تجـدها مرتبطـة        والدفء، الدعم،   ف.  أهميتها في فترة المراهقة   

، سامبسون  )١٩٨٣ (بيل وبيل ، )١٩٨٩(بنتائج إيجابية وذلك حسب دراسات كل من بومرند         
لـة   المراهقين الذين يتلقـون معام     ة، وخاص )١٩٩٥ (وسبرنثول وكولينز ، )١٩٩٤(ولوب  

 وألن يكون لديهم توجه أقـوى نحـو   اً نفسياًوالدية ديمقراطية يميلون ألن يكونوا أكثر نضج  
اإلنجاز وألن يكونوا أفضل في المدرسة مقارنة بمن يتلقـون معاملـة والديـة متـسلطة أو       
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كذلك فإن االتساق بين الوالدين فـي أنـواع الـتحكم التـي             ).  ١٩٩٣نبرج،  يست(متسيبة  
بتهم ألطفالهم مرتبطة بتطور إيجابي للمراهقين بما في ذلك معدل أعلـى            يمارسونها واستجا 

أما المعاملة الوالدية القاسية والشاذة فهي     .)١٩٩١،شلمان وكولنز ن،  جونسو(للثقة بالنفس   
سامبـسون ولـوب   (مرتبطة بقوة طردياً مع السلوك العدواني والجـانح لـدى المـراهقين            

  بنـدورا وقـد أجـرى    .)٥٦٧، ١٩٩٦،Sroufe et alسراوف وآخـرون   (عن ).١٩٩٤،

Bandura )عدداً من البحوث التجريبية حول عالقة أساليب التنـشئة االجتماعيـة    )١٩٧٣
المختلفة بأسلوب الشخصية وانتهى إلى أن معايشة الفرد ألسلوب تنشئة يتـسم بالتـسامح              

ئة ألسلوب يتسم    أو معايشة الفرد أثناء تنش     ،والود من شأنه أن ينمو بشخصيته نحو السواء       
 ت دراسـة لنـدجرين    كدأ و .بالتسلط والتشدد فمن شأنه أن يعزز ممارسته للسلوك العدواني        

Lindgreen )على عينة من المراهقين والمراهقات من الطالب والطالبـات وطبـق           )١٩٧٤
عليهم مقياس لالتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء نحو الديمقراطية مقابل التـسلط، وقـد              

 أدركوا تفاعل والديهم معهم بطريقة ديمقراطية يميلون إلى التسامح          ٠ن أن الطالب الذي   تبين
واإلثابة في تفاعلهم بينما أوضح من وصفوا طريقة تفاعل والديهم معهـم بـأنهم طريقـة                 

  ). ٨٩، ١٩٩٣نعيمة،(متشددة وتسلطية إلى أن يكونوا أكثر توتراً وعدواناً في تفاعلهم 
بنائهم إلى إصرار اآلباء واألمهات على معاملـة      أن الوالدين و  وترجع شدة الخالف بي   

ولية ؤابنائهم على أنهم ما زالوا أطفاالً وعلى مطالبتهم في نفس الوقت بأن يتحملـوا المـس               
وأن يسلكوا في حياتهم مسلك الكبار في حين يشعر المراهـق أن والديـه يقيـدان حريتـه                  

لى ذلك واضحاً في بدايـة مرحلـة المراهقـة          ويتج.  ويفرضان عليه ما ال يتفق مع رغباته      
وهي مرحلة الشخصية الجديدة للفرد والنزوع نحو اإلستقاللية والتعلـق          ) مرحلة اإلعدادية (

بعضوية جماعات الرفاق وتحدي السلطات التقليدية كاألسرة والمدرسـة وبالتـالي يرتفـع             
   .سابقة والالحقةمستوى المشاكل السلوكية لديهم أكثر منه لدى الفئات العمرية ال

إن نوعية العالقة بين الوالدين واألبناء يمكن أن تميـل للـضعف أو القـوة، أحـد                 
األسباب وراء ذلك يكمن في توقعات كل من األبناء والوالدين كل عن اآلخر، وهذه التوقعات               

اد وعلى هذا قد تكون البيئة الواقعية واحدة لعدد من األفر         . تكون المعنى المعزو إليه السلوك    
 ١٩٨٩جبريـل، (ولكن بالرغم من ذلك تؤلف بيئات نفسية مختلفة بالنسبة لكل فـرد مـنهم            

، إال أن تقرير اآلباء واألمهات عن أساليب معاملتهم البنائهم معرضـة ألنـواع مـن                )١٠،
التحبيذ االجتماعي أو التبرير أو التشويه أو التحريف، فضالً عن أنها في أحسن حاالتها قـد                

 ١٩٨٠الـسيد، ( تقبل األبناء لها، رغم اعتقاد اآلباء في صالحيتها البنـائهم       تكون بعيدة عن  
،١٥٠ .(  



 ١٥

اما بالنسبة للمشكالت السلوكية فإن األفراد ذوي اضطراب المسلك من المحتمـل أن             
يقللوا من تقرير مشاكلهم السلوكية وهذا يدعونا لالعتماد على معرفين آخرين، ومـع ذلـك               

اكل السلوكية لدى الطفل يمكن أن تكون محدودة لعـدم كفايـة            فإن معرفة المعرف عن المش    
 وتؤكـد دراسـة   ).٨٦ ،١٩٩٤،  ( DSM-IVاإلشراف عليه أو ألن الطفل لم يكشف عنهـا 

 في تقرير الوالدين والمراهق نفـسه  ) ١٠١١ ،١٩٩٢(Verhulst & Ende ست واند لفره
ن اشاكل أكثر مما سجل الوالد    ن سجلوا وجود العديد من الم     يعن مشاكله السلوكية أن المراهق    

عنهم واالختالف كان أكبر بالنسبة للمشاكل الخارجية مقارنـة بالمـشاكل الداخليـة وهـذه               
ومع ذلك فإن آثـار      .المعطيات تشير إلى أن المراهقون يقدمون معلومات قيمة عن مشاكلهم         

لـدين  هذه السلوكيات تقع على البيئة واألشخاص اآلخرين وتبـدأ الـشكوى مـن قبـل الوا       
والمدرسين واألقران ويتم تحويلهم إلى المرشدين األخصائيين النفسيين للعالج ولـيس مـن             

وعليه فقد كان من االهمية بمكان تحديـد هـؤالء الطـالب عـن طريـق                . قبل الفرد نفسه  
  .المرشدين والمدرسين ومن ثم تقديرات الطالب أنفسهم لسلوكياتهم

مـن األطفـال    % ١٠ض أن أقل من     تفتر) ١٩٨٢ (Hobbs تقديرات حديثة لهوبس  
 إلـى أن    )١٩٨٧(الذين يحتاجون لخدمات صحية نفسية عملياً يتلقونها وأشـار هـاربرت            

      إلى نصف حاالت األطفال والمراهقين التي تحول للعيـادات اًاضطراب المسلك يشمل ثلث

ويتردد عـدد كبيـر مـن    .  )١٠٤٧ ،١٩٩١،Webster –  Stratton  ستراتون -وبستر( 
ذكور مضطربي المسلك على العيادات وتشير العديد مـن المـصادر إلـى معـدل انتـشار        ال

وأنـه  )  سـنة    ١٨تحت سن   (اضطراب المسلك واختالله أعلى عند الذكور منه عند اإلناث          
، )٨٨ ،١٩٩٤، (DSM-IV عنـد اإلنـاث   % ٩ -% ٢عند الـذكور و % ١٦ -% ٦يمثل 

 أي أن نسبة االضطراب لدى الذكور ،)٤١٦ ،١٩٩٨،  Davison & Neale دافيسون ونيل(و
 ونظراً لمحدودية الدراسة أيضاً فسوف تتناول الدراسة فئـة          ١:١٢ إلى   ١:٤إلى اإلناث هي    

  .الذكور فقط 
و يتأثر سلوك أفراد األسرة بما يدور فيه وعليه فإن معانـاة الـشعب الفلـسطيني                

عتقـال و   اليةو خبرات اال  سنوات طويلة جراء فقده ألرضه وتعرضه للنكبات والحروب المتت        
 اً سياسي اًقد أفرز واقع  ، فضال عن فقد الكثير من األهل واألقارب واألصدقاء       ، التعذيب والتنكيل 

 في محافظات غزة حيث تتفشى البطالة والفقر والتكـدس           خاصةً ًأ مرير اً واجتماعي اًواقتصادي
ليمـة واالحباطـات    وفي ظل هذه الخبرات األ    .  في المخيمات ونقص مصادر الدعم والحماية     

تبرز المشاكل واالضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية، والتي يمكن أن يكون لهـا بـالغ              
كياته وفي إيجاد أساليب معينة للتعامل مع األبناء واآلخـرين،         لاألثر، في شخصية الفرد ومس    
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 خاصـة  ومن المتوقع أن نجد تعاظماً في تأثير مصادر الضغط والعنف على الطفل الفلسطيني       
  .  أنه من أكثر الشرائح في المجتمع تأثراً بما يدور حوله في البيئة المحيطة

وفي ظل كل ما سبق فقد تناولت العديد من الدراسات أساليب المعاملة الوالديـة، فـي                
، )١٩٨٧(سمات الشخصية كما في دراسة كـل مـن األسـطل        : عالقتها بعدة متغيرات منها   

، )١٩٩٣(، الــشندويلي)١٩٨٥( دراســة حــسين، والعــدوان كمــا فــي)١٩٩٣(خطــاب
، كلـوفن   )١٩٦٧(، والجنوح كما في دراسة كل من حـسن        )١٩٩٧(، محمد )١٩٩٤(عوض

، )١٩٧٧(، والتوافق كما فـي دراسـة صـبحي          )١٩٩٥(، عبود )١٩٩١(، الوقاد )١٩٨٨(
، )١٩٩٥(، عجـاج  )١٩٩٤(، دوسـيك  )١٩٩١(، عطيـة  )١٩٩١(، هنداوي )١٩٨٤(سالمة

، فيهان  )١٩٩٢(، سانبرج وولر    )١٩٩٥(ا في دراسة كل من اليانور       والمشاكل السلوكية كم  
، ولينـدال ومالـك     )١٩٩٨(، أبـو ضـيف      )١٩٩٧(، عويـدات    )١٩٩٦(، حمزة )١٩٩٦(
أسـاليب المعاملـة   ( كما تناولت مجموعة من الدراسات كل من متغيري الدراسة       ). ١٩٩٩(

دين كما في دراسـة كـل مـن    في عالقتها بمستوى تعليم الوال  ) الوالدية، واضطراب المسلك  
ــالمة  ــالمة )١٩٨٤(س ــان)١٩٨٧(، س ــر )١٩٩٥(، مرج ــك )١٩٨٠(، مني ، وفري
، وعدد أفراد األسرة    )١٩٨٠(، والمطلق   )١٩٩٤(، عبود   )١٩٩٣(، نعيمة )١٩٩٢(وآخرون

، فـارنجتون   )١٩٩٩(، محيسن   )١٩٩٥(، الفنجري   )١٩٩٢(كما في دراسة كل من آل ثاني      
، والــديب )١٩٨٩(، ســالمة )١٩٩٥(، مرجــان )١٩٨٨(، كلــوفين وآخــرون )١٩٩٥(
)١٩٩٥.(  

وأفادت الباحثـة مـن     .  وكشفت الدراسات السابقة عن نتائج متشابهة وأخرى متباينة       
وقد تناولت هذه الدراسات أساليب المعاملة الوالديـة فـي          . هذه الدراسات في جوانب شتى    

لحالية البحوث التي تناولـت     عالقتها بمتغيرات مختلفة، وكان أقربها الى موضوع الدراسة ا        
أساليب المعاملة الوالدية في عالقتها بالمشاكل السلوكية، ولكن أياً منها لم يتناول المعاملـة              
الوالدية في عالقتها باضطراب المسلك عدا بعض الدراسات األجنبية، لذلك كان من الضرورة            

  .   الملحة تناوله في البيئة العربية منها، وخاصة الفلسطينية
و يعتبر االهتمام  بموضوع أسـاليب المعاملـة الوالديـة وعالقتـه باإلضـطرابات          
السلوكية غاية في األهمية، خاصة في ظل الشكوى المتكررة والمتزايدة مـن قبـل األهـالي      

وتعمل الباحثة في مجـال     .  بنائهم وطالبهم ومعاناتهم جراء ذلك    أوالمدرسين من مسلكيات      
و .  ردد على العيادات عدد كبير من األطفال مضطربي المـسلك         اإلرشاد والعالج النفسي ويت   

تبرز أهمية البحث وبشكل ملح ليس فقط بسبب زيادة األعداد وزيادة خطر تعـرض هـؤالء                
ـ         ن أكثـر مـن   واألطفال لإليذاء ولحلقة مفرغة من العنف والمعاناة ولكن أيضاً ألنهم معرض
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عدم االسـتقرار   ومخدرات أو الكحول،    تعاطي ال وغيرهم للتسرب المدرسي، جنوح األحداث،      
الجريمة كبالغين ومشاكل في الزواج ومع الناس الرفض من الـزمالء،        وفي العمل والبطالة،    

  .باإلضافة إلى سوء الحالة الصحية 
إن استمرار اضطراب المسلك يعني أن الفرد و المجتمع  يدفع الثمن علـى صـعيد                

جة ألعمال العنف والتخريب والـسلوكيات ضـد        المعاناة الشخصية وعلى الصعيد المالي نتي     
المجتمع والتي تميز االضطراب لذلك كانت الحاجة ملحة لمنع االضـطراب وعالجـه لـذلك               
سوف تسلط الدراسة الضوء على أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باضطراب  المسلك مما             

، السياسة، اإلعـالم، رجـال   التعليم(قد يسهم في لفت انتباه المهتمين في المجاالت المختلفة   
للتخفيف من هذه المشاكل التي تؤرق الجميـع كمـا أن تـشخيص هـؤالء        ) الدين والقانون 

األطفال وتحديدهم يفيد المرشدين واألخصائيين في سهولة الكشف عنهم لمـساعدتهم ومـن            
  .أجل تخفيف سلوكهم الالاجتماعي وتحويله إلى سلوكيات بناءة 

   
  :مشكلة الدراسة

  : مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التاليحددتت
دى أفراد عينة الدراسة لما العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء 

  واضطراب المسلك لديهم ؟ 
  : عن هذا السؤال التساؤالت الفرعية التاليةتفرعوي

  ن أفراد عينة الدراسة ؟ ما أكثر أساليب المعاملة الوالدية شيوعاً كما يدركها األبناء م .١
   ما أكثر مظاهر اضطراب المسلك شيوعاً كما يدركها األبناء من أفراد العينة؟  .٢
 هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية كما  .٣

  يدركها األبناء ومظاهر اضطراب المسلك لديهم؟
 ينة الدراسة األسوياء ومضطربي هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد ع .٤

  المسلك في إدراكهم ألساليب المعاملة الوالدية؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء  .٥

  ؟)أمي، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعي أو أكثر (تعزى لمستوى تعليم االب 
 اضطراب المسلك لدى أفراد العينة تعزى هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في .٦

  ؟) أمي، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعي أو أكثر(لمستوى تعليم االب 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء  .٧

  ؟)أمية، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعية أو أكثر (تعزى لمستوى تعليم األم 
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وجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب المسلك لدى أفراد العينة تعزى هل ت .٨
  ؟ ) أمية، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، جامعية أو أكثر(لمستوى تعليم األم 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء  .٩
  ؟) و أكثر أ١٢، ١١-٩، ٨-٦، ٥-٣(تعزى لعدد أفراد األسرة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اضطراب المسلك لدى أفراد عينة الدراسة  .١٠
  ؟)  أو أكثر١٢، ١١-٩، ٨-٦، ٥-٣(تعزى لعدد أفراد األسرة 

  
  : فروض الدراسة 

بـين أسـاليب    ) ٠,٠٥ ≤ α( ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى         -١
  . ا األبناء واضطراب المسلك لديهمالمعاملة الوالدية كما يدركه

بـين أفـراد العينـة     ) ٠,٠٥ ≤   α(ال توجد فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى -٢
  . األسوياء و مضطربي المسلك تعزى ألساليب المعاملة الوالدية

في أسـاليب المعاملـة    ) ٠,٠٥ ≤ α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -٣
  . دركها األبناء تعزى لمستوى تعليم االبالوالدية كما ي

في اضطراب المـسلك   ) ٠,٠٥ ≤ α(   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٤
  . لدى أفراد العينة تعزى لمستوى تعليم االب

في أسـاليب المعاملـة    ) ٠,٠٥ ≤ α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        -٥
  . ناء تعزى لمستوى تعليم األمالوالدية كما يدركها األب

في  اضطراب المـسلك   ) ٠,٠٥ ≤ α(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٦
  . لدى أفراد العينة  تعزى لمستوى تعليم األم

في أساليب المعاملـة   ) ٠,٠٥ ≤ α(   ال توجد فروق ذات  داللة إحصائية عند مستوى        -٧
  .ى لعدد أفراد األسرةالوالدية كما يدركها األبناء تعز

في اضطراب المـسلك   ) ٠,٠٥ ≤ α(   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         -٨
  . لدى أفراد العينة تعزى لعدد أفراد األسرة 

  

  -: أھمیة الدراسة 
تنبع أهمية الدراسة في أنها تتناول موضوعا لم ينل نصيبا كافيا مـن الدراسـة فـي                  -١

  .ك لحداثة البحث األكاديمي خصوصا في محافظات غزة مجتمعنا الفلسطيني ، و ذل
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قد تفيد أولياء األمور بالتعرف على إدراك ابنائهم لمعاملة الوالدين و بالتـالي اقتـراح         -٢
تلك األساليب الوالدية التي قد يكون في تبنى اآلباء لها ما قد يساعد األبناء و يجنـبهم            

  .  من الصراعات اًكثير
 التوجيهات لألخصائيين النفسيين و االجتماعيين العاملين في        تقديم بعض المقترحات و    -٣

المدارس اإلعدادية بسبل معاملة المراهقين لمساعدتهم فيما يواجهونه من مـشكالت و          
  .لتوظيف طاقاتهم في قنوات إيجابية بناءة 

قد يفيد تقديم التوجيه و اإلرشاد النفسي لكل من المربين و المختصين في مجال التعليم               -٤
 أو ى هذا االضـطراب  خفض مستوو أجل تقديم يد العون لألفراد مضطربي المسلك         من

  . على العملية التعليمية التخلص منه و خصوصا أنه قد يؤثر سلباً
 المناهج و برامج اإلرشاد النفـسي و التوجيـه التربـوي و الـديني و               خبراء قد يفيد  -٥

لمـراهقين لحـل بعـض       اإلعالم في التخطيط لبرنامج وقائيـة و عالجيـة ل          يولؤمس
  . مشكالتهم 

قد يفيد اإلكلينيكيين والمختصين في مجال العالج واإلرشاد النفسي واالجتمـاعي فـي              -٦
  .إيجاد صورة عالجية لحل بعض اإلشكاليات لدى األطفال وأسرهم

  
  :أھداف الدراسة 

  : ما يليتهدف الدراسة إلى
  .ناء شيوعاًمعرفة أكثر أساليب المعاملة الو الدية كما يدركها األب .١
  .اضطراب المسلك شيوعاً عوامل معرفة أكثر  .٢
لعالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واضطراب المسلك لـدى أفـراد عينـة    تحديد ا  .٣

 .الدراسة من طالب المرحلة اإلعدادية بمديريتي غزة والشمال التعليميتين 

معاملـة  معرفة الفروق بين األسوياء ومضطربي المسلك في إدراكهـم ألسـاليب ال            .٤
 .الوالدية

 من أساليب المعاملة الوالدية كمـا يـدركها األبنـاء و      الكشف عن العالقة بين كلٍ     .٥
عدد أفراد األسـرة، ومـستوى تعلـيم        : اضطراب المسلك حسب المتغيرين التاليين    

  . الوالدين
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  : حدود الدراسة 
 حكومـة التابعـة    بمدارس ال  تم تطبيق الدراسة على طالب المرحلة االعدادية      : الحد المكاني 

  .مديريتي غزة والشمال التعليميتين بمحافظات قطاع غزةب لوزارة التربية والتعليم
   ٢٠٠١ / ٢٠٠٠في نهاية الفصل الثاني للعام الدراسيأجريت الدراسة : الحد الزماني 
      تقتصر الدراسة على طـالب المرحلـة اإلعداديـة أعمـارهم تتـراوح بـين        :الحد البشري 

، أما عينة الدراسة    اًطالب) ٥٧١٥(وقد بلغ عدد الطالب في المجتمع األصلي         سنة) ١٧-١٢(
  .اً طالب) ٣٣٧(فكانت 

مقياس أسـاليب المعاملـة     :  تم استخدام أداتين في هذه الدراسة وهما         قدو: أدوات الدراسة 
   .إعداد الباحثة –، واستبانة اضطراب المسلك )١٩٨٩(إعداد فاروق جبريل  -الوالدية
وتمثل في النسب المئوية، معامل االرتباط لبيرسون، تحليل التباين األحادي،          : حصائيالحد اال 

  ".ت"واختبار 
  

  : مصطلحات الدراسة
q أساليب المعاملة الو الدية : -   

هي طريقة التربية كما يدركها األبناء، والتي يستخدمها الوالدان مع األبنـاء بقـصد          
  لوك بما يتمشى مع معايير الكبار أو مـستوياتهم،        تشكيل و تعديل سلوكهم أو تنمية هذا الس       

  ). ١٩٨٩(فاروق جبريل .بناء الذي أعده دألو كما تقاس بمقياس أساليب المعاملة الوالدية ل
و يتكون المقياس من أربعة مقاييس فرعية، كل منها يمثل أسـلوبا مـن أسـاليب                

ى خاصية  لدى الوالدين     التفاعل داخل األسرة وهو عبارة عن سمة في شكل متصل، تشير إل           
، أسـلوب  )التشدد/ التسامح(أسلوب : يدركها األبناء في  أساليب تفاعل الوالدين معهم و هي    

   ). اهمال/ حماية(، أسلوب )تسلط/ اعتدال(، أسلوب )عدم اتساق/ اتساق(
q  اضطراب المسلك أو التصرفConduct Disorder  

صرفات العدوانية أو غير العدوانيـة      هو األسلوب الثابت والمتكرر من السلوك أو الت       
التي تنتهك فيها حقوق اآلخرين وقيم المجتمع األساسية أو قوانينه المناسبة لسن الطفـل        
في البيت والمدرسة ووسط الرفاق وفي المجتمع، على أن يكون هذا السلوك أكثر خطورة              

 العنـاد الـشارد  من مجرد اإلزعاج المعتاد أو مزاحات األطفال والمراهقين أو اضطرابات        
  ).١٣٢-١٩٩١،١٣١حمودة ،(
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  :ويتمثل اضطراب المسلك في المظاهر التالية
ويقصد به المشاجرات الجسدية وباستخدام األدوات الحادة، والتهديـد         : السلوك العدواني -١

باإليذاء، واستخدام األلفاظ السيئة، وتخريب الممتلكات، وإشعال النيران، وتعذيب الحيوانات،          
  .متلكات، والكذب، والتدخينوسرقة الم

ويقصد به السرقة، وتخريب ممتلكـات المدرسـة، ومعاكـسة          : عدم االلتزام االجتماعي  -٢
   .البنات، والهروب من المدرسة أو البيت والخروج دون إذن، والتلصص بالنظر إلى اآلخرين

ز وضـغوط   ويقصد به ردود فعل الطالب العدوانية الناتجة عن استفزا        : العدوان التفاعلي  -٣
نفسية، ويتمثل في الضرب والبصق وقذف اآلخرين باألشياء، والشتم ورفع الـصوت علـى              

  .المدرس، والغياب دون إذن
ويقصد به السلوك الذي يخرج عن العادات والتقاليد والقيم المعروفـة،           : التسيب الخلقي  -٤

عـدم االنـصياع    ويتمثل في متابعة مواد جنسية اباحية، ومد اليدين إلى منطقة العـورة، و            
لطلبات الوالدين والمدرسين، إشعال ألعاب المفرقعات المخيفة، وتشويش الحصص، والكذب          

  .   والغش، واالستيالء على أدوات اآلخرين، وتكسير محتويات المدرسة
ويتضمن اإلساءة لآلخرين وعمل مقالب مؤذية، والتصارع فـي         : عدم االلتزام المدرسي   -٥

، وتـشويش الحـصص،     )الهروب(زام بالحصص والدوام المدرسي     وقت الفراغ، وعدم االلت   
  .  ومحاولة تقليد مشاهد جنسية مع اآلخرين

  :طالب المرحلة االعدادية §
ويقصد بهم جميع الطالب الذكور في الصفوف األول والثاني والثالث االعـدادي المـسجلين              

  .٢٠٠١\٢٠٠٠ للدراسة بمدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم في العام الدراسي
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  )اإلطار النظري(الفصل الثاني 
  

  . أساليب المعاملة الوالدية : أوالً
  . مفهوم التنشئة االجتماعية

  نظريات تفسر التنشئة االجتماعية 
  أطر ومؤسسات التنشئة االجتماعية 

  مفهوم أساليب المعاملة الوالدية 
  تعريفات أساليب المعاملة الوالدية 

  ب المعاملة الوالدية كما تناولتها بعض الدراساتأسالي
  بعض أساليب المعاملة الوالدية التي تهم الدراسة الحالية 

  االتجاهات الرئيسة لدراسة أساليب المعاملة الوالدية
  االضطراب السلوكي: ثانياً

  معايير السلوك العادي والسلوك غير العادي 
  تعريفات االضطرابات السلوكية 

  ات تفسر االضطرابات السلوكية نظري
  تصنيفات اضطراب المسلك 

  تعريف إضطراب المسلك
  بعض أنماط االضطراب السلوكي التي تهم الدراسة الحالية

  انتشاره، أهميته، مآله، ودوافعه : اضطراب المسلك
  العوامل المساعدة على حدوث االضطراب السلوكي 

     عوامل ترجع إلى الطفل -
 ع إلى الوالدين واألسرة عوامل ترج -

  عوامل ترجع إلى المدرسة  -
      عوامل ترجع إلى البيئة-               

      عوامل أخرى-                
  العوامل الوقائية         
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أس  الیب  :        یتن  اول ھ  ذا الف  صل ب  إذن اهللا تع  الى موض  وعین رئی  سیین وھم  ا 
 وی تم التط رق أوًال إل ى مفھ وم التن شئة      .المعاملة الوالدیة واالضطراب السلوكي 

االجتماعی   ة والنظری   ات الت   ي تف   سر التن   شئة االجتماعی   ة وأط   ر ومؤس   سات      
تعریفاتھ  ا، أس  الیبھا  : التن  شئة، وم  ن ث  م ی  تم تن  اول أس  الیب المعامل  ة الوالدی  ة     

وخاص  ة بع  ض أس  الیب المعامل  ة الوالدی  ة الت  ي تھ  م دراس  تنا الحالی  ة، وأخی  رًا     
ثانیًا یتم بحث االض طراب  . سة لدراسة أسالیب المعاملة الوالدیة   االتجاھات الرئی 

ال   سلوكي م   ن خ   الل تحدی   د مع   اییر ال   سلوك الع   ادي وغی   ر الع   ادي، تعریف   ات  
االضطرابات السلوكیة، والنظریات الت ي تف سرھا، وم ن ث م ت صنیفات اض طراب           
الم  سلك وبع  ض أس  الیب االض  طراب ال  سلوكي، وأخی  رًا ی  تم تن  اول اض   طراب         

  .لك بشكل أكثر تفصیًال وبعض العوامل المساعدة على حدوثھالمس
  

  :أسالیب المعاملة الوالدیة: أوًال
يعد موضوع التنشئة االجتماعية واحداً من الموضوعات األساسـية والتـي حظيـت      

خاصة أولئك الذين تندرج تخصصاتهم في إطـار      . …باهتمام واضح من الباحثين المختلفين      
ا يعد أيضاً واحداً من الموضوعات ذات التاريخ الطويل من االهتمـام،            العلوم االجتماعية، كم  

 في وجدان الباحثين ليس بالعمر القصير، فمنذ بداية التاريخ الطويل للكائن البـشري              هعمرف
والتساؤل لم ينقطع عن الكيفية التي يتم فيها نقل تركة أجيال سابقة إلى أخرى الحقة، ومـن       

 بين األجيال، تلك العملية التي تشكل قـوام مفهـوم التنـشئة              االتصال والتواصل  تحقيقثم  
  ).١٦١، ١٩٨٢حسين،(  االجتماعية

وتعتبر التنشئة االجتماعية من الوظائف األساسية والعالمية لألسرة التي اضـطلعت           
، وتشاركها   التي تمارسها  أساليب المعاملة الوالدية   وذلك من خالل     بها منذ القدم وحتى اليوم    

ظيفة بعض المؤسسات االجتماعية والثقافية، ومع هذا تبقى األسرة وبدون شـك            في تلك الو  
لألفراد ويتـشكل فيـه سـلوكهم       مواقف  هي البيئة األولى والمكان األساسي الذي تتهيأ فيه         

  .وتظهر فيه اتجاهاتهم ومعارفهم وقيمهم
جتمـع  واألسرة هي اإلطار األساسي للتفاعل بين الوالدين واألبناء فاألسرة هـي الم           

األول الذي يالقيه ويشكله ويترك فيه األثر االجتماعي األول، حيث تلعب األسرة دوراً أساسياً              
في تكوين سمات الشخصية السوية أو المضطربة، إذ أن الطفل يعيش مع والديـه ويتمثـل                

ا االجتماعية، ويتوحد بهما في صورتها المثالية من خالل التفاعـل المـستمر    ما ومثله مقيمه
ا الخارجية على سلطة نفسية داخلية ترقب الطفـل وتكـون           موبينهما، وتتحول سلطاته  بينه  

 الناشئ هو تعلم يتم عـن طريـق مالحظتـه           هوبالتالي فإن ما يكتسب   . الضمير المحاسب له  
واألسرة غير الصالحة قد تسيء إلى الصغير نفسه         .لسلوك أفراد أسرته ويتأثر باستجاباتهم    
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إلى مصير الجنس البشري كله حيث تخرج إلى المجتمع مواطنين          وإلى حياته، بل وقد تسيء      
  .)٨-٧، ١٩٩٠شوكت،(غير صالحين

 ما أشرنا إليه من أهمية التنشئة االجتماعية ، والدور الحيـوي الـذي              علىوتأكيداً  
مفهـوم  ) إن شـاء اهللا (تلعبه في حياة األبناء المقبلة ،سوف نستعرض في الجـزء التـالي       

 التنـشئة   مؤسـسات تفسير النظريات النفسية للتنشئة االجتماعيـة، و       التنشئة االجتماعية، 
ثـم نتعـرف بـشكل       االجتماعية ودورها الهام في تنمية المهارات االجتماعية لدى األبناء،        

لدراسـة  لمفصل على أساليب المعاملة الوالدية، تعريفاتها أساليبها وبعض األساليب الهامة           
  . سة أساليب المعاملة الوالديةوكذلك أهم طرق درابشيء من التفصيل 

  
  :مفھوم التنشئة االجتماعیة

    :           مفھوم التنشئة االجتماعیة في اإلطار االجتماعي •
 ولكنھا تنمو خ الل الوق ت   ، الصفات اإلنسانیة واالجتماعیة لإلنسان ال تولد معھ     
ھ ا  والعملی ة الت ي یكت سب ب    . عندما یشارك اآلخرین تج ارب الحی اة ف ي المجتم ع          

  ."التنشئة االجتماعیة"تسمى  الفرد طبیعتھ اإلنسانیة
    ويرى شريف وشرف أن التنشئة االجتماعية هي تحويل الكائن البيولوجي إلى كائن 

 وخرج منه ال ،اجتماعي، ذلك الكائن الذي مكث في رحم األم ينمو حيوياً على قدر معلوم
  .)٢٤٣، ١٩٨٤زهران،(عياً ينمو فيه اجتما" رحم الجماعة"يعلم شيئاً ليتلقفه 

   وتشير التنشئة االجتماعية إلى العوامل االجتماعية في نمو الطفل، فهي الطريقة التي 
وهي أيضاً . تصبح من خاللها معظم القوانين والقيم االجتماعية جزءاً من بناء شخصية الفرد

 ومعايير السلوك العملية القائمة على التفاعل االجتماعي التي يكتسب فيها الطفل أساليب
والقيم المتعارف عليها في جماعته، بحيث يستطيع أن يعيش فيها ويتعامل مع أعضائها بقدر 

 أن التنشئة االجتماعية هي العملية  Elkinولهذا يرى الكن . مناسب من التناسق والنجاح
ي وه. التي بواسطتها يتعلم فرد ما طرائق مجتمع أو جماعة حتى يستطيع أن يتعامل معها

 تتضمن تعلم استيعاب أساليب السلوك والقيم والمشاعر المناسبة لهذا المجتمع أو الجماعة
  .)١٩، ١٩٩٠عثمان،(

    والتنشئة االجتماعية هي أيضاً العملية التي يكتسب الطفل بموجبها الحساسية للمثيرات 
فية التعامل االجتماعية كالضغوط الناتجة عن حياة الجماعة والتزاماتها، وتعلم الطفل كي

خرين، وأن يسلك مثلهم، فهي العملية التي يصبح الطفل بموجبها كائناً اآلوالتفاهم مع 
اجتماعياً وتتضمن هذه العملية تعليم العادات االجتماعية واالستجابة للمثيرات الرمزية كما 

م اعتراف تعرف أنها العملية التي تساعد الفرد على التكيف والتالؤم مع بيئته االجتماعية ويت
  ).٢٤٤،  ١٩٨٥العيسوي،(الجماعة به ويصبح متعاونا معها وعضواً كفوءاً 
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وهي عملية تعلم إجتماعي يتعلم فيها الفرد عن طريق التفاعل االجتماعي أدواره   
إنه يكتسب . األجتماعية ويتمثل ويكتسب المعايير االجتماعية التي تحدد هذه األدوار

يسلك بطريقة اجتماعية توافق عليها الجماعة ويرتضيها االتجاهات النفسية ويتعلم كيف 
 بين مصطلح التنشئة االجتماعية والتعلم New combولهذا يرادف نيوكمب . المجتمع

   ).٢٤٤ ، ١٩٨٤زهران،( االجتماعي 
  :مفهوم التنشئة االجتماعية في اإلطار النفسي •

فهموا الخبرات إن علماء النفس في دراستهم للتنشئة االجتماعية يبحثون لكي ي
أن علماء ) ١٩٦٩(  Mcnielويذكر ماكنيل . السيكولوجية ويهتموا بالشيء الفريد من الفرد

النفس يرجعون كلمة تنشئة االجتماعية إلى كل العمليات التي يكتسبها الفرد في دوافعه 
  ).١٠ ، ١٩٩٥،سيد( وقيمه وآرائه و معتقداته ومعاييره و سمات شخصيته

جتماعية في معناها العام على العمليات التي يصبح بها الفرد واعياً و تدل التنشئة اال
ومستجيباً للمؤثرات االجتماعية، وما تشتمل عليه هذه المؤثرات من ضغوط وما تفرضه من 

  .واجبات على الفرد حتى يتعلم كيف يعيش مع اآلخرين ويسلك معهم مسلكهم في الحياة
تي يتحول بها الفرد من مجر كائن عضوي إلى وهي في معناها الخاص نتاج العمليات ال

  ).١٥٤-١٥٣، ١٩٨٠السيد،( شخص اجتماعي
 الفرد إلى شخص والفرق بين  فيهاو التنشئة االجتماعية هي العملية التي يتحول

الفرد والشخص أن الشخص هو اإلنسان االجتماعي و الفرد هو مجرد الوجود، فهي بذلك 
 في مجتمع الكبار ويشاركهم نشاطهم ويمارس معهم العملية التي يصبح بها الفرد عضواً

  ).٢١٨ ، ١٩٧٥السيد،( حقوقه وواجباته
وهي عملية تشكيل وإعداد أفراد إنسانيين في مجتمع معين، في زمان ومكان معينين، حتى 

 م يكتسبوا المهارات والقيم واالتجاهات وأساليب السلوك المختلفة التي تيسر لهنيستطيعوا أ
 مل مع البيئة االجتماعية التي ينشئون أفراداً فيها، ومع البيئة المادية أيضاًعملية التعا

  ).١٢ ،١٩٨٤النجيحي،(
كذلك تعتبر عملية تعلم وتعليم وتربية، تقوم على التفاعل االجتماعي، وتهدف إلى 

سلوكاً ومعايير واتجاهات مناسبة ألدوار " طفالً، فمراهقاً، فراشداً، فشيخاً"إكساب الفرد 
تكسبه الطابع وجتماعية معينة، تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق االجتماعي معها، ا

  ).٢٤٣ ، ١٩٨٤زهران،( االجتماعي، ويتم له االندماج في الحياة االجتماعية
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التنشئة االجتماعية بأنها العملية ) ١٩٦٨ ( Zigler & Child      ويعرف زيجلرو تشايلد 
وعية من الخبرات والسلوك االجتماعي المالئم وذلك من خالل التي يتم فيها تنمية أساليب ن

  ).٤٧، ١٩٨٠السيد،( التفاعل مع اآلخرين
    وهي العملية التي ينشأ عن طريقها ضوابط داخلية عند الطفل توجه سلوكه وتحدده 
 وتقيده، كما تنشئ عنده االستعداد لمطاوعة الضوابط االجتماعية والحساسية لها

  ).١٤، ١٩٩١قناوي،(
    وهي العملية التي تتشكل خاللها معايير الفرد ومهاراته ودوافعه واتجاهاته وسلوكه كي 
تتوافق وتتفق مع تلك التي يعتبرها المجتمع مرغوبة ومستحسنة لدوره الراهن أو 

  ).٢٠٧، ١٩٨٥العيسوي،( المستقبلي في المجتمع
  :التعليق على مفهوم التنشئة
جتماعية من اإلطار االجتماعي أنها تركز على عملية يالحظ عند تعريف التنشئة اال

تشكيل السلوك االجتماعي للفرد حسب احتياجات الجماعة والمجتمع الذي يعيش فيه فتطبع 
فيهم ما تراه الزماً الستمرار بقائها فتجعله قريباً من أن يكون طبيعة ثابتة للطفل، لذلك يطلق 

 وقد تناولت الطرق والوسائل التي. ع االجتماعيعليها عملية التطبع االجتماعي أو التطبي
تمكن الفرد من العيش في المجتمع وأن يصبح عضواً ناجحاً فيه والعمليات االجتماعية 

  .المميزة للتنشئة االجتماعية واألساليب المستخدمة في ذلك
 من   فيهتم بعملية التفاعل االجتماعي وذلك بتحويل الفرد إلى شخص         النفسي    أما التعريف   

 قواعد في اكتساب الخبرات اليومية والتوافق االجتماعي مع البناء الثقافي المحيط به،             لخال
وذلك من خالل استيعاب وامتصاص وتشرب االتجاهات والقيم السائدة في المجتمع لتـصبح             

ويهتم التعريف النفسي بالفروق الفردية وأيضاً يهتم بأوجـه          .جزءاً من بناء شخصية الفرد    
في أساليب السلوك وكذلك بالتفرد في كل من البيئة والظروف المحيطة بالفرد مثـل              التشابه  

وبالتـالي فـإن    . نوع وترتيب ومدة الخبرات والمواقف التي تحدث للشخص مـدى حياتـه           
التعريف النفسي أعم وأشمل من التعريف االجتماعي حيث يهتم بـالقيم والـدافع وسـمات               

  .الشخصية والمعايير والمعتقدات
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  :ظریات تفسر التنشئة االجتماعیةن

  
 سـاعد علـى إثـراء بعـض     التحليلي النفسييرى بعض السيكولوجيين أن التفكير    

 الفروض النوعية المتصلة بآثار التنشئة االجتماعية على الشخصية، وبناء على هـذا يـذكر     
ن أساس نظرية التحليل النفـسي أدى بعـدد مـن           أ) ١٩٦٣( Brofenbronnerبروفنبرونر  

حثين إلى التركيز على الطابع الوجداني العام للعالقة بين اآلباء واألبناء كظـرف ممهـد               البا
ويشير فرويد إلى أن الحوافز األساسية لإلنسان في أساسـها          . لنمو صور معينة من السلوك    

ن األهداف التي يجد فيها     أدوافع بيولوجية صادرة عن األداء الفسيولوجي لوحي أعضائه، و        
    ويـذكر زيجلـر وتـشايلد      .مثل أساساً في التوتر الناجم عن هـذه الحـوافز         الفرد متعته تت  

Zigler & child    (1969) أن عملية التنشئة االجتماعية لدى فرويد عبارة عن عملية ضبط
للحوافز البدائية الشريرة بهدف محاولة وقاية اإلنسان من أخيه اإلنسان التـي تـرى الهـو         

تتمثل مهمة المجتمع األساسية في الوقاية من سيادة الحاجات         يتعقب اإلنسان بال شفقة حيث      
  ).٢٨–٢٧، ١٩٨٠السيد ،(البدائية األنانية 

و . نا األعلى واأل) Ego( واالنا  ) Id(وبناء على ذلك فالجهاز النفسي يتكون من الهو         
ـ يمثل الهو الجزء الالشعوري الذي يولد به الفرد، وهو بخصائصه الفطريـة              سعى دائمـا   ي

يق اللذة، وعندما يتصل الهو بالمجتمع تبدأ عملية تكوين األنا وذلك عندما يتعلم الفـرد               لتحق
كيف يتمكن من تحقيق رغبات الهو في إطار الواقع الذي يفرضه المجتمع القـائم بعاداتـه                

ـ ب و األم أو غيره    ألوتقاليده وقوانينه، كذلك يشتق األنا األعلى سماعياً من أوامر ا          ا مـن   م
، ب آمراً ناهياً ،راضـياً ألجهين للطفل ونواهيهم كما تدركها األنا، أي ما يقوم به ا          الكبار المو 

  ).١٥٩ ،١٩٨٠البهي،( مشجعاً، مكافئاً
 اعتبـاره    ويؤكد فرويد على أهمية التنشئة االجتماعية في السنوات المبكرة وال يضع في             

 يهتم بتأثر الفـرد بـالقيم   المؤثرات االجتماعية المختلفة التي يتعرض لها خارج األسرة، وال 
ثر العالقة بين الوالدين والطفل على النمو       أوالمعايير المشتقة من المجتمع ، فهو يؤكد على         

  ).٥٥-٥٤، ١٩٩٠عثمان،(النفسي واالجتماعي له والعوامل المؤثرة على هذا النمو 
بـاء  أن الوراثة البيولوجية وعالقة اآل) ١٩٦٤،Kluckhohn كالكهوهن (   ويرى فرويد 

باألبناء في السنوات األولى للميالد من أهم عوامل تحديد شخصية الفرد فيما بعد، ويـرى    
فروم أن صفات الفرد االنفعالية واالجتماعي هي نتاج تأثيرات بيئية معينـة عايـشها أو               

  ).٢٥٨، ١٩٩٢يوسف،( الوالدية لةاختبرها في نظام األسرة ومن خالل أساليب المعام
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وقـد ذكـر أن مختلـف     ،أدلرجتماعية مكانا كبيرا في سيكولوجية      وتأخذ التنشئة اال  
 إلـى  ،أساليب التنشئة الخاطئة التي قد يمارسها الوالدان مـع ابنائهمـا مـن الـسيطرة     

اإلسراف في العطف إلى الطموح الزائد من اآلباء وانعكاسه على معاملة ابنائهم، وكـذلك              
لك ال ينتج عنه إال شخصيات مضطربة تبعد        التباين بين الوالدين في طريقة التنشئة، كل ذ       

 أالقلق األساسي ينـش "سميه توتعتبر هورني أن ما     .بالمرء عن الحياة السوية المستقيمة    
. عند الطفل عندما ال يحصل من والديه على كفايته من الحب والحنان والرعاية واألمـن              

للحب الذي افتقده، وقد   إلى العدوان انتقاما لنفسه، أويصبح خاضعا مستجديا         أومن ثم يلج  
-٢٣، ١٩٨٩كفـافي، ( وقد ينعزل في محاولة إلقناع اآلخرين بتغيير معاملتهم لـه          يهدد
٢٢(.  

وقد اعتقـد  . على أهمية العالقات االجتماعية  دلر وهورني، أمثل    فيؤكد، سوليفانأما  
 يشكل عن طريق التفاعالت مع الوالـدين خـالل          المنحرفأن كل من السلوك المقبول أو       

وقد ركز سوليفان علـى تطـور مفهـوم الـذات     . لية التنشئة االجتماعية في الطفولة   عم
  ).٥٨٩ ،١٩٨٨دافيدوف،( كإحساس طيب أو رديء

ن التنشئة االجتماعية تمر بثمـاني    أإلى القول ب  ) ١٩٥٦( Erikson ايركسونويذهب  
لنظـام  وهذه المراحل مرتبطـة اقـل با      . مراحل، وهو في ذلك متأثر بعمق باتجاهات فرويد       

. كثر ارتباطا بالتعلم الذي يحدث في المراحـل المتباينـة         أالعضوي عنها عند فرويد ولكنها      
ويعتبر ايركسون أن كل مرحلة عبارة عن أزمة نفسية تتطلب الحـل قبـل الوصـول إلـى                  

  ).١٨٨، ١٩٨٥العيسوي،(المرحلة الالحقة 
ن سلوك اإلنسان   أ أهمية كبرى للعوامل البيئية حيث ترى        المدرسة السلوكية وتعطي  

 أكثـر مـن    Watsonواستجابة ويعتبر واطسون     شبه آلي، وهو عبارة عن ارتباط بين مثير       
ويؤكد أصـحاب نظريـة الـتعلم    . السلوكيين المؤيدين لتأثير البيئة في تحديد سلوك اإلنسان     

 على أهمية النماذج التي يتم محاكاتهـا ممـا   Bandura & Waltersوخاصة بندورا وولترز 
وقـد أشـارت   . ن سلوك النماذج له أهمية في حياة الفرد تستمر حتى مرحلة الرشد          أبيوحي  

نه في ظروف معينة يكون تعلم المشاهد أو المالحظ مـساوياً           أالدراسات في هذا المجال إلى      
 Feed back  من التعلم المباشر، رغم عدم وجـود تعزيـز أو تغذيـة راجعـة    أفضلأو حتى 

  ).١٠٣-٩٩، ١٩٩٥الطواب،( لصحيحة أو الخاطئةملحوظة الستجابات المالحظ ا
ن هما  ا غير محدد من االحتماالت السلوكية والوالد      اًن لدى الطفل عدد   إ ف سكنر     وفي رأي   

ومن ثم فانه سيسلك في ضوء مـا        . ساً ويشكالن تطوره في اتجاه محدد       ا أس هاللذان يدعمان 
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ــن ي     ــز ل ــوع بتعزي ــر المتب ــسلوك غي ــصرفات وال ــن ت ــه م ــزز علي ــوىيع                          ق
  ).  ٥٢٨، ١٩٩٨عبد الرحمن،(

 تبقى كمـا  - من ناحية الكيفية- ترى أن عملية التعليم    التعلم االجتماعي  إن نظريات   
 في كل مرحلة من مراحل الحياة، أما التغييرات المفاجئة فهي نادرة الحدوث، وعلى هذا               يه
أحد األفراد في عمر معين، نتيجة للتغيـرات         يمكن التنبؤ بالتغيرات الواضحة في سلوك        هنإف

المفاجئة في متغيرات التدريب االجتماعي، والمتغيرات األخرى البيولوجيـة والبيئيـة، ذات            
الصلة بالسلوك وهذا التغير المفاجئ قلما يحدث في تاريخ التعلم االجتمـاعي لـدى األفـراد        

  ). ٣٦، ١٩٨٠السيد،( خالل سنوات ما قبل الرشد

على اإلنسان بأفعاله، وهو يرى أن األفعال بالنـسبة للفـرد           ) ١٩٥٩(ز  سيرويحكم  
تمثل فرديته أو ابتكاره أو قابليته للعطب، وسيرز متفائل بالنسبة لطبيعة اإلنسان االجتماعية             

ويشدد سيرز على تأثير الوالدين على نمـو شخـصية          . العامة وقدرته الالنهائية على التعلم    
تي يتبعانها هي التي تحدد طبيعة نمو الطفل، وبالتالي فان اختالفات         فطريقة التنشئة ال   ،الطفل

الشخصية بين األفراد كما يرى سيرز تتعلق بدرجة كبيرة باالختالفات بـين الوالـدين فـي                
تناولهم لمختلف أشكال المعلومات حول وسائل تربية الطفل، ولذلك فمـن المهـم أن يكـون        

إن كـل   "ويقرر سيرز   . الشأن المعارف في هذا     ثأحدهناك سهولة في حصول الوالدين على       
  ).١٧٦، ١٩٩٢هنري وماير،( " إذا علم أفضل أفضلأم واب يمكن أن يحقق إنجازات 

إلى أن العوامل االجتماعية المحيطة بالفرد لهـا        ) ١٩٦٧ ( Felming فلمنجويشير  
زان في العالقات   ن التشجيع والعطف واالت   أالدور األكبر في توجيه الفرد ونموه االجتماعي، و       

األسرية يجعل شخصية الفرد تنمو نمواً سليماً، أما المعارضة الشديدة والقسوة، أو الـرفض            
العناد أو العـيش    وفإنها تفزع الفرد وتجعله يظهر العدوان أو يميل إلى االنطواء أو الخوف             

  ).٢٥٨ ،١٩٩٢يوسف،( في حالة من عدم األمن وعدم االطمئنان
 أن تقدم تفسير للعملية التي يـصبح الطفـل عـن            االجتماعيالدور  وتحاول نظرية   

كما أنها تحاول تفهم السلوك االجتماعي باعتبـار        . طريقها عضوا يقوم بوظائفه في الجماعة     
وتشير هذه النظرية إلـى   . أن السلوك اإلنساني يشمل عناصر حضارية واجتماعية وشخصية       

اته مع اآلخرين كاآلباء واألمهات وذلـك       أن الطفل يكتسب األدوار االجتماعية من خالل عالق       
   عن طريق التعليم المباشر، والمواقف االجتماعية المختلفة واتخـاذ اآلخـرين نمـاذج لـه              

  ).٦٣-٦٠، ١٩٨٤دبابنة ومحفوظ،(
ـ  ) وان اختلفوا في بعض التفاصيل( روجرز وماسلو وجيزال  ويذهب   ن أإلى الـزعم ب

ة ، فإذا كان مقبـوالً، وإذا لـم         قساس خال قوى النمو في داخل الكائن البشري هي في األ        
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وال يقلـل  . توصد االبواب أمام إشباع حاجاته، فانه ينمو شخصاً سعيداً خلقياً واجتماعيـاً         
نه إذا كان الطفل يعيش ظروفا بنـاءة فانـه      أدعي فقط   يهذا االتجاه من اثر التعلم و إنما        

م النشط دورا قليال فـي هـذه    ويتخذ التعل . يوجه نفسه نحو القنوات البناءة    كيف  سيعرف  
ور التنشئة االجتماعية تكمن في الناس وسوف تـصل         ذالنظرية، وطبقا لهذا االتجاه فان ب     
ـ            طـف ولكنهـا بيئـة سـالبة       ع تمتـاز بـالقبول وال     ةإلى أقصى درجات النضج في بيئ

  ).٢٠٢–٢٠١، ١٩٨٥العيسوي،(

 أعـضاء   فيشير إلى أن أساس التفاعل بين     ) ١٢-١١، ١٩٩٠( أما عثمان  
وبيان هذا أن التفاعل االجتماعي يقـوم       " التعاهد االجتماعي " الجماعة هو ما نسميه     

على اتفاق أو تعاهد ضمني أو صريح بين أطراف هذا التفاعل على أن الطرف الذي               
أي أن مطابقة سلوك أعـضاء الجماعـة        . قابلمسيعطي، يتوقع نوعا من األخذ أو ال      

ا عندهم ويمثل ذلك نوعا من التدعيم االجتمـاعي،   الرضإلىلتوقعات أعضائها يؤدي    
ويحدث العكـس   . ويشجع أعضاء الجماعة على مسايرة توقعاتها وقيمها ومعاييرها       

وهذا االنحراف  . عندما ال يتطابق سلوك أعضاء الجماعة مع توقعات كل منهم لآلخر          
ـ               اب عن التوقعات يؤدي إلى عدم الرضا والقلق، وتقابله الجماعة بنـوع مـن العق

  .يختلف نوعه ودرجته وفقاً لطبيعة الجماعة

إلى األخطـاء  ) ١٩٦٣( Wenars ووينرز) Bell )1965 وقد أشار كل من بل
سواء كانت سلوكية أو   (التي تنتج عن النظرة المتطرفة للطفل على انه خامل وسلبي           

م كلها على افتراض خـاطئ، يتمثـل فـي    وإذ أن بحوث تربية األطفال تق ) اجتماعية
وعلى أسـاس النظـرة الـشمولية       . ثر في اتجاه واحد من اآلباء إلى األبناء       أ وجود

التكاملية ذات التأثير في عملية  التنشئة االجتماعية نسلم بوجود أساس بيولـوجي              
ن أهميـة الكـشف عـن الظـروف النفـسية           إوراثي تكويني لكل فرد، ومع ذلك ف      

اعية ملحة، خاصة إذا تـصورنا     واالجتماعية التي تتم في ظلها عملية التنشئة االجتم       
. أن لها أكبر األثر في إحداث الفروق بين األفراد المتساويين في إمكانياتهم التكوينية            

 الفرد بحسب وسع قدراته فـي   بههذا مع عدم إغفال الدور النشيط الفعال الذي يقوم      
ـ             ا تشكيل خبراته الصادرة عن البيئة االجتماعية التي يتفاعل معها، بطريقـة تجعله

   .)٧٤–٧٢، ١٩٨٠السيد،(سياقاً نفسياً اجتماعياً فريداً 

 يتضح لنا  رها للتنشئة االجتماعية  وبعد هذا العرض لوجهات النظر المختلفة في تفسي       
 منها في تفسيرها لعملية التنـشئة، حيـث          أي أهمية األخذ بها جميعاً دون االقتصار على      

منها يفسر جانبا من جوانب     أن كالً   يوجد بكل نظرية من هذه النظريات نواحي قصور كما          
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إن . عملية التنشئة االجتماعية وخاصة كون هذه العملية بالغة التعقيد ومتعددة الجوانـب           
 شموالً وتكامالً لعملية التنشئة بحيـث       أكثرهذه النظريات مجتمعة يمكن أن تعطي تفسيراً        

ي الفروق الفرديـة    تجمع بين الخصائص النفسية واالجتماعية لألفراد في آن واحد وتول         
 من البيئة والظـروف   الشبه بينهم اهتماماً كافياً، وتهتم أيضا بدرجة التفرد في كلٍ       وأوجه

  .المحيطة بالفرد على مدى حياته 

  
   التنشئة االجتماعيةأطر ومؤسسات

عن طريق مؤسسات التنشئة االجتماعية تتم عملية التنشئة فالطفل الذي يولـد فـي              
ولى التي يتعلم فيها الطفل لغته، التي تسمى بحق لغـة األم، وعاداتـه            أسرة تعد الجماعة األ   

وقيمه، عن طريق هذه األسرة وبين أحضان األم تبدأ عملية التنـشئة االجتماعيـة فيتعلـق                
خوته وذويـه، ثـم     إالطفل بأمه ويطمئن لجوارها ثم تتدرج به الحياة فيمتد تعلقه إلى ابيه و            

ظم في مدرسته، وتتطور تنشئته االجتماعية من البيت إلـى     يستقل إلى حد ما عن أسرته فينت      
ه للطفل من جماعات أخرى تسير به قـدماً فـي           ؤالمجتمع عن طريق تلك المدرسة وما تهي      

اته ليصبح عضواً في جماعة النظـائر أو        دمدارج تلك التنشئة، وذلك عندما يتصل بأقرانه ول       
لـك شـأن األسـرة والمدرسـة     لتصبح جماعة النظائر له جماعة مرجعيـة شـأنها فـي ذ     

  ).١٨٧، ١٩٨٠السيد،(
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  ).٤٣٢، ١٩٩٨القريطي،(يوضح العالقة بين األسرة والمدرسة البيئة االجتماعية ) ١(شكل 
 التنشئة االجتماعية المحيطة بالطفل مصادر خبرة مختلفة له تلعـب            مؤسسات وتمثل

اعية تجد طريقها إلى بنائه أدواراً هامة في نموه وارتقائه بحكم ما يمثلونه من متغيرات اجتم          
: ومن بين مؤسسات التنشئة االجتماعية التي سنتعرض لهـا فـي الفتـرة التاليـة      . النفسي

  .األسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، الثقافة، وسائل اإلعالم، و دور العبادة
فاألدوار التـي تلعبهـا أدوار متباينـة       . ومن الواضح أن تأثير هذه المؤسسات ليس متماثالً       

  :معين هي) وكالة(ومن أهم المحكات لتحديد دور منشئ  .مختلفة بالتالي من حيث تأثيرهاو
هل هم صغار أم كبار؟ فإن كانوا صغاراً أصبحت األسرة منـشئاً هامـاً،      : عمر األبناء  .١

  .وإن كانوا كباراً برز إلى جانب األسرة أدوار منشئين آخرين
هل بإمكانهم أن يتعاملوا مـع هـذه        :  قدرات األبناء في استيعاب المضامين المختلفة      .٢

المضامين دون الرجوع إلى أحد بغية الفهم واالستيضاح، أم أنهم يحتاجون من يساعدهم             
فإن احتاجوا إلى المساعدة ظهر دور األسرة، وإن لم يحتاجوا إلى هذا شـغل              . على ذلك 

  .المنشئون مساحة من األهمية
 الرعاية الكاملة   قعت) األسرة(منشئ األول فعلى أكتاف ال  : أول منشئ يتعامل معه الفرد     .٣

  .للفرد بيولوجياً ونفسياً واجتماعياً
هل من الممكن االستغناء عن دور المنشئ واالستعاضة عنه بـآخر فـإن كانـت                 .٤

احتل المنشئ مرتبة ثانوية، وإن كانت اإلجابة بال احتل المنشئ مرتبة           " بنعم"اإلجابة  
  ).٣٩-٣٧، ١٩٧٨حسين،( أولية

ات عند تقييم مؤسسات التنشئة االجتماعية نجد أن األسرة لهـا           كبهذه المح واهتداء  
دور في التنشئة االجتماعية من األهمية بمكان، بحيث يضعها فـي موضـع الـصدارة إزاء                

وبناء عليه سيتم البدء أوالً بالحـديث عنهـا، ثـم           . المقارنة بينها وبين المنشئين اآلخرين    
  .المؤسسات األخرى

  :األسـرة
ر األسرة الجماعة اإلنسانية األولى التي يتعامل معها الطفل والتي يعـيش فيهـا            تعتب

السنوات التشكيلية األولى من عمره، وهي وسيلة االستمرار المادي للمجتمع تزوده بأعضاء            
جدد عن طريق التناسل، وتتولى أيضاً االستمرار المادي لهذا المجتمع وذلك بتلقـين قيمـة               

  ).١٩٨١،٢٧مطاوع وآخرون،(ته وطرائقه لألطفالومعايير سلوكه و عادا
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وتمثل األسرة مكانة بارزة في الحياة االجتماعية فهي البيئـة األساسـية الـصالحة              
لتنشئة الطفل والوسيلة التي بواسطتها يحفظ المجتمع تراثه وينقله عبر األجيال، كمـا أنهـا     

  .مصدر األمان النفسي والدفء العاطفي لكل فرد في المجتمع
إلـى أن األسـرة   ) ١٩٥٢ ( Witmer & Korinskyشار ويتمر وكورنيسكي وأ

  :تقوم بثالث وظائف أساسية هامة في المجتمع، وهي
  .أنها تنتج األطفال وتمدهم بالبيئة الصالحة لتحقيق حاجاتهم البيولوجية واالجتماعية: أوالً

     جتمــعأنهــا تمــدهم بالوســائل التــي تهيــئ لهــم تكــوين ذواتهــم داخــل الم: ثانيــاً
  .)١٩٨٤،٥٠النجيحي،(

ويرجع احتفاظ األسرة بدورها الرئيس في التنشئة إلى ما لألسرة اإلنـسانية بـصفة         
وتشتق هـذه الخـصائص مـن       : عامة من خصائص مميزة لها عن المؤسسات االجتماعية       

  :العوامل التالية
لة األولـى   األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الطفل وهي المـسؤو            -

  .عن تنشئته اجتماعياً
ها وجهـاً   ئ األسرة تعتبر النموذج األمثل للجماعة األولية التي يتفاعل الطفل مع أعضا           -

  ).٦٥، ١٩٩٠عثمان،(لوجه ويتوحد مع أعضائها ويعتبر سلوكهم سلوكاً نموذجياً
ف الفرد في األسرة، والطفل بصفة خاصة، يقوم بذاته ولذاته كعضو في األسرة بـصر           -

النظر عما يؤديه من عمل أو خدمات للجماعة أو لمدى كفاءتـه وقدرتـه فـي القيـام                  
  .باألدوار المتوقعة

التلقائية التي يجدها ويخبرها و يحسها أعضاء الجماعة األولية في تعاملهم بعـضهم              -
  ).٦٥، ١٩٩٠عثمان،(مع البعض اآلخر

  .يق التنشئة االجتماعيةاعتماد الطفل على الكبار لفترة زمنية طويلة يسمح بتعم -
ملية التنـشئة االجتماعيـة،     ع ل تنقل لالبناء من خال    –ومن خالل الوالدين     -األسرة   -

  ).١٩٩٦،١٧٠عويضة، (القيم الثقافية السائدة في المجتمع
  :   ومن أهم ما يتعلمه الطفل في األسرة من خالل عملية التنشئة االجتماعية األمور التالية

ومما يجدر ذكره أن أكبر     . عض الدوافع غير المرغوبة أو الحد منها      التعود على كف ب    -
شطر في عملية التنشئة االجتماعية يتلخص في إقامة حواجز وعقبـات ضـد اإلشـباع               

  .المباشر للدوافع الجنسية والدوافع العدوانية
هـذا فـضالً عـن      . االلتزام بالعادات وطرق التصرف المالئمة واآلداب االجتماعيـة        -

باإلضافة إلى تعلـيم    . ت معينة نحو اآلخرين، ونحو المبادئ ونحو الدين واألسرة        اتجاها
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ــا     ــل منهم ــع لك ــمها المجتم ــي يرس ــة الت ــاث األدوار المالئم ــذكور واإلن         ال
  ).١٩٨٠،١٢٢دياب،(

ولهذا نجد أن خطورة التنشئة واضحة للعيان وهي في الوقت ذاتـه متناسـبة مـع                
تي تحتضنه وتوفر له الحياة وتساعده على معرفـة قـوانين           األسرة أكثر من غيرها، فهي ال     

الضبط وكيفية التحكم في سلوكه، فمعرفة الحقوق والواجبات التي تعتبر من أهـم عوامـل               
استمرارية المجتمع وتوازنه واستقراره، فأي مجتمع يخرج أفراده عما هو مرسوم لهم مـن             

  ).٢٢٤، ١٩٩٧ن، الغزوى وآخرو(حقوق وواجبات تسوده الفوضى واالضطراب
إن األسرة المستقرة التي تشبع حاجات الطفل في اتزان وبما تتميز به من تجـاوب                
عاطفي بين أفراد األسرة عامل هام في سعادة الطفل، أما األسرة المضطربة فهـي ال شـك                 
                              مرتــــع خــــصب لالنحرافــــات الــــسلوكية واالضــــطرابات النفــــسية 

  ).١٠١، ١٩٧٧الغفار،سالمة وعبد (
       ولكي نستطيع أن نحدد أثر األسرة في نمو الطفل االجتماعي وتشكيل شخصيته يحسن             
أن نحلل العالقات الموجودة داخل األسرة والتي تؤثر على الطفل إلى األنـواع التاليـة مـن              

  . العالقة بين الوالدين-١:العالقات
  . العالقة بين الوالدين والطفل-٢        

  . العالقة بين األخوة واألخوات-٣       
  :العالقة بين الوالدين •

   تعتبر العالقات الموجودة داخل األسرة بين الوالدين من أهم المؤثرات على سلوك الطفل،              
فالسعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك األسرة، مما يخلق جواً يساعد على نمـو الطفـل إلـى                 

والعالقات السوية بين الوالدين عامالً هاماً في إشباع        شخصية متكاملة متزنة، ويكون الوفاق      
  ).٢٥٥، ١٩٨٤زهران، (حاجة الطفل إلى األمن النفسي وإلى توافقه االجتماعي

   إن تعاون الوالدين واتفاقهما حول أساليب معاملة األبناء واحتفاظهما بكيان األسرة يخلق            
التزان العائلي يترتب عليه غالباً إعطاء الطفل  وهذا ا . جواً هادئاً ينشأ فيه الطفل نشوءاً متزناً      

  ).٥٢، ١٩٩٦علي،(ثقة في نفسه وثقة في العالم الذي يتعامل معه
    بينما يؤثر الخالف والشقاق والتنازع الدائم بين الوالدين على معاملتهما البنائهمـا فقـد      

لهما التنـافس،  يؤدي ذلك إلى تنافس كل منهما في اكتساب محبة ابنائهما وكثيراً مـا يـشغ             
أحدهما أو كالهما، عن توجيههم وحسن تنشئتهم، وكثيراً ما يزيد األمر تعقيداً أن تعاسة األم               
في حياتها الزوجية قد تدفعها إلى التعلق بابنها وغمره بالمحبة واإلفراط فيها ،فتفرض عليه              

لنفـسي،  نوعا من الحماية غير صحي لدرجة تمنع شخصيته من النمو وتمنعه من الفطـام ا              
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وقد يؤدي النزاع بين الوالدين إلى انصراف أحد الوالدين أو كالهما عن ابنهما وذلك ألن كل                
  ). 305 -308ت،.فهيم، ب( صورة للطرف اآلخر المكروه في ابنهمنهما يرى

    وقد يكون الضطراب العالقات األسرية وعدم استقرارها عواقب وخيمة على نمو الطفل
  األسري وتصدع العالقـات الزوجيـة والمنازعـات والخالفـات            وصحته النفسية ،فالتفكك  

المستمرة بين الوالدين ومشكالتهم النفسية وما يصاحب ذلك كله من عدم احترام وتحقير كل              
منهما للطرف اآلخر والمباالة وعداوة،وما يترتب عليها من مشاعر تعاسة و ألم وقلق يعوق              

 من ثقته بأسرته ووالديه، كمـا يجعلـه أنانيـاً           النمو االنفعالي واالجتماعي للطفل، ويضعف    
عاجزا عن تبادل مشاعر الحب مع اآلخرين، و يفقده االنتماء و ربما دفعه إلى أشكال مختلفة              

  ).٤٥٣، ١٩٩٨القريطي،( من االنحراف والسلوك العدواني والمرض النفسي
ين و أن الكثيـر مـن          وتدل الدراسة اإلكلينيكية أن األسرة المضطربة تنتج أطفاالً مضطرب        

اضطراب الطفل ما هو إال عرض من أعراض اضطراب األسرة المتمثل في الظـروف غيـر                
  ).١٨٤، ١٩٩٥زهران،( المناسبة وأخطاء التنشئة االجتماعية

    مما سبق يتضح لنا أن العالقة اإليجابية بين الزوجين والتي تقوم على أساس من المحبة              
قاً من نفـسه،  ـسي واالجتماعي للطفل فتجعله طفالً متوافقاً واثوالتفاهم تؤثر على النمو النف   

وعلى النقيض من ذك فالعالقة السلبية التي تقوم على أساس من الخالفات            . سوياً في سلوكه  
  .الزوجية من شأنها أن تؤدي إلى سوء توافق الطفل والالسوية في سلوكه

  
 
  : واألبناء اآلباءالعالقة بين  •

  :هايكثر وضوحاً يجدر بنا أوال أن نحلل هذه العالقة إلى عنصروحتى تكون الصورة أ
 للوقوف على أهم محدداتها لكل طرف على حدة، ثم نتنـاول طبيعـة هـذه                ،اآلباء واألبناء 

  ) : اآلباء واألبناء(العالقة وتفاعالتها بين الطرفين 
  : محددات العالقة بين اآلباء واألبناء :أوال
   محددات خاصة باآلباء ♦

  :تجاهات الوالديةا -١
 له أثر كبير على نمو الطفل  parent hood    الشك أن اتجاه الوالدين نحو الوالدية نفسها

  :االجتماعي وتأخذ صورا وأشكاال متنوعة 
قد يكون اتجاه الوالدين أو أحدهما نحو الوالدية على أنها مسؤولية ال طاقـة لهمـا                  - أ

  . باحتمالها
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  .لدين أو كالهما مركز االهتمام واالنتباهقد يصبح الطفل في نظر أحد الوا  - ب
بعض اآلباء يفخرون بأنهم أزواج واباء ألطفال، ويجدون فـي صـفة الزوجيـة أو                 - ت

وعلى النقيض تماماً، هناك من اآلباء واألمهات من يعتقـد أن           . الوالدية مزايا كثيرة  
مـاعي  الحياة الزوجية والوالدية حالت بينهم وبين القيام بأوجه مـن النـشاط االجت            

             الخــارجي، إذ أن هــذه الحيــاة أصــبحت عقبــة كبيــرة فــي ســبيل حريــاتهم
  ).١٦٣ -١٦٢،.ت.فهمي، ب(

  :اتجاهات الوالدين نحو األبناء -٢
     تتأثر معاملة الوالدين ألطفالهم إلى حد كبير بما خبروه من تجارب أيام كـانوا أطفـاالً،                

املة أيام صباهم، أو يحاولون تجنيب أطفالهم مـا          من مع  ههم إلى حد كبير يعكسون ما القو      ف
إن هناك فئة من اآلباء تعيد مع أطفالهم نـوع  .  وأمهاتهمآبائهملم يكن يروق لهم من سلوك     

 كل ما كـان     أبناءهاالمعاملة التي كانوا يعاملون بها أثناء طفولتهم، وهناك فئة أخرى تجنب            
 ألنهـن قـد   أبنـائهن ن يغدقن العطف على   وهناك من األمهات م   . يؤلمهم من معاملة تلقوها   

، وكذلك األم المحرومة من عطف زوجها نجدها تغدق مـن عطفهـا      آبائهنحرمن من عطف    
 الذي نشأ وتربى مغلوباً على أمره، منطوياً على نفسه، خاضـعاً، ال             واألب. على ابنها الذكر  

ه بوسـائل وأشـكال      يعبر عن كل ما حرم منه أثناء طفولت        نحول له وال قوة، نجده يحاول أ      
ــرته أو      ــيط أس ــي مح ــسلطة ف ــار ال ــتبداد، وإظه ــسوة واالس ــن الق ــة م متنوع

  .)١٦٤،.ت.فهمي،ب(عمله
وهكذا نجد أن معاملة الوالدين للطفل تتوقـف علـى عوامـل شـتى شـعورية وال                 
شعورية، منها استعدادهما الفطري، ونوع التربية الثقافية التي نشأ عليها، وما مر بهما من             

 وقد  . مراحل النمو المختلفة، ومبلغ توافقهما في الحياة الزوجية ونظرتهما إليها          تجارب في 
يقال إن جهل الوالدين بأصول التربية الصحية عامل هام في سوء سياسـتهما ومعاملتهمـا          

للوالدين أخطـر  " النضج االنفعالي"ألطفالهما، غير أن الدراسات اإلكلينيكية الحديثة بينت أن         
 فاالب أو األم ال يغنيهما ثقافتهما السيكولوجية وعلمهما         .في تنشئة األطفال  العوامل جميعها   

بشروط التربية السليمة إن لم يكن لديهما قدر كاف من النضج االنفعـالي يعينهمـا علـى                 
 الـذات  وإنكـار احتمال أعباء االبوة وتكاليفها وتبعاتها وواجباتها وما تتطلب من تـضحية           

  ).٥٠٦، ١٩٧٠راجح،(ناني، أي حب يعطي وال يأخذ وحب جواد غير أ،ورفق وحزم
  :محددات خاصة باألبناء  ♦
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إنه كما يتولى اآلباء تنشئة األبنـاء  "هذا الجانب في قوله ) ١٩٦٨ ( Rinoldيوضح رينولد 
وهذا القول من جانب رينولد إنما يعني أنه بإمكان األبنـاء أن يلعبـوا              ". ينشئ األبناء اآلباء  

  :ويتشكل هذا الدور من خالل ثالث جوانب و هي. تعامل ابائهم معهمدوراً في تشكيل طريقة 
فالطفل عصبي المزاج يبعث ابويه على انتهاج سلوك عصبي أيضاً،          : طبيعة الطفل نفسه   -١

  .بويهأوالطفل هادئ الطبع يفصح عن سماحة 
فقـد يـدفع هـدوء      : بويه على اتباع سلوك جديد معه     أل إمكانية وقوف الطفل كمستحث      -٢
طفل الشديد على سبيل المثال إلى أن يبتكر ابواه وسائل تنبيهية له، كما قد تدفع اسـتثارة                 ال

  .بوان عن وسائل لخفض استثارتهألالطفل الشديدة إلى أن يبحث ا
هما مع الطفل في ضوء ما يصدره الطفل من ردود أفعال، فيـدعم             كالسبوين لم األ تغيير   -٣

يـر  يسانه معه، كما يبعث صراخه ونفـوره علـى تغ         ابتسام الطفل سلوك االبوين الذي يمار     
  ).٤٤، ١٩٨٧حسين، (سلوكهما معه

وقد تتأثر معاملة الوالدين للطفل حسب ترتيبه الميالدي، نوع الطفل، سن الطفـل، و              
  ).٤٧، ١٩٩٤محمد، (خصائص الطفل الشخصية والسلوكيةوخصائص الطفل الجسمية، 

  :العالقة بين الوالدين والطفل: ثانياً
داد الطفل بالحب م وتتضمن هذه العالقة الخاصة والقوية بين الوليد البشري ووالديه إ   

والعطف والرعاية والحماية والمساعدة، وهي وظائف هامة بالنسبة للوليد البشري في 
  .سنواته المبكرة، وبدونها ال يستطيع المجتمع الحصول على أفراد أسوياء صالحين

لطفل تأثيراً يبدأ بالعالقة الوثقى التي تقوم بينه وبين أمه، ثـم                 وتؤثر األسرة في حياة ا    
يتطور هذا التأثير إلى عالقة أولية تربطه بابيه وبأفراد األسرة اآلخرين، وتظل هذه العالقات              
تهيمن على حياته هيمنة قوية طوال طفولته ومراهقته، ثم يتخفف منها نوعاً ما في رشـده،           

    ذلك يظل يحيا باتجاهاتـه ونـشاطه فـي جوهـا ومجالهـا             واكتمال نضجه، ولكن رغم كل    
  ).٢٦٢، ١٩٧٩السيد،(

ومما ال شك فيه أن الطفل هو البذرة التي نريد لها النمو كي تصبح شجرة مباركة 
والعالقة بين الطفل . تتمكن من الحياة، وتتمكن أيضاً من مالقاة العواصف ومقاومة الرياح

نكر مدى خطورتها وهي تبدأ من الميالد وتظل قائمة إلى وابويه عالقة هامة، ال يمكن أن ن
والعالقة بين االب واألم وبين الطفل عالقة تالزم، . أن يكتمل نمو الطفل مستقالً عن غيره

وث دائم، قوامه الوالعالقة بينهم جميعاً كالعالقة بين أضالع المثلث، ولكنه مثلث دائم، أو ت
ويجب أن تكون العالقة بين هذا . أضالع هذا المثلث وحياة األسرة شركة بين ،ب واألماأل
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الً في البيئة والمجتمع الذي بالثالوث عالقة طيبة حتى يتحقق التكيف الصحيح للطفل مستق
  ).٣٠٤، ١٩٩٢عبد العزيز،(سيعيش فيه 

هذا وتختلف طريقة معاملة األطفال داخل األسرة، حيث تنتهج بعض األسر نهجاً 
بادل مع الطفل، وأخذ مشاعره وأدائه بعين االعتبار واإلصغاء إليه قائماً على الحوار المت

وكذلك األسلوب . بحيث يتمكن من التعبير عن نفسه بحرية، فتنمى فيه االستقاللية والمبادأة
القائم على الديمقراطية والتسامح يمهد السبيل إلقامة عالقة أسرية صحية متماسكة،يكون 

 من النمو والتفتح وتنمية االستقاللية واالعتماد على الذات الطفل طرفاً فعاالً فيها يمكنه
أما النهج الذي يقوم على االستبداد والتسلط والذي يستند إلى القمع  وتعزيز الثقة بالنفس،

وقتل روح المبادرة واالستقالل .. والقسوة فيؤدي إلى توجيه الطفل وقبوله ما يفرض عليه 
ارضته المستمرة لكل ما تريده األسرة أن يفعله ويترك في ذاته، أو إلى ثورته وتمرده ومع

هذا النهج في التنشئة آثار سلبية على شخصية الطفل، وقد تستمر هذه اآلثار على المدى 
  ).١٥٧، ١٩٩٢قنطار،(البعيد

وقد وجد أن عدم االتساق في معاملة الطفل بين شدة وتساهل سواء داخل الوالـدين               
ووجد أن األحداث ذوي اضطراب المـسلك  . ك المضاد للمجتمع بالسلومرتبط  أو بين الوالدين    

أكثر من األطفال اآلخرين المضطربين هم ضحايا سوء المعاملة أو يأتون من بيـوت يكـون                
  ).٢٦٥، ١٩٩٤،Wenarوينر(الزوجة/ فيها سوء معاملة الزوج

 الضوابط        وتتمثل إساءة معاملة الطفل إما في تساهل شديد بحيث تخلو حياة الطفل من
إلى مستوى يصل به إلى حد اإلهمال، أو تشدد يصل به إلى مستوى اإلحساس بالرفض من 

ارتباط ) ١٩٨٧(وأوضحت دراسة الكند ووينر ).٢٢٣، ١٩٨٧حسين،( بويه أو أحدهماأ
اً بأسلوب السماحة المرشدة وارتباطه إيجابياً بأسلوبي التشدد وعدم يالسلوك العدواني سلب

  ).٢١٧، ١٩٨٧حسين،( االتساق
 أو القبول والرفض من أشد األمور ،والتقلب في المعاملة الطفل بين اللين والشدة   

. خطراً على خلقه وصحته النفسية، فإذا به يثاب على العمل مرة ويعاقب عليه مرة أخرى
وهذا التذبذب في المعاملة يجعل الطفل في حالة دائمة من القلق والحيرة وال يعينه على 

رة ثابتة عن سلوكه وخلقه كما أنه يهز ثقته بوالديه وال يدري إن عمل عمالً أيثاب تكوين فك
ولقد ظهر أن الشدة المعقولة الثابتة أهون شراً من هذا التذبذب       . عليه أو يعاقب من أجله

  ).٥١٧، ١٩٧٠راجح،(
من برز مشكالت التنشئة اإلهمال الذي يلقاه الطفل في وقتنا المعاصر، سواء أومن 

االب النشغاله بعمله وتأمين المعيشة ألسرته أو من األم النشغالها بعمل ما أو بأعمال 
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المنزل، أو من أشقاء الطفل الذين ينافسون في اقتطاع الجزء المتبقي من وقت الوالدين                 
  ).١٦٦، ١٩٩٧علوا ني،(

 يؤدي الى عدم شعوره إن تطرف الوالدين في عالقتهما بالطفل في أي اتجاه كإهماله
باألمن وإلى سوء تكيفه، حيث تتمثل استجابة الطفل الالسوية على هذا األسلوب من 

وكذلك تظهر نتيجة اإلهمال . المعاملة بتمرده على تلك األوضاع أو في انطوائه على نفسه
وه، ية على الطفل في مراحل متقدمة من نمتالزائد للطفل من قبل الوالدين األعراض السيكوبا
حيث أظهرت الدراسات أن أغلبية فئات . والتي تتمثل في االنحراف بأشكاله المختلفة

همال ويكون اإل أسري بارد انفعالياً حيث يشعر الطفل ب جوياً تنشأ فيتالمضطربين سيكوبا
السلوك االنحرافي للفرد ما هو إال محاولة من جانب الفرد المنحرف في كشف والديه 

ما من جهة، أو في محاولة عقاب نفسه نتيجة شعوره بالذنب الناتج عن المهملين له لعقابه
فعال التي يقوم بها هذا باإلضافة إلى أن األ. شعوره بالكراهية تجاه الوالدين من جهة أخرى

الفرد المنحرف  تعبر عن الحاجة إلى اإلشباع نتيجة الحرمان من اإلشباع االنفعالي الذي 
  ).٧٤، ١٩٨٤بو النيل،أ(عانى منه خالل فترة طفولته

والظاهر أن اآلباء في مجتمعنا المعاصر يواجهون مشكلة دقيقة هي ضرورة التوسط 
مرذول هو التسلط من ناحية، وطرف آخر مرذول هو فرط التساهل طرف في مسارهم بين 

ولو أن اآلباء تمكنوا من تحقيق التوازن الصحيح . ية أخرىحأو المساواة أو اإلهمال من نا
                      النتائج سارة مرضية بالنسبة للطفل وللوالدين على السواءلجاءت

  ).٢٧٢، ١٩٨٦مسن وآخرون،(
  

  :العالقة بين األخوة •
يؤثر أطفال األسرة الواحدة بعضهم في بعض تأثيراً له بعض مميزاته وخصائصه، 

معاً ويعملون معاً إن أطفال األسرة يلعبون .  الكبار منهمهوهذا التأثير يختلف عما يحدث
وفي عالقة الطفل باخوته منفذاً . ويقضون معاً وقتاً أطول من الوقت الذي يقضونه مع الكبار

إلشباع حاجاته الكثيرة حيث يكون على قدم المساواة بين الصغار وتساعد على إثارة ميول 
تتعارض الطفل وتعلمه كيف يحترم حقوق الغير ويكون ذلك عن طريق الحد من مطالبه التي 

إن وجود أكثر من طفل في .والطفل الكبير بين صغار يكون معلما وموجهاً. مع مطالب غيره
 إلى نفوس األطفال ويمنح الطفل شعوراً باألمن والطمأنينة نتيجة  السروراألسرة يجلب

  ).١٦٦-١٦٥ت،.فهمي،ب(انتمائه إلى جماعة من سنه
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توافقه أو عدم توافقه وتظهر فـي  وتلعب عالقة الطفل باخوته دوراً أساسياً في مدى    
، األفق عوامل الكراهية والغيرة نتيجة تفضيل طفل على اآلخـر ألنـه األكبـر أو األصـغر                

  ).٥١، ١٩٨٥بو النيل،أ(والمنافسة بين االخوة
وكلما كانت العالقات بين االخوة منسجمة وخلت من التمييز بين األبناء، كانت هناك             

وقد اهتم علماء النفس بترتيب الطفل بـين اخوتـه   .  سليماًفرصة أمام الطفل لكي ينمو نمواً    
غير أن البعض يرى أن ترتيب الطفل بين اخوته في حد ذاته ليس             . وأثر ذلك على شخصيته   

عامالً مؤثراً في شخصية الطفل النامية، وأن ما يؤثر هو اختالف المعاملة الوالدية للطفـل،               
وغير ذلك من عوامل، فسواء كـان الطفـل هـو           فإذا شعر الطفل بالتقبل والحب من والديه        

  ).١٠٧-١٠٦، ١٩٨٠سالمة وعبد الغفار،(األكبر أو األصغر فهذا ال يؤثر في شيء
  :المدرسة

         المدرسة هي مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لتقابل حاجاته األساسية وهي تنشئة 
وتعتبر ). ٣٤، ١٩٨٤نجيحي،ال(اجتماعية تجعل منهم أعضاء صالحين للمجتمعأفراده تنشئة 

المدرسة من المؤسسات التربوية الهامة التي لها دورها الكبير في التأثير على طالبها حيث 
يقضي الطالب فيها فترة طويلة من حياته، كما أنه طريق المدرسة يزود الطالب بالعديد من 

ة، ومن خوض الخبرات والمهارات واالتجاهات التي تمكنهم من مواجهة الحياة بصفة عام
  ).١٧١، ١٩٨٥الهابط،(ميدان الحياة العملية بصفة خاصة

    والبيئة االجتماعية المدرسية أكثر تبايناً واتساعاً من البيئة المنزلية وأشد خضوعاً 
 التطورات، وهي لهذا هلتطورات المجتمع الخارجي من البيت، وأسرع تأثيراً واستجابة لهذ

ت األجيال المقبلة وعاداتهم وآرائهم، وذلك ألنها القنطرة تترك آثارها القوية على اتجاها
  ). ٣٣٩، ١٩٧٩السيد،(التي تعبرها هذه األجيال من المنزل إلى المجتمع الواسع العريض 

  :  أما من ناحية تقدير قيمة الطفل في المدرسة فهي مكتسبة وأساس هذه القيمة هو ما يلي
  .قدم المدرسة رسمياً من دروس منتظمةتحصيله أو مدى ما يستطيع أن يتعلمه مما ت .١
  .مسايرة نظم المدرسة ومدى التزامه بقواعد السلوك والنظام في المدرسة .٢
  ).٨٠، ١٩٩٠عثمان،(المشاركة في نشاط المدرسة خارج الفصل .٣

وذلك بأن ، والوظيفة األساسية للمدرسة هي استمرار ثقافة المجتمع ودوامها
 تمثل قيم ذلك المجتمع واتجاهاته ومعايير السلوك تيسرألطفال المجتمع وناشئته امتصاص

فيه، كما تدربهم على أساليب السلوك التي يرتضيها هذا المجتمع في المواقف والمناسبات 
  ).٣٣٣، ١٩٨٥األشول،(االجتماعية المختلفة
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ويشكل المناخ المدرسي اإلطار الذي ينمو فيه التلميذ من بعد األسرة حيث يكتسب 
نه إومن هنا ف.  واتجاهاته وأساليب سلوكههمعارفه، ويمتص قيمل منه وينهفيه خبراته 

ن كان إف. يؤثر تأثيراً ال يمكن تجاهله أو إغفاله على شخصية التلميذ وعلى توافقه الدراسي
هذا المناخ صحياً سليماً مشبعاً بالحب والفهم وتقدير حاجات التالميذ وتحقيق توقعاتهم، 

عية والتعاون واالحترام، مشجعاً على االبداع مانحاً للحرية، وفي قائماً على المشاركة الجما
الوقت ذاته كافالً للضبط وااللتزام وتحمل المسؤولية فال شك أن مثل هذا الجو المدرسي 

  . سيساعد على نمو شخصيات أقرب إلى االتزان والتكامل والتوافق والصحة النفسية السليمة
مدرسي الذي تشيع فيه أساليب الضغط والقسر ن المناخ الإوعلى العكس من ذلك ف

واإلكراه والعنف، أو الشعور بالخوف والتهديد، وتصدع العالقات اإلنسانية واالجتماعية، 
أو الذي يشيع فيه الحرية الزائدة والفوضى واإلهمال والتسيب وينعدم فيه الضبط والربط، 

خصياتهم، فمثل هذا المناخ لن أو الذي ال يقيم اعتباراً لحاجات التالميذ وال يحترم ش
يؤدي في أغلب األحوال سوى إلى نمو مظاهر السلوك الشاذ واالنحرافات السلوكية لدى 
التالميذ كالكذب والغش، واالستهتار والعنف والعدوان وسوء التوافق الدراسي وكراهية 

  ).٤٧٨، ١٩٩٨القريطي،( المدرسة والهروب منها والتأخر الدراسي
  :جماعة الرفاق

 إيجابي في عملية التنشئة االجتماعية فهي تؤثر في  دورتعتبر جماعة الرفاق ذات
معايير الفرد االجتماعية، كما تمكن أفرادها من القيام بأدوار اجتماعية معينة، باإلضافة إلى 
 وجود الرفاق اللذين يشتركون في مرحلة نمائية معينة بمطالبها وحاجاتها ومظاهرها

  .)٣٣٤، ١٩٨٥األشول،(
كذلك فان لجماعة الرفاق خاصية الضم واالحتواء للنظراء من ناحية، كما أن لها 

وتبدأ تأثيرها في التنشئة االجتماعية للطفل في .خاصية استبعاد الراشدين من ناحية أخرى
سن مبكرة ، ثم تستمر معه متدرجة مع مراحل نموه، ومن هنا كانت أهمية الوظائف التي 

جماعة الرفاق بها جتماعية، ويمكن أن تحدد أهم الوظائف التي تقوم ه االتتقوم بها في تنشئ
  ):١٩٥٣ (Havighurstا هافجهرست هفيما يلي كما ذكر

  . تعطي الطفل فرصة للتعامل مع أفراد متساوين ومتشابهين معه •
مستوى االستقالل الشخصي عن الوالدين وعن  تساعد الطفل على الوصول إلى  •

  .سائر ممثلي السلطة
  .ولى مهمة تناول الموضوعات المحرمة اجتماعياً أهمها موضوع الجنس تت •
  .مالحقة التغيرات في المجتمع وتجريب ما تحمله إليهم من جديد •
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  .تنمية االعتراف بحقوق اآلخرين •
  ).١٠٤-٩٩، ١٩٩٠عثمان،(تصحيح التطرف واالنحراف في السلوك بين أعضائها •
  .تنمية الحساسية نحو القيم •
  ).                       ١١١، ١٩٨١سالمة وعبد الغفار،( االجتماعية واألدوارت تكوين االتجاها •
تقارب :  األثر في عملية التنشئة االجتماعية ذاتومن أهم خصائص جماعة الرفاق     

  .األدوار االجتماعية، ووضوح المعايير السلوكية، ووجود اتجاهات مشتركة،وجود قيم عامة
فرد بجماعة الرفاق على درجة والئه لها وتقلبه لمعاييرها وقيمها ويتوقف مدى تأثر ال    

            واتجاهاتها وعلى تماسك هذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بين أعضائها
  ).                           ٢٦١-٢٦٠، ١٩٨٤زهران،(

  :الثقافة
د واتجاهات الثقافة هي مجموع ما يتعلم وينتقل من نشاط حركي وعادات وتقالي

ومعتقدات تنظم العالقات بين األفراد، وأفكار وتكنولوجيا وما ينشأ عنها من سلوك يشترك 
وتؤثر الثقافة في تشكيل شخصية الفرد والجماعة عن طريق المواقف . فيه أفراد المجتمع

                      الثقافية العديدة والتفاعل االجتماعي المستمر وذلك من خالل عملية التنشئة االجتماعية   
  ).٢٥١، ١٩٨٤زهران، (

وتنتقل الثقافة من جيل إلى جيل ومن اآلباء إلى األبناء عن طريق النظم االجتماعية في 
لية التنشئة االجتماعية مالمجتمع كاألسرة والمدرسة التي تؤثر في الطفل في سن مبكرة، فع

اد األطفال لمجتمعهم، لذا يصبح من  طرق التربية التي تتبع في إعد تمتد جذورها في أعماق
وهكذا نجد أن المحاوالت التي تتم لتغيير العادات . الصعب تعديل األساليب الثقافية للسلوك

      والتقاليد في الثقافة تتعارض بقوة مع عادات متأصلة ودوافع قوية تم اكتسابها في الصغر
  ).١٩٨٤،٩٧جالل،(

 يمثالن نوعاً من القوى شديدة التأثير في تحديد وينظر إلى المجتمع وثقافته على أنهما
إلى عملية التنشئة االجتماعية على أنها تعلم ) ١٩٦٤ (Brimكما ينظر برم . سلوك الفرد

أنه في تناول التنشئة ) ١٩٦١ (Spiroوقد أوضح سبيرو  .لألدوار مستمر طوال حياة الفرد
  :ت أهمها عدة مسلما،هو التفسير األمثل" بالثقافة"االجتماعية 

  . أن سلوك األفراد يختلف من مجتمع آلخر وليس ثابتاً في كل المجتمعات .١
  .أن هذا التنوع واالختالف ناجم عن البيئة وليس عن الوراثة .٢
  .أن المتغير الحاسم للبيئة هو ثقافة المجتمع .٣

  :المسلمتان اآلتيتان) ١٩٧٤(وقد أضاف سويف
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اتية التي تشكل إرجاع االستجابة ألساليب أن المتلقي يحمل في نفسه تاريخ خبراته الذ.١
  .التنشئة والمتغيرات والظروف الثقافية التي تحيط به

 يةأن المتلقي كائن حي يحمل في طياته عدداً من المحددات النظرية والوراثية والوالد. ٢
  ).٦٠-٥٩، ١٩٨٠السيد،(تضع قيوداً على حرية فعل البيئة االجتماعية

ن وظيفتها مساعدة الطفل على استدماج معايير أارية وبوتتسم الثقافة بأنها معي
، وبذلك يتعلم الطفل كيف يلتزم بقدر اإلمكان بأسلوب الحياة في تهالسلوك وتمثلها في شخصي

  ).٢٧، ١٩٩١قناوي،( ه االجتماعيةتالمجتمع وبمعايير الثقافة وذلك من خالل تنشئ
إذن فالتنشئة . مجتمع آخرأن هذه الثقافة تميز مجتمعاً من ) ١٩٦٠(ويرى الكن 

االجتماعية من أهم الوسائل التي يحافظ بها المجتمع على خصائصه وعلى استمرار هذه 
ولذا فان فشل التنشئة االجتماعية بالنسبة للفرد قد ال يؤدي إلى . الخصائص عبر األجيال

 هذا قد يعني مثل خطورة فشلها بالنسبة للمجتمع ألنها عندما ال تحقق وظيفتها الثقافية، فان
  ). ١٦١، ١٩٨٠السيد،( القائم وتحوله إلى مجتمع آخر المجتمع انتهاء 

   
  :وسائل اإلعالم

.. تؤثر وسائل اإلعالم المختلفة من إذاعة وتلفزيون وسينما وصحف ومجالت وكتب
الخ في عملية التنشئة االجتماعية للطفل وذلك بما تتضمنه من معلومات مسموعة أو مرئية 

  :، وكلها تتفق في إحداث واحد أو أكثر من التأثيرات التاليةأو مقروءة
  .إحاطة الناس علماً بموضوعات ومعلومات متعددة في جميع نواحي الحياة .١
  .إغراء الناس واستمالتهم وجذب انتباههم لموضوعات وسلوكيات مرغوب فيها .٢
  ).٢٩، ١٩٨١مطاوع وآخرون،(إتاحة الفرصة للترفيه والترويح   .٣

 خصائص وسائل اإلعالم التي تبرز أثرها في عملية التنشئة االجتماعية أنها     ومن أهم
غير شخصية، وأنها تعكس جوانب متنوعة من الثقافة، وأن أثرها يزداد تعاظماً وأهمية 

  .في المجتمع الحديث
  : ويتوقف تأثير وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية على ما يلي 

  .لمتاحة للفرد نوع وسيلة اإلعالم ا -
  .ردود فعل الفرد لما يتعرض له وسائل اإلعالم حسب سنه -
  .خصائص الفرد الشخصية ومدى ما يحققه من إشباع لحاجاته -
  .درجة تأثر الفرد بما يتعرض له من وسائل األعالم -
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اإلدراك االنتقائي حسب المستوى االجتماعي االقتصادي والمستوى الثقافي الذي ينتمي  -
  .إليه الفرد

  .ود الفعل المتوقعة من اآلخرين إذا سلك الفرد وفق ما تقدم وسائل اإلعالمرد -
مدى توفر المجال االجتماعي الذي يجرب فيه ما تعلمه من معايير ومواقف وعالقات  -

  ).٢٠٥، ١٩٧٨حمزة،( اجتماعية وما تقمصه من شخصيات
ك فما زالت ورغم ذل.ويلعب التلفزيون دوراً هاماً في التنشئة االجتماعية لألطفال

رها ااآلراء منقسمة ومتعارضة حول أهميته كوسيلة إعالمية في تكوين شخصية الطفل وآث
فهي إذا كانت سيئة في بعض جوانبها نظراً لما تحتويه من أفالم ومسلسالت . المتباينة

وتعمل على تفتح مدارك الطفل على … وبرامج يمتاز بعضها بالعنف والقتل والعدوان 
م التي قد يتشربها الطفل نظراً لقدرته في المرحلة المبكرة من حياته على أساليب الجرائ

وجدانهم ومما يعمل على تأصيلها في نفس األطفال، ومن ثم في عقولهم . التقليد والمحاكاة
  ).٧٩، ١٩٩٦علي،( فتؤدي إلى آثار سيئة على شخصية األطفال وسلوكهم
الطفل ويخلق االهتمامات آفاق ه يوسع أما اآلثار اإليجابية للتلفزيون فتتمثل في أن

لديه، وينبه األفكار  ويثري من الخيال والتصورات، ويعمل على توثيق العالقات األسرية 
والشك أنه … من خالل الرؤيا المشتركة ويستميل نوعاً من المشاركة في متابعة األحداث

  .يثري شخصية األطفال وينمي لديهم مهارات وقدرات هم في حاجة إليها
 إرساء القواعد الخلقية والدينية  فيوهكذا يتضح أن وسائل اإلعالم أداة فعالة وقوية

 وتستطيع أيضاً أن تسمو بالعقل لتخرج ،لمجتمع فاضل وإكساب معايير السلوك السوية
أحسن ما به من تفكير وابتكار وخيال خصب وفي تشكيلٍ كثير من االتجاهات، والتفاعل مع 

ذلك تكون كل بو. التي يحتاجها الطفل في سياق مواقف حياته اليوميةالمعارف والمعلومات 
ولهذا نستطيع القول بأن وسائل . الوسائل اإلعالمية في خدمة الطفل من خالل تفاعله معها

 مسايرة لثقافة المجتمع بكل ما تحتويه               بناءهاإلعالم تعمل على تنشئة الطفل اجتماعية 
  ).٧٢-٦٩، ١٩٩١قناوي،(

  :دور العبادة
 باإلضافة ،بيةي ما يسود المجتمع من أفكار غهاومن ضوابط التنشئة االجتماعية وعوامل

إلى المعتقدات الدينية والمعايير االجتماعية للسلوك المقبول اجتماعياً في مجتمع من 
              المجتمعات والتي يتم غرسها في الطفل منذ أن تتفتح عيناه على الحياة 

  ).١٥٦، ١٩٨٥الل،ج(
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وتقوم دور العبادة من مساجد وكنائس وأديرة وهياكل ومعابد بوظيفة حيوية في حياة 
األفراد والجماعات بتأكيدها للقيم الخلقية والروحية ودعوتها إلى االتصال باهللا والخضوع 

. وال يخفى ما لهذا من أهمية في نمو األفراد كضرورة من ضروريات الحياة. لسنته وشرعه
إذ تقوم دور العبادة بدور كبير في عملية التنشئة االجتماعية لما تتميز به من خصائص 

 وثبات وإيجابية المعايير السلوكية التي تعلمها ،فريدة أهمها إحاطتها بهالة من التقديس
  ).٧٩، ١٩٩١قناوي،(لألفراد، وإجماع على تقديسها وتدعيمها

  : االجتماعية فيتلخص فيما يليأما عن أثر دور العبادة في عملية التنشئة
تعليم الفرد والجماعة التعاليم الدينية والمعايير السماوية التي تحكم السلوك بما  -

  .يضمن سعادة الفرد و المجتمع
  .إمداد الفرد بإطار سلوكي معياري مرتضى مبارك  -
  .تنمية الضمير عند الفرد والجماعة  -
  . السامية إلى  سلوك عملي الدعوة إلى ترجمة التعاليم السماوية -
ــة  - ــات االجتماعي ــف الطبق ــين مختل ــب ب ــاعي والتقري ــسلوك االجتم ــد ال           توحي
  ).٢٠٦، ١٩٧٩حمزة،(، و)٢٦٥، ١٩٨٤،زهران(

وكثيراً ما تعدت دور العبادة حدود هذا الدور الروحي والديني فمزجت به تدريس 
، فاتخذت من نفسها أو لنفسها مدارس يةلى نحو ما تفعل المدارس النظامالمواد المختلفة، ع

ومن هذا يتضح أهمية دور . خاصة تزاول فيها هذه المهمة ويتولى رجال الدين التعليم فيها
 العبادة كوسيلة من وسائل التنشئة ومؤسسة تربوية اجتماعية لها دورها الديني والدنيوي

  ).٣٠، ١٩٨١مطاوع وآخرون،(
 دور العبادة، فعن طريق السيرة النبوية نـستطيع         وما أحوجنا اآلن إلى زيادة فعالية     

كما نستطيع من خالل سردنا لبعض األحاديث النبوية        . أن ننشئ أوالدنا على األخالق الحميدة     
وعن طريق تفهم القـرآن الكـريم   . الشريفة أن نعمق فهم الدين لدى الناشئة ، قوالً وسلوكاً       

كما نستطيع عـن طريـق سـرد        . اإلسالميةنرى جيالً مؤمناً يسير في ضوء القيم الدينية و        
قصص الصحابة أن نوضح ألوالدنا سيكولوجية القيـادة اإلسـالمية وكيـف يكـون القائـد        

  ).٣٤٢، ١٩٨٥االشول،(اإلسالمي في مجال من مجاالت الحياة 
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  :أسالیب المعاملة الوالدیةمفھوم 

هما ويؤثر   أو كلي  األب واألم أساليب المعاملة الوالدية هي كل سلوك يصدر من         
. على الطفل وعلى نمو شخصيته سواء قصد بهذا الـسلوك التوجيـه والتربيـة أوال          

  :ويدخل ضمن المعاملة الوالدية العمليات اآلتية 
 التأثير الذي يحدث في سلوك الطفل من جراء استجابة الوالد أو الوالدة أو كليهما                -

  .لسلوكه
ساليب الثواب والعقاب التي يتخذها الوالـد   التأثير الذي يحدث في سلوك الطفل من جراء أ    -

  .هما بقصد تعليمه وتدريبهأو الوالدة أو كال
 التأثير الذي يحدث في سلوك الطفل من جراء اشتراكه في المواقـف االجتماعيـة التـي                 -

  . األساليب الصحيحة للسلوك في نظرهماهيتيحها له الوالد أو الوالدة أو كليهما بهدف تعليم
ذي يحدث في سلوك الطفل من جراء التوجيهات المباشرة والتعليمـات اللفظيـة              التأثير ال  -

  .هما بقصد توجيهه إلى األساليب الصحية في السلوكالتي يوجهها له الوالد أو الوالدة أو كال
        التأثير الذي يحدث في سلوك الطفـل مـن جـراء التعـارض بـين أسـلوب الوالـد أو               -

ــة ال  ــة تربي ــي طريق ــدة ف ــه الوال ــلوب معاملت ــل وأس ــافي،( طف ،                            )٥٦ ،١٩٨٩كف
  ).١٨٢ ،١٩٨٥عياد والخضري،(و

ـ إلى أن كالً مـن االتجاهـات الوالد       ) ٧٩، ١٩٩٨(و أشارت رمضان     ة وأسـاليب   ي
المعاملة الوالدية التي يتبعها اآلباء في تنشئة األبناء إنما تعبر عن اتجاهـات عقليـة لـدى            

ه األبناء وهذا ما يطلق عليه االتجاهات الوالدية، وحينما تترجم هذه االتجاهـات             الوالدين تجا 
إلى حيز التنفيذ العملي في شكل أداء سلوكي يقوم به أحد الوالدين أو كالهما أثنـاء تعاملـه      

بينمـا أشـارت عيـاد       .المباشر مع األبناء فان هذا ما يطلق عليه أساليب المعاملة الوالدية          
إلى أن االتجاهات الوالدية هي التعبيـر الظـاهري السـتجابات           ) ١٨٦ ،١٩٨٥(والخضري  

  .ة المختلفةااآلباء نحو سلوك ابنائهم والذي يهدف إلى توجيه الطفل في مواقف الحي
 تحت العديد من هعلى كل حال فان مفهوم أساليب المعاملة الوالدية تم استخدام

الرعاية الوالدية، ، اهات الوالدية في التنشئة االتج،المسميات مثل أساليب التنشئة االجتماعية
وكذلك أساليب األسرة في تربية  ،)٢٦، ١٩٩٤محمد،( التنشئة الوالدية، والتربية الوالدية
لذلك سيتم االقتصار على ذكر ). ٨٤ ،١٩٩٧عويدات،( األوالد، وأساليب التنشئة األسرية

 هذا باإلضافة إلى أن العديد من ، للخلطأساليب المعاملة الوالدية للداللة على المفهوم  منعاً
البحوث التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية قد استخدمت هذا المفهوم وذلك كما في دراسة 
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       ، جابر وعبد الرحيم )١٩٨٩( ، منسي)١٩٨١( العزبي ،)١٩٦٩( زين الدين: كل من
  ) .١٩٩٩(لي بو غاأ، )١٩٩٨(بو شعبانأ، )١٩٩٦(علي  ،)١٩٩٤(محمد  ،)١٩٩٣(
  

  :تعريفات أساليب المعاملة الوالدية
أساليب المعاملة الوالدية هي ما يـراه اآلبـاء    :)٩٠٤،  ١٩٧٤(تعريف فام وآخرون    

ويتمسكون به أساليب في معاملة األطفال  في مواقف حياتهم المختلفـة كمـا يظهـر مـن                  
 ،اإلهمـال  يـة الزائـدة،   الحما التـسلط، :  ويحدد األساليب التالية     .تقريرهم اللفظي عن ذلك   

  .السواءوإثارة األلم النفسي، التذبذب، التفرقة،  القسوة، التدليل،
بنفس التعريف السابق ألساليب المعاملة الوالديـة       ) ٥٩-٥٧، ٢٠٠٠( الديب وتأخذ

  .ونفس األساليب مضيفة إليها  أسلوب التساهل في المعاملة
أسـاليب  ) : ٦٧، ١٩٨٩(بـو طيـرة     أو  ) ٩٠-٨٦، ١٩٨٠( تعريف عبد المجيـد   

المعاملة الوالدية هي األساليب التي يتلقاها األبناء من اآلباء واألمهات في مواقـف الحيـاة               
: وتتمثل هذه األساليب فـي     .المختلفة والتي نتعرف عليها من خالل التقارير اللفظية لالبناء        

 في الرعايـة، عـدم       اإلهمال، المبالغة  ،التبعية  االستقالل، ،الشدة ، الرفض التقبل، التسامح، 
  .االتساق، الضبط من خالل الشعور بالذنب

أساليب المعاملة الوالدية هي األساليب التي يتبعهـا      ):١٩٨٧( تعريف منسي وحسن  
      التـسامح،  -التقبـل : وقد تم تحديدها فـي ثالثـة ابعـاد هـي          . الوالدين في معاملة الطفل   

  ).١٠٥، ١٩٨٩منسي،(التذبذب  - قاسالتشدد، واالت -النبذ
أساليب المعاملة الوالدية هي مواقف اآلباء واألمهـات        ) :٥٢،  ١٩٨٧( تعريف إمام   

 البيولوجيـة    المختلفـة  بنائهم واألسلوب المتبع في التنشئة خـالل مواقـف الحيـاة          أتجاه  
: ويتم من خالل إدراك األبناء لها وذلك بالنسبة لألسـاليب الفرعيـة التاليـة                واالجتماعية،

  . التبعية-االستقالل و التذبذب، - االتساقوالتفرقة،  - المساواة الرفض،–التقبل 
أساليب المعاملة الوالدية هي  طريقة التربيـة كمـا           ):١٦،  ١٩٨٩(تعريف جبريل   

يدركها األبناء بقصد تشكيل وتعديل سلوكهم أو تنمية هذا السلوك بما يتمشى مـع معـايير                
عـدم اتـساق،     -اتـساق ، تشدد - تسامح:  هي بعاد التي تناولها  ألوا. الكبار أو مستوياتهم  

  .إهمال -حماية و تسلط، -اعتدال
أساليب المعاملة الوالدية هي اإلجراءات واألسـاليب         :)٨٣ ،١٩٩١(تعريف قناوي   

 أي تحويلهم من مجرد كائنـات   –التي يتبعها الوالدين في تطبيع أو تنشئة ابنائهما اجتماعياً          
  .ما يعتنقاه من اتجاهات توجه سلوكهما في هذا المجالبيولوجية إلى كائنات اجتماعية و
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أساليب المعاملة الوالدية هي مجموعة األساليب       ):٢١-٢٠ ، ١٩٩٣( خطاب   تعريف
التي تمثل العمليات النفسية والتربوية التي تتم بين الوالدين و األبناء خالل مراحـل العمـر                

: هـي وثالثة أساليب كما يراها األبناء وقد حددها في  . وال سيما المراحل المبكرة    –المختلفة  
  .التسلط، التذبذب، و السواء

علـى  " السلطة الوالديـة  "وقد أطلقت الباحثة مسمى     ): ١٩٩٦،٣٢(تعريف فتح اهللا    
  نفس مفهوم أساليب المعاملة الوالدية وعرفتها بأنها األسلوب الـذي يمـارس مـن خاللـه       

سـلوكهن سـواء اتـصف هـذا األسـلوب      أدوارهم في تنشئة بناتهن وضبط   )  األم – األب(
اإلنساني متمثالً في الديمقراطية، التقبل، الثواب، والمساواة، أو اتصف باألسـلوب    باألسلوب  

  .التسلطي متمثالً في التسلط، الرفض، العقاب، والتفرقة، وذلك في ضوء ثقافة المجتمع
 بها مـا    يقصد: أساليب المعاملة الوالدية   ):٤٣٦– ٤٣٥، ١٩٩٨(تعريف القريطي   

يتشيع له اآلباء واألمهات، ويمارسونه مع ابنائهن من طرق معاملة صـريحة أو ضـمنية،               
  .مقصودة أم غير مقصودة، في توجيههم و تشكيل سلوكهم

أساليب المعاملة الوالدية هي مجموعة األساليب التـي        : )١٩٩٩،٣٣( تعريف زايد   
والتي تعمل على تشكيل سـلوك هـؤالء         األبناء في مراحل العمر المختلفة،       معيتبعها اآلباء   

  .  األبناء سواء كان هذا السلوك إيجابياً أو سلبياً
v  من خالل عرض المفاهيم المختلفة التي تناولت بالتعريف أساليب المعاملة الوالدية

  : نالحظ ما يلي 
علـى تنـاول هـذه      ) ٢٠٠٠(، والديب   )١٩٧٤(اتفقت تعريفات كالً من فام وآخرون      ×

، ابو  )١٩٨٠(عبر عنها اآلباء، بينما أشارت تعريفات كالً من عبد المجيد           األساليب كما ي  
،  خطـاب    )١٩٨٩(، جبريـل    )١٩٨٩(يف، كفـا  )١٩٨٧(، منسي وحسن    )١٩٨٩(طيرة

إلى إمكانية تناول   ) ١٩٨٧(وقد نوه إمام  ). ١٩٩٩(، وزايد   )١٩٩٦(، فتح اهللا    )١٩٩٣(
  .أساليب المعاملة من خالل اآلباء أو األبناء

جميع التعريفات على أن أساليب المعاملة الو الدية تؤثر على األبنـاء بينمـا              اتفقت   ×
  .أثرها على البنات فقط) ١٩٩٦(حددت  فتح اهللا 

  بو طيرة أو) ١٩٨٠(، وعبد المجيد )١٩٧٤(اتفقت تعريفات كالً من فام وآخرون  ×
ل مواقف  على اتساع المواقف التي تظهر فيها أساليب المعاملة الوالدية من خال          ) ١٩٨٩(

هذه المواقف بالمواقف   ) ١٩٨٧(الحياة المختلفة التي يتعرض لها األبناء، بينما حدد إمام        
  .البيولوجية واالجتماعية 
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إلى أن أساليب المعاملة الوالدية عملية مستمرة يتلقاهـا         ) ١٩٩٩(أشار تعريف زايد   ×
 النمـو، بينمـا   األبناء طوال المراحل العمرية، وال يقتصر على مرحلة بعينها من مراحل          

أنها عملية مستمرة خالل مراحل العمر المختلفة، وال سيما         ) ١٩٩٣(يؤكد تعريف خطاب  
  .في المراحل المبكرة من حياة األبناء

  ، وزايد )١٩٩٨(، القريطي)١٩٩٦(، فتح اهللا )١٩٨٩(اهتمت تعريفات جبريل  ×
 . هؤالء األبناء  بأثر أساليب المعاملة الوالدية على تشكيل وتعديل وضبط سلوك        ) ١٩٩٩(

إلى تأثير أساليب المعاملة على الطفل وعلـى نمـو شخـصيته،            ) ١٩٨٩(وأشار كفافي   
بأساليب المعاملة الوالدية كأحد االتجاهـات االجتماعيـة التـي        ) ١٩٩١(واهتمت قناوي   

  .تسهم في عملية التطبيع اإلجماعي
احتوى كل تعريف على    اختلفت معظم التعريفات في تحديد أساليب المعاملة الوالدية، و         ×

عدد من األساليب المراد قياسها، بينما لم تحدد بعض التعريفات أياً من أساليب المعاملة              
  ).١٩٩٩(، زايد )١٩٩٨(، القريطي )١٩٩١(الوالدية وذلك كما نرى في تعريف قناوي 

ألس  الیب المعامل  ة الوالدی  ة  ) ١٩٨٩(وس  وف تتبن  ى الباحث  ة تعری  ف جبری  ل   ×
  . كامًالوأبعاده ألنھا استخدمت المقیاس لكإجرائي وذكتعریف 

  
  : كما تناولتھا بعض الدراساتأسالیب المعاملة الوالدیة

إن أساليب التنشئة وأهدافها و معاييرها تختلف من مجتمع آلخر ومن أسرة ألخرى 
ومن فرد آلخر، بل وفي ظروف معينة عن ظروف أخرى لنفس األسرة، كما أنها ال تسير 

  .ة خالل مراحل النمو المختلفة للطفل، لذلك فهي تتداخل وتختلفعلى وتيرة واحد
وقد قامت محاوالت عديدة لتحديد أنواع أساليب المعاملة الوالدية، فمن أوائل النماذج      

 Symondsبنائهـا نمـوذج سـيموندس    أالنظرية التي تعرضت لوصف سلوك الوالدين مع     
  .الرفض، والسيطرة مقابل الخضوعالتقبل مقابل : الذي اشتمل على بعدين هما) ١٩٣٩(

  :إلى أن أساليب المعاملة تتمثل في التالي) ١٩٤٥ ( Baldwinكما أشار بلدوين 
  ).٤٣ ،١٩٩٦فتح اهللا،(      أوتوقراطي، ديمقراطي، دقة، ضبط، تسلط 

  
   )٩١، ١٩٨٠محمود السيد، ( عن  ) ١٩٥٩ (Schaeferنموذج شيفر 
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 اعتزال
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 Slater، وسلترٍ)١٩٥٩ ( Shaeferوشيفار) ١٩٥٧( .Roe, Aوتوصلت آن رو 
في دراسات مستقلة إلى وجود بعدين أساسيين لسلوك اآلباء واألمهات مع األبناء ) ١٩٦٢(

  .التقبل والحب مقابل التجنب والرفض، واالستقالل والحرية مقابل الضبط والقهر :وهما
الحب ،مطالب اإلنجاز ،و : ل هيإلى ثالثة عوام) ١٩٦٥(  Seigelman كما انتهى سيجلمان 

  ).٩٠-٨٩، ١٩٨٠السيد،(العقاب
إلى ) ١٩٦٤ ( Beckerومن خالل عدة تحليالت عاملة لجميع الدراسات السابقة توصل بيكر 

 – التشدد ، العداء– الدفء العاطفي أوالحب  :وجود ثالثة ابعاد عامة للتنشئة وهي
   . االبتعاد الهادئ– االندماج االنفعالي ،التسامح
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  للمعاملة الوالدية) ١٩٦٤(Beckerنموذج بيكر 
: في دراسته إلى وجود عدة أساليب يستعملها الوالدان هي) ١٩٦٩(وتوصل موسين 

  .الديمقراطية، التساهل، و األسلوب القائم على تجاهل تصرفات األبناء
ساً للمعاملة على عدة مقاييس وضع مقيا) ١٩٧٧(وبعد اضطالع محمد خالد الطحان 

  التسلط، االستقالل، الديمقراطية، الحماية الزائدة، والتقبل: الوالدية يشمل االبعاد التالية
  ).٢٧–٢٤، ١٩٩١هنداوي، (

الديمقراطي،  :بعاد التاليةألا إلى) ١٩٦٧ (Baumrindو خلصت ديانا بومرند 
   .)٣٩٠، ١٩٩٦،Sroufe et alسراوف و آخرون (األتوقراطي، والتساهل 

القبول : أساليب المعاملة الو الدية في بعدين) ١٩٧٥(  Rohnerيقسم رونر و
الكراهية :  وهيالحب، والرفض الوالدي ويأخذ أشكاالً ثالثة/الوالدي في بعد الدفء

  ).٨٥-٨٣، ١٩٩٨رمضان،( والعدوان ، الالمباالة واإلهمال، والرفض غير المميز
فام وآخرون لجاهات الوالدية  بتعديل مقياس االت) ١٩٧٥(وقد قام سيد صبحي 

إثارة األلم النفسي، الحماية الزائدة،  التسلط، :وتوصل إلى االبعاد التالية) ١٩٦٥(
  . السواءوالتذبذب، اإلهمال، ، التفرقة

دراسة تبين منها أن هناك أسلوبين في معاملة ) ١٩٧٨(  Kolmanوأجرى كولمان 
على الرقابة والضبط والسيطرة، واآلخر األبناء كما يدركها المراهقون أحدهما يعتمد 

  .يعتمد على المساندة اإليجابية أو السلبية
  :هي  ابعاد أساسيةةاألساليب الوالدية تجاه أطفالهم في ثالث) ١٩٧٩(Moyer صنف ماير 

 بالقلق االنفعالي مقابل الصداقة     االتسامالحب مقابل العداء ، التسلط والتحكم مقابل التسامح،         
   ) .٥٦-٥٥ ، ٢٠٠٠الديب ، (هادئة والعالقة ال

فقد قام بتصنيف أساليب المعاملة إلى ثالثـة أقطـاب          ) ١٧٧ –١٧٠، ١٩٨٠(أما السيد   
التقبل مقابل الرفض، الضبط العدواني مقابل تلقين القلق، االستقالل مقابـل            :متقابلة هي 

  .الضبط واإلكراه

 التعامـل مـع     إلى أن أساليب الوالدين فـي     ) ١٢٩–١٢٥، ١٩٨٧( ويذهب حسين 
  .إما السماحة أو التشدد أو عدم االتساق: فتياتهم ال تخرج عادة عن أساليب ثالثة هي

إلدراك الطفل ألساليب المعاملة الوالدية فتقـيم       ) ٤٩٤ ، ١٩٨٨(أما إستبانة المفتي    
  .التدعيم، المطالبة، العقاب، والتحكم: أربعة ابعاد هي 

أسلوبين من أساليب المعاملة الوالدية     في دراسته   ) ٨٧ ، ١٩٩٧(واستخدم عويدات   
  . النبذ– التسلطي، وأسلوب التقبل - األسلوب الديمقراطي: وهما 
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مقياساً ألساليب المعاملـة الوالديـة،      ) ٣٤٤–٣٤٣ ، ١٩٩٧(بو عليا   أ  في حين طور      
التقبل مقابل النبذ، االستقالل مقابـل الحمايـة   : وتضمن مقياس الدراسة ثالثة مجاالت هي 

  .ئدة، والديمقراطية مقابل التسلطالزا
على أي حال فإن محاولة تحديد األساليب الشائعة للمعاملة الوالدية تعد مـن أكثـر               
الصعوبات التي تواجه الباحثين، وذلك لصعوبة اإلحاطة بها نتيجة لكثـرة عـددها، وأيـضاً              

  .لتداخل ابعادها أحياناً ومفهومها مع المفاهيم األخرى
ء الباحثين يستخدم ألفاظاً ومصطلحات خاصة به عن أسـاليب          إن كل باحث من هؤال    

بنائهم، ولكن في الغالب نجد أن معظم الباحثين يستخدمون نفس المصطلح           ألمعاملة الوالدين   
م استخدامه بمعنى األسلوب األوتوقراطي، الـتحكم ،  ت) التسلط(بطريقة مختلفة مثال مصطلح   

أمـا مـصطلح    .، التـشدد، الـضبط العـدواني      الرقابة والضبط والـسيطرة، الديكتاتوريـة     
الحزم، االعتدال، التسامح، الـسماحة،     : فقد أشير إليه بمصطلحات مرادفة مثل     ) الديمقراطي(

بمعنـى معاملـة واحـدة فـي المواقـف          ) تساقإلا(واستخدم مصطلح    .االستقالل والحرية 
ساق، التقلـب فـي     بمعنى عدم االت  ) التذبذب(المتشابهة، وعدم التناقض وأشير إلى مصطلح       

بمعنى الحب والـدفء العـاطفي، والمـساندة        ) التقبل(المعاملة، والتناقض، وذكر مصطلح     
بمعنـى الـرفض والعـداء،      ) النبذ(واستخدم مصطلح    .اإليجابية، االهتمام، الحماية، الثواب   

واسـتخدم   .المساندة السلبية، تلقين القلق، التجنب، العقاب، الخضوع، اإلهمـال، والتـدليل          
  .بمعنى تجاهل تصرفات األبناء، والالمباالة) اإلهمال ( صطلح م

أن أسلوب الرفض يعني اإلهمال، ونقـص الرعايـة،   ) ٢٤٢، ١٩٧٧(ويرى زهران   
أما أسلوب الحماية الزائدة فيعنى التدليل والتسلط، في حين أن المغـاالة فـي المـستويات                

  .الخلقية المطلوبة وفرص النظم الجامدة فيعني التقييد 
بناءهـا،  أبوين سويين يكرهـان     أ  على كل حال ال يمكننا أن نتصور على اإلطالق وجود           

  .بوين أساليب غير مالئمة في التعامل مع األبناءلكن ما يمكن تصوره أن يكون لأل
  

  :التي تهم دراستنا الحالية  المعاملة الوالدية بعض أساليب
ü  التسلط والتشدد:  

 ومن المعـالم األساسـية لهـذا        والتسامح،قراطية  ويقابله على الطرف اآلخر الديم    
األسلوب الضبط المفرط لسلوك األبناء، والصرامة فـي معـاملتهم، وإلـزامهم الطاعـة              
العمياء، والخضوع لما يملي عليهم من تعليمات من قبل اآلباء بحيث ال يمنحون الفـرص               

ب فـي التنـشئة علـى       الالزمة للتعبير عن استقالليتهم وإرادتهم، كما ينطوي هذا األسلو        
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رفض آراء الطفل ولومه ونقده وعقابه وحرمانه، وإرغامه قسراً، والتخويف المستمر من            
  ). ٤٤٥ ،١٩٩٨القريطي،(العقاب، وربما إذالله 

إن سلوكيات األبناء الذين ينشئون في جو أسري يتميز بسلوكيات ديمقراطيـة مـن              
ي جـو أسـري يتـصف بـسلوكيات        اآلباء، يختلف عن سلوكيات األبناء الذين ينشئون ف       
  ) .٣٨٧، ١٩٨٨عمر،(تسلطية ديكتاتورية، أو سلوكيات فوضوية متسيبة 

ون بطريقة مسيطرة، مبالغة في الحماية والقـوة، غالبـاً مـا         أإن األطفال الذين ينش   
يتحولون إلى اعتماديين، ضعيفي التأثير، ويؤدي األسلوب التسلطي في التنشئة إلى تعلـق   

 وإلى طاعة السلطة، غير أن حبهم للقوة أيضاً يزداد، مما يـؤدي إلـى               مصطنع بالوالدين 
  ).١٨٨ ،١٩٨٢أرجايل،(ظهور األساليب التسلطية في سلوكهم نفسه فيما بعد 

ويؤدي أسلوب التسلط والتشدد في جميع األحوال إلـى إنمـاء مـشاعر التهديـد،               
اعرهم العدائيـة   والخوف والقلق، وخلق ضمير صارم متزمت لدى األبناء، وتصاعد مـش          

تجاه السلطة الوالدية، وربما تعميمها إلى كل ما يماثلها، كما يؤدي بالطفل إلى االسـتكانة            
والخضوع والالمعية، ويقتل روح المبادأة واالستقاللية لديه، وربما يدفع به إلى الهـروب             

 إلـى قرنـاء   من المنزل التماساً لبيئة أقل تقييداً وأكثر تحرراً، مما قد يسلمه في النهايـة    
  ).٤٤٥ ،١٩٩٨القريطي،(السوء، وتبني أساليب سلوكية عدوانية ومضادة للمجتمع 

إلى بروز السلوك العدواني واالتجـاه التـسلطي        ) ٤٧–٤٦ ، ١٩٨٧(ويشير حسين   
بدرجة ملحوظة في مناخ التنشئة الذي يتسم بعدم االتساق والتشدد، بينما ينحـسران فـي      

حة، وإذا عرفنا ارتباط السلوك العدواني بـالتوتر وعـدم          مناخ التنشئة الذي يتسم بالسما    
التوافق واالنغالق الفكري واإلحباط، وما إلى ذلك من خصائص أخرى، ألدركنـا خطـورة              
تنشئة األبناء بأسلوب متشدد، وخطورة أشد عند تنشئتهم بأسلوب عدم االتساق، وألدركنا            

  .أيضاً مالءمة تنشئة األبناء بأسلوب السماحة
ü التذبذب ( تساق عدم اال: (  

ويتمثل أسلوب عدم االتساق في معاملة الوالدين للطفل من خالل أنهما ال يعامالنـه معاملـة           
واحدة في الموقف الواحد، بل إن هناك تذبذبا قد يصل إلى درجـة التنـاقض فـي مواقـف                  

كـذلك   الوالدين، وهذا األسلوب يجعل الطفل ال يستطيع أن يتوقع رد فعل والديه إزاء سلوكه             
 ي، والـوقت  يشمل هذا األسلوب إدارك الطفل أن معاملة والديه تعتمد على المزاج الشخـصي            

  ).٢٢٧ ،١٩٨٩كفافي،(وليس هناك أساس ثابت لسلوك والديه نحوه 

ب واألم في عملية التنشئة، فإنه قد       ألوفضالً عما يعكسه تباعد وجهتي نظر كل من ا        
نهما، فيحاول كل منهما استمالة الطفـل إلـى   يكون مؤشراً على اضطراب العالقات فيما بي    
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جانبه، أو تنشئته على النحو الذي يرتضيه بصرف النظر عن صالح الطفل ذاته، وهو مـا          
ب واألم،  أليصيب الطفل بالحيرة والشك والتردد واالزدواجية، ويعرضـه للتمـزق بـين ا            

ايير االجتماعيـة   واهتزاز ثقته بهما، وشعوره بالضياع بينهما، وفضالً عن اضطراب المع         
  ).٤٤٦ ،١٩٩٨القريطي،(لديه 

إلى أن أسلوب عدم االتساق يمثل ) ١٩٧٤(   Mussen et al ويشير موسن وآخرون 
مناخاً مالئماً للعدوان ، فضالً عن تخليق عدم االتساق لمـشاعر اإلحبـاط عنـد األطفـال           

 مقبول، ويعـد    ومشاعر الحيرة حيث ال يستطيعون التمييز بين ما هو مقبول وما هو غير            
  ).٢٢٠، ١٩٨٧حسين،(إلى جانب ذلك موافقة نسبية على السلوك 

إلى ارتباط عـدم االتـساق فـي المعاملـة     ) ١٩٨٥ ( Hamiltonويشير هاميلتون 
الوالدية بالسلوك غير التوافقي لألطفال، حيث أقل معدالت االنحراف وجدت في بيوت كان             

ن بيوت فيهـا االب مجـرم وخـارج علـى           ا، وأن األبناء م   مالوالدين متسقين في نظامه   
القانون، لكن الوالدين متسقان في ممارستهما النظامية، كانت نسبة االنحراف لدى األطفال           

  ).٢٣، ١٩٩٤حبيب،( قليلة
ü  اإلهمـال:  

كر له بطريقة صـريحة سـواء       نيتضمن منحنى إهمال الطفل عدم االكتراث به، والت       
تدريبـه علـى المهـارات      بجاته العضوية والنفسية، و   بالقول أو الفعل والالمباالة بإشباع حا     

ويتمثل اإلهمال في تـرك      ).٤٤٧ ، ١٩٩٨القريطي،(الالزمة لنمو مختلف جوانب شخصيته      
الطفل دون تشجيع على السلوك المرغوب فيه أو محاسبته على السلوك المرغـوب عنـه،               

). ٨٨، ١٩٩١قناوي،( باإلضافة إلى ترك الطفل دون توجيه إلى ما يجب أن يفعله أو يتجنبه            
ونه وحاجاته وعدم التواجـد  ؤوخالصة القول بأن اإلهمال ما هو إال عدم االهتمام بالطفل وش          

            النفسي معه في مـشكالته، أي يكـون الوالـدان حاضـرين غـائبين فـي حيـاة الطفـل                   
  ).١٨، ١٩٩٦عبد الحليم،(

ه، ويفقـده اإلحـساس     ومثل هذا األسلوب يفقد الطفل اإلحساس بمكانته عند أسـرت         
بحبهم له وانتمائه إليهم، وغالباً ما يترتب على أسلوب اإلهمال شخصية قلقة مترددة تتخبط              
في سلوكها بال قواعد أو حدود فاصلة واضحة، وغالباً ما يحاول أن ينضم إلـى جماعـة أو               

تـشجعه  شلة يجد فيها مكانته بنجاحه فيها، ويجد فيها العطاء والحب الذي حرم منه ، وقد                 
هذه الجماعة على أن يكون مخرباً وخارجاً على القانون، وذلك ألنه لم يعرف فـي صـغره                  
الحدود الفاصلة بين حقوقه وواجباته، وبين الصواب والخطأ، وبالتالي يصبح شخصية غيـر        

   .)٨٩، ١٩٩١قناوي،(منضبطة فاقداً للحساسية االجتماعية التي افتقدها في أسرته 
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ير مرغوب فيه وباإلحباط والقلق ، وبعـدم االنتمـاء لألسـرة            ر الطفل بأنه غ   عويش
 والمجتمع، إضـافة إلـى كراهيـة الوالـدين والـسخط عليهمـا والرغبـة فـي االنتقـام               

  ).٤٤٨، ١٩٩٨القريطي،(
من خالل العرض السابق يتضح أن علماء النفس قد اتفقوا على وجود نوعين مـن               

  :أساليب المعاملة الوالدية هما 
 وتتـضمن   .املة الوالدية السوية مثل التسامح، االتساق، االعتدال، والحمايـة        أساليب المع 

األول إيجابي وهو عبارة عن ممارسة األسـاليب الـسوية مـن    : األساليب السوية جانبين 
والجانب الثاني يأخذ شـكالً سـلبياً وهـو عـدم            .وجهة نظر الحقائق التربوية والنفسية    

 العلماء على أن هذه األساليب ذات تـأثير إيجـابي          واتفق .سويةالممارسة األساليب غير    
  .على الطفل

 واتفـق   .عدم االتساق، التسلط واإلهمـال    ،  أساليب المعاملة الوالدية الالسوية مثل التشدد     
  .العلماء على أن هذه األساليب ذات تأثير سلبي على الطفل 

  
  -:االتجاھات الرئیسة لدراسة أسالیب المعاملة الوالدیة 

  : سلوك الوالدين الفعلي نحو األبناءدراسة -١
   إذا كانت الطريقة المثلى لدراسة أسلوب الوالدين في تنشئة ابنائها هي مشاهدة سلوكهم 
الفعلي وتصرفاتهم مع ابنائهم واستجابات األبناء لهم في مواقف الحياة المختلفة فانه نظراً 

هم في مواقف الحياة المتنوعة والتي للصعوبة البالغة لمشاهدة عدد كبير من األبناء مع والدي
تستمر فترة طويلة من الزمن، فان هذه المشاهدات ال يمكن إن تمثل السلوك التلقائي لكل من 
اآلباء واألبناء، ألن مجرد وجود مشاهد خارجي داخل األسرة يقلل من تلقائية سلوك 

  ).٧٨، ١٩٨٠السيد،(الوالدين لالبناء 
  : ليب التنشئةاتجاهات الوالدين نحو أسا -٢

    كذلك فان أسلوب الحصول على تقارير من اآلباء واألمهات سواء من خالل المقابلـة أو               
 ورغم أهمية هذه التقـارير،  -بنائهمعن اإلجراءات التربوية وأساليب معاملتهم أل   -االستخبار

التحريـف  إال أنها معرضة ألنواع من التحسين وفقا ألنواع التحبيذ االجتماعي أو التبرير أو              
 حاالتها قد تكون بعيدة عن تقبل األبناء     أحسنن تقارير الوالدين في     أأو التشويه ، فضالً عن      

  ).٨٣ ،١٩٨٠عبد المجيد،( في صالحيتها البنائهم اآلباءلها رغم اعتقاد 
  :األساليب الوالدية كما يدركها األبناء -٣

قـد  تنشئة الوالدية من األبناء و       ويبرز أهمية استخدام منهج جمع البيانات عن اتجاهات ال        
بمسح شامل للبحوث التي تناولت المعاملة الوالدية كما يدركها      ) ١٩٦٤( Goldenجولدن   قام
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 الوسائل استخداما في هذه البحـوث وينـصح      أكثراألبناء ، وتوصل إلى إن االستبيانات هي        
ـ ) ١٩٥٧(  Shaefer & Bell يفر وبل ش يس المعاملـة  بضرورة استخدام المقاييس التي تق

الوالدية كما يدركها األبناء حيث تبين لهم في بحوث علم الـنفس االجتمـاعي، أن عمليـة                 
 العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية، لـذلك فمـن   :اإلدراك تخضع لنوعين من العوامل هي   

ن كل عمليـة إدراك ال بـد   أالصعب إن تقول عن أية عملية إدراك بأنها موضوعية صدفة، و     
  ).٣٨، ١٩٩١هنداوي،(ثر بخبرات ودوافع الفرد الذاتية ن تناأو

أنه ينبغي أن نحكـم علـى المعاملـة         ) ١٩-١٨، ١٩٧٧(عبد الغفار وويذكر سالمة   
الوالدية التي يلقاها الشخص أو التي خبرها، من وجهة نظر الشخص ذاته، ال مـن وجهـة                 

مناسبة، وعلى الـرغم    فقد يبدو لنا أن شخصا يلقي معاملة اجتماعية         . نظر من يصدر الحكم   
من ذلك نجده ال يستجيب االستجابات المناسبة، وقد تقابل طفال يعامل معاملة تبدو لنا قاسية،            

نتوقعها، فالشخص قـد يـدرك      التي  وعلى الرغم من ذلك ال يبدو على سلوكه اآلثار السيئة           
 عـن ) ١٩٥٤ ( Auzbelوفي دراسـة أوزبـل   .الموقف بصورة تختلف عن إدراك اآلخر له 

  :االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء كمحدد لبناء األنا لديهم توصل إلى ما يلي 
 أكثـر  أن إدراك الطفل لالتجاه الوالدي هو الذي يؤثر في نمو الذات ومن ثـم فهـو                  –أ  

  .ارتباطاً بنمو وارتقاء شخصية الطفل من ارتباطه بالسلوك الواقعي 

 صـدقا وارتباطـا بـالتوافق    أكثـر يدركها األبناء  إن مقياس األساليب الوالدية كما   –ب  
عدد كبير من الباحثين في ارتباط التقارير اللفظية        " أوزبل"د اتفق مع    لقالنفسي لالبناء، و  

لالبناء عن أسلوب تنشئة الوالدين بتوافقهم وارتقاء شخصيتهم ألنها تمثل التصور الذاتي            
 ، ويؤثر في سلوكهم بـشكل عـام       لهم، ذلك الذي يدرك في الشعور ويطبع في التصرفات        

  ).٦٧–٦٦، ١٩٨٩بو طيرة،أ(

 أهمية العالقة بين الوالدين واألبناء ومدى تأثيرها علـى           الباحثة من  وبعد أن تأكدت  
األبناء حيث يرتبط توافقهم الجسمي والنفسي واالجتماعي بإدراكهم الذاتي لألساليب الوالدية           

 أكثرلوالدية كما يتصورها األبناء بوصفه      امعاملة  ب ال يلاسألا  ه لذلك كان اختيار   ،في المعاملة 
  . مة الستخدامه في البحث الحالي ءأساليب دراسة المعاملة الوالدية مال
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  :االضطراب السلوكي:  ثانياً
إن الصيغة التي تحكم تفاعل األفراد فيما بين بعضهم البعض قد تأخذ صورة مـن صـور          

يجابي من اآلخرين أو تحاشيهم أو االعتـداء علـيهم، ويمثـل االقتـراب              االقتراب اإل : ثالث
االيجابي الصيغة المثلى من التفاعل حيث تأخذ هذه الصيغة شكل التواد والمحبة والمعاونـة              

وعلماء النفس عنـدما يتوقفـون      . وكل ما يمكن أن تنتظم مالمحه في شكل توافق اجتماعي         
كظاهرة نفسية مهددة للفرد فـي تواصـله مـع إطـاره            امام التحاشي فإنما يتوقفون أمامه      

االجتماعي، ولكنهم عندما يتوقفون أمام االعتداء على اآلخرين فإنهم يتوقفون أمامه كظاهرة            
  ).٢٠٤ – ٢٠٣، ١٩٨٧حسين، ( نفسية مهددة للفرد وإطاره االجتماعي معاً 

غير العادي ،   لمحددات السلوك العادي و   ) اء اهللا شن  إ(في هذا الجزء سوف نتعرض        
ثم نتناول التعريفات المختلفة لالضطراب السلوكي ، وكيف تناولته النظريات المختلفـة،            

  .ض مظاهره، وبعض العوامل المؤثرة فيهعو من ثم عرضا لب يليه تصنيفاته
  

  :معايير السلوك العادي والسلوك غير العادي 
ع السلوك بـين أفـراد      ويقوم هذا المحك أساساً على درجة شيو       : المعيار اإلحصائي  •

الجماعة ، وبناء عليه فالسلوك العادي هو ما يتفق مع سلوك الغالبيـة العظمـى مـن                 
أمـا  . ومن ثم يعد الشخص المتوسط في خاصية ما هو أكثر األفـراد سـواء               . األفراد  

الشذوذ وفقاً لهذا المحك ، فيشتمل على نواحي االنحراف السلبية واإليجابية ، وينـصب              
معنى المرضي أكثر على بعض نـواحي االنحـراف الـسلبية كـضعف األنـا         الشذوذ بال 

والشعور بالنقص واالنطواء وغيرها ، مما يـدل علـى سـوء التوافـق واالضـطراب                
   ).٤٥، ١٩٩٨القريطي،(
يذهب إلى األخذ بهذا المعيار المعنيون بـاألمور االجتماعيـة ،            : المعيار االجتماعي  •

لعادات والتقاليد واآلراء واألفكار التي تسود سـلوك        فالمجتمع كما يرونه مجموعة من ا     
فإذا ما خرج األفراد على هذه المعايير التي تسود مجـتمعهم           . اد الذين يتألف منهم     األفر

وهكذا يكون التوافق بين سلوك األفراد وبين المجتمـع اسـتواء ،            . اعتبر سلوكاً شاذاً    
ى تطابق سلوك الفرد مـع أسـلوب     ويقصد بهذا المحك مد   . ويكون عدم التوافق شذوذاً     

   ) .٥٧٠، ١٩٧٠راجح،( ثقافة مجتمعة 
استخدام هذا المحك ويرى أنه أفضل من       ) ١٩٧٢(يقترح كولمان    : السلوك التواؤمي  •

ويـرى كولمـان أن     . المعايير االجتماعية في التمييز بين السلوك العادي وغير العادي          
مرار الجماعة ، إال أنـه أفـضل محـك          على الرغم من أهمية الموافقة االجتماعية الست      
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لتحديد السلوك العادي ال يكون في مدى تقبل المجتمع لسلوك معين أو رفض له ، وإنما                
يكون في مدى ما يوفره هذا السلوك من نمو لتحقيق إمكانات الفرد والجماعة ، أو مـا                 

 النمو للفـرد  فإذا أدت الموافقة االجتماعية إلى مزيد من. يطلق عليه بالسلوك التواؤمي     
والجماعة ، اعتبر سلوكاً عادياً أما إذا لم تؤد الموافقة االجتماعية إلى مزيد من النمـو                

  ).٦٥عبد الغفار،ب ت،( وتحقيق إمكانات كل من الفرد والجماعة اعتبرت سلوكاً مرضياً 
فسلوك األفراد يعتبر   . يثير عدم السواء مسألة المعاناة الشخصية       : الكرب الشخصي    •

اً إذا كان يؤدي إلى كرب أو مشقة كبيرة، فاألشخاص الذين يعانون من اضطرابات              مرضي
ولكن هناك اضطرابات أخرى ال تسبب المـشقة أو         . القلق االكتئاب يعانون معاناة شديدة    

 يعامل اآلخرون ببرود أو ال مباالة، وقد ينتهـك         -على سبيل المثال  -الكرب، فالسيكوباتي 
  ).٢٥، ٢٠٠٠يوسف ،( ور بالذنب أو الندم أو القلقالقانون باستمرار دون الشع

ويرى أصحاب هذا االتجاه بـأن الـشذوذ يكمـن فـي           : المعيار النفسي الموضوعي     •
االضطراب النفسي الشديد الذي تظهر أثاره في السلوك ووظيفته، والذي يكـشف عنـه              

ـ              سمية الفحص والتحليل الذين عن طريقهما يثبت إذا كان االضطراب من درجة تسمح بت
وقد يتمد فـي الفحـص الطـرق العلميـة     . الحالة حالة شاذة أو يبرهن على خالف ذلك     

المختلفة كطريقة المالحظة وتقرير الفرد عن نفسه، وقد يعتمد عـدداً مـن االختبـارات             
 النفسية، وقد يجمع بين أكثر من طريقة واحدة في محاولة تحديد االضطراب

  ).٤١، ١٩٩٧مياسا،(
وفيه يكون السلوك الناضج هو ما يتالءم مع الفـرد           : ي والتطور معيار النضج الفرد   •

والمشكالت التي تواجهه ومصادر طاقاته ، وما ساهم في نمو الفرد وساعد على تحقيق              
  .ذاته ، فالنضج الفردي مقياس لدرجة نمو الفرد ولمدى تحقيقه لذاته ككائن بشري 

كامـل والنـضج وإرضـاء الـذات        يشمل هذا المعيار التكيف والت      :المعيار التكاملي  •
وسالمة المجتمع، ويتجاوز المعيار التكاملي في حقيقته التكيف الفردي إلـى الـشرائط              
. االجتماعية التي يفرضها العلم والتجربة، ويحترم قيمة الفرد ويهبـه حريـة االختيـار             
 ويتسع السلوك الشاذ في إطار المعيار التكاملي فيشمل عـدداً كبيـراً مـن ردود الفعـل        

وتتـضمن كـل تلـك       .الهدامة كاالنحراف الجنسي والغش، واضطرابات التكيف وغيرها      
           االضطرابات نوعاً أو آخر مـن سـوء التكيـف الحيـوي أو النفـسي أو االجتمـاعي                  

  ) .٣٤-٣٣، ١٩٧٧أسعد، ( 
قـد يحكـم علـى      : )  عدم التوقع ( السلوك غير المعقول أو الذي ال يمكن التنبؤ به           •

وهـذا  . نه شاذ إذا كان سلوكه فيما يبدو غير معقول أو ال يمكن التنبؤ بـه                الشخص بأ 
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يعني في جوهره أن المالحظ يجد نفسه في ضوء ما يعلم عن األحوال والمالبسات عاجز               
  ).٦٧، ١٩٧٩سوين،( عن أن يجد في تصرفات المريض سيئاً من المنطق أو المعنى 

ما كان أساس انحرافه صراعات نفـسيه       ويرى أن السلوك الشاذ      : المعيار الطبنفسي  •
  . أو تلفاً في الجهاز العصبي أو غيرهما من األسباب المرضية 

ويرى أن الشخص العادي أو السوي هو الكامل أو المثـالي أو مـا       : المعيار المثالي  •
يقرب منه ، ولكن عدد األفراد الذين يحققون هذا المعيار قد يكون نادراً جداً من الناحيـة    

  ) .٥٧٠-٥٦٨، ١٩٧٠راجح ،( ئية وقد ال يوجد على اإلطالقاإلحصا
ويأخذ هذا المعيار صوراً وأسماء متعـددة ، فهـو تـارة يحـدد      : المعيار اإلكلينيكي  •

الالسواء في ضوء المفاهيم الطبية والبيولوجية ، وينظر إلى الالسواء في ضوء فكـرة              
 أو تجمعات زمـالت   symptomsالبقاء ، وتارة أخرى يركز على األعراض المرضية 

 ، وتارة ثالثة يرى أن الشخص الشاذ هو الذي حـصل علـى    syndromesاألعراض 
بطاقة تشخيصية على أن الفئات التشخيصية المعروفة كالذهان والعـصاب تـشير إلـي              
درجة من الالسواء ، والصورة األخيرة لهذا المعيار ترى في خضوع الفـرد لعـالج أو                

دداً الضطرابه أو عدم سوائه، رغم أن هناك بعض المجـرمين           رعاية طبية أو نفسية مح    
  ) .٣٧، ٢٠٠١يوسف ،( والمنحرفين الذين ال يتعرضون ألي عالج على اإلطالق

  
  :االضطرابات السلوكية تعريفات 

  :وفيما يلي عرض ألهم التعريفات التي تعرضت لمفهوم االضطرابات السلوكية
 السلوك العادي المبالغ فيه ، بمعنى أنـه     يقصد به أساليب من    : االضطراب السلوكي 

سلوك خارج عن حد المألوف أو حد السواء ، تبدو أعراضه على شكل سلوك مشكل يـؤدي                 
، أو اضـطراب    ) في صورة قلق أو انسحاب      ( بالضرورة إلى اضطراب عالقة الفرد بنفسه       

ء التوافـق   ، وبالتالي يؤدي إلى عـدم سـو       ) في صورة عدوان أو تمرد      ( عالقاته بالناس   
  ) .١٠٣، ١٩٨٨الجنادي،(

 لمجموعـة اضـطرابات عقليـة فـي األطفـال          اضطرابات السلوك ويشير اصطالح   
والمراهقين ليست تالية ألمراض أو عيوب جسمية أو الضطرابات ارتجافية كما أنها ليـست              

واضطرابات السلوك األولية يعتبر أنها اسـتجابات       . جزءاً من ذهان أو عصاب محدد تماماً        
كالسمات الثابتـة غيـر مرغـوب فيهـا     ( بيئة غير مالئمة إذ تبدو كمشاكل نمو شخصية          ل

والعادات غير السليمة كعادات قضم األظافر ومص اإلصبع ، والتبول الالإرادي واالسـتمناء             
كـالمروق والـشجار أو     ( ، كما تظهر اضطرابات الجناح وسوء الـسلوك         ) وثورة الغضب   
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كذب ، والسرقة ، والتزييف ، إشعال الحريق ، وتخريب الممتلكات           المقاتلة ، والعصيان ، وال    
أو تظهر  .) . …، وتعاطي الكحول أو المخدرات أو القسوة ، واالغتصاب الجنسي ، والتشرد           

في سمات عصبية معينة كاختالجات الوجه، وأخيراً كمشاكل دراسية وتربويـة عمومـاً ثـم            
يهم مثـل هـذه االضـطرابات باسـم األطفـال      كما يشار لألطفال الذين لد . كصعوبات مهنية 

  ).١٧١، ١٩٨٨دسوقي ،(  المشكلين
بأنه انحراف عن الـسلوك المالئـم       ) ١٨٩، ١٩٩٠عبد الرحيم،  ( اضطراب السلوك ويعرف  

لمرحلة السن الذي يكون عليه الفرد بحيث يؤثر هذا االنحراف بوضوح على النمـو الـذاتي            
  .لى الجانبين معاً للفرد أو على حياة اآلخرين ، أو يؤثر ع

 عبـارة عـن أسـاليب     المشكالت الـسلوكية  أن  )  ٢٦-١٧، ١٩٩٠(وتذكر المقدم   
متباينة من السلوك المتكرر غير الطبيعي تصدر عن الطفل وتثير غضب وانزعاج المحيطين             

والمشكالت التي تناولتها الدراسة هي الـسرقة ،        . به وتسبب له أضراراً نفسية واجتماعية       
  .دوان ، التخريب ، والهروب من المدرسة الكذب ، الع

 لوصـف   الجنـاح الكـامن   في دراسته مـصطلح     )  ٧-٦، ١٩٩١(واستخدام الوقاد 
الـذين يـصدر عـنهم      )  تالميذ في المدرسة اإلعداديـة       نقد يكونو ( مجموعة من األحداث    

سلوكيات غير عادية ومضطربة وغير متوافقة مع سلوكيات زمالئهم العاديين، كما أن هـذه              
وهذه السلوكيات تعبير واضح عما يعـاني  . السلوكيات تثير غضب المدرسين وزمالئهم منهم   

من مجموعة من االضطرابات النفسية والـسلوكية والتـي يخـشى إذا            ) الحدث(منه التلميذ   
  إلى جناح ظاهر ) إذا توفرت لها العوامل البيئية السيئة(تركت وشأنها أن تتحول فيما بعد 

  ).حقيقي(
العدوان، القلق، االتزان   : كالً من ) الجناح الكامن  (القابلية لالنحراف  مقاييس   وتناولت

 ، الكذب، الـسرقة، الفـشل الدراسـي       ) االنعزالية(االنفعالي، عدم تقبل الذات، الالجتماعية      
  ) .١٤٤-١٣٩، ١٩٩١الوقاد،(

 بأنها سلوك غير مرغـوب فيـه        االنحرافات السلوكية ) ١٩٩٣،١٦٢(وعرف أمين   
 التلميذ سواء داخل الفصل أو خارجه ويقبل هذا الـسلوك المالحظـة والقيـاس ،          يصدر من 

ويتحدد هذا السلوك في العدوانية، السلبية، األنانية، السرقة، اإلدمان، االنحرافات الجنـسية،            
  .   والتأخر الدراسي

 بأنهـا تـصرفات أو   االضطرابات السلوكيةإلى  ) ١٢٣-١١٤، ١٩٩٤(وأشار قاسم   
ة الحدوث تحدث بشكل مستمر وتتميز بنوع من الشدة فتثير استهجان القـائمين             أفعال متكرر 

على الطفل نظراً لتجاوزها معايير السلوك المتعارف عليها داخل البيئة، وتبـدو فـي شـكل                
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أغراض قابلة للمالحظة يرصدها القائمون على الطفل من خـالل التفاعـل اليـومي معـه ،       
لمشكالت السلوكية الظاهرة والتي تنعكس علـى عالقـات         االضطرابات االنفعالية ، ا   : وتضم

الطفل باآلخرين ، نوبات الغضب ، صعوبات القدرة على التركيز ، صـعوبات فـي العالقـة                 
  .االجتماعية ، صعوبات الكالم واللغة والعادات وتبليل الفراش ، وتلوث المالبس 

اجر ، عرقلة وإعاقـة نـشاط       والمشكالت السلوكية المشار إليها تشمل صعوبة القياد ، التش        
  .  الجماعة واآلخرين ، اإلغاظة والكيد ، والسلوك التدميري 

 بأنه الذي يسلك سلوكاً مختلفـاً       المضطرب سلوكياً ) ١٥، ١٩٩٤(وعرف الشربيني   
عن هم مثل سنه وكلما زاد تباينه سلوكياً زاد اعتبارنا لـه علـى أنـه شـاذ أو مـشكل أو        

اق مع ما هو محرم من قبل المجتمع مثل السرقة أو الكذب أو             مضطرب ، باإلضافة إلى االتس    
  .االغتصاب 

 أنه السلوك المضطرب الذي يصدر      السلوك المشكل  )١٨٩، ١٩٩٥(ويعرف الحفني   
عن اختالل نفسي والذي ينبئ عن سوء توافق ، وقد يوصف بأنه سلوك غير متوافـق ، أو                  

ل هو الذي له مثل هذا السلوك المشكو        والطفل المشك . سلوك ال اجتماعي أو مضاد للمجتمع       
  . منه من قبل ابويه ومعلميه وزمالئه 

 فيشمل غير البالغين الـذين يتواجـدون فـي          الطالب المعرض لالنحراف  أما مفهوم   
ظروف تساعد على ارتكابهم للجريمة في المستقبل إذا تركوا دون رعاية وهذه هي الحـاالت       

تـدخين الـسجائر ، إدمـان المخـدرات أو     : التالية شبه اإلجرامية ، ويقومون بالسلوكيات    
الخمر، الهروب من المدرسة ، الغياب عـن المدرسـة ، التـسول ، مخالطـة المعرضـين                  
لالنحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة ، والخارج عن سـلطة ابيـة              

بض عليه وعاد ثانية    وسيئي الخلق ، وإذا صدر حكم ضده من محكمة األحداث بعد أن تم الق             
  ). ١٦-١٥، ١٩٩٧البنا،(إلى المدرسة 

 بأنها مجموعة األعمـال ضـد       االنحرافات السلوكية ) ٨٨، ١٩٩٧(وعرف عويدات   
. األشخاص والممتلكات في المدرسة التي يمكن أن تحدث انقطاعاً فـي التـدريس والـتعلم               

معايير التـي أقيمـت     فالسلوك المنحرف يشير إلى السلوك الذي يخرج بشكل ملموس عن ال          
وقـد قـسمها   . للناس في ظروفهم االجتماعية مما يستدعي استجابات ضابطة أو إصـالحية       

  .الباحث إلى المشكالت السلوكية، المخالفات السلوكية، الغياب والتأخر، واإلجراءات التأديبية
 المظاهر السلوكية غير الـسوية كالـسرقة، والكـذب،          باالضطراب السلوكي ويقصد  

د، والعدوان، لدى طالب المرحلة الثانوية، التي تعبر عن حالة مـن عـدم االسـتقرار                والعنا
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النفسي وعدم التوافق السلوكي وقيم ونظم المدرسة، والبيئة االجتماعية المحيطة، وتتحـول            
  ) ١٧، ١٩٩٧رشوان،( هذه المظاهر إلى مواقف إشكالية تستوجب التدخل المهني لمواجهتها

:  التي يعاني منها بعض التالميذ في عدة مظاهر منهـا            وكيةالمشكالت السل وتتمثل  
العدوان اللفظي والبدني على الطالب والمدرسين ، المشكالت األخالقية ، السرقة ، التدخين ،              

وهـذه  . تناول المسكرات والمخدرات ، الهروب من الحصص و أتالف الممتلكـات العامـة              
ون ذات استمرار نسبي أو استدامة بما يعرقـل  المشكالت قد تكون موقفيه طارئة ، كما قد تك     

  ) .٦٩، ١٩٩٨الخليفي ،( األداء الدراسي للتلميذ
 لإلشارة بشكل موسع إلـى أي أسـلوب         السلوك المضاد للمجتمع  ويستخدم مصطلح   

سلوكي يمثل أو يعكس خرقاً لقاعدة اجتماعية ما ، أو ألفعال معينة توجه إلـى اآلخـرين أو               
ة هذه السلوكيات العراك أو الشجار، والكذب وغيرها من الـسلوكيات           ومن أمثل . كليهما معاً 

وتتضح هذه السلوكيات لدى المـراهقين المحـالين        . األخرى سواء كانت تتسم بالحدة أم ال      
إكلينيكيا للعيادات النفسية، كما تتضح بدرجات متفاوتة لدى معظم األطفـال خـالل مـضمار          

 االضطراب السلوكي ليشير إلى أمثلة يوضح فيها        ويستخدم مصطلح . النمو العادي أو السوي   
األطفال أو المراهقون أسلوباً من أساليب السلوك المضاد للمجتمع وذلك عندما يبدو علـيهم              
اختالل ذو داللة في األداء الوظيفي اليومي سواء في المنزل أو المدرسـة، أو عنـدما يـتم                  

ض، وذلك من قبل اآلخرين ذوى األهمية       الحكم على مثل هذه السلوكيات بأنها ال تقبل التروي        
  ).  ١٨-١٧، ٢٠٠٠كازدين،( بالنسبة للطفل

  : للمراهقين كالتاليمظاهر االضطرابات السلوكية) ٤١٩، ١٩٨٠(وقد ميز زهران 
 العناد، الكذب، سرعة الغضب، السرقة، الهروب المدرسـي والغيـاب المتكـرر، التعـصب          

داءات البدنية، االعتداءات اللفظية، اإلدمان، القلـق،       لجماعة عدوانية، الميل للتخريب، االعت    
  .التأخر الدراسي، واالنحرافات الجنسية

 إذا كان الطفل في المدرسة والتي يمكن مالحظتهـا          األعراض األولى لالنحراف  ومن  
الهرب ، عدم الطاعة ، تحدي سلطة المدرس وسلطة المدرسة ، التراشق األلفاظ النابيـة ،                

  ).٣٧٣، ١٩٨٦جالل ،( ندماج في عصابات للشجاروالتدخين ، واال
 في ستة مجاالت رئيـسية      المشكالت السلوكية فتشير إلى   ) ١٦٣، ١٩٨٥(أما زكي   

المشكالت االنفعالية ، المشكالت االجتماعية ، المشكالت التعليمية ، المشكالت الدينية           : وهي
   .والخلقية ، المشكالت االقتصادية، و المشكالت الصحية والجسمية

  : لدى األطفال كالتالي مشكالت السلوكويقسم شيفر وميلمان 
  . السلوك غير الناضج مثل النشاط الزائد ، ضعف االنتباه والتشتت ، واالعتمادية الزائدة -
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  . السلوك المرتبط بعدم الشعور باألمن مثل القلق والخوف واالكتئاب وإيذاء الذات -
  . ومشكالت األكل والالزمات  اضطرابات العادات مثل مص االبهام ،-
 مشكالت العالقة مع الرفاق مثل العدوانية ، تنافس األشقاء ، الصحبة السيئة ، القـسوة ،            -

  .والعزلة االجتماعية 
 السلوكيات الال اجتماعية مثل العصيان ، نوبات الغضب ، عدم األمانة ، الكذب ، الغـش ،          -

  . الهروب من البيت والمدرسة ، والتحيز الكالم البذيء ، إشعال الحريق ، التخريب ، 
             مشكالت أخرى مثل السلوك الجنـسي غيـر المناسـب ، وعـادات الدراسـة الخاطئـة                 -
  ) .،   ١٩٨٩،شيفر وميلمان( 

  :  من خالل المضطربين سلوكياً) ١٥٠، ١٩٨٩(وتناول عيسى جابر
  .السلوك االنسحابي -١      
يضم االنضباطية ، االنفعالية ، الجنوح ، التمرد ، العدوان و(  السلوك العدواني -٢     

  ) .االجتماعي والعدوان المادي 
  :  أربعة ابعاد هي مقياس السلوك العدوانيبينما تناول 

العدوان نحو الذات ، العدوان نحو اآلخرين ، العدوان نحو الممتلكـات العامـة والخاصـة ،          
         المتفــق عليهــا مــن قبــل المجتمــع والعــدوان بــالخروج عــن المعــايير الــسلوكية

  ) .٧٧، ١٩٩٦شعبان ،(، و) ٨٩، ١٩٩١عبود،(
 لدى أطفال المدرسة تـم تحديـد المظـاهر          استمارة مالحظة السلوك العدواني   وفي  

إيذاء الذات ، إيذاء اآلخرين ، االعتداء البدني ، االعتداء اللفظي ، الميل للتخريب ،               : التالية  
دم القدرة على التحكم بالسلوك عند االستثارة، التعصب لجماعة عدوانية،          العناد والعصيان، ع  

  ) ٩٥-٩٤، ١٩٩١رشوان،(عدم التسامح مع اإلحباط، عدم القدرة على السيطرة على النفس
لتالميذ المـدارس  المشكالت السلوكية ) ٣٦٠-٣٥٩، ١٩٩٦(وقد قسم ابو مصطفى  

  : االبتدائية إلى 
  ..… بنفسه ومنها الكذب والعناد ،  مشكالت تخص عالقة التلميذ-
  .… مشكالت تخص عالقة التلميذ باآلخرين ومنها السرقة ، ضرب زمالئه ، الشتم ، -
 مشكالت تخص عالقة التلميذ بالمدرسة والنظام المدرسي ومنها كثرة الغياب ، إحضار -

  .. …أدوات حادة للمدرسة ، عدم االلتزام بقوانين المدرسة وأنظمتها ، 
الكـذب ،   :  وهي   االضطرابات السلوكية بتحديد  ) ١٧-١٦، ١٩٩٨(ت العامري   وقام

السرقة ، الغش ، العناد ، والتمرد على سلطة الوالدين ، العناد والتمرد على سلطة المدرسة                
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، عدم االنضباط ، الهروب من الحصة الدراسية ، عدم القدرة على التركيز ، األنانية وحـب                 
  .وان الذات، عدم التعاون والعد

ضعف : االضطرابات السلوكية وهي    ) ١٧-١٦، ١٩٩٨( وتناولت دراسة ابو ضيف   
االنتباه ، القلق المفرط ، القلق األكاديمي ، ضعف االنـصياع االجتمـاعي ، ضـعف القـوة            
الجسمية ، ضعف الشعور بالهوية ، المقاومة المفرطة ، االنسحابية المفرطة ، ضعف قـوة               

  . ، االعتمادية المفرطة ، واللوم الذاتي المفرط األنا ، العدوانية المفرطة 
المشكالت الخاصـة بـاالختالالت بـين       ) ١٣٦، ٢٠٠٠(وصنف منصوروالشربيني   

االستجابات المضادة للمجتمع ، اسـتجابات االنفـصال عـن          :  داخل األسرة كما يلي      األبناء
  .المجتمع ، اإلدمان ، و االنحرافات الجنسية 

ابق لتعريفات االضطراب السلوكي ومظـاهره أن هنـاك         ونرى من خالل العرض الس    
عدة مسميات لمفاهيم متشابهة ، وقد استخدمت بشكل مرادف لالضـطراب الـسلوكي مثـل               
االضطرابات السلوكية ، المشكالت السلوكية ، االنحرافات الـسلوكية ، الجنـاح الكـامن ،               

النحراف ، السلوك المضاد    السلوك المشكل ، الطالب المعرض لالنحراف ، األعراض األولى ل         
وقد تناولت مقاييس السلوك العـدواني      . للمجتمع ، والمشكالت الخاصة باالختالالت الخلقية       

 وأفاد ذلك الباحثة في البحث عـن الموضـوع          .ابعاداً مشابهة لمظاهر االضطراب السلوكي      
 محدد مـن    تحت عدة عناوين مختلفة سواء في اختيار المصطلح األكثر دقة للتعبير عن نوع            

كما ساعدها في تحديد أبعاد وعبارات المقياس       . اإلضطابات السلوكية وهو اضطراب المسلك    
المستخدم وكذلك في تسمية األبعاد وفي صياغة التعريف المالئم لها وفي التعرف علـى مـا          

   . يالئم ويثري البحث
ويعود عدم وجود تعريف واحد متفق عليه لالضطراب السلوكي بـشكل عـام إلـى               

  :إلى تلك األسباب وهي ) ١٩٨٢(أسباب متعددة ، فقد أشار هاالهان وكوفمان 
  .عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه للصحة النفسية  -١
  . تباين السلوك  -٢
  .صعوبة قياس السلوك  -٣
  . تنوع الخلفيات واألطر الفلسفية المستخدمة  -٤
  . تباين التوقعات االجتماعية الثقافية المتعلقة بالسلوك  -٥
   .)١٦، ٢٠٠٠يحيى،(  الجهات والمؤسسات التي تصنف المضطربين وتخدمهم  تباين -٦
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وعلى الرغم من االختالف بين التعريفات إال أن بعضها تتفق على أن االضـطرابات              
  :السلوكية تشير إلى 

  .الفرق بين السواء والالسواء هو الفرق في الدرجة ، ال فرق في النوع 
  .ي  أن المشكلة ذات ثبات وبقاء نسب

  .السلوك يعتبر غير مقبول وفقاً للتوقعات االجتماعية والثقافية 
   .اً أن االضطراب وظيفي وليس عضوي

  .أن االضطراب أولي وليس ثانوي كأعراض اضطراب آخر 
  .أن تكون قابلة للمالحظة والقياس 

  .ال تقتصر على األشكال العدوانية والعنيفة 
ثار المترتبة على السلوك ، الشدة ، الظروف المحيطـة          السن ، اآل  : أهمية المتغيرات التالية    

  .بالطفل 
  . تقييم السلوك يتم عن طريق الطفل أو األهل أو األقران أو المعلمين 

  .السياق الذي يحدث فيه السلوك سواء البيت أو المدرسة 
  .معاناة الطفل واآلخرين 

 Conductطلح االضطرابات السلوكية كترجمة للمـص وجرت العادة أن يطلق على 

Disorders  وترى الباحثة أن  . واستخدمت بشكل مرادف الضطرابات المسلك أو التصرف
اضطرابات المسلك أو التصرف ال ترادف االضطرابات السلوكية تماماً وإنما هـي بـاألحرى              

كما أن اضطرابات المسلك يمكن أن تنضم إلى مجموعة أخرى من االضطرابات            . جزء منها   
 من حيث األعراض والمترتبات مثل اضطراب المعارضة المتحدية أو التي تعتبر            التي تماثلها 

  .امتداداً وتطوراً لها مثل اضطرابات الشخصية المعادية للمجتمع لدي الراشدين أو الجناح 
 وتعتبر اضطرابات المسلك أكثر من أي اضطراب آخر لألطفال والمـراهقين ، يـتم              

فالمدرسة ، الوالـدين ، األقـران ،   . لى الناس ومحيطة تحديده من خالل أثر سلوك الطفل ع     
وعندما يـتم   . والنظام القضائي عادة ما يحددون السلوكيات المكونة للتصرف غير المقبول           

تعريف هؤالء األطفال من خالل السلطات القضائية ، يـتم اعتبـارهم كأحـداث جـانحين ،                 
وسواء تـم تشخيـصهم    ) .١٩٩٨،٤١٦دافيسون ونيل ،  ( كمصطلح قانوني ، وليس نفسي      

إكلينيكياً على أنهم مضطربي المسلك أو تم تحديدهم من الناحية القانونية على أنهم جانحون              
  .، أو لم يتم إحالتهم بالمرة إلى إحدى العيادات فيبقى تعريفنا لهم مضطربي المسلك 
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عـن  عدد من الخصائص تجعل من اضـطرابات المـسلك أسـلوباً مختلفـاً              وهناك  
  : طرابات السلوكية منها االض

  .أن العدوان سواء كان بدنياً أو لفظياً يشكل حجر الزاوية في هذه االضطرابات  -١
أن األضرار الناجمة عن اضطرابات المسلك توجـه لآلخـرين وللممتلكـات وللقواعـد               -٢

والمعايير االجتماعية في المقام األول ، وذلك بعكس كثير من االضطرابات السلوكية التي             
  ) األسرة ( حصر أضرارها في الشخص نفسه أو في حدود ضيقه حولهقد تن

أن هذه المجموعة تضم اضطرابات كثيرة ومتنوعة ، يشكل كل واحد منها خطـورة فـي     -٣
  .حد ذاته ، وقد يصل تأثيرها السيئ إلى أشخاص وجهات مجتمعية يصعب حصرها 

  . أنه يمكن أن توجد في مختلف المراحل العمرية  -٤
 لتي تستمر منها مضطربة يمكن أن تتطور إلى اضـطرابات أكثـر خطـورة       أن الحاالت ا   -٥

  ) .٢٥٤-٢٥٣، ٢٠٠٠يوسف،(
  

  نظريات تفسر االضطرابات السلوكية
  

إلى تفسير اضطرابات السلوك مـن خـالل        ) النموذج الطبي  (المنحى البيولوجي ينظر  
 والتغير فـي المـخ   عدة مداخل فرعية وهي العوامل الوراثية واالختالالت الكيميائية الحيوية    

تشير المعلومات إلى وجود نـسبة عاليـة مـن       ). ٢٨٩، ٢٠٠٠يوسف،  (والجهاز العصبي   
اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع بين اباء وأمهات األطفال مضطربي المـسلك ، ممـا               

ـ يوحي إلى وجود تاريخ عائلي لالضطراب ومن الممكن أن يكـون انتقـاالً      الهـي و   (اً جيني
بني ألطفال مضطربي المسلك لم يتواجد لديهم مشاكل        توبما أن اآلباء بال   ) . ١٩٨٨آخرون ،   

معادية للمجتمع أو تناول كحول ، إذن فالعالقة بين اضطراب المسلك لدى اآلباء واألبناء من               
وتذكر دراسـات   ) . ١٩٨٥جيري و ستيورت ،     ( الممكن أن تكون على األقل جزئياً وراثية        

ية من السلوك المعادي للمجتمع بين التوائم المتماثلة أكثر منه بين           التوائم وجود معدالت عال   
وقـد   ) . ٤١٧ ، ١٩٩٨دافيسون ونيل ،  ( عن   ) . ١٩٧٥أيزنك ،   ( التوائم غير المتماثلة    
سترجاعية على  اأسباب نشأة اضطرابات المسلك بطريقة       )١٩٩٧(ه  ؤفحص سلوتسك وزمال  

النتائج إلى وجود تأثير جيني جوهري في التهيؤ        عينة ضخمة من التوائم الراشدين ، وتشير        
وتتكفل العوامل األخرى ومنها العوامل البيئيـة        % ٧١الضطرابات المسلك تفسر ما نسبته      

وأدى فحص تقديرات األم واالب لتوافق أزواج من التـوائم فـي            . بالتفسير النسبة المتبقية    
إلى ) ١٩٩٧ديكارد و آخرون،  -رديت(  سنوات   ٣مرحلة المراهقة في دراسة طولية استمرت       
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وجود تأثير متوسط للعوامل الوراثية وتأثير متوسط مشارك للعوامل البيئية فـي مـشكالت              
   ) . ١٦٨ - ١٦٧ ، ٢٠٠١يوسف ، ( السلوك لدى هؤالء المراهقين 

ويبدو أن اضطراب المسلك أكثر شيوعاً في أطفـال الوالـدين البيولـوجيين الـذين         
ل ، اضطرابات المزاج ، أو الفصام أو الذين لديهم تـاريخ لإلصـابة   يعانون من إدمان الكحو 
   ) . ٨٩، ١٩٩٤،DSM-IV(فرط الحركة أو اضطراب المسلك/ باضطراب نقص االنتباه 

أنه في بعض الحاالت قد يكون هناك خلل بيولـوجي           ) ١٩٨٨( ويذكر هوارد و أورالنسكي     
انت هذه األسباب الفسيولوجية هـي الـسبب   إال انه ال يستطيع أحد أن يجزم القول فيما إذا ك  

   ). ٦٥ ، ٢٠٠٠يحيى  ، ( في اضطراب السلوك أو أنها مصاحبة لها بطريقة غير معروفة 
  

 فلها جانبان أحدهما تطوري لكونه يعنى باألصول التاريخية         التحليل النفسي أما نظرية   
 إلـى ذلـك بالمظـاهر       للنفس ، وهي في الوقت نفسه نظرية ديناميكية ألنها تعنى باإلضافة          

وتنظر مدرسـة    ) ١٩٨٤رودس و تريسي ،     ( الحالية للشخصية من حيث تنظيمها وعملها       
التحليل النفسي إلى عدم مالئمة السلوك على أنه نتيجة للصراع بين مكونات الشخصية وهي              

وحاولت نظرية التحليل النفسي ، التي وضـع فرويـد أصـولها       . الهو واألنا و األنا األعلى      
بادئها تفسير االنحرافات السلوكية من خالل خبرات األطفال في الفترات المبكرة من الحياة            وم

في ظل مبادئ التحليل النفسي ، حيث أن بعض الخبرات المبكرة غير الـسارة تكبـت فـي                  
الالشعور ، إال أن هذه الخبرات المكبوتة تستمر في أداء دورها في توجيه السلوك وتـؤدي                 

   ) . ٧٧ - ٧٤ ، ٢٠٠٠ ، ىيحي( نحرافات السلوكية بالتالي إلى اال
 أن سبب اضطراب السلوك هو نقص فـي تكـوين           المدرسة التحليلية ويرى أصحاب   

األنا األعلى وهو السلطة الداخلية لإلنسان وهذه السلطة تكونت بدمج الطفل لقيم وأخالقيـات       
خلية في صورة الـضمير     ونحن نشعر هذه السلطة الدا    . والديه أو من ينوب عنهما في داخله      

الذي يحاسبنا على أفعالنا، ويؤنبنا عندما نخطئ، ويكون من مشاعر الـذنب هـو الـوازع                
أما عندما يكون دافع التجنب هو      . لتجنب السلوكيات المضطربة فانه يصبح ذا ضمير حقيقي       

الخوف من عقوبة واقعية سوف تطبق عليه عند اقتراف السلوك المضطرب فان هذا الضمير              
وحين ال توجد هذه السلطة الداخلية ، فال توجد ضوابط داخليـة            ). ضمير مزيف (ر مكتمل   غي

وال ينشأ توتر داخلي بين الشخص و أناه األعلى، فال يحس الشخص مشاعر الذنب وتخضع               
وتصبح اللـذة الحاليـة     ).أي دون اعتبار لقيم ومعايير المجتمع من حوله       (أفعاله لمبدأ اللذة    
والطفل المـضطرب الـسلوك     ). العقوبة(هديد باأللم المتوقع في المستقبل      أكثر أهمية من الت   
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أولية، فهو يسعى إلشباع نفسه أكثر مما يسعى الرضاء اآلخرين          ) حبه لذاته (تكون نرجسيته   
  ).١٤٤٧-١٤٦، ١٩٩١حمودة،(

وتهتم النظريـة   ". السلوك محكوم بنتائجه  " بعبارة   النظرية السلوكية ويتلخص محتوى   
السلوك الظاهر غير المالئم وتصميم برنامج التدخل المناسب للعمل علـى تغييـر             السلوكية ب 

وتهتم هذه النظرية بقياس تحت أي ظروف يحدث أو         ). ١٩٧٨شيا،(السلوك الملحوظ وتعديله  
ال يحدث السلوك المرغوب وغير المرغوب فيه، وتحديد ما هو التغير المناسب فـي البيئـة                

يحدث السلوك غير السوي عن     . لم استجابات تكيفية مناسبة     الذي يجعل الطفل قادرا على تع     
بشكل . طريق خبرات تعليمية سابقة أو فشل في تلقي الفائدة من الخبرات التعليمية المختلفة            

عام تعارض السلوكية إطالق تسميات على الطفل بأنه مـريض أو شـاذ، وتنظـر للـسلوك      
  ).٤٧-٤٠، ٢٠٠٠يحيى،(علمالالتكيفي والتكيفي على أنه يحدث بسبب عملية الت

 أن النمذجة والتشريط تزود بمفاهيم مفيدة عن تطور واستمرار نظريات التعلموترى 
ن في السلوك ان أساسياأن الوالدين معلم) ١٩٦٣(وتعتبر بندورا وولترز. مشكل السلوك 

 ولو كان غير ممتع -العدواني وذلك من خالل سلوكهم أنفسهم ، وعندما يكون السلوك فعال
وهذا التقليد . فمن المحتمل أن يعزز هذا السلوك _ ولكنه طريقة لتحقيق األهداف 

االجتماعي من المحتمل أن يفسر على األقل جزئيا االندفاع المفاجئ في سلوك جانح في 
  ).٤١٧، ١٩٩٨دافيسون ونيل،(المراهقة بين أفراد لم يظهروا أي مشاكل سلوكية سابقا

 وزمالئـه إلـى أن األطفـال العـدوانيين غيـر      Quayيأشارت تجارب عملية عديدة لكـو  
االجتماعيين مضطربي المسلك يستمرون اكثر من األطفال اآلخرين في السلوك السلبي الـذي   

ــة    ــل العقوبـ ــي مقابـ ــابقا فـ ــه سـ ــم مكافأتـ ــشتي  ( تـ ــشترز وسـ                             ريتـ
Richter& cicchetti،١٤، ١٩٩٣.(  
أن اآللية التي بواسطتها يتعلم الطفل السلوك كية المدرسة السلوويذكر أصحاب 

المقبول هو تشريط التجنب ، حيث إن بعض المواقف واستجابات معينة تؤدي إلى تفاعالت 
تجنبية عامة ويصبح الطفل مشرطا أو متكيفا لدرجة أنه عند موقف مشابه أو ظهور إغواء 

ذا يعني نمو ضبط النفس والضمير، فانه يشعر بعدم الراحة عند التفكير في الفعل الخطأ، وه
ولكن . وأي شيء يتداخل مع هذه العملية يوجد استعداد لعدم التوافق أو اضطراب السلوك 

وتفقد التربية … العقاب المفرط القاسي قد يفرق عملية التعلم ويحدث استجابات متناقضة
الهتمام ، وعندما كثيرا من فعاليتها عندما تنشغل األم عن طفلها وال تعطيه االنتباه وا

أفعالهما، أي عندما يفتقد الطفل القدوة في القول والفعل  مع تتناقض أقوال الوالدين
  ).١٤٨-١٤٧، ١٩٩١حمودة،(
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فيشير إلـى أن األفـراد   -التعلم االجتماعي المعرفيأحد منظري – Rutterأما روتر
والحريـة  . يهمغير المتوافقين يتميزون بانخفاض حرية الحركة وارتفاع قيمة الحاجـة لـد           

المنخفضة للحركة قد تنشأ من طبيعة الهدف نفسه، فإذا كان الهدف غير اجتماعي أو ضـد                
واألفراد الذين يتلقـون    .المجتمع، فالسلوك المتبع لتحقيق الهدف معناه دعوة مفتوحة للعقاب        

 واألفراد غير المتوافقين غالبـا    . عقابا شديدا  كأطفال يعممون تلك الخبرات على حاضرهم          
يطبقون التوقعات والسلوكيات من موقف آلخر وبطريقة غير مناسبة ويميلون للبحـث عـن           
ــرون     ــساب اآلخ ــى ح ــاتهم عل ــباع حاج ــى إش ــدون عل ــة، ويؤك ــآت عاجل           مكاف

  ).٩٢،٩٣، ٢٠٠١يوسف،(
ويرى روتر أنه يمكن التمييز بين األفراد من حيث نظرتهم إلى التدعيم وما إذا كـان          

يعتقـد أصـحابه انـه    ) ذوي التحكم الداخلي (فالصنف األول   : ، إلى صنفين  داخليا أو خارجيا  
وفـي  . يمكنهم بذل الجهد المطلوب ألداء أي مهمة أو هدف سواء حصلوا على تـدعيم أم ال        

ينظرون إلى عملية التحكم على أنهـا       ) ذوي التحكم الخارجي  (مقابل ذلك فان الصنف الثاني      
ء الخارجيين اكثر عرضة لسوء التوافق والـشعور        ويرى روتر أن هؤال   . تقع خارج أنفسهم  

  ).٦٩٧، ٢٠٠٠يوسف،(باإلحباط
 وزمالؤه وفرة مـن المعلومـات    Dodge جمع دودج    اإلدراك االجتماعي وفي مجال   

التي تثبت أن األطفال ذوي المشاكل السلوكية من المحتمل أن يكونوا اكثـر مـن زمالئهـم                 
فية والحسية والتفـسير المتحيـز لمـشاكلهم    متصفين بمجموعة واسعة من االدراكات المعر    

ومن بين هذه األمور المميـزة ، قـصور فـي اإلدراك المعرفـي          ). ١٩٩٠دودج وآخرون، (
ــاعي ــرون،(االجتم ــرانهم  )١٩٨٦دودج وآخ ــا أق ــق لنواي ــر دقي ــسير غي دودج (، تف

، الفشل في   )١٩٨٧لوكمان،(، التحيز الفتراض النية العدوانية في اآلخرين        )١٩٨٤وآخرون،
، سوء تقدير العـدوان     )١٩٩٠دودج وآخرون، ( االجتماعية ذات الصلة     cuesالنتباه للرموز ا

، قـصور فـي مهـارات حـل         )١٩٨٦دودج وآخرون، (كوسيلة للوصول إلى نتائج إيجابية    
ريتـشترز وسـشتي    ((عن). ١٩٨٥أسا رنو وكولمان،  (المشكالت وأساليب التعبير التوكيدية   

Richter&Cicchetti ، ١٤-١٣، ١٩٩٣.(  
، يعتقد روجرز أن الناس غالبـا مـا يـشوهون أو ينكـرون        المدرسة اإلنسانية وفي  

ونتيجة لذلك فهم ينمون مفاهيم للـذات       . جوانب من أنفسهم خالل الطفولة الرضاء الوالدين      
انهم يقيمون دفاعات صلبة لمنع الحوادث التي تهـدد مثـل هـذه             . غير واقعية وغير كاملة   

 يفهمـون أنفـسهم وهـم مغلقـون أمـام خبـرات عظيمـة             مثل هؤالء الناس ال   . الصورة
وترى هذه المدرسة أن الناس عقالنيـون ، اجتمـاعيون،          ). ٦١٠، ١٩٨٨دافيدوف ، (كثيرة
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وحينمـا يتحـررون مـن      . والناس في األساس متعاونون، آهل للثقـة      . تقدميون وواقعيون 
ـ       ه ال ضـرورة لالهتمـام   الدفاعية فان ردود أفعالهم تكون إيجابية تقدمية بناءة وبالتالي فان

بدفاعاتها العدوانية والمضادة للمجتمع، فالحاجة إلى المحبة والحنان والصداقة مثال تتوازى           
مع أي رد فعل عدواني أو رغبة جنسية جامحة أو ألي حاجات أخرى يمكن أن تتعارض مـع    

والبشر كأفراد يملكون القـدرة أن يخبـروا عـن وعـي     . إشباع حاجات األشخاص اآلخرين  
العوامل المؤثرة في سوء التوافق، كما يملكون القدرة واالستعداد للتحرك بعيدا عـن حالـة               

  ).٣٨٦، ١٩٩٠باترسون،(سوء التوافق إلى حالة التوافق النفسي
أن االضـطراب   ) المنحى االجتماعي والنفسي االجتمـاعي    ( النظرية البيئية وال تعتبر   

 حسب هذه النظرية يجب أن يـتم التركيـز         و.  للطفل، بل تنظر للنظام كمعيق     السلوكي مرض
على عدم التوازن بين الفرد وبيئته، ويتفق البيئيون على أن السلوك ناتج عن التفاعل بـين                

البحـث  : ويقوم المنظور البيئي على قانونين أساسيين هما    . القوى الداخلية وظروف البيئة     
عالقـة المتبادلـة بـين    عن التوازن في النظام وهو ضروري لمنع حدوث االضـطراب ، وال     

 تغيـر فـي المكونـات       إلـى   على مكون واحد يؤدي       يطرأعناصر النظام حيث أن أي تغير       
  ).٥٨-٥٦ ،٢٠٠٠يحيى،( وفي النظام كلهاألخرى

 بـاألحرى  ، بل    باألطفالويؤكد هذا المنهج أن اضطراب السلوك ليس ظروفاً خاصة          
األطفـال  يؤكد على التغير في كل من  في تفاعلهم مع بيئاتهم ، ولهذا     باألطفالظروف خاصة   

الوالـدين،  ( الموجودين في بيئته   اآلخرينفي بيئاتهم ، أو تغيير وتعديل سلوك الطفل وتعديل          
وسلوك الطفل المضطرب وغير المـضطرب يتـشكل بواسـطة    ). الخ... ، المدرسين، األقران

 لألسرةاالجتماعية  فنحن جميعا جزء من الشبكة      . النظم أو الجماعات التي يعيش فيها الطفل      
 ، وحتى الغرباء، وأن أنواع العالقات التي تنتشر مع اآلخرين قد تدعم السلوكيات              واألصدقاء

كجـزء مـن   –فأنواع الضغوط والصراعات التـي يخبرهـا الطفـل        . الشاذة وتجعلها تحدث  
ـ  -التفاعالت اليومية مع شبكة العالقات االجتماعية أو مع النظم المحيطة به       ر  يمكـن أن تثي

 اإلطـار وفي داخل هذا   ). ٩٤-٩٣ ، ١٩٩٤قاسم،(وتحفز وتستبقي السلوك الشاذ المضطرب      
 النظـام النفـسي ونظـام    – العالقات المتبادلة بين نظـامين   أساسية لفهم تكون فكرة الدور    

 حد كبير عـن طريـق       إلى يتأسس فسلوك الطفل يبنى عن طريق دوره ، ودوره          -الجماعة
أن وصـف   ) ١٩٥٤ (Sarbinوقـد سـبق لـساربين       . ةاألسـر سنه وجنسه وتربيته في     

وقد نـسبت بعـض     .الشخصية بأنها أنظمة العمل التي تنجم عن التفاعل بين النفس و الدور           
كل هذه االعتبـارات  ...  عمل يحدده الدورإلى اآلخر العمل الذاتي والبعض    إلىأنواع السلوك   

 يمكـن أن ينفـذ      فاألنا...لنفسي ا الباثولوجي والسلوك   السلوك المنحرف لها أهميتها في فهم     
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 به وتنفيذ   والتنبؤ المتكامل   االستقراروظيفته  في التوقع والتبصير والتنظيم والمحافظة على         
  ).٢٩٤ ،١٩٩٠يوسف، (طالما كانت ظروف الحياة مواتية ...عمل فعال
 ما يمكن أن نستخلصه، أن جميع النظريات والمناحي السابقة قد قدمت تفسيرات              إن
 منها لم يكن كافيا بمفرده لتفسير هذه االضطرابات كمـا       أياضطرابات السلوك ولكن    جزئية ال 

 العالقـة الـسببية بـين هـذه         إثبات إلىأن ما قدم لم يتجاوز الدليل االرتباطي ، ولم يتعده           
 الصواب أن هذه االضـطرابات هـي        إلى واألقرب. االضطرابات وبين أي من هذه النظريات     

قدة من المتغيرات منها ما هو فسيولوجي وما هو نفسي ومـا هـو     نتاج لشبكة متداخلة ومع   
ومن ثم يصبح المنظور التكاملي في تفسير هذه االضطرابات هو المنحـى الـذي              . اجتماعي

  . آجالسوف يلقى التأييد عاجال أو 
  

  :تصنيفات اضطراب المسلك 
  :ديثة وفيما يلي نستعرض تصنيف هذه االضطرابات وفقاً للمراجع التصنيفية الح

   :ICD-10من خالل الدليل العالمي العاشر 
ويتم هذا االضطراب تحت الفئة الكبرى المعنوية االضطرابات السلوكية واالنفعالية التي تبدأ            

ويقع تحـت هـذه الفئـة       . عادة في مرحلة الطفولة والمراهقة واضطراب عقلي غير محدد          
  :الرئيسة عدة فئات فرعية منها 

  كة وتضم عدة فئات من بينها اضطراب المسلك مفرط الحركة فئة اضطراب فرط الحر ×
  :وتضم ) الجناح(فئة اضطرابات المسلك  ×
i .  اضطراب المسلك المقتصر على إطار العائلة.  
ii .  ًاضطراب المسلك غير المتوافق اجتماعيا.  
iii.  ًاضطراب المسلك المتوافق اجتماعيا.  
iv .  العناد الشارد(اضطراب المعارضة المتحدية. (  
v .  أخرى وغير محددة اضطرابات .  
  :فئة االضطرابات المختلطة في المسلك واالنفعاالت ومنها  ×
i .  اضطرابات المسلك االكتئابي.  
ii .  الـدليل العـالمي العاشـر    (اضطرابات أخرى وغير محددةICD 10،١٩٩٢،٣٨(، 

 ) .١٩٩٨،٦٠٣عكاشة ،(و
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   :DSM-IVمن خالل الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع 
ألساسية من االضطرابات التي تقع في هذا الجزء تحت الفئة الرئيـسية            وتنتمي المجموعة ا  

باالضطرابات التي تشخص عادة وألول مرة فـي الرضـاعة والطفولـة            ( الكبرى المعنوية   
اضطرابات قصور االنتباه والسلوك    " حيث تضم بين فئاتها الفرعية فئة عنوانها        ) والمراهقة  
  : ورها وهذه الفئة تضم بد) المزعج(الفوضوي 

  .النشاط المفرط بأنواعه المختلفة / اضطرابات قصور االنتباه  -١
  . اضطراب المسلك  -٢
  . اضطراب المعارضة المتحدية أو العناد الشارد  -٣
  . اضطرابات السلوك الفوضوي غير المصنف في مكان آخر  -٤
  ).٩٤-٧٨، ١٩٩٤،DSM-IVالدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع ، ( 

رابات الشخصية لدى الراشدين ومنها اضـطراب الشخـصية         هذا باإلضافة إلى اضط   
المعادية للمجتمع باعتبارها امتداداً وتطوراً طبيعياً الضطراب المسلك في الطفولة والمراهقة           

يضاف إلى ذلك فئة الحاالت اإلضافية التي قد تستدعي انتباهاً إكلينيكيـاً            . في بعض الحاالت    
لراشدين والسلوك المعادي للمجتمع لدى األطفـال أو        ومنها السلوك المعادي للمجتمع لدى ا     

  ) .٦٨٤-٦٨٣، ١٩٩٤ ،DSM-IV( المراهقين 
  

  : اضطراب المسلك تعريف
يعرف اضطراب المسلك بأنه األسلوب الثابت والمتكرر من السلوك أو التصرفات 
و العدوانية أو غير العدوانية التي تنتهك فيها حقوق اآلخرين وقيم المجتمع األساسية أ

قوانينه المناسبة لسن الطفل في البيت والمدرسة ووسط الرفاق وفي المجتمع ، على أن 
يكون هذا السلوك أكثر خطورة من مجرد اإلزعاج المعتاد أو مزاحات األطفال والمراهقين أو 

  ) .١٣٢-١٩٩١،١٣١حمودة ،(اضطرابات العناد الشارد
  :وتقع هذه التصنيفات في أربعة فئات رئيسية هي 

) أو تهددهم بذلك  ( تصرفات عدوانية تسبب األذى البدني لألشخاص اآلخرين والحيوانات          -١
  .  تصرفات غير عدوانية تسبب ضياع الممتلكات أو تلفها -٢
  .االحتيال أو السرقة -٣
  ) .٨٥، ١٩٩٤  ،DSM-IV(انتهاكات خطيرة للقوانين -٤

شخاص مثل الضرب أو  هو المستخدم فيه العنف الجسماني ضد األ      السلوك العدواني   و
الركل بالقدم أو الخربشة أو ما إلى ذلك ، ويدخل ضمن السلوك العدواني السرقة التي تشمل                
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مواجهة مع الضحية كما في حاالت السلب أو الخطف أو االبتزاز أو الـسرقة تحـت تهديـد         
  المـضطرب فيتـسم    السلوك غير العـدواني   أما  . السالح واالغتصاب الجنسي ونادراً القتل      

بغياب العنف الجسماني ضد األشخاص مثل السرقة التي ال تتضمن مواجهة مع الـضحية ،                
والهروب من البيت أو المدرسة ، والكذب الدائم الخطير داخل وخارج البيت ، وإدمان تعاطي               
مادة ما ، والتخريب المتعمد للممتلكات العامة أو التي تخص اآلخـرين أو إشـعال النيـران              

  ) .١٣٢، ١٩٩١حمودة ،(د المتعم) الحريق(
  :المحكات التشخيصية الضطراب المسلك 

أسلوب متكرر ومستمر من السلوك الذي تنتهك فيه الحقوق األساسية لآلخرين أو ) أ ( 
المعايير والقواعد االجتماعية الرئيسية المناسبة للسن ، وتظهر بوجود ثالثة أو أكثر من 

خيرة ، مع وجود محك واحد على األقل في الشهور المظاهر التالية في االثني عشر شهراً األ
  . الستة الماضية 

  :العدوان على الناس والحيوانات  ×
  .يتنمر ويهدد ويرعب اآلخرين  -١
  .غالباً يختلق مشاجرات جسدية  -٢
الـسكين ، الزجاجـة   ( يستخدم سالحاً يمكن أن يسبب أذى بدنياً خطيراً لآلخرين مثل   -٣

  .الخ .. …المكسورة ، والمسدس ، 
  .يقسو بدنياً على اآلخرين  -٤
  .يقسو بدنياً على الحيوانات  -٥
  ) .السلب ، الخطف ، االغتصاب ، السرقة باإلكراه ( يسرق مع مواجهة الضحية  -٦
  .أجبر شخص ما على ممارسة نشاط جنسي  -٧
  :تحطيم الممتلكات  ×
  .شارك عن عمد في إشعال النار بقصد إحداث إصابات خطيرة  -٨
  ) .باستخدام وسيلة أخرى غير إشعال الحريق ( صد حطم ممتلكات اآلخرين عن ق -٩
  :االحتيال والسرقة  ×

  .تسلل إلى منزل أو بناية أو سيارة خاصة لشخص آخر -١٠
  .كذب للحصول على بضائع أو امتيازات أو لتجنب دفع الديون وااللتزامات -١١
اب سرقة المحالت دون تحطيم االبـو     ( سرقة أشياء قيمة دون مواجهة مع الضحية        -١٢

  ) .والتزوير
  : عدم االمتثال للقواعد وخرقها  ×
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  .سنة ١٣يتأخر في العودة ليالً رغم تحذيرات الوالدين ، ويبدأ قبل عمر -١٣
أو مرة ( هرب من البيت في الليل مرتين على األقل برغم أنه يعيش في كنف والدية            -١٤

  ) .  واحدة دون العودة إلى البيت لفترة طويلة 
  .سنة ١٣لمدرسة ، ويبدأ ذلك قبل عمر يهرب عادة من ا-١٥

يسبب االضطراب في المسلك خلالً إكلينيكياً جوهرياً في األداء االجتماعي أو األكاديمي            ) ب  ( 
  .أو المهني 

سنة أو أكبر ، فـال ينبغـي أن يـستوفى المحكـات التشخيـصية               ١٨إذا كان العمر    ) ج  ( 
  ) .٩١-٩٠، ١٩٩٤ ، DSM-IV( الضطراب الشخصية المعادية للمجتمع 

ويقسم الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية اضطراب المـسلك         
  :  إلى نوعين من حيث وقت الحدوث

   : Child hood-Onset Type  الطفولةنمط -١
ويتميز بحدوث محك واحد مميز الضطرابات المسلك قبل عمر عشر سنوات وعـادة             

ناً بدنياً تجـاه اآلخـرين ، ويحطمـون عالقـاتهم     ما يكونون من الذكور ، ويظهرن عدوا    
خالل الطفولـة   ) المعارضة المتحدية (بالزمالء ، وقد يكون لديهم اضطراب العناد الشارد         

 أعراض تستوفي المحكات التشخيصية الضطراب المسلك قبل        – عادة   -المبكرة ، ولديهم    
 المـسلك ، وقـد      ويحتمل أن يصبح لدى هؤالء األفراد اضطراب مـستمر فـي          . البلوغ  

  .يطورون اضطراب شخصية معادية للمجتمع في الرشد إذا ما قورنوا باألسلوب الثاني 
   :   Adolescent-Onset Type  المراهقةنمط   -٢

ويحدد بغياب أي محك مميز الضطراب المسلك قبل عمر عـشر سـنوات ، مقارنـة          
ويكـون  . ر سلوكيات عدوانية  وهؤالء األفراد أقل احتماالً من حيث إظها      . بالنوع السابق   

بالرغم من أنهم يظهرون اضطراب مسلك مـستمراً بـصحبة          ( لديهم عالقات مع الرفاق     
وهم أقل احتماال من حيث التحول إلى المصير المـزمن ، أو التحـول إلـى                ) . اآلخرين  

اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع في الرشد ونسبة انتشار هذا االضطراب في الذكور            
  ) . ٨٧-٨٦، ١٩٩٤ ، DSM-IV( اإلناث أقل عما هو في النوع السابق إلى 

  :أما محددات الشدة فهي تنقسم إلى ثالثة أقسام 
مشكالت تصرف قليلة من تلك المطلوبة لعمـل التـشخيص كمـا أن              : Mild خفيف   -

  .مشكالت المسلك تسبب ضرراً ضئيالً 
يرات على اآلخرين بدرجـة     عدد من مشكالت التصرف والتأث     : Moderate  متوسط -

  .متوسطة تقع بين الخفيف والشديد 
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العديد من المشكالت السلوكية من تلك المطلوبة لعمل التـشخيص   :  Severeدـشدي -
  ) .٩١، ١٩٩٤ ،  DSM-IV(كما أن مشكالت التصرف تسبب ضرراً كبيراً لآلخرين 
  :وهناك تصنيفات أخرى الضطرابات المسلك منها 

وهو اضطراب المسلك الذي يتضمن سـلوكاً ضـد   :  مقتصر على العائلة اضطراب مسلك  -١
ويقتصر فيه السلوك   ) . وليس مجرد سلوك معارض أو متحد أو مزعج         ( اجتماعي عدواني   

غير الطبيعي على المنزل أو التفاعالت مع أعضاء األسرة المركزية أو المعاشـرين للطفـل               
مسلك ذو داللة خارج إطـار العائلـة وأن         ويتطلب التشخيص أال يكون هناك اضطراب في ال       

  . تكون عالقات الطفل االجتماعية خارج إطار العائلة في النطاق الطبيعي 
يتميز هذا النوع من اضطراب المـسلك فـي          : اضطراب المسلك غير المتوافق اجتماعياً    -٢

كونه يربط بين سلوك غير اجتماعي أو عدواني مستمر وبين اضـطراب دال ومنتـشر فـي         
وغالباً ما ينتشر االضـطراب عبـر عديـد مـن           . قات الطفل الفرد مع األطفال اآلخرين     عال

  . المواقف ولكن قد يكون أقصر وضوحاً في المدرسة
 هو اضطراب مسلك يتضمن سـلوكاً ضـد اجتمـاعي           :ًاضطراب مسلك متوافق اجتماعيا   -٣

المزعجـة ،  وعدواني مستمر وليس مجرد مجموعة من السلوكيات المعارضة والمتحديـة و          
وتتكون مجموعة األقران من الصغار     . يحدث في األفراد جيدي التكيف مع مجموعة أقرانهم         

المتورطين في نشاطات منحرفة أو من مجموعة أقران غير منحرفة ويمارس الطفل سـلوكه         
االضطرابات المختلطة في   : وهناك مجموعة أخرى وهي     . ضد االجتماعي خارج هذا اإلطار      

فعاالت ، وتتميز هذه المجموعة من االضطرابات بالجمع بين سلوك عـدواني أو  المسلك واالن 
ضد اجتماعي أو تحدي مستمر وبين أعراض شديدة من االكتئاب أو قلق أو مضايقات أخرى               

  ) .٢٧٢-٢٦٧، ١٩٩٢ ، ICD-10( ،و) ٦٣٦-٦٣٣، ١٩٩٨عكاشة ،(في المشاعر 
زمالت ، وتظهر من خـالل مثـل هـذه       من خالل تحليل ال   )  أ   -١٩٩٣(      ويرى أكينباخ   

ومن المحتمل بالنـسبة للمـراهقين      . التحليالت األساليب العدوانية والجانحة من األعراض       
ذوى االضطراب السلوكي العدواني أن يقوموا بالعراك وتحطـيم الممتلكـات، وأن يظهـروا              

راهقون الجـانحون  القسوة في معامالتهم سواء مع األفراد اآلخرين أو مع الحيوانات، أما الم   
  . فيقومون بالسرقة والهروب من المنزل، والكذب، وإشعال الحرائق، والهروب من المدرسة 

أساليب أخرى لتصنيف األساليب الفرعية لالضطراب السلوكي ) ١٩٩١(      ويقترح دودج 
م على السلوك العدواني ، ويرى أن هناك وعند األطفال ، ويركز في تصنيفه الذي يق

ن أساسيين للعدوان التفاعلي األسلوب األول الذي يحدث كاستجابة لآلخرين أو ما أسلوبي
ن ، أما األسلوب الثاني فيتمثل في العدوان الوسيلي الموجه لتحقيق ويفعله هؤالء اآلخر
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ويرى داي . هدف ما ، أي الذي يتم اتخاذه كأسلوب أساسي أو أولي لتحقيق هدف معين 
) الوسيلي(الذين يصدر عنهم العدوان من األسلوب الثاني أن األطفال ) ١٩٩٢(وآخرون 

يتخذون من العدوان وسيلة لتحقيق أهداف معينة وذلك بالسيطرة على اآلخرين وإجبارهم 
     أما األطفال الذين يصدر عنهم العدوان من األسلوب األول . على فعل ما يريدونه منهم 

ك جزئياً بإدراك أن لآلخرين نوايا عدوانية فيكون من السهل إثارتهم، ويتم ذل) التفاعلي(
وقد كشفت نتائج الدراسة التي أجراها داي . ومن ثم تتسم االستجابة لهم بشكل عدواني

أن األقران والمعلمين يدركون المراهقين العدوانيين سواء من األسلوب ) ١٩٩٢(وآخرون 
ما بشكل مختلف، ويرون األول أي التفاعلي أو من األسلوب الثاني أي الوسيلي، أو كليه

أيضاً أنهم كمجموعات ثالث مستقلة يختلفون في قدرتهم على حل المشكالت بين الشخصية 
  ) ٧٣-٦٦، ٢٠٠٠كازدين ،(المختلفة 

  :  اقترحت وهي  فرعية مختلفة الضطرابات المسلكنماطأوهناك 
  ) .١٩٨٢باترسون ،(العدوان كعرض أولي مقابل السرقة  ×
كالكـذب ،   (مقابل السلوك غير الظـاهر      ) كالشجار(  للمجتمع   السلوك الظاهر المضاد   ×

  ) .١٩٨٥لوبر وآخرون ،( ، ) ١٩٩١لوبر وآخرون ،) . (والهروب
األعراض التي تظهر مبكراً في الطفولة مقابل األعراض التـي تظهـر متـأخراَ فـي       ×

  ) .٢٩١، ١٩٩٣ ، Kazdinكازدين (   عن.) ١٩٨٩باترسون وآخرون ،( المراهقة 
  

  نماط االضطراب السلوكي التي تهم الدراسة الحاليةبعض أ
  

v  العـــدوان :  
يعتبر السلوك العدواني أحد الخصائص التي يتصف بها كثير من األطفال المـضطربين              
سلوكياً وانفعالياً ، ومع أن العدوانية تعتبر سلوكاً مألوفاً في كل المجتمعات تقريبـاً ، إال أن                 

ا مقبول ومرغوب كالدفاع عن النفس والدفاع عن حقـوق          هناك درجات من العدوانية بعضه    
اآلخرين وغير ذلك ، وبعضها غير مقبول ويعتبر سلوكاً هداماً ومزعجاً في كثير من األحيان               

من هذا المنطلق فقد انصب اهتمام الباحثين على دراسة هذا السلوك ، وذلك ألن النتـائج                . 
ن النتائج المترتبة علـى نتـائج الـسلوكيات         المترتبة عليه تعد أكثر خطراً على المجتمع م       

  ) .  ١٨٥، ٢٠٠٠يحيى ، (األخرى التي يتصف بها األطفال المضطربون سلوكياً وانفعالياً
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ويمكن تعريف العدوان بأنه السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق األذى الشخصي بالغير، وقـد    
ــسياً   ــون األذى نف ــة    (يك ــض القيم ــة أو خف ــكل اإلهان ــى ش ــسمياً ) عل                      أو ج

  ) .  ٣٥٣، ١٩٨٩شيفر وميلمان،(
العدوان بأنه سلوك موجه ضد اآلخرين يكون القـصد         ) ٢٠١، ١٩٩٤(ويعرف الزغبي   

فالعدوان المباشر يمكن مالحظته بـسهوله      . منه إيذاء اآلخرين بشكل مباشر أو غير مباشر         
إيـذاء الحيوانـات ،     عند تالميذ المدارس على شكل مشاجرات وضرب بعضهم الـبعض ، و           

أما العدوان غير المباشر فيكون كامناً وغالباً ما يحدث من          . الخ  ....وتهديد بعضهم البعض    
قبل األطفال األذكياء حيث يتصفون بحبهم للمعارضة وإيذاء اآلخرين بسخريتهم مـنهم ، أو              

  .بتحريض اآلخرين للقيام بأعمال غير مرغوبة اجتماعياً 
في هذا الصدد أن العدوان غير المباشـر يكـون          ) ٨٩-٨٦، ١٩٩٤(ويذكر الشربيني   

عندما يفشل الطفل في توجيه العدوان مباشرة إلى مصدره األصلي خوفاً من العقاب أو نتيجة            
  .الشعور بعدم الندية فيحوله إلى شئ أو شخص آخر تربطه صلة بالمصدر األصلي

  ،ل إخراج اللسان أو البصاقمثارات عدوان تعبيرياً أو إشارياً ويستخدم فيه اإلشوقد يكون ال
عدواناً جمعياً ويوجه   ، أو   عدواناً فردياً ويوجه الطفل العدوان مستهدفاً إيذاء شخص بالذات        أو

 Bullyingالبلطجـة والتنمـر     ، أو   ضد ممتلكـاتهم   األطفال العدوان ضد شخص أو أكثر أو      
  .ويكون الطفل المهاجم لديه تلذذ بمشاهدة معاناة الضحية 

العدوان بأنه أي أذى مقصود يلحقه الطفل بنفسه أو         ) ٢٠٧، ١٩٨٧( حسين   ويعرف
باآلخرين سواء أكان هذا األذى بدنياً أو معنوياً ، مباشراً أو غير مباشر ، صريحاً أو ضمنياً                 

كما يدخل في نطاق هذا السلوك أيضاً أي تعد على األشـياء أو             . ، وسيطاً أو غاية في ذاته       
  .شكل مقصود سواء أكانت هذه األشياء ملكاً للفرد أو للغير المقتنيات الشخصية ب

  : على أساس محورين هما ) ١٩٧٨ ( Edmundsوقد صنفه ادموندز 
نـستخلص   ، ويمكن أن  ) مبادأة عدوانية  -عدوان موقفي (،  )عدوان وسيطي -عدوان عدائي (

ـ     ( عدوان وسيطي مبادئ    : ات للسلوك العدواني    فنيصمنها أربعة ت   تخدام كالـسرقة مـع اس
، )كإلحاق األذى ببرئ  (عدوان عدائي مبادئ    ،  )كالدفاع عن الملكية  ( عدوان موقفي   ،  )العنف

 ) .كإلحاق األذى بمهاجم (عدوان عدائي موقفي و

 :مجاالت العدوان حسب الجهة التي يوجه إليها العدوان) ١٩٦١  ( Seersوقد حدد سيرز
عـدوان  ،   ال يضر بمعايير المجتمـع     أي السلوك العدواني الذي   : عدوان مقبول اجتماعياً    

، العدوان الموجه لآلخـرين ، أي السلوك العدواني المرفوض من المجتمع   : مضاد للمجتمع 
ــذات  ــه لل ــدوان الموج ــ،  الع ــدوان ققل ــدوان ( الع ــوع الع ــن وق ــوف م )                        الخ
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ـ     ) ١٩٦٧(وقد صنف عبد الحميد     ). ١٩٧١سيرز وآخرون ،  (   :ىالـسلوك العـدواني إل
 التنـابز   -الـشتائم (عـدوان لفظـي     ،  )المسك ،الدفع،   مثل الضرب (عدوان بدني                 

 يعدوان حيـا ز   ،  )التخريب بكل أشكاله  (عدوان موجه نحو إتالف الممتلكات      ،  )باأللقاب  
يتمثل في بقية مظاهر الـسلوك      (عدوان غير مصنف    ، و )االستحواذ على ما يمتلكه الغير    (

  ) .٥٩، ١٩٩٣ويلي ،الشند)         (العدواني
السلوك العدواني أحد مظاهر السلوك االنحرافي      ) ١٤-١٣، ١٩٩١(ويعتبر رشوان   

اعتداء ،االعتداء البدني كالضرب والتشابك باأليدي   :الالتوافقي ويتمثل في المشاكل التالية      
 ، التخريب وذلك بقصد تدمير ممتلكات الغيـر       ، يلفظي مثل تبادل السباب والتنابز اللفظ     

 اد واإليحاء العكسي المنحرف مثل مخالفة األوامر والعصيان والمقاومـة واالنتقـام           العن
يتخذ بعض المظـاهر االنفعاليـة      وقد   ،واإلهانة والهروب من المدرسة والهجوم المؤجل     

مثل عدم القدرة من جانب الطفل في التحكم في سلوكه أثناء المواقف التي تتميز باإلثارة               
 .االنفعالية 

  :  يمكن أن تلحظ لدى األطفال ة أنواع من العدوانثالثوهناك 
العدوان الناتج عن االستفزاز حيث يستجيب الطفل في دفاع عن الذات ضد التصرفات             -١

  .العدوانية ألقرانه 
العدوان غير الناتج عن االستفزاز حيث يقوم الطفل بالمقاتلة بـشكل مـستمر لكـي               -٢

 . بالضرب ، أو اإلغاظة أو التسلط يسيطر على أقرانه أو يقوم بإزعاج األقران

العدوان المتفجر أو نوبات الغضب حيث يقوم الطفل في هذه الحالة بتحطيم األشـياء              -٣
في البيت عندما يـصبح عـصبياً ويبـدو لـو كـان ال يـستطيع أن يـضبط غـضبه                                    

  ) .٣٥١، ١٩٨٩شيفر ومليمان ،(
  :كما يلي ) ٨٤، ١٩٩٨(وقد السيد 

ويأخذ صورة العدوان المادي ويشمل االعتداء على اآلخرين        : ن نحو اآلخرين     العدوا -١
 .بالضرب والقذف واالعتداء على ممتلكاتهم 

ويشمل التحقير واإلقالل من شأن الغير وسب اآلخـرين وعمـل           :  العدوان المعنوي    -٢
 .ضوضاء أمام اآلخرين وتعمد مضايقة اآلخرين بأي وسيلة 

ويأخذ في الغالب الصورة المادية ويشمل التعـدي بالتخريـب           :  العدوان نحو البيئة   -٣
 .والتدمير للبيئة والممتلكات العامة بهدف إتالفها وعدم المحافظة عليها 

وهكذا نجد أن العدوان يأخذ تعريفات متعددة ولكنها تدور حول نفس الـدور ، ولـه                
رمزي ، ومـن حيـث   من حيث الشكل فهي إما عدوان جسدي أو لفظي أو         مختلفة  تصنيفات  
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 ومن حيث األسلوب فهـو  ،)ال اجتماعي (وإما غير مقبول    ) اجتماعي(قبوله فهو إما مرغوب     
عدوان مباشر أو غير مباشر ومن حيث النية فهو إما مقصود أو غير مقصود ، ومن حيـث                 

ومـن  ،) ناتج عن اسـتفزاز   (أو وسيلي   ) ناتج عن غير استفزاز   (الهدف منه فهو إما عدائي      
  .ة فهو إما موجه إما للذات أو لآلخرين أو الممتلكات حيث الجه

  :ه  ــــأسباب
شعور الطفل ببعض أوجه القصور العضوي كاإلعاقات الجسمية أو العقلية أو اإلصابة           •

باألمراض وتأخر النضج ، وما يؤدي إليه من مشاعر الغيرة والـنقص والرغبـة فـي                
ذنب واإلثم وتحويله إلـى الخـارج،       وكذلك الشعور بال  . التعويض الزائد وبصورة شاذة     

  ) .٣٣٦، ١٩٩٨القريطي ،(وتأخر النضج النفسي واالنحرافات السلوكية 
ضعف الضمير الخلقي وعدم تقدير المسئولية والرغبة في االنتقام ، ورغبة الطفل في              •

جذب االنتباه واستعراض قوته، و بحثاً عن الحماية للنفس النابع عـن الـشعور بعـدم                
دوان كدفاع، التوحد مع شخص عدواني يعايشه الطفل سواء كـان بالغـاً أو              األمان والع 

  طفالً أكبر منه، والتوحد مع الشخصيات الخرافية العدوانية في األفالم والمسلسالت 
  ) .١٣٦-١٣٥، ١٩٩١حموده ،(
تعرض الطفل ألزمات نفسية ومواقف وتجارب جديدة انفعالية وعاطفية، والصراعات           •

بوتة تدفع األطفال للعدوان، والرغبة في االستقالل عن الكبار والتحـرر           واالنفعاالت المك 
من السلطة التي تحول دون تحقيق رغباته وإشباع حاجاته ، والعقـاب الـذي يتوقعـه                

وعجز الطفل عن إقامة وتكوين عالقات اجتماعية أم عجزه عـن         الطفل نتيجة لعدوانيته،  
 ممنوعات أو محرمات أو أشياء يـصعب      التكيف االجتماعي ، والرغبة في الحصول على      

  ) .١٠٩، ١٩٨٦حسين ،(تحقيقها                     
الشعور بالفشل والحرمان  وله ثالث صور تسبب العدوان ، األولى عدوان كاستجابة              •

للتوتر الناشئ عن استمرار حاجة عضوية غير مشبعة ، والثانية عدوان يعقب الحيلولة             
و التضييق عليه ، والثالثة حرمان مؤد لعدوان نتيجة هجـوم       بين الطفل وما يرغب فيه أ     

وكذلك  شعور الطفل بالغضب حيث يوجـه الطفـل   . مصدر خارجي يسبب الشعور باأللم   
: غضبه إلى الهدم أو اإلتالف لبعض ما يحيط به والبعض يعاقب نفسه، العقاب الجـسدي      

ئ مسموح به من القـوي      إن عقاب الطفل جسدياً يدعم في ذهنه أن العدوان والقسوة ش          
  ).٩٠-٨٩، ١٩٩٤الشربيني،(إلى الضعيف 

تظهر الدراسات أن مزيجاً من التسيب في النظام واالتجاهات العدوانية لـدى اآلبـاء               •
يمكن أن ينتج أطفاالً عدوانيين جداً وضعيفي االنضباط ، فاالب المتسامح أكثر من الالزم              
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الفهم والذي يستخدم العقاب البدني القاسي      أو المهمل لطفله أو الذي ال يعطيه العطف أو          
             فقد يؤدي ذلـك إلـى العدوانيـة والتمـرد وعـدم تحمـل المـسئولية لـدى الطفـل                   

   .)٣٥٥، ١٩٨٩شيفر وميلمان،(
إلى بعض أسباب العدوان ومنها أسـاليب التنـشئة         ) ٣٣٦، ١٩٩٨(ويشير القريطي    •

ل والنبذ كاإلهمال والقسوة والعقاب البـدني       الوالديه والمعاملة المدرسية الخاطئة كالتدلي    
والمعنوي المستمر ، وغياب الرقابة األسرية والمدرسية ، واضـطراب الجـو األسـري         
وتفكك العالقات األسرية نتيجة انفصال الوالدين أو الشجار المستمر أو إهمـال الطفـل،              

 رضـا وسـعي     وتدهور الحالة االقتصادية والفقر وما يترتب على ذلك من حرمان وعدم          
مريض للثراء على حساب اآلخرين أو لتحقيق الذات بتدمير اآلخرين ، أقران الـسوء ،               
وضغوط وقت الفراغ ومشكالته ، وضغوط الدراسة وعدم كفاية النـشاطات المدرسـية             

  .التنفيسية واإلعالنية وعدم تنوعها ومالءمتها الهتمامات التالميذ وميولهم 
ج عن عدم قدرة الفرد على تلبية الـدافع مـن العوامـل             ويعد اإلحباط كنات  : اإلحباط   •

الرئيسة في العدوان ويرتبط ذلك بقوة السلوك المحيط ، وشدة العرقلة ، ومـدى تكـرار            
كذلك خبرات الشخص نفسه وقيمه األخالقية، و اتجاهات المجتمـع     .اإلحباطات وتراكمها   

  ) .١٢٨-١٢٧، ١٩٩٦العناني،(نحو العدوان تؤدي إلى تعلمه 
علم األبناء إلى تحقيق المطالب ال يتم إال باستخدام العدوان، وتذبذب السلطة الضابطة      ت •

داخل األسرة وعدم قدرة االبوين على تفسير األسباب التي من أجلها فرضت على األبناء              
قيود معينة، أو أن تحول البيئة المحيطة باألطفال دون ممارسة النشاط الـذي يرغبـون               

إصابة أحد الوالدين باألمراض النفسية ، الفقر االقتـصادي وكثـرة           باإلضافة إلى   .  فيه
عدوان أفراد األسرة واضطراب عالقة الطفل بأمه ونقص مستوى الذكاء وسـيطرة األم             
             وغياب االب فـي تربيـة األطفـال، كلهـا عوامـل تنمـي العـدوان عنـد األطفـال                   

  .) ٦٠-٥٩، ١٩٩٩مختار ،(
الطفل المنزلية أو المدرسية، شعور الطفل بكراهية الوالدين        وجود كبت دائم في حياة       •

له أو المعلمين أو الشعور بالغيرة، والتعليم المقصود للسلوك العدواني، وتقليد الـسلوك             
العدواني لدى اآلخرين وخاصة الوالدين والمدرسين، وحرمـان الطفـل مـن اإلرضـاء              

  ) .   ٩٠-٨٩، ١٩٨٤بنة و محفوظ ،دبا( العاطفي والحب والمساعدة والتقبل االجتماعي 
تحقيق القدرة وتأكيد الذات ، والحاجة إلى الحرية لكـي يكـون اإلنـسان مـسئوالً                   •

 .) ٢٩-٢٨، ١٩٨٧المغربي ،(
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v ـة ــــالسرقـ:  
ويقصد بها استحواذ الطفل على ما ليس له فيه حق ، وبإرادة منه ، وأحياناً 

له ، وعلى الرغم من أن السرقة عرض شائع باستغفال مالك الشيء المراد سرقته أو تضلي
في الطفولة إال أنه غير ظاهر بوضوح بسبب تردد اآلباء في اإلفصاح عن سرقات أطفالهم 

  ) .  ٢٥، ١٩٩٤الشربيني،(ومناقشتها كظاهرة 
وقد تقتصر سرقات األطفال في المراحل المبكرة على أشياء ضئيلة القيمة داخـل نطـاق               

 وأدواتهم ، وربما كان ذلك تعبيراً عن نقص اإلحـساس بحقـوق          المدرسة كأقالم الزمالء  
غير أن محكات الخطورة في السرقة      . الملكية أو كوسيلة لالنتقام من أحد هؤالء الزمالء         

كاضطراب هو تنوعها أو انتقالها إلى المنزل كسرقة بعض األشياء من المنزل واالنتقـال              
الثمينة ، أو ذات القيمة ، والتصرف فيهـا         من سرقة األشياء البسيطة إلى سرقة األشياء        

ويكون ذلك في هذه الحالة لتمويل نفقات الطفل والمراهـق          . بالبيع أو الرهن وغير ذلك      
كالتدخين أو تعـاطي    (، وغير المقبولة وغير المشروعة        )كالمأكل والمشرب (المشروعة  
 مراحلها عندما تتم    وتنتقل السرقة إلى أخطر   . أو اإلنفاق على أصدقاء السوء      ) المخدرات

من خالل االنضمام لآلخرين كعصابات السرقة والسطو علـى المنـازل أو الـسيارات أو               
وهو ما  . المحال التجارية ، والخطف ، والسرقة تحت تهديد السالح واالبتزاز وغير ذلك             

يدل على وجود اضطراب المسلك بصورة شديدة ويعتبر مؤشراً قوياً على احتمال تحـول              
  ).٢٦٩، ٢٠٠٠يوسف،( إلى اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع االضطراب

   :اــــأسبابھ 
 قد تكون األسباب مباشرة ظاهرة مثل السرقة لسد الرمق أو إشباع ميل أو عاطفة أو               •

هواية ، كميل األوالد لركوب الدراجة مثالً ، أو للتخلص من مأزق معين أو لرشـوة                
  .زمالئه ليقبلوه في جماعتهم 

 األسباب ال شعورية للسرقة تكونت نتيجة عالقة الطفل ببيئته مثل سـرقة              وقد تكون  •
فالسرقة تشعر الطفل أنـه  . االنتقام ، التعويض عن شعور بالنقص أو بسبب فقد العطف    

وقد تكون لكراهية الولد المستمرة لوالـده فتفـسر         . يستحوذ على شئ بدل هذا العطف       
يض للعطف المفقود أو على الدافعين مجتمعـين  السرقة على أنها انتقام أو على إنها تعو   

  ).         ٣٦٢-٣٦١، ١٩٨٢القوصي،(
 وتعتبر السرقة كفعل عدواني ، أو كوسيلة للبحث عن العقاب ، أو كوسيلة العتبـار                •

الذات ، أو كنوع من اإلثارة واستبدال لفعل جنسي ، أو  الرغبـة فـي إعطـاء رشـوة               
أو لتجنب سخريتهم، أو االنتقام من الوالـدين أو         لزمالئه بغية كسب عطفهم وتأييدهم ،       
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لشد انتباههم أو كثورة ضد سلطتهم ،أو نقص مستوى الـذكاء ، واإلحبـاط مـن قبـل                  
  ) .١٣٨-١٣٧، ١٩٩١حمودة، (المجتمع بسبب الفشل الدراسي

القدوة السيئة للطفل الذين يمارسون السرقة أمامهم ،  الغيرة وتدني درجة احتمـال               •
ط واإلغراء، أو التوتر الداخلي والصراع العقلي عند الطفل فيحاول الطفل           مواجهة اإلحبا 

استعادة االرتياح من خالل السرقة، المجالت البوليسية واألفـالم التليفزيونيـة والتـي             
تعرض ألشكال السرقة بشكل يثير اإلعجاب ، اإلخفاق الدراسي أو كإشباع انفعالي لطاقة             

  ). ١٨٥-١٨٤، ١٩٩٤الزغبي،( الطبيعي إلشباعها زائدة عند الطفل لم تجد المتنفس
تعويض رمزي لنقص خطير في حياة الطفـل كغيـاب الحـب االبـوي أو االهتمـام                  •

واالحترام والمودة،  بعض اآلباء يحصلون على أشكال متعددة من السعادة الالشـعورية             
من سوء تصرف طفلهم ، حيث تشبع السرقة بعض مشاعر التمـرد الكامنـة لـديهم ،                 

لطفل يشعر بذلك ويستثار كي يستمر في السرقة، االضطراب النفـسي عنـدما تكـون          وا
 من حالة مرضية معقدة مثل هوس السرقة حيث تتملك الفرد نوبـة تـوتر           اًالسرقة جزء 

شديدة قبل فعل السرقة وال تزول إال بعد اقتراف هذا الفعل،  الشعور بالخوف والتهديـد                
الذين يتورطون في السرقة نتيجة البتـزاز أشـخاص   كما في حاالت األطفال والمراهقين     

  ).٣٣١، ١٩٩٨القريطي،( آخرين أو االستسالم لغوايتهم وإغراءاتهم 
النشأة في محيط أفراد تكون السرقة فيه سلوكاً مقبوالً ونوع من القدرة والرجولـة،                 •

ء علـى  مخالطة أصدقاء السوء والسلوك الالسوي، الجو العائلي القلق وقلة رقابة اآلبـا    
   ).١٨٨-١٨٧، ١٩٩٧الخليدي ووهبي،(األبناء سلوكياً ودراسيا

ويالحظ أن المبالغة في تخبئة األشياء تغري الطفل بمحاولة الوصول إليها ، وإذا نجـح                •
الطفل في ذلك فإنه يشتق لذة كبرى من انتصاره على الكبار المحيطين به ثم تتكرر سرقاته           

ا عن طريق السرقة مثـل التـدخين ، أو الظهـور            ، ويتكرر تكوينه لعادات وميول يشبعه     
  ) .٣٦٥، ١٩٨٢القوصي،(االجتماعي ، أو اإلشباع الجنسي ، أو غير ذلك 

  
v  الكـــذب:  

الكذب هو إخبار اآلخرين بما يعرف الشخص أنه مخالف للحقيقة ، أو هو التزيين المتعمد              
نه غالباً ال يميز الحقيقـة  بقصد الغش والخداع ، وال يوجد ذلك في طفل الخامسة من العمر أل            

من الزيف ، ولديه نقص فهم بوجود القيمة النسبية فعل الكثير والقليل ولذا فإنه يـستخدمها                
  ).١٣٨، ١٩٩١حمودة،( استخداماً غير صحيح 



 ٨٣

 في صفة واحدة هـي عـدم األمانـة          ا من الكذب والغش والسرقة فيما بينه      ويشترك كلٌ 
قائق والسرقة تعني عدم األمانة إزاء ممتلكـات        فالكذب يعني عدم األمانة في وصف الح      

                اآلخــرين، بينمــا الغــش هــو عــدم األمانــة فــي القــول أو الفعــل بــشكل عــام
   ).٣٣٩، ١٩٨٢القوصي،(

  :هــــ أنواع    
ويعود ذلك لخصوبة خيال الطفـل، أو جهـل الطفـل بحقيقـة     : الكذب البريء غير المتعمد . أ

 على الطفل وعدم استطاعته التفرقة بين الحقيقة والخيال، أو األحـالم            الواقع، واختالط األمر  
  .والحقائق

  :    وأنواعه الكذب المتعمد. ب
وفيه يبالغ الطفل في وصف تجاربه وأحالمه وقدراتـه الخاصـة ،            : الكذب اإلدعائي  -١

  .  ليحدث لذة ونشوة عند سامعيه وليجعل نفسه مركز إعجابهم 
 وفيه يتهم الطفل غيره باتهامات يترتب عليها عقـابهم أو سـوء              :الكذب االنتقامي  -٢

ويعود هذا الكذب لشعور الطفل بـالغيرة أو       . سمعتهم أو ما شابه ذلك من أنواع االنتقام         
  .هعدم المساواة مع غير

وفيه يكذب الطفل خوفاً من العقوبة أو ليحتفظ لنفسه بامتياز خاص           : الكذب الدفاعي  -٣
  .ق ضاع منه هذا االمتياز ألنه لو قال الصد

ن يكـذبان  يوكثيرا ما يكون كذب الطفل راجعاً إلى تقليده لوالديه اللـذ       : كذب التقليد  -٤
  .عليه أو على غيره من الناس في كثير من المناسبات 

وفيه يكذب الطفل لمجرد السرور الناشـئ عـن تحـدي الـسلطة              : الكذب العنادي  -٥
ــت   ــصوصاً إذا كانـ ــه خـ ــة عليـ ــديدة الرقالمهيمنـ ــشـ ــضغط ابـ                                 ة والـ

  ) .٢١١-٢٠٩، ١٩٨٤نة ومحفوظ،ابدب( 
ن أو إلحـساسه    احيث يكذب الطفل لمضايقة والديه ، ألنهما متسلط        : الكذب الكيدي  -٦

  .أنه مظلوم ، أو لغيرته من اهتمام والديه بإخوته 
ـ      :  الكذب المرضي  -٧ ذي يـرتبط باضـطراب الـسلوك      وهو الكذب المتعمد المتقن وال

            المتضمن لسمات أخرى مضطربة مثـل الـسرقة والهـرب مـن البيـت أو المدرسـة                
  ).١٣٩-١٣٨، ١٩٩١حمودة ،( 
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   : لهـأسبابه وعوام  
الصرامة في المعاملة فقد يؤدي قلق الوالدين على أطفالهم والتشدد في تنشئتهم على  •

صدر عنهم ، تؤدي بالطفل للجوء إلى الكذب الصدق حيث يدققون في كل عبارة ت
و للمجتمع تأثير كبير في الطفل حيث . كمحاولة للظهور بالمظهر الذي يرغبه الوالدان 

يدرب أحياناً على المواربة  والنفاق االجتماعي وانتحال األعذار الواهية والنجاح 
وقد يكون . اجب بواسطتها وإسقاط الذنب على اآلخرين ، والهروب من المسئولية والو

الكذب للهرب من النتائج غير السارة أو لفشل الطفل في تحقيق النجاح وخوفاً من 
العقاب أو توقع وقوعه، أو الشعور بالنقص فيلجأ األطفال على الكذب تعويضاً عن 
عجزهم وقصورهم عن التوافق مع زمالئهم ورغبة في تأكيد ذواتهم، أو  تقليد سلوك 

لم الكذب من قدوة سيئة سواء في األسرة أو المدرسة أو المجتمع ، الراشدين فالطفل يتع
أو تحقيق غرض شخصي كالرغبة من االنتقام من اآلخرين وذلك بأن يتهم الطفل غيرة 

   .)١٩١-١٩٠، ١٩٩٤الزغبي،(باتهامات يترتب عليها عقابهم أو سوء سمعتهم 
ويكـون  : ، أو لصورة الذات      تجاه اآلخرين  اً عدواني اًويعتبر الكذب هنا تصرف   : العداء   •

ن ياعتماد االبـو  : قد قيل للطفل مراراً بأنه كاذب حتى أصبح مقتنعاً بذلك، أو لعدم الثقة              
أن ال يثقا بالطفل وال يصدقانه عندما يخبرهما بالحقيقة ، وبالتالي يفضل الطفل أن يكذب               

  ) .٤٥٥، ١٩٨٩شيفر، وميلمان ،( 
  
v  المشكالت الجنسية(التسيب الخلقي:(  

له أهمية بال جدال في حياة الفرد ويرتبط بسائر جوانب النمو النفسي جسمياً              الجنس
ويـساعد الفـضول   . وفسيولوجياً واجتماعياً وانفعالياً ، ويلون الجنس معظم سلوك المراهق       

الجنسي وشدة الشغف بالتعرف على حقيقة الحياة الجنسية وكثرة األسئلة إلى الكبـار ومـن     
. ويالحظ اإلكثار من األحاديث والقراءات الجنـسية  . لمراهقة من الرفاق   سبقوا إلى مرحلة ا   

ويالحظ أيضاً تلهف المراهقين إلى معرفة أخبار السلوك الجنسي لرفاقهم ويشاهد ذلك بصفة             
   ) . ٣٦٢، ١٩٩٥زهران،(خاصة في خلوات المراهقين وجلساتهم المغلقة 

ـ   ونظراً لمعاملة الزمالء للمسائل الجنسية كأنها      ر د سر عظيم فإنهم يميلون إلـى التن
           بها في إشاراتهم ، وأحاديثهم ، ونكـاتهم ، ورسـومهم فـي دورات الميـاه وغيـر ذلـك                   

وقد يحاول بعضهم اختالس النظر إلـى عـورات اآلخـرين فـي       ).٥٠١، ١٩٧٥القوصي،(
  .دورات المياه ، أو حتى مالمستها على سبيل المزاح أو الجد 
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مي يهتك األستار ، ويقتحم بقوة حياة أكثر األسر تحفظاً ليس مـن             وأمام عصر إعال  
سبيل للتعامل مع هذا الموضوع سوى الواقعية ، فال شك أن البرامج االباحية التي تقوم على                
سبيل الترفيه ال مسوغ لها ابداً ، ولكن إهمالنا لها واستسالمنا ألوهامنا بأننـا نـستطيع أن                 

 ، يفاقم المشكلة وال يحلها ، بل أن أوهامنا هذه ستكون مصدراً             نجنب أطفالنا ونحميهم منها   
  ) . ٢٦١، ١٩٩٧علوا ني،(من مصادر االنحراف والجنوح 

وتتبارى وسائل اإلعالم في ذلك من تلفزيون ، وفيـديو ، وإنترنـت ، ومجـالت ،                  
صة  في أي وقت من اليوم وخا      اإلباحيةوقد تعرض هذه المواد     .  ، وكتب مثيرة   إباحيةوصور  

في وقت متأخر من الليل ، ويخل ذلك بمواعيد النوم لدى الطالب ، ويصعب استيقاظهم فـي                 
الصباح للمدرسة، ويتبع ذلك عدم انتظامهم والتزامهم بالمواعيد المدرسية ،وعـدم القـدرة             

وهكـذا  . على التركيز في الحصص الدراسية ، ومن ثم تدني مستواهم الدراسي والتحصيلي           
ب باشتقاق متعتهم من خالل هذه المواد الهابطة ، وتصبح الدراسـة عبئـاً              يبدأ هؤالء الطال  

  . ثقيالً على كواهلهم ، ومصدراً للشعور بالتعاسة والفشل 
. وقد يتجه األبناء إلى أدعياء المعرفة من غير أهل العلم والثقة واألخالق والضمير              

ـ          ب أو الخبـرات الحقيقيـة      والنتيجة المؤسفة هي المعلومات الخاطئة والوقوع فـي التجري
والشعور باإلثم والخطيئة واالشمئزاز والخوف واالستغراق في أحـالم اليقظـة واالنحـراف            

  ) .  ٤٤٢، ١٩٩٥زهران،( الجنسي واالضطراب النفسي
  : وتكتسب التربية الجنسية في وقتنا الراهن أهمية قصوى لألسباب التالية 

q  المعيشة في الحياة المعاصرة اختالف طبيعة العالقات االجتماعية وطبيعة.  
q  الثورة اإلعالمية المعاصرة وتداخل الثقافات.  
q  اتساع اآلفاق العلمية التي تفرض تزويد النشء الجديد بالمعارف في سن مبكرة.  
q  ضرورة مواجهة آفات العصر المرضية وأهمية البناء الجسدي السليم.  
q  ضرورة مواجهة المفاهيم السقيمة والمشوهة.  
q  المربين بتأمين الظروف المعيشية إلى درجة إهمال التربية األخالقية انشغال.  
q  ٢٨٢، ١٩٩٧علوان،( تداعي القيم األسرية في ظل الفاقة والتخلف والتشتت. (  

  :أسبــــابه 
البلوغ الجنسي وما يصاحبه من سوء توافق ونقص في المعلومات واالنزعاج والقلق             •

  .ائها والمخاوف ونقص التربية الجنسية وأخط
أسباب نفسية مثل الصراع بين الدوافع والغرائز ، وبين المعايير االجتماعية والقـيم              •

الخلقية وبين الرغبة الجنسية وموانع االتـصال الجنـسي، الكبـت، واخفـاق الكبـت،               
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واستحالة اإلعالء، والنكوص االنفعالي، والخبرات السيئة والـصادمة، والعـادات غيـر           
لذة والسعادة في الحياة مما يدفع الفرد إلى الجنس كمـصدر           الصحية، ونقص الشعور بال   

  . ةللذ
األسباب البيئية والثقافية المرضية ، واضطراب التنشئة االجتماعية في األسرة وفـي             •

المجتمع،  والصحبة السيئة ، وسوء األحوال االقتصادية ، ووفرة المثيـرات الجنـسية              
  ) .٤٩٠، ١٩٩٥زهران،(  والضالل

  
v كل منيقصد بهعدم النظام و :   

ويتضمن ذلك عدم االلتزام بالحصص الدراسية أو محاولة         :عدم االنضباط المدرسي   -١
التشويش على الزمالء أثنائها ، كذلك يتضمن عدم التأخر عن مواعيد الـدوام المدرسـي أو       

  .الهرب من المدرسة أو حتى عدم دخولها أو الغياب دون إذن 
البيت سواء بالخروج من البيت دون إخبار أحـد رغـم            في   :عدم االلتزام باالنضباط   -٢

وسـوف  .تحذيرات الوالدين المتكررة ، أو التأخر في العودة للمنزل ، أو حتى الهرب منـه                
لبعض هذه السلوكيات وأهمها وهـو الهـروب مـن    ) إن شاء اهللا (نعرض في الفقرة التالية     

  . المدرسة ، والهروب من المنزل 
v الهروب من المدرسة :  
يقصد بذلك الحالة التي يتعمد فيها الطفل ويتغيب عن المدرسة دون عذر قـانوني ،   و

والهارب من المدرسة ال يذهب عادة إلى       . ودون موافقة االبوين أو المسئولين في المدرسة        
البيت حتى يحين الموعد المعتاد لذهابه ، وهكذا فإن الوالدين ال يالحظان تغيبه عن المدرسة               

 بحيث أصبح الطفل يتغيب عدة أيام في الشهر تعتبـر          باطرادرب من المدرسة    وإذا تكرر اله  .
وتقترن كثرة التغيب عن المدرسة بانخفاض العالمـات ، وزيـادة           . رة  يالمشكلة مشكلة خط  

  ) .٤٩٢، ١٩٨٩شيفر وميلمان ،(احتمال الجنوح 
  :أسبابــــه 

عـدم شـعور    ، و جه عام   اتجاهات اآلباء السالبة نحو المدرسة والمدرس والتعليم بو        -
،و عدم تشويق المدرسة لعملية التعليم وعدم مالءمة المناهج لذلك           ، و    الطفل بأهمية التعليم  

إسقاط اآلبـاء طموحـاتهم علـى    ، وتشبع الجو المدرسي بالمشكالت االنفعالية واالجتماعية  
فـل عـن جـو      تشجيع الزمالء على الهرب للذهاب إلى أماكن الترفيه ، يبتعد الط          ، و   األبناء

  ) .١٦٢-١٦٠، ١٩٨٦حسين ،( المدرسة التي ال يرتاح فيه 
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 عدم مالءمة المنزل لالستذكار وانشغال االبن ببعض األعمال التي تشغله عن دروسـه              -   
عدم وجود قدر كاف من الرقابة والضبط في المدرسـة أو    ،و  لخالفات والتوتر في المنزل     ،وا

 المالئمة للطالب واالبن لالستمتاع بألوان األنـشطة        عدم إتاحة الفرصة   ،و من جانب الوالدين  
سوء العالقة بين المعلم والتلميذ ، واالتجاه العدائي بـين التلميـذ             ،و المختلفة تحت إشرافهم  

ليـة  ققـدرات الطفـل الع     ،و   استخدام أفراد األسرة كأداة تهديد لالبـن       ،و وأقرانه بالمدرسة 
  ) .٢٤٠-٢٣٤م ، ت ب ،فهي(المحدودة أو المتفوق أو إصابته بعاهة 

 صعوبات التحصيل ، فبسبب القلق المرتبط بالواجبات المدرسية التي يجدها الطفـل             -  
ويؤدي ذلك إلى تشكيل دائرة مفرغة ، إذ أن التغيب          . صعبة ، فإنه يتغيب عن المدرسة       

يؤدي إلى مزيد من الضعف التحصيلي الذي يؤدي بدوره إلى مزيد من التغيب ، ويعاني                
 فيما بعد من النبذ من زمالئه وأن عمره بسبب الرسوب يصبح أكبر من أعمـارهم         الطفل

يهرب بعض األطفال من المدرسة بسبب خوفهم من العنف منها أو ألنهم يـذهبون              وقد  .
إال أن الطفل الذي يكثر من التغيب عن المدرسة غالباً ما يكـون             . باحثين عن المغامرة    

  ) .٤٩٣-٤٩٢، ١٩٨٩شيفر وميلمان ،(  عن المتعة هارباً من أمر ما أكثر منه باحثاً
v الهروب من المنزل:  

 أو ولي أمـره قبـل أن يحـين الموعـد            هيعني ذلك ترك الطفل لمنزل والدي     
ومعظـم الـذين     ) .٤٨١، ١٩٨٩شـيفر وميلمـان ،    ( المناسب المتفق عليه لذلك     

نفد نقـودهم   يهربون من منازلهم عادة يتجولون عير بعيد عن منازلهم ، أو عندما ت            
فإنهم يعودون بالرغم من أنهم يكررونها ثانية عند حدوث موقف غير مريح لهم في              
المنزل ، وبعض األطفال الذين يتأخرون كثيراً خارج البيت قد يسرقون ليظلوا بعيدين          

  ) .١٣٩، ١٩٩١حمودة ،(عن البيت فترة أطول 
  :أسبابــــه 

بالحرمـان مـن     شعور الطفل أو   المغامرة   رغبة الطفل في اكتشاف البيئة المحيطة وحب       -
قسوة الوالـدين بـسبب سـوء عالقـتهم         أو  أشياء يستمتع بها أطفال آخرون في مثل سنه         

 ) .١٣٧-١٣٦، ١٩٩٤الشربيني ،(عدم انتباه الوالدين لالبناء وإهمالهم أو بعضهم البعض 
داً الخصائص الشخصية حيث يغلـب علـيهم أن يكونـوا أفـرا     ،و الصراعات األسرية    -

التهديد لالباء ويقصد بذلك خـوف      ،و  قهريين يتخذون قرارات سريعة دون تخطيط كاف        
اآلباء من تهديد ابنائهم لهم بالهرب ، حيث يـستخدم الهـرب كـسالح للـضغط علـى                  

محاولة المراهق إثبات أنه يستطيع أن يعيش معتمداً على مـوارده الخاصـة          ، و الوالدين
  ). ٤٨٣-٤٨١، ١٩٨٩شيفر وميلمان ،( من المنزل الطرد ،و الرغبة في االستقالل ،و
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v ديــاد والتحـالعن:  
 األطفال الذين يحالون إلى موجهين متخصصين لديهم عدم الطاعة كمشكلة           معظمإن  

 االب في الوقت الذي ينبغي أن يعمل        هوتعرف الطاعة أو اإلذعان بأنها عمل ما يطلب       . رئيسة
قات ويرفـضون االسـتجابة بـشكل إيجـابي         إن جميع األطفال يعصون في بعض األو       .فيه  

 و يصل سلوك العصيان ذروته في البداية في عمر           ، للقوانين المنطقية التي يفرضها االبوان    
السنتين ، ويتناقص بشكل طبيعي بعد ذلك ، ثم تظهر السلبية مرة أخـرى خـالل سـنوات                  

تعبير صحي من األنا    وينبغي أن ينظر إلى كمية معقولة من عدم الطاعة على أنه            . المراهقة  
  .المتطورة التي تسعى إلى االستقالل والتوجيه الذاتي 

  :وهي نادوهناك ثالثة أشكال رئيسة للع
  . أو يشكو ويتذمر من أن عليه أن يطيع امتثالهالمقاومة السلبية حيث يتأخر الطفل في  -١
لفظية أو لالنفجار حيث يكون الطفل مستعداً لتوجيه إساءة       " لن أفعل ذلك  "التحدي الظاهر    -٢

 في ثورة غضب للدفاع عن موقفة 
 العصيان الحاقد ويؤدي إلى قيام الطفل بعمل عكسي مـا يطلـب منـه تمامـاً                      أسلوب  -٣
 عنـد   انيـة ويعتبر العناد من بـين النزعـات العدو       ). ٤٠٥-٤٠٤، ١٩٨٩ن،شيفر وميلما (

اكـات خطيـرة لحقـوق       الوالدين ومن في مقـامهم دون انته       و سلبية وتمردا ضد   األطفال،  
اآلخرين، ويعتبر محصلة لتصادم رغبات وطموحات الـصغير، ورغبـات ونـواهي الكبـار              

  .وأوامرهم
   :أسبابـــه 

 ، التشبه بالكبار ورغبة الطفل في تأكيد ذاته ،واقتناع الكبار غير المتناسب مع الواقع  •
              تعزيز سلوك العناد، أورد فعل ضد اإلعتمادية والشعور بالعجز

  .)٥٢-٤٧، ١٩٩٤،الشربيني(
 عدم تهيئة الجو المناسب في األسرة لنمو  ،حاالت اإلحباط والتوتر والقلق لدى الطفل •

التذبذب في معاملة الطفل واضطراب سلوك الوالدين ، الطفل واضطرب سلوك الوالدين 
  ).١٣٠-١٢٨، ١٩٨٦،حسين(

 محاكـاة الطفـل البويـه فـي         ،م  النظام المتساهل أو القسوة المفرطة والنظام الصار       •
إهمـال  ،  تفضيل الوالدين أحد األبنـاء دون اآلخـرين       ،  اتجاهاتهما نحو السلطة والقانون   

  ).١٩٧-١٩٦، ١٩٩٤الزغبي،(الوالدين لدور االبوة 
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  سلك وأهميته ومآلهمانتشار اضطراب ال
وعينة  حسب المعايير المستخدمة  %١٤-٤سلك من متختلف معدالت انتشار اضطراب ال

  %٦-٢ وتقديرات المحافظين النتشار االضطراب تتراوح بين ،) ١٩٩٣كوهين ،( الدراسة 
 إلـى  ١:٤سلك بين الذكور أكثر من اإلناث بنسبة        موينتشر اضطراب ال   ) .١٩٩٥كازدين ،  ( 

الحــاالت المحولــة للعيــادات                 ٢\١-٣\١ سلك مــهــذا ويــشكل اضــطراب ال ، ١:١٢
  ) .١٣٣-١٣١، ٢٠٠٠ر،بروسنان وكا( 

ويعتبر االضطراب الوحيد من اضطرابات الطفولة والمراهقة األكثر تكلفة وذلك لثالثة       
  :)١٩٩٥،كازدينحسب (وهي أسباب 

حيث يمثل معدل النجـاح     ( ال يستجيب بشكل ملحوظ ألساليب العالج الفردية التقليدية         : أوالً  
  .%)٤٠-٢٠ألساليب العالج الروتينية بين

، والمـراهقين   ضئ للمر يسلك لديهم مآل س   الممن المراهقين مضطربي    %٦٠ حوالي   :ثانياً  
سلك المزمن يتحولون كبالغين لمجرمين ويطورون اضطرابات الشخـصية         مذوى اضطراب ال  
  . ومجموعة أخرى من المشاكل النفسية ،المضادة للمجتمع

ـ          : ثالثاً   ديهم تـاريخ الضـطراب     يتم انتقال هذا االضطراب عبر األجيال ، فالراشدون ممن ل
   ).١٣١، ٢٠٠٠،بروسنان وكار( سلك يربون أطفاالً ذوى مشاكل سلوكية بمعدل مرتفع مال

سلك والطرق الناجعة في عالجـه وذلـك        مومن األهمية بمكان تحديد تطور اضطراب ال        
  : منهالعدة أسباب

 المحتمـل أن    معاناة اليافع الذي يعاني االضطراب فعلي الرغم من أن أقل من نصفهم من             -
يستمروا بنفس األساليب السلوكية المضطربة ، فإن معظمهم يعانون مـن مـشاكل نفـسية               

 .واجتماعية في رشدهم 
 . يؤثر االضطراب علي اآلخرين كاألخوة واألقران، والوالدين والمدرسين، وحتى الغرباء -
 ،عدة جهـات   التكاليف المالية للعالج وكنتيجة آلثار السلوك المضطرب ويتضمن ذلك           -

الـصحة النفـسية، محـاكم األحـداث، تعلـيم خـاص، والخـدمات االجتماعيـة                                مثل
  ) .٢٧٨-٢٧٧ ،١٩٩٣،كازدين( 

وترى الباحثة أن أنه نتيجة لمعدل انتشار االضطراب المرتفع وخاصة بين الذكور وكذلك             
ذلك من اآلثار السلبية    نتيجة لتكاليفه الباهظة وعالقة الفرد غير السوية باآلخرين وغير          

  .المترتبة عليه، فقد كان لزاماً تناول الموضوع وبشكل جدي وبالدراسة
  
 

v  سلك المدوافع اضطراب:  
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ـ  الضـطراب ال   ى أهمية والتي تعـز    دوافعالإن أكثر      كـسون  حـسب (سلك هـي    م
Cusson، ١٩٨٣:(  
 .دوافع اقتصادية للحصول على البضائع أو النقود  .١
 . ارة والتحدي ولمواجهة األخطار أو لتخفيف الملل للحصول على المتعة واإلث .٢
لتحقيق الثقة بالنفس ، استحسان األقران وإعجابهم ، وللحصول علـى وضـع              .٣

 .ولزيادة شعبيته بين الناس ) مركز(اجتماعي 
 .إلثبات الذكورة والخشونة والشجاعة  .٤
 .لالستعراض والحصول على االنتباه  .٥
 ) .إيذاء شخص ما: مثال(حباط والقلق لتخفيف التوتر الناشئ عن الغضب واإل .٦
 .لألخذ بالثأر  .٧
للحصول على المتعة واإلثارة برؤية شخص ما يعاني أو خـائف ، أو ممارسـة                .٨

 .الضغط والقوة على شخص ما أو إيجاد إنسان مخطوط كضحية لديه 
 ) .الهروب من المدرسة أو الشرود: مثال(للهروب أو تجنب مواقف غير محببة  .٩

 ) .سوء استخدام العقاقير : مثال(تعة للحصول على م .١٠
 ) .٢٣٠، ١٩٩٣، Farrington فارنجتون ( اإلشباع الجنسي .١١
  

  العوامل المساعدة على حدوث االضطراب السلوكي
   :عوامل ترجع إلى الطفل ومنها: أوالً 

الحالة المزاجية للطفل وتتمثل في بعض السمات مثل مستويات النشاط ، واالستجابات  -
  . ، ونوعية الطباع ، والقابلية للتكييف االجتماعي االنفعالية

 المشكالت وأوجه القصور النفس عصبية وتؤثر على مجاالت القـدرات المختلفـة مثـل               -
  .الذكاء والعمليات المعرفية ، اللغة والكالم ، االندفاعية ، االنتباه ، 

سواء إلى حـد مـا ،        المستويات دون اإلكلينيكية لالضطراب السلوكي ويشير ذلك إلى الال         -
أن مستويات االضطراب الـسلوكي     ) ١٩٩١(ولوبر  ) ١٩٩١(وقد أوضحت دراسة فارنجتون   

  . دون اإلكلينيكي يمكنها التنبؤ باالضطراب السلوكي الالحق 
 األداء  ىاألداء األكاديمي للطفل ومستوى ذكائه ويرتبط القصور األكاديمي وانخفاض مستو         -

لوكي ، كما أنه يمكن من خالل االضطراب الـسلوكي التنبـؤ   الوظيفي للذكاء باالضطراب الس   
بالفــشل التــالي أو الالحــق فــي المدرســة وانخفــاض مــستوى التحــصيل الدراســي                  

   ).١١٣-١٠٩، ٢٠٠٠كازدين ،( 
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ربة إلى إيقاف الدراسة أو الطرد من المدرسة ،         طومن المحتمل أن تؤدي التصرفات المض      -
. حتـى تنفيـذه    كذلك تشمل التفكير في االنتحار أو محاوالت القيام بـه أو      . أو المشاجرات   

 فرط الحركة ، وقد يرتبط      /سلك بمستوى مرتفع باضطراب نقص االنتباه     مويقترن اضطراب ال  
اضطرابات التعلم ، اضطرابات القلق     : أيضاً بواحدة أو أكثر من االضطرابات النفسية التالية         

  ).٨٨-٨٧، ١٩٩٤، DSM -IV (ابات تناول العقاقير، اضطرابات المزاح ، اضطر
  

   :عوامل ترجع إلى الوالدين واألسرة: ثانياً 
خصائص الصحة النفسية للوالدين وخصوصاً : مثلخصائص الوالدين والعالقات األسرية  -

 الحسية وطرائق مادة للمجتمع والتي تؤثر على إدراكا تهضوجود االكتئاب أو الشخصية الم
 إن :ات بين الزوجين كالطالق واالنفصال بين الزوجينطضغوووجود . أطفالهم تفاعلهم مع

ات الزوجية على اتجاهات وتفاعالت الوالدين مع أطفالهم كانت تسجل طاآلثار السلبية للضغو
. ) ١٩٨٠ستراوس ،( ،) ١٩٩٤،أولري وأمري( بشكل مستمر في عينات غير إكلينيكية 

معدل أعلى من % ٨٧عدالت متدنية للرضا الزواجي لديهم كذلك يذكر اآلباء الذين يسجلون م
 ، واستخدام ةسوء معاملة الطفل ويرتبط الصراع الزواجي بعدم اتساق المعاملة الوالدي

 عن).١٩٨٩ان وآخرون ،نمستو( مرتفع للعقاب ، وتفسير أقل وتدعيم نادر لألطفال 
  ) .٣٠٧-٣٠٤، ١٩٩٥، ستراتون-وبستر(
 ،  ئـا ختلة تجعل الوالدين أقل تقبالً ألطفالهما ، بمعنى أن يكونا أقل دف           كما أن العالقات الم    -

وأقل عاطفة ، وأقل في مساندتهما االنفعالية لهم ، كما يقل القلق أيضاً في مثل هذه األسـر                  
  .قياساً باباء األطفال والمراهقين األسوياء 

عالقات بين أعضاء األسرة    وفيما يتعلق بمستوى العالقات األسرية نالحظ أن التواصل أو ال          -
تتسم بانخفاض مستوى المساندة ، وزيادة الجانب الـدفاعي فيهـا ، وانخفـاض مـستوى                
المشاركة في األنشطة بين أعضاء األسرة ، والسيادة والهيمنة الزائدة والواضحة من جانب             

ة وإضاف. عضو واحد من أعضاء األسرة ، وهي ما تمثل جميعاً سمات تميز مثل هذه األسر                
إلى ذلك فإن العالقة بين الوالدين تتسم بالعالقات الزوجية غيـر الـسعيدة والـصراع بـين              

  ).٢٧٩، ١٩٩٣ ،Kazdin كازدين ( الشخصي والعدوان 
  : عالقة الطفل بوالديه 

إن شعور الطفل بأنه يتمتع بكامل الرضا والعطف من ابويه مصدر راحتـه النفـسية    
ان لتقدم شخـصيته وسـيرها نحـو النمـو الـسليم      ومبعث طمأنينة ، وهما عامالن جوهري 

والسلوك السوي ، فال يكفي الطفل أن يوفر له الغذاء والنظافة فقط ، بل ينبغي إلـى جانـب               
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 أن نوفر له الطمأنينة النفسية التي سـيجدها مـن شـعوره             - إن لم يكن قبلهما    -هذا وذاك 
طفل هذا الشعور لجأ إلى التعبير      فإذا فقد ال  . باهتمام والديه به ، وعطفهما عليه وحبهما له         

  ) .٢٣٣ ت، بفهيم ، ( عن قلقه بالسلوك المنحرف الذي يظهر بصورة متعددة 
ويعزي األخصائيون النفسيون أسباب االضطراب السلوكي في المقام األول إلى عالقة           

 وقد أولت البحوث التجريبية العالقات األسرية ومدى تأثير الوالـدين علـى           . الطفل بوالديه   
الطفل أهمية كبرى ومن الواضح أن هذا التأثير يزداد من خالل النظر إلى العالقات والتعامل               

ولذلك فقـد وجـد أن األطفـال        . المتبادل بين الطفل ووالديه ، وتأثير كل منهما على اآلخر           
المضطربين سلوكياً يعانون مـن عـدم اتـساق وتماسـك فـي عالقـاتهم مـع والـديهم                                   

  ) .٣٣، ٢٠٠٠ى ،يحي(
إن أساليب وممارسات والدية معينة تتعلق بالنظام ، إضافة إلى االتجاهات ، تـرتبط              
باالضطراب السلوك لالبناء إذ من المحتمل بالنسبة للوالدين أن يتبعا أسـاليب وممارسـات              

ــاقض                      ــشذوذ، أو التن ــأ وال ــصراحة، أو الخط ــدم ال ــسوة، أو ع ــسم بالق ــة تت معين
  .)٢٧٩، ١٩٩٣ازدين ،ك(

   :التفاعل بين الطفل ووالديه
على الرغم من أن قسوة العقاب واالتساق فيه يعد مسئوالً عن السلوك العدواني كما              

ما ) ١٩٩١(، فإن هناك من األدلة كما يرى ايرون وآخرون          )١٩٩٢(ترسون وآخرون بايرى  
ـ    العقاب من جانب أحد الوالدين قد يكون استجابة ل        أن  يؤكد على     هعدوان الطفل أكثر من كون

يسبق هذا العدوان ويؤدي إليه حيث من المحتمل أن يستجيب الوالـدان للـسلوك المـزعج                
إلـى تفـاقم   لـه  والمنحرف من جانب الطفل ، ويؤديان في هذا اإلطار بتجاهلهما وإهمالهما      

  . من ثم سلوكه العدواني والسلوك المنحرف من جانبه 
 الطفل كجانب آخر من جوانب العالقة بين الوالـدين          كذلك فإن عملية اإلشراف على    

نه من األقل احتمـاالً     أ األخرى بشكل مستمر في االضطراب السلوكي إذا         هيوالطفل تنعكس   
بالنسبة لوالدي األطفال الجانحين أو الذين تصدر عنهم سلوكيات مضادة للمجتمع أن يقوموا             

وموا بعمل الترتيبات الالزمة للعناية بأطفالهم      بمراقبة األماكن التي يتواجد فيها أطفالهم أو يق       
وهناك عوامل أخرى تعكس اإلشـراف  . وتوفير الرعاية لهم حينما يغيبون عن المنزل مؤقتاً       

غير الجيد من جانب الوالدين على أطفالهما ، ومن ثم تمثل عوامـل مـساعدة لالضـطراب                 
ن التـي يمكـن لألطفـال أن        السلوكي تتضمن عدم وجود قواعد في المنزل تحدد تلك األماك         

 والوقت الذي يجب أن يعودوا فيه للمنزل ، وسماح الوالدين لألطفال بـالتجول              ،يذهبوا إليها 
  في الشوارع ، والقيام كذلك بالعديد من األنشطة المستقلة والتي ال يتم اإلشراف عليها 
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  ) . ١١٩-١١٨، ٢٠٠٠كازدين ،( 
مراهقين ، وإعطاء ردود فعل غير متـسقة        ويعتبر اإلشراف والمراقبة غير الفعالة لل     

لخرق القواعد االجتماعية ، والفشل في إعطاء التدعيم للسلوك االجتماعي ، كل ذلك يعتبـر               
ـ  والتي تضع المراهق ةمشاكل رئيسية في الممارسات الو الدي      ي خطـر تطـوير أسـاليب    ف

 ) .١٣٣، ٢٠٠٠،بروسنان وكار( السلوك الجانح على المدى البعيد
اإلذعـان  ( غيـر المتكيفـة      ةلرغم من أنه واضح أن أسلوب المعاملة الوالدي       وعلى ا 

يمثل عملية مزدوجة، فإنه لـيس واضـحاً        ) ةلألبناء، وعدم االتساق في االستجابات الوالدي     
تـأثيرات محتملـة    . ةإطالقا لماذا يدخل بعض اآلباء واحدة أو كالً من هذه المصائب الوالدي           

وقـد أشـارت    .  الوالدين أو النظام البيئي الذي يحتله الطرفان       يمكن أن نراها لدى الطفل أو     
مجموعة من الدراسات إلى أن األطفال مضطربي المسلك قد يثيرون أسلوب معاملة والديـه              

). ١٩٨٥باركلي وآخرون ،  (و،  )١٩٨٠أولز ، ( ،  )١٩٨٦أندرسون وآخرون ،  ( غير متكيف   
تكيفة هي نتيجة للضواغط على األم في        غير الم  ةبينما أشارت دراسات أخرى إلى أن الوالدي      

لحياة مثل مشاكل مساوئ الوضع االقتـصادي        لالنظام البيئي، ومنها بعض الظروف النوعية       
روبنــز ( ، )١٩٦٦روبنـز ، ( ، )١٩٨٦ لـوبر ، -لـوبر وســتمثار ( ، )١٩٨٢إمـري ، ( 
ـ وو( ، والعزلـة االجتماعيـة    )١٩٨٢امـري وآخـرون ،    ( وضغوط الزوجية    ،)١٩٦٦، ر ل
، كل ذلك يؤثر مباشرة مع بعض مكونات المعاملة الوالديه غير المتكيفـة عنـدما               )١٩٨٠،

وأخيراً فإن دراسات قليلة تشير إلى أن المعاملـة الوالديـه            .يكون الطفل مضطرب المسلك     
 وخاصة رؤيتها لألمور والتـي تـؤثر   –غير المتكيفة يمكن أن تكون بمثابة دالة لألم نفسها     

من طريقـة وتوقيـت      م بالنسبة لسلوك الطفل، وبالتالي تؤثر على كلٍ       بدورها على تكيف األ   
ـ ب وإذا كان السلوك الوالدي غير المتكيف يحدد       . االستجابة لما يقوله الطفل ويفعله       سلوك  ال

 ، فإن رؤية األم تلعب دوراً في تخفيف هـذه العمليـة             ءلطفل، والنظام البيئي الردي   ل الكريه
  ) .٥٧٦-٥٧٥ ،١٩٩٢سانبرج وولر ،(المرضية                 

  
   : عوامل ترجع إلى المدرسة: ثالثاً 

للمعلمين تأثير عظيم على الطالب من خالل تفاعلهم معهم، حيث يؤثر توقعات  
ها للطلبة، وكذلك التعزيز الذي يقدمونه لهم، وعدد مرات نالمعلمين على األسئلة التي يوجهو

المعلمون في بعض األحيان السلوكيات المضطربة أو  قد يسبب .التفاعل مع الطالب ونوعيته
يزيدون من حدتها ، ويحدث هذا عندما يدير المعلم غير المدرب الصف أو عندما ال يراعي 
الفروق الفردية فإن ذلك يؤدي إلى ظهور استجابات عدوانية محبطة واستجابة نحو المعلم 
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ر مناسبة لبعض األطفال ، وقد يلجأ بوية غيلتر البيئات اضوتعتبر بع. أو البيئة والمدرسة
   بعض الطلبة إلى القيام بالسلوكيات المضطربة لتغطية قضية أخرى مثل صعوبة التعلم

  .) ٣٤، ٢٠٠٠يحيى ، (
وحيث أن المدارس الحكومية فيها تنافس ومتطلبات أكاديمية غيـر مناسـبة لـتعلم          

األطفال قادرين على التعايش مع     مكثف ، أوتوقراطي ، وإثارة وقلة انتباه زائدين ، ليس كل            
. ويتفاعل األداء السلوكي والخبرة للطفل مع سلوكيات األصدقاء والمدرسـين            هذه المواقف 

وعندما يكون الطالب لديه اضطراب سلوكي وقليل من المهارات األكاديميـة واالجتماعيـة ،          
كوفمـان  ويـرى هاالهـان و    . فإنه سيحصل على اتجاهات سلبية من قبل رفاقه ومدرسـيه         

أن هناك خطر حقيقي في أن مثل هذا الطفل سيصبح محاطـاً بالتفاعـل الـسلبي                )  ١٩٨٢(
وأخيراً فإن بيئة المدرسة ربمـا      . بحيث يصبح مزعجاً ومنزعجاً من قبل المدرسين والرفاق         

تكافئ وتعزز السلوك غير السوي للطفل بواسطة االنتباه الخاص ، حتى لو كان هذا االنتبـاه           
فالطفل غير المقبول من قبل رفاقه وال يتلقى االنتباه ربما يميل للـشجار        . عقابالعبارة عن   

  ) . ٦٢-٢٠٠٠،٥٦يحيى ،(  حتى لو كان ذلك بالطرق السلبية همع رفاقه لجلب االنتباه ل
إن أساليب وممارسات والدية معينة تتعلق بالنظام، إضافة إلى االتجاهات، ترتبط باالضطراب            

إذ من المحتمل بالنسبة للوالدين أن يتبعا أساليب وممارسات معينـة تتـسم     السلوكي لالبناء   
   .)٢٧٩، ١٩٩٣كازدين،(  بالقسوة أو عدم الصرامة أو الخطأ والشذوذ أو التناقض

  
   :)المحيط ( عوامل ترجع إلى البيئة : رابعاً

بر تلعب البيئة دوراً كعامل خطر الحتمال حدوث اضطراب المسلك ، ومن أمثلة ذلك ك             
حجم األسرة ، االزدحام ، ظروف المسكن السيئة والعـيش علـى المعونـات االجتماعيـة ،      
وسوء اإلشراف الوالدي ، وتؤثر الضغوط ومساوئ الوضع االقتصادي واالجتمـاعي علـى             

أن هذه الظروف تـضغط بـدورها       ) ١٩٩١(ويري باترسون وآخرون  . استمرار االضطراب   
ات الحياة اليومية ، والنتيجة تظهـر       ط للتكيف مع ضغو   على الوالدين ، وتقلل درجة تحملهم     

 الوالد حيث يقوم الوالدان فيه بأساليب سلوكية تبقى وتزيد السلوك           –من خالل تفاعل الطفل     
  ) .٢٨٠، ١٩٩٣، كازدين ( المضاد للمجتمع والتفاعل العدواني 

ة كانضمام  كما أن بعض العوامل البيئية كسوء األحوال المعيشية تسبب تأثيرات سلبي          
الطفل مثالً إلى جماعة أقران عدوانية ومنحرفة أو تردي مستوى اإلشراف الوالـدي علـى               
الطفل أو كنتيجة لذلك نجد أن البعض قد يحمل سكيناً أو أداة حادة أو حتى مسدساً في بعض                  
 األحيان، حيث يعتبر حمل السالح في مثل هذه الحالة أمراً ضرورياً بالنسبة له حتى ال يتمكن               
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ويعد قبول مثل هذا التفسير مشكلة فـي حـد ذاتـه حيـث مـن               . اآلخرون من التنمر عليه   
 المعروف أن المـسافة التـي تفـصل بـين حمـل الـسالح واسـتخدامه ال تعـد كبيـرة                              

  ) .٤٣، ٢٠٠٠كازدين ،(
  
  :عوامل أخرى : خامسا

بكر للوالدين ، نقص ومن هذه العوامل التخلف العقلي ألحد الوالدين ، الزواج الم      
اهتمام الوالدين باألداء المدرسي للطفل ، ونقص مشاركة األسرة أو انخفاض مستوى 

كذلك تؤثر مشاهدة أفالم العنف في . مشاركة األسرة في القيام باألنشطة الدينية والترفيهية 
الل التليفزيون خالل مرحلة الطفولة والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة السلوك العدواني خ

  .مرحلتي المراهقة والرشد 
 إلى أن الضغوط الناتجـة      هفي نموذج )  ٣٠٣،  ١٩٩٠( وقد أشار  وبستر ستراتون    
شخصية ، أو عوامل الطفل تواجه الوالـدين بمواقـف     بين عن عوامل خارج األسرة ، عوامل     

ـ     . تتطلب مهارات تكيف      ةمدى تأثير هذه الضواغط سوف يؤثر جدياً على الوظـائف الوالدي
يقة تعاملهم مع أطفالهم ، ويعتمد ذلك على مستوى الصحة النفسية لالبـاء والمـصادر              وطر

م بهـا الوالـد   قيوطبقاً لما سبق فإن الطريقة التي ي. الشخصية كالدعم االجتماعي واألسري    
لضغط الممارسات الوالديـه وبالتـالي   االظروف الضاغطة سوف تحدد الدرجة التي يخل بها      

  .طر أن يطور األطفال اضطراب المسلك يحدد درجة التعرض لخ
على أي حال فإن إصابة أحد الوالدين أو كليهما باضطرابات سيكاترية إلضافة إلـى              
أساليب المعاملة الوالديه ، وسوء الحالة االقتصادية تعد من أهم العوامـل المـساعدة فـي                

   ).١٢٦، ٢٠٠٠كازدين ، ( حدوث االضطرابات السلوكية 
  
  
  
  
  
 
v قائية العوامل الو:  

أنه يمكن في سبيل تنظيم     ) ١٩٨٥ (ي، وجارمز )١٩٩٢ (يرى كل من فيريز وسميث    
النتائج التي كشفت عنها الدراسات التي أجريت في هذا المجال تصنيف تلـك العوامـل فـي       

  :ثالثة فئات عامة كالتالي 
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ـ               -١ د  مجموعة العوامل التي تتعلق بالسمات الشخصية للفرد والتي تبدأ منذ مرحلـة المه
وتستمر خالل مضمار النمو ، وتضم هذه المجموعة عدداً من العوامل مثل لـين الجانـب ،                 

 باآلخرين ، والتعامل معهم ، والشعور بالكفـاءة فـي المجـاالت المدرسـية               االختالطوحب  
  .المختلفة ، والتقدير المرتفع للذات 

الديه ، ومستوى تعليم     مجموعة العوامل التي تتعلق باألسرة ، وتضم أساليب الرعاية الو          -٢
  .الوالدين ، والكفاءة االجتماعية للوالدين 

مجموعة العوامل التي تتعلق بالمساندة أو الدعم الخاص ، وتضم الصداقة ، والعالقـات          -٣
 بالنـسبة شخص راشد له أهمية كبيرة       مع األقران والمساندة التي يحصل عليها الطفل من       

  .) ١٣٣-٢٠٠٠،١٢٦، كازدين( لذلك الطفل 
وهكذا وبعد هذا العرض لبعض دوافع وعوامل اضطراب المسلك والعوامل الوقائيـة              

. أمكن للباحثة رسم صورة واضحة لماهية اضطراب المسلك وأثر العديد من المتغيرات فيـه             
وحاولت الباحثة بشكل أساسي الربط بين هذا االضطراب وهذه المتغيرت، وخاصة مـا يهـم           

. ة بين أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باضـطراب المـسلك         الدراسة الحالية وهو العالق   
  .وأفادت الباحثةمن ذلك في تفسير نتائج الدراسة الحالية
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  . دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية وسمات الشخصية: أوالً
  المعاملة الوالدية والعدوان وبعض المتغيرات دراسات تناولت أساليب : ثانياً
  دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية والجنوح وبعض المتغيرات : ثالثاً
  . دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية والتوافق وبعض المتغيرات: رابعاً

  . دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية واالضطراب السلوكي: خامساً
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نعرض في هذا الفصل باذن اهللا تعالى بعض الدراسات الـسابقة التـي اسـتطاعت                 

وقد تم تصنيف هذه الدراسـات      . الباحثة الحصول عليها ذات الصلة بموضوع البحث الحالي       
حسب الموضوعات التي تناولتها من االبعد الى االقرب للموضوع قيد الدراسة ، ومن ثم تـم       

وتناولـت هـذه الدراسـات التنـشئة     . رها من القديم الى الحديث    ترتيبها حسب تاريخ صدو   
سمات الشخصية، العدوان، الجنوح، التوافق،     : االجتماعية بشكل أساسي في عالقتها بكل من      

  .االضطراب السلوكي وبعض المتغيرات
  

 :و سمات الشخصيةأساليب المعاملة الوالدية دراسات تناولت : أوالً
 ):١٩٧٩(فى محمد مصط، مياسا دراسة -١

تهدف الدراسة إلى بحث العالقة بين بعض االتجاهات التي يتبعها الوالدان في التنـشئة                   
كما يدركها األبناء وبين السمات الشخصية لهؤالء األبناء، كما يدرس العالقـة بـين هـذه                
االتجاهات الوالدية والمستوى االجتماعي االقتصادي لُألسـرة وأثـر ذلـك فـي شخـصية               

 أعمارهم مـا  يطالباً من طالب الصف الثالث اإلعداد     ) ١٥٠٠(كونت عينة البحث من     ت.الفرد
 االقتـصادي   -واستخدم الباحث مقياس المستوى االجتماعي    .سنة، ذكور فقط  ) ١٧-١٤(بين  

إعداد عبد السالم عبد الغفار، وابراهيم قشقوش، مقياس االتجاهات الوالدية فـي التنـشئة               
،اسـتفتاء  ) ويقيس ابعـاد التقبـل، التـسلط، التفرقـة     (ان  إعداد سيد صبحي، ومحمد الطح    

أعده للبيئة العربية سيد غنيم وعبد الـسالم        ) الكاتل(الشخصية للمرحلة اإلعدادية والثانوية     
 اتجاه التقبل الوالدي بسمات الشخصية اإليجابية       الى ارتباط  نتائج الدراسة أشارت  .عبد الغفار 

تجاهي التسلط والتفرقة الوالدي فيرتبطان بسمات الشخصية       ارتباطاً موجباً، أما ا   ) المرغوبة(
ابناء اُألسر ذات المستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع        ، كذلك فان     اإليجابية ارتباطاً سالباً  

يدركون الوالدين بأنهما اكثر اهتماماً وتقبالً لهم، وأقل فرضاً للقيود والضبط والتـسلط وأن              
سة العدل والمساواة، أكثر مـن ابنـاء اُألسـر ذات المـستوى        معاملة الوالدين لهم هي سيا    

 .االجتماعي االقتصادي المتوسط والمنخفض أيضاً
 ):١٩٨٠( فايزة يوسف ، دراسة عبد المجيد-٢

لى دراسة العالقة بين ابعاد التنشئة االجتماعية لالبناء وكل من السمات           إيهدف البحث           
أجريت الدراسة على عينـة مكونـة   .  لدى هؤالء األبناءالمزاجية والشخصية واتساع القيمة 

نتـائج   أشـارت  .طالبة من طالب المدارس الثانوية بالقـاهرة ) ٣١٧(طالب، و   ) ٣٢٧(من  
 عالقة سلبية بين أساليب المعاملة الوالدية التي تتسم باإلفراط في التقبـل   الى وجود  الدراسة



 ٩٩

ن ناحية أخرى، وبين سـمات الشخـصية        والتسامح من ناحية والتشدد والقسوة واإلهمال م      
د ارتباط سالب بين سمة الـسيطرة لـدى         ووج كذلك توصلت الى   السوية لدى الذكور واإلناث   

ـ  ، و )تقبل، التسامح، تشدد، وقـسوة    (األبناء الذكور بمعظم أساليب معاملة الوالدين        ط ا ارتب
 .ة لالبناء الذكورأسلوب التحكم الذي تتسم به معاملة الوالدين بسبعة من مقاييس الشخصي

 ):١٩٨٠( هناء ، دراسة المطلق -٣

حول اتجاهات األمهات نحو التنشئة االجتماعية ألطفالهم فـي المملكـة العربيـة                 وتدور  
السعودية، والتي هدف منها إلى دراسة االتجاهات الوالدية في معاملة األطفال ومـدى تعلـم        

أمـا سـعودية   ) ١٥٠( الدراسة مكونة من  األمهات في اتجاهاتهم نحو التنشئة، وكانت عينة      
) ٣-٢(سنة، وممن لـديهم     ) ٢٥(من مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط، بمتوسط عمري        

. أم أميـة  ) ٢٥( أم قـد عملـت جامعيـة،        ) ٧٥(أطفال فقط، وليس للزوج زوجة أخـرى        
شدي مقياس االتجاهات الوالدية، إعداد محمد إسماعيل ور       :استخدمت الباحثة األدوات اآلتية   

 األم  الـى أن نتائج الدراسـة  وأشارت .منصور، وقامت الباحثة بتقنينه على البيئة السعودية 
السعودية المتعلمة تميل على الخلو من االتجاهات غير السوية فـي التنـشئة االجتماعيـة               

تميل األم السعودية غير المتعلمة في هذه العينة إلى استخدام أساليب غير            ، في حين    ألطفالها
 )٠,٠١(توجد فروق دالة بين اتجاهاتهن في التنشئة عند مستوى          ، كذلك    في التنشئة    سوية

توجد فروق دالة بين اتجاهات األمهات نحو التسلط والحماية الزائدة وإثارة األلـم النفـسي،     
أي أنهـن كـن أقـل    ( ، والفرق لصالح األمهات المتعلمـات  )٠,٠٥( وكان مستوى الداللة   
وجد فروق دالـة إحـصائيا بـين األمهـات         ت ، بينما ال  )ليب في التنشئة  استخداماً لهذه األسا  

 ). ١٢٧، ١٩٩٤عبود، ( المتعلمات وغير المتعلمات في اتجاهات القوة واإلهمال والتذبذب

 ):١٩٨٣(سميحة ، دراسة نصر -٤

تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين بعض االتجاهات الوالدية في التنـشئة كمـا                    
) ٢٦٨(طالبـة و   ) ٣٧(بلغت عينة الدراسة مكونة من       . األبناء وبين عدوانية األبناء    يدركها

من سبع مدارس حكومية، أعمـارهم  ) العلمي واألدبي(طالباً من طالب الصف الثاني الثانوي       
سنة، استخدمت الباحثة استبيان االتجاهات الوالديـة فـي التنـشئة إعـداد       ) ١٨-١٥(بين  

 إعداد أيزنك وترجمة الباحثـة، البيانـات     -صالبة التفكير ومرونته  مصطفى مياسا، استبيان    
 توصلت الدراسة   .الشخصية عن الطالب والطالبة إعداد نجيب اسكندر وعماد الدين إسماعيل         

هناك ارتباط سالب بين العدوان والتقبل، وارتباط موجب بـين العـدوان            : الى النتائج التالية  
يوجد ارتباط سالب بين أساليب المعاملة الوالديـة التـي           ،والنبذ والتفرقة والتشدد والتسلط   

تتسم باإلفراط في التقبل والتسامح من ناحية والتشدد والتسلط والتفرقة من ناحيـة أخـرى               



 ١٠٠

توجد عالقة بين مستوى العدوانية وبين المستوى       ،  وبين سمات السوية لالبناء من الجنسين     
الجنسين في العدوانية حيث كان الذكور أكثر       هناك فروق بين    ،  االقتصادي االجتماعي لألسرة  

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين العدوانية وتأكيد الذات وهذا يعنـي أن        ،  عدوانية من اإلناث  
كلما زاد العدوان زاد تأثير الذات وكلما قل العدوان قل تأكيد الذات وأصبح الفرد يشعر بنمو                 

 .ذاته وأنه ليس في حاجة إلى تأكيد ذاته

  ):١٩٨٧(اسة إليا در -٥
تهدف الدراسة إلى معرفة االتجاهات الوالدية نحو تربية الطفل لدى األمهات المكسيكيات                

مجموعة األمهات الالتـي مـر علـى        ) أ(قسمت عينة الدراسة الى مجموعتين      . األمريكيات
مجموعة األمهات الالتـي مـر علـى        ) ب( أم،) ٥٤(تعليمهن عشر سنوات أو أقل وعددهم       

مقيـاس  : واستخدمت األدوات التاليـة . أم) ٥٨(مهن إحدى عشرة سنة أو أكثر وعددهم  تعلي
نتـائج  وقد أشـارت    . واستبيان معلومات األمهات   )PAAT(االتجاهات لالباء والمدرسين،    

سنة أو أكثر كانـت اتجاهـاتهن   ) ١١(   األمهات الالتي كانت مدة تعليمهن    الى أن    الدراسة
سنوات أو  ) ١٠(جابية ودافعية من األمهات الالتي مر على تعليمهن         نحو تربية الطفل أكثر إي    

. األمهات األكثر تعليماً واألكثر دخالً يملن أن يكون أطفالهن أكثر تحرراً واسـتقالالً            ، وأن   أقل
 .)٦٤- ٦٣، ١٩٩٥شوكت، (

 ):١٩٨٧(ممدوحة محمد ، دراسة سالمة -٦

م، حجم األسرة، والمـستوى االجتمـاعي   هدف الدراسة إلى بيان أثر المتغيرات عمل األ           ت
تكونت عينـة الدراسـة مـن        .الرفض الوالدي /واالقتصادي على مدى إدراك األبناء للقبول       

اسـتخدمت هـذه الدراسـة       .بألطفلة من أسر يشترط فيها وجـود ا       ) ٥٢(طفالً، و   ) ٥٧(
اعي لألسـرة   االجتم/ الرفض الوالدي للصغار، المستوى االقتصادي      / استبيان رونر للقبول    

 توجـد فـروق بـين    :توصلت الدراسة الى النتائج التالية.إعداد كمال دسوقي ومحمد بيومي 
أطفال األسر كبيرة الحجم عند مقارنتها لكل من أطفال األسر صغيرة الحجم وأطفـال األسـر              
المتوسطة الحجم في درجات إدراك األطفال للرفض من قبل األم أو االب لصالح أطفال األسر               

ق دالة إلى جانب مجموعتي األسر ذات المستوى االجتمـاعي          و توجد فر  ، كذلك ة الحجم كبير
االقتصادي المنخفضة ودون المتوسط مقارنة بمجمـوعتي أطفـال األسـر ذات المـستوى              
المتوسط والمرتفع في درجات إدراك الرفض، من قبل األم أو االب، ولم تكن الفـروق دالـة           

 المستوى عند مقارنتهـا بـدرجات أطفـال األسـر ذات           بين درجات أطفال األسر المتوسطة    
  .المستوى المرتفع في إدراكهم لقبول أو رفض األم أو االب

  
  



 ١٠١

 ):١٩٨٧(يعقوب ، دراسة األسطل -٧

تهدف الدراسة إلى معرفة الفروق بـين طـالب وطالبـات الجامعـة اإلسـالمية بغـزة            
بين االتجاهات الوالدية فـي التنـشئة       ومجموعاتهم الفرعية المختلفة في العالقة ومكوناتها       

 طالـب  ١٢٨طبقت الدراسة على مجموعة من المفحوصين قوامهـا        .االجتماعية والشخصية 
 سنة ، وتتكـون     ٢٣-٢١وطالبة من الجامعة اإلسالمية بقطاع غزة ، تتراوح أعمارهم بين           

المقـاييس  استخدم الباحـث  .  العينة من المواطنين من الجنسين ومن الالجئين من الجنسين  
اختبـار آراء   اختبار الشخصية االسقاطي الجمعي، اختبار الشخصية المتعدد األوجه، و:اآلتية

توجد ارتباطات دالة إحصائيا :  توصلت الدراسة الى النتائج التالية  .األبناء في معاملة والديهم   
ن سـمات  بين أساليب التنشئة االجتماعية الوالدية كما يدركها كل من الذكور واإلنـاث وبـي        

يختلف ارتباط إدراك أسلوب تنشئة ما لدى األم بسمات شخصية األبنـاء            ، و الشخصية لديهم 
، )ذكـور وإنـاث   (من ارتباط نفس األسلوب لدى االب بسمات شخصية األبناء          " ذكور وإناث "

ترتبط أساليب التنشئة السوية ارتباطا موجبا بسمات الشخصية السوية لـدى األبنـاء             كذلك  
 .أساليب التنشئة غير السوية ارتباطا موجبا بسمات الشخصية غير السويةبينما ترتبط 

  ):١٩٨٩( ممدوحة محمد ، دراسة سالمة -٨

هدف إلى الوقوف على ما لحجم األسرة في حد ذاته من عالقة بكـل مـن االعتماديـة                      ت
عمـارهم  طفال وطفلة، تتراوح أ   ) ١٤٤(والعدوانية لدى األطفال، وقد كانت العينة مكونة من         

سنة، وهم تالميذ بمدرستين حكوميتين بمدينة الزقازيق بالـصفوف الرابـع            )١٣-١٠(بين  
، واألطفال يعيشون جميعاً فـي      )١٩٨٩(والخامس والسادس االبتدائي، وقت إجراء الدراسة       

كنف والديهم، وليس بينهم من انفصل والدهم بالطالق أو من وفي أحد والـديهم أو كالهمـا         
أطفـال  ) ٩-١(وقد تراوح عدد األبناء في أسر أفراد العينة ما بين       ). الحاالتاستبعدت هذه   (

طفل ينتمـون إلـى     ) ٦٧(،  ) أطفال فأكثر  ٥(طفل ينتمون إلى أسر كبيرة العدد       ) ٦٢( منهم  
اسـتخدمت  . طفل ينتمون إلى أسر صغيرة العـدد      ) ١٦(أطفال،  ) ٤-٣(أسر متوسطة العدد    

وقـد  .طفال، واستمارة جمع بيانات وهي إعداد الباحثـة    الدراسة مقياس تقدير الشخصية لأل    
وبين ) بزيادة عدد األبناء  ( أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة واضحة بين حجم األسرة           

 ). ١٠٨ –١٩٩٤،١٠٧عبود،( عن.االعتمادية والعدوانية كخصائص لشخصية األبناء

 ):١٩٩٢(هناء محمد جبر ، دراسة آل ثاني -٩

ة العالقة بين المناخ اُألسري كما تدركه مجموعة طالبات المرحلة          معرفإلى  ة الدراس يهدف    
تكونت عينة الدراسـة    . الثانوية في دولة قطر وبعض سمات الشخصية لدى هؤالء الطالبات         

بمدارس قطر، أعمارهم مـا بـين       ) علمي و أدبي  (طالبة بالصف الثالث الثانوي     ) ٣٠٠(من  



 ١٠٢

مقياس العالقات اُألسرية إعـداد فتحـي  عبـد          : تاليةاستخدمت األدوات ال   .سنة) ٢٤-١٦(
الرحيم وحامد الفقي، ومقياس الشخصية لثورنديك إعداد الباحثة، مقياس رتر للتوافق إعداد            

تختلف  : الى ما يلي   نتائج الدراسة أشارت  .صفاء األعسر، استمارة بيانات حالة إعداد الباحثة      
العالقات (مناخهم اُألسري بمتغيراته المختلفة     سمات شخصية أفراد العينة باختالف إدراكهم ل      

ظهرت فروق دالـة إحـصائيا      ، و )اُألسرية، االهتمام بالنمو الشخصي للفرد، التنظيم والضبط      
بين متوسطات المرتفعات والمنخفضان في بعدي صراع التفاعل واالستقالل فـي كـل مـن               

ة لدى أفراد العينـة فـي       تختلف سمات الشخصي  ، كذلك   االبتهاج وتحمل المسؤولية والتوافق   
اُألسر التي يميل مناخها إلى السواء عن سمات الشخصية لدى أفراد العينة في اُألسر األقـل                
سوءا حيث ظهرت فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في الميـل االجتمـاعي واإلقـدام                

 لدى أفراد   يختلف المناخ اُألسري  ، و واالبتهاج والهدوء االنفعالي وتحمل المسؤولية والتوافق     
العينة التي تميل إلى التوافق عن أفراد العينة األقل توافقاً في التماسك والصراع واالستقالل              
والتوجه نحو التحصيل واإلنجاز والتوجيه العقلي والثقافي والتوجيـه الترويحـي اإليجـابي           

ات اُألسرية   فروق دالة في المتغير    ، وقد وجدت  والتوجيه نحو القيم الدينية والخلقية والتنظيم     
، طالبة في التوافق حسب مقياس روتر     ) ٢٠(طالبة وأقل   ) ٢٠(وسمات الشخصية لدى أعلى     

ال توجد فروق دالة في اُألسر كبيرة الحجم وصغيرة الحجم في المتغيرات اُألسـرية أو               بينما  
 .سمات الشخصية

 ):١٩٩٣(سمير ، دراسة خطاب -١٠

طبقت الدراسة علـى   . وعالقتها بسمات الشخصيةتباين أساليب التنشئة الوالدية      تبحث  
األدوات  .مـن طـالب جامعـة عـين شـمس     )  أنثـى ٧٥ ذكرا ، ٧٥( فرد   ١٥٠عينة من   
وهي التـسلط ، التذبـذب ،   (اختبار أساليب التنشئة الوالدة كما يدركها األبناء  :المستخدمة

لباحث، مقاييس اختبار   ، واستمارة البيانات الشخصية واالجتماعية  وهما من إعداد ا         )السواء
وهـي الفـصام، االنحـراف الـسيكوباتي، االكتئـاب           (MMPIالشخصية المتعدد األوجه    

عنـد مـستوى    (هناك عالقة إيجابية دالة     :  توصلت الدراسة الى النتائج التالية     ).والهستيريا
) ٠,٥٣(واالنحراف السيكوباتي   ) ٠,٤٣(في إدراك الذكور للتسلط الوالدي والفصام       ) ٠,٠١

) ٠,٠١عند مـستوى    (توجد عالقة إيجابية دالة     ، و )٠,٤٦(، الهستيريا   ) ٠,٥٨( االكتئاب   ،
، ) ٠,٦٥(، االنحراف السيكوباتي    ) ٠,٦٦(بين التذبذب الوالدي كما يدركه الذكور والفصام        

) ٠,٠١عند مستوى   (توجد عالقة سلبية دالة     ، كذلك   )٠,٤٠(، الهستيريا   ) ٠,٦١(االكتئاب  
 -(، الهـستيريا    ) ٠,٥٦ -(ور للسواء الوالـدي واالنحـراف الـسيكوباتي         بين إدراك الذك  

عنـد مـستوى    (توجد فروق جوهريـة     ،و) ٠,٣١ -(والفصام  ) ٠,٣٥-(، االكتئاب   )٠,٤٦



 ١٠٣

بين الذكور الذين أدركوا والديهم أكثر تسلطا والذين أدر كوهم أقل تـسلطا، وذلـك               ) ٠,٠١
  .روق لصالح المجموعة األولى على سمات الفصام واالنحراف السيكوباتي والف

 ):١٩٩٣(محمد محمد ، دراسة نعيمة -١١

الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وبعـض سـمات                   تهدف  
تلميـذة مـن    ) ٢٨٤(تلميـذ و    ) ٢٥٧(وقد أجريت الدراسة على عينة قوامهـا        . الشخصية

مقيـاس  : ، وذلك باستخدام األدوات التاليـة     سنة) ١٥-١٢(المرحلة اإلعدادية أعمارهم بين     
المشاركة االجتماعية إعداد الباحث، مقياس العدوان  إعداد مديحة العزبي تعـديل الباحـث،              
مقياس القلق إعداد أحمد عبد الخالق ومايسة النيال، مقياس المثابرة إعداد محسن العرقـان           

ي إعداد عبد السالم عبد الغفـار       وإلهامي عبد العزيز، مقياس المستوى االجتماعي االقتصاد      
 توصـلت  .وابراهيم قشقوش، و مقياس أساليب التنشئة االجتماعية إعداد إلهامي عبد العزيز 

 - هناك ارتباط دال وسلبي بين إدراك الفروق في بعـد الـرفض            :الدراسة الى النتائج التالية   
بين االختالفات الوالديـة     معامالت االرتباط    ، و القبول والدرجة الكلية للفروق وسمة المثابرة     

في التنشئة وسمتي القلق والعدوانية كانت إيجابية، في حين كانت المعـامالت سـلبية فـي                
وجد أي ارتباطات دالة بـين إدراك األبنـاء        ت ، كذلك ال  سمتي المثابرة والمشاركة االجتماعية   

 لصت الى وجـود ، وخلالختالفات الوالدية في التنشئة وسمتي العدوان والمشاركة االجتماعية 
ارتباط دال بين أساليب التنشئة وسمات الشخصية، وذلك بدرجة تفـوق االرتباطـات بـين               

 أظهرت النتائج أن العدوان هـو اكثـر سـمات          ، و السمات واالختالفات الوالدية في التنشئة    
الشخصية ارتباطا بأساليب التنشئة تلك، فالمثابرة ثم القلق ثم المـشاركة االجتماعيـة فـي               

 االختالفات  - المستوى االقتصادي، االجتماعي   -الجنس( هناك تفاعل بين متغيرات      ، و يةالنها
 .وسمات الشخصية بمستويات داللة مرتفع) بين الوالدين في التنشئة

 
 :والعدوان وبعض المتغيراتأساليب المعاملة الوالدية دراسات تناولت :ثانياً

 ):١٩٨١(مديحة سليم ، دراسة منصور -١

لدراسة على معرفة العالقة بين بعض أساليب المعاملة الوالدية وعدوانية األبنـاء           هدف ا ت    
وتكيفهم الشخصي واالجتماعي، أجريت الدراسة على عينة من طلبة المـدارس اإلعداديـة             

واسـتخدمت األدوات  . سنة) ١٥-١٣(طالب وطالبة، أعمارهم بين  ) ٢١٩(بالقاهرة، عددهم   
ة الوالدية إعداد عبد الحليم محمود، اختبـار العـدوان إعـداد           مقياس شيفار للمعامل  : التالية

الباحثة، اختبار الشخصية إعداد عطية هنا، اختبار اليد إعداد واجنر وتعريب سـعد جـالل،               
اختبار الذكاء المصور إعداد احمد زكي صالح، استمارة المستوى االقتـصادي االجتمـاعي             

هناك ارتباط إيجـابي دال بـين النبـذ مـن            :الي كانت كالت  أهم نتائج الدراسة  .إعداد الباحثة 



 ١٠٤

هناك ارتباط إيجابي دال بين االستقالل المتطرف مـن االب          ، و الوالدين والعدوان عند األبناء   
، هناك ارتباط سلبي دال بين النبذ والتكيف لدى األبناء من الجنـسين ، ووالعدوان عند الذكور  

هناك ارتباط إيجابي بين    ، و لتكيف لدى األبناء  هناك ارتباط إيجابي دال بين االستقالل وا      بينما  
 .العدوانية، والتكيف السيئ

 ):١٩٨١(ليلى عبد العظيم ، دراسة متولي -٢

تهدف الدراسة إلى الكشف عن نوع العالقة بين الـسلوك العـدواني وأسـاليب التربيـة             
استخدمت ). والثوابالتشدد، التسامح، التسيب، الحماية، الميل للعقاب       (اُألسرية المتمثلة في    

مقياس السلوك العدواني إعداد الباحثة، مقياس أساليب التنـشئة األسـرية،         : األدوات التالية 
المقابلة الخاصة باألمهات، مقاييس التقدير الخاصة بالمقابلة وهما إعداد سـيزر وترجمـة             

وامهـا  وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي ق         . محمد  علي الدين   
تلميذاً من تالميذ الـصف الـسادس       ) ٤٠٥(    تلميذاً، أخذت من مجموعة قوامها      ) ١٠٠(

تلميذ مـن   ) ٥٠(تم اختيارها من أعلى     : األولى:االبتدائي، حيث تكونت العينة من مجموعتين     
تلميذ مـن درجـات الـسلوك       ) ٥٠(تكونت من أدنى    : حيث درجات السلوك العدواني،الثانية   

تم اختيار عينة األمهات علـى أسـاس مـن          . سنة) ١٢،٥-١٠،٥( هم بين العدواني، أعمار 
تلميذا مرتفعي الـسلوك العـدواني،      ) ٥٠(اختيار مجموعة التالميذ حيث تكونت من أمهات        

-٢٦(تلميذا منخفض السلوك العدواني، وتراوح العمر الزمني لألمهات بـين           )٥٠(وأمهات  
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بين أمهـات         : توصلت الدراسةالى النتائج التالية    .سنة) ٥٥

األطفال المرتفعين والمنخفضين في السلوك العدواني من حيث التسامح والـشدة والحمايـة             
الزائدة والتسيب وكذلك أساليب الثوابت والعقاب، حيث وجد أن أمهات األطفال المرتفعين في             

أسـاليب العقـاب واألسـاليب      مستوى السلوك العدواني يملن إلى استخدام أساليب التشدد و        
االعتمادية، بينما على العكس من ذلك فأمهات األطفال المنخفضين فـي مـستوى الـسلوك               

 .العدواني يملن إلى استخدام أساليب التسامح وأساليب اإلثابة وأساليب التسيب

 ):١٩٨٣(ضياء محمد منير ،  دراسة الطالب-٣ 

وامل المرتبطـة بالـسلوك العـدواني لـدى         هدفت الدراسة إلى محاولة الكشف عن الع            
تلميذ من الذكور فـي الـصف الخـامس         ) ٢٠٠(طبقت الدراسة على عينة قوامها      .األطفال

مقيـاس الـسلوك    : واسـتخدمت األدوات التاليـة    . االبتدائي وقد تم استبعاد ثمانية تالميـذ      
شخصية لألطفـال  العدواني، واختبار الذكاء المصور، وهما إعداد أحمد زكي صالح، اختبار ال      

إعداد محمود عبد القادر، استمارة بيانات إعداد الباحث، مقياس االتجاهـات الوالديـة كمـا            
توجد عالقة سالبة بين االتجاهات الوالدية كما        :وكانت نتائج الدراسة كاآلتي    .يدركها األبناء 



 ١٠٥

 حـث والديـه   توجد عالقة بين اتجاهات الطفل نحو، ويدركها األبناء وعدوانية هؤالء األبناء  
توجد عالقة بين التكيف الشخصي االجتمـاعي العـام         ، كما   على االستقالل وسلوكه العدواني   

وجـد عالقـة بـين      ت ، بينمـا ال   لدى األطفال من ناحية وسلوكهم العدواني من ناحية أخرى        
ال توجد  ، و المستوى التعليمي للوالدين من ناحية، وسلوك األطفال العدواني من ناحية أخرى          

 .ذات داللة إحصائية لدى األطفال في السلوك العدواني تبعاً للفروق في حجم اُألسرةفروق 

 ):١٩٨٥(حيي الدين أحمد ومساعديه ، دراسة حسين  -٤

يهدف البحث إلى الوقوف على عالقة أساليب تنشئة اُألسر المصرية لفتياتها الجامعيـات                 
طبقت الدراسة على عينـة قوامهـا        .يبالسلوك العدواني لهؤالء الفتيات واتجاههن التسلط     

) ٢١،٨( جامعة القـاهرة، متوسـط أعمـارهن مـا بـين             -طالبة من كلية اآلداب   ) ٢١٥(
مقيـاس أسـاليب   : واستخدم الباحث ثالثة مقاييس قامت هيئة البحث بتصميمها وهـي        .سنة

س ، مقيـا  "السماحة، التشدد، وعـدم االتـساق     : "التنشئة اُألسرية كما تدركها الفتيات وهي     
 يوجد ارتباط سلبي بين تنـشئة       :وكانت نتائج الدراسة كالتالي   .العدوانية، و مقياس التسلطية   

السماحة والعدوانية وارتباط إيجابي بين تنشئة التشدد والعدوانية، أما تنشئة عدم االتـساق             
بالنسبة لعالقة أسـاليب التنـشئة      ، أما   )٠,٠١(وعالقتها بالعدوانية فهي دالة عند مستوى       

لدية بالتسلطية، فهناك ارتباط صفري بين تنشئة السماحة والتسلطية، وارتبـاط إيجـابي       الوا
      بين تنشئة التشدد والتسلطية، وارتبـاط إيجـابي دال فيمـا وراء           ) ٠,٠١(دال عند مستوى    

 .بين تنشئة عدم االتساق والتسلطية) ٠,٠١( 

 ):١٩٨٦(أحمد محمد أحمد ،  دراسة مطر-٥

إلى التعرف على العالقة بين السلوك العدواني وبعـض المتغيـرات فـي             تهدف الدراسة       
اُألسرة والمدرسة لدى طالب الحلقة الثانية من التعليم األساسي، ودور اإلرشاد النفسي فـي              

طالباً من طالب الـصف التاسـع   ) ٣٥٩(ُأجريت الدراسة على عينة قوامها  .تخفيف العدوان
: م الباحث بتقسيم العينة إلى ثالث مجموعـات كالتـالي         األساسي بمحافظة اإلسماعيلية، وقا   

" الـسيكودراما "مجموعة تجريبية استخدم الباحث معها أسـلوب التمثيـل النفـسي            : األولى
مجموعة تجريبية استخدم الباحث معهـا أسـلوب قـراءة الكتـب     : لتخفيف العدوان، الثانية  

طة لم يستخدم معهـا الباحـث أي   مجموعة ضاب: والكتيبات النفسية لتخفيف العدوان، الثالثة    
مقياس التقدير الذاتي للـسلوك العـدواني،     : استخدم الباحث األدوات التالية   .طريقة إرشادية   

مقياس اتجاهات المعلمين نحو الطالب كما يدركها الطالب أنفسهم، مقيـاس اتجاهـات إدارة        
تماعيـة للطـالب،    المدرسة نحو الطالب كما يدركها الطالب أنفسهم، مقياس العالقـات االج          

مقياس العالقات بين الوالدين كما يدركها الطالب، مقياس االتجاهات الوالدية فـي التنـشئة،      



 ١٠٦

نتـائج  وتوصلت الدراسة الـى ال    .ومقياس المستوى االجتماعي االقتصادي لُألسرة المصرية     
لألمهـات  توجد عالقة ارتباطية سالبة بين العدوان لدى األبناء واالتجاهات الوالدية           : ةتاليال

توجد عالقة ارتباطية سالبة بين العدوان لدى األبنـاء       ، كذلك   التي تتسم بالديمقراطية والتقبل   
ال توجـد   ، بينمـا    واالتجاهات الوالدية لالباء والتي تتسم باالستقاللية والديمقراطية والتقبل       

ال توجد  ، و سلطعالقة ارتباطية بين العدوان واتجاهات اآلباء التي تتسم بالحماية الزائدة والت          
عالقة ارتباطية بين العدوان لدى األبناء واالتجاهات الوالدية لألمهات التي تتـسم بالحمايـة          

لم تكن هناك فروق في مستوى العدوان بـين األبنـاء ذوي المـستويات              ، و الزائدة والتسلط 
 توجد فروق فـي مـستوى       ، كذلك االقتصادية االجتماعية المتوسطة والمستويات المنخفضة    

سلوك العدواني بين األبناء ذوي المستويات االقتصادية االجتماعية المرتفعة واألبناء ذوي            ال
توجـد  ، و المستويات االقتصادية االجتماعية، المنخفضة وذلك لصالح المستوى المـنخفض        

 .عالقة ارتباطية سالبة بين السلوك العدواني للطالب والعالقات االجتماعية بينهم

 ):١٩٨٩(د عبد الحليم محمو، دراسة منسي -٦ 

األساليب السوية وغير السوية في المعاملـة        إلى الكشف عن العالقة بين        الدراسة     تهدف
الوالدية والسلوك العدواني لدى عينة من تالميذ الحلقـة األولـى مـن التعلـيم األساسـي                 

ـ          ٣٠٠وتتكون عينة الدراسة من      .باإلسكندرية ي  طفل وطفلة من تالميذ الحلقـة األولـى ف
قائمـة   :استخدمت األدوات التاليـة  .التعليم األساسي بالصفين الرابع والسادس باإلسكندرية

، مقيـاس   )السلوك العدواني اللفظي، السلوك العدواني المـادي      : وتتضمن(السلوك العدواني   
)  التذبـذب  - التشدد، االتـزان   -النبذ ،التسامح  -التقبل: ويشمل( :أساليب المعاملة الوالدية  

توجد عالقـة ذات    :  على النحو التالي   نتائج البحث  وكانت   .داد الباحث محمد بيومي   وهما إع 
بين السلوك العدواني لالبناء من تالميذ الصفين الرابع        ) ٠,٠١عند مستوى   (داللة إحصائية   

أسلوبي التذبـذب والقـسوة     (والسادس من المرحلة االبتدائية وأساليب معاملة الوالدين لهم         
 ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي الـسلوك    ، بينما)عدواني لالبناءيزيد من السلوك ال   

العدواني بين التالميذ والتلميذات في الصفين الرابع والسادس من الحلقـة األولـى للتعلـيم            
 .األساسي

 ):١٩٩١(نادية سليم ، دراسة الزيني -٧

الجتماعية للوالـدين   البحث حول استخدام الجماعة الصغيرة في تعديل أساليب التنشئة ا              
وكانـت األدوات   .  دراسـة تجريبيـة    -وأثر ذلك في تخفيف حدة السلوك العدواني لالبنـاء        

استبيان صالبة التفكير ومرونة إعداد أيزنك، المالحظة، مقياس االتجاهـات          : المستخدمة هي 
 مجموعة  ، استبيان يضم  )الخاصة بالوالد " أ"الصورة  (الوالدية في التنشئة كما يدركها األبناء       
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من المواقف االجتماعية المختلفة التي يمر بها أولياء األمور في أثناء التنشئة االجتماعيـة              
وقد طبقت األدوات السابقة على عينة من طالب الصف األول اإلعـدادي، والـذين              . البنائهم

يتصف سلوكهم بالعدوان وقد أمكن تقسيمهم إلى مجموعتين إحـداهما ضـابطة واألخـرى              
أشارت نتائج الدراسة إلى انعدام العالقة بـين        . مفردة) ١٥(عدد مفردات كل منها     تجريبية،  

االتجاهات الوالدية ألولياء األمور وبين درجات الطالب في مقياس العدوانيـة نتيجـة عـدم            
ألي برنامج أو أنشطة تستهدف التعـرف       " أولياء األمور "ممارسة أعضاء الجماعة الضابطة     

معامل االرتباط بين الجماعتين التجريبية     ، كذلك فان     ومحاولة تغيرها  على اتجاهاتهم الوالدية  
فقد وجد معامل ارتباط طردي موجب عالي يشير إلى أنه كلما زادت            "  أولياء أمورهم  -طالب"

درجة االستفادة من البرنامج التجريبي الذي صـمم ووضـع بمعرفـة أعـضاء الجماعـة                
 .لسلوك العدواني البنائهموبمساعدة أخصائي الجماعة، كلما قلت حدة ا

 ):١٩٩٣(نجاح حسن خليفة ، دراسة الشندويلي -٨

تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين مستوى العدوانيـة وبـين التوافـق لـدى                     
تكونت عينة الدراسة مـن  .المراهقين والتعرف على مثيرات السلوك العدواني لدى المراهقين 

 -١٥,٥( مدارس ثانوية بالقاهرة، أعمارهم ما بـين       )٦(طالب من   ) ٢٥٢(طالبة و   ) ٢٣٢(
مقياس مثيرات الـسلوك العـدواني إعـداد الباحثـة،     : واستخدمت األدوات اآلتية)  سنة ١٨

 توصـلت   .مقياس التوافق لرتر إعداد صفاء األعسر، استمارة المستوى الثقافي االجتماعي         
ئيا بين مستوى العدوان ومستويات      يوجد ارتباط سلبي دال إحصا     :الدراسة الى النتائج التالية   

هناك عدد مـن مثيـرات الـسلوك العـدواني          ، كذلك   التوافق المختلفة بالنسبة لعينة الذكور    
بالنسبة للمراهقين في مجاالت األسرة، المدرسة، المجتمع، الذات، وأكثر المجـاالت إثـارة             

 العدواني هي المواقف    للعدوانية تتمثل في مجال األسرة، وأقل المجاالت التي تستثير السلوك         
 .الخاصة بالذات

 ):١٩٩٤(رئيفة رجب ، دراسة عوض -٩

يهدف البحث إلى دراسة أثر التفاعل بين االتجاهات الوالدية مـن وجهـة نظـر األبنـاء          
والبيئة المدرسية على كل من العدوانية وتحقيق الذات لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعلـيم        

) ٣٢٠(بلغ حجـم عينـة الدراسـة       .عة العالقة بين متغيرات البحث    األساسي على تحديد طبي   
مقياس البيئـة المدرسـية     : وقد استخدمت المقاييس التالية   . تلميذاً بالصف الثالث اإلعدادي   

إعداد عبد الهادي السيد عبده، مقياس االتجاهات الوالدية إعداد سيد صبحي، مقياس السلوك           
ومي، مقياس تحقيق الذات إعـداد طلعـت منـصور     العدواني إعداد محمود منسي ومحمد بي     

يوجـد معامـل ارتبـاط       : الى ما يلي   نتائج البحث  أشارت   .وفيوال الببالوي وعادل عز الدين    



 ١٠٨

 كما -موجب دال إحصائيا بين السلوك العدواني لالبناء واالتجاه نحو التسلط واإلهمال للوالدة       
 بين السلوك العدواني لالبناء واالتجـاه       يوجد معامل ارتباط دال إحصائيا    ، كذلك   يدركه األبناء 

يوجد معامل ارتباط سالب دال إحصائيا بين تحقيـق الـذات           ، بينما     للوالدين) السواء(نحو  
لالبناء واالتجاه نحو التسلط والحماية الزائدة واإلهمال والتفرقة، للوالد واالتجاه نحو اإلهمال         

ط موجب دال إحصائيا بـين تحقيـق الـذات          معامل ارتبا ، وهناك    كما يدركه األبناء   -للوالدة
أثر التفاعل بين البيئـة     ، وأخيراً فان    لالبناء واالتجاه نحو السواء للوالدين كما يدركه األبناء       

المدرسية واالتجاه نحو التسلط وإثارة األلم النفسي والتفرقة للوالد واالتجاه نحـو التـسلط              
 . على السلوك العدوان لالبناء دال إحصائياواإلهمال وإثارة األلم النفسي والتفرقة للوالدة

 ):١٩٩٤( عالء جابر السيد ،دراسة عبود -١٠

تهدف الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين العدوان وبعض أساليب التنشئة االجتماعية                   
تلميـذاً وتلميـذة   ) ٤٧٠(تكونت عينة الدراسة من . لالباء واألمهات كما يدركها أفراد العينة  

وقد طبق مقياس أساليب التنشئة . الثاني اإلعدادي من بعض مدارس الريف والحضر      بالصف  
االجتماعية، إعداد إلهامي عبد العزيز، مقياس العدوان إعـداد مديحـة سـليم، واسـتمارة               

 وتوصـلت   .االجتماعي إعداد عبد السالم عبد الغفار وابراهيم قشقوش       -المستوى االقتصادي 
 توجد عالقة ارتباطية دالة سالبة بين أساليب التنشئة االجتماعية          :الدراسة الى النتائج التالية   

لكل من اآلباء واألمهات كما يدركها أفراد العينة ودرجات العـدوان لـديهم باسـتثناء بعـد                
المساواة والعدوان نحـو الـذات      -االستقالل وجميع ابعاد العدوان، وكذا بعد التفرقة      -التبعية

 درجات تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في جميـع متغيـرات    ال تختلف، في حين    وبعد الكذب 
المساواة والخـاص بأسـلوب     -الدراسة باختالف تعليم كل من االب واألم، عدا بعد التفرقة           

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين االختالفات الوالدية في التنشئة كما          ، كذلك   االب في التنشئة  
-م األساسي ودرجات العـدوان عـدا بعـد التبعيـة            يدركها تالميذ الحلقة الثانية من التعلي     

العدوان نحو األشـخاص،    (االتساق، وكل من    -االستقالل، والعدوان نحو األشخاص، التذبذب    
 ).العدوان نحو األشخاص، بعد الكذب(الرفض وكل من -، وبعد التقبل )األشياء، والذات

 ):١٩٩٤(ناديا سميح ، دراسة السلطي -١١ 

 أشكال التفاعل األسري والسلوك العدواني لـدى طلبـة   الى الكشف عن        تهدف الدراسة   
الصفين السابع والثامن األساسين في مدارس محافظة عمان الكبرى والتابعة لوكالة الغـوث           

 طالبا وطالبـة مـن الـصفين الـسابع والثـامن            ١١٨١عينة الدراسة تكونت من     . الدولية
عمان الكبـرى التابعـة لوكالـة الغـوث         األساسيين في خمس مدارس إعدادية في محافظة        

مقياس أشكال التفاعل األسرى، وقائمة مالحظـة الـسلوكيات         :المقاييس المستخدمة . الدولية



 ١٠٩

عدم وجود أثر لشكل التفاعل األسـري لـالب         :  ما يلي  أشارت نتائج الدراسة إلى    .العدوانية
: تفاعل األسـري لـألم     وجود أثر لكل من شكل ال      ، في المقابل  على السلوك العدواني لالبناء   

أثر لتآلف شكلي   ، بينما ليس هناك     األوتوقراطي وغير المتسق على السلوك العدواني لالبناء      
 .التفاعل األسري لالب واألم معا على السلوك العدواني لدى األبناء

 ):١٩٩٥(علي السيد ، حسنين محمد و سليمان، دراسة الكامل -١٢

عالقة بين السلوك العدواني وبين االتجاهات الوالديـة        هدفت الدراسة إلى الكشف عن ال           
في التنشئة االجتماعية كما يدركها األبناء، كما هدفت إلى مقارنة العدوانيين وغير العدوانيين        

طبقـت الدراسـة علـى      ،  من حيث إدراكهم التجاهات ابائهم في أساليب التنشئة االجتماعية        
) ١٥٩(ذكور، و   ) ١٤٠(سلطان قابوس بمسقط،    طالباً وطالبة عمانيين من جامعة ال     ) ٢٩٩(

) فـراي بـورج  (قائمـة  : استخدمت األدوات التالية  ،  سنة) ٢٥-١٧(إناث، أعمارهم ما بين     
، ومقياس االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية كما يـدركها األبنـاء       F.A.Fللعدوانية  

 يمكن التنبؤ مـن خـالل    :لي وكانت نتائج الدراسة كما ي     .إعداد محمد إسماعيل، ورشدي فام    
، كمـا يمكـن   )كما يدركها األبناء(معرفة السلوك العدواني باتجاهات اآلباء في تربية ابنائهم  

التنبؤ من خالل معرفة االتجاهات عند األبناء، كما وجدت فروق دالة بين العدوانيين وغيـر               
ـ    . العدوانيين في إدراكهم التجاهات اآلباء في تنشئتهم       ن التنبـؤ بالـسلوك     وعليه فقـد أمك

العدواني المتمثل في عامل العدوان الذاتي،وعامل العدوان الدفاعي، والعدوان التلقائي مـن             
 . خالل معرفة اتجاه اآلباء نحو التسلط واإلهمال في تنشئتهم البنائهم

 ):١٩٩٥(محمد علي ،  دراسة الديب-١٣

ية وحجم األسرة وعالقته باكتساب      أثر التعلم في التنشئة الوالد      إلى معرفة   الدراسة     تهدف
دراسـة  / سلوكي الثقة المتبادلة والعدوانية كسلوكيات متعلمة لدى المصريين والعمـانيين           

 طالبا  ٤٣طلبة من كلية المعلمين بسلطنة عمان و      ) ٢٠٣(تكونت عينة الدراسة من     . مقارنة  
لفة ، تراوحت أعمـارهم      جامعة القاهرة بالسنوات الدراسية المخت     -من كلية التربية بالفيوم     

استبيان إدراك األبناء ألساليب التنشئة  الوالدية  :االختبارات المستخدمة. سنة ٢٤-٢٠بين 
التـدعيم، مطالبـة    : ويشمل االبعاد التاليـة   (من إعداد مائسة المفتي ، وقد طوره الباحث         : 

مقيـاس الثقـة    ،)األبناء باإلنجاز وتحمل المسئولية ،العقاب، و تحكم وسـيطرة الوالـدين   
إعـداد  : ، وقد أعده الباحث للبيئة العربية، مقياس العدوان         )١٩٦٧(المتبادلة  إعداد روتر     

هناك عالقة دالة بين االتجاهات     :  الى النتائج التالية   الدراسة وتوصلت   ).١٩٨٥(بثينة قنديل   
توجـد   ، بينمـا لبةالوالدية واإليجابية وبين الثقة المتبادلة لدى األفراد كاتجاه التدعيم والمطا

توجد ، كذلك   عالقة عكسية بين االتجاهات الوالدية السالبة كالعقاب والسيطرة وبين العدوانية         
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توجد عالقة بين كبـر حجـم األسـرة         ، و عالقة سالبة بين كل من الثقة المتبادلة والعدوانية       
ادلـة مـن    توجد عالقة بين صغر حجم األسرة وزيادة الثقة المتب        ، في حين    وزيادة العدوانية 

 .األبناء 
 

 :و الجنوح و بعض المتغيرات أساليب المعاملة الوالديةدراسات تناولت : ثالثاً

 ):١٩٦٧(محمد علي محمد ، دراسة حسن -١

هدف الدراسة إلى المقارنة بين الجانحين وغير الجانحين فيما يتعلق بعالقـتهم بالوالـدين             ت 
) ٥٠( جانحـاً كمجموعـة تجريبيـة، و         )٥٠(تكونت عينة الدراسة من     . وأثرها في الجناح  

 (14-13)تلميذاً من تالميذ المرحلة اإلعدادية كمجموعة ضابطة، تتراوح أعمارهم مـا بـين  

اختبار الذكاء المـصور، اختبـار روجـرز لدراسـة          : واستخدم الباحث األدوات التالية   .سنة
 مقياس القلـق،  شخصية األطفال الذكور، مقياس خبرات الطفولة وعالقتها بمشكالت التكيف،  

:  الى مـا يلـي     نتائج الدراسة  أشارت   .استبيان أساليب المعاملة الوالدية ، واختبار السلوك      
توجد فروق بين الجانحين وغير الجـانحين فيمـا يتعلـق بظـروف طفـولتهم وتنـشئتهم               
االجتماعية، فقد عانى الجانحون من الحرمان والنبذ واإلهمال في طفولتهم أكثر مـن غيـر               

توجد فروق في أساليب معاملة الوالدين إذ يعامل الجـانحون بأسـاليب خاطئـة    ، و الجانحين
، وتبـين أن    تتصف بالشدة والقسوة والعقاب والتفرقة في المعاملة بين األخـوة واألخـوات           

ن أقل اتصاالً نفسياً بوالديهم وأكثر شعوراً بسوء التكيف العائلي وأقل التقـاءاً مـع               يالجانح
أكثر شعوراً بشدة الظروف التربويـة      ، و ء في ألوان النشاط االجتماعي    والديهم وخاصة اآلبا  

 .التي مروا بها وقسوتها ال سيما قسوة اآلباء

 ): ١٩٨٤(عبد الرحمن ،  دراسة عيسوي-٢

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على ظروف األحداث الجانحين في المجتمع الـسكندري                 
باء واألمهات واألخوة واألخوات كذلك المقارنة بـين        والتعرف على مشكالتهم وعالقاتهم باآل    

استمارة بحث حالة الحدث، واستمارة أخرى للتطبيـق        :أدوات البحث .الجانحين وعينة سوية  
قام الباحث بتطبيق االسـتمارات واالختبـارات   ، وقد على العينة السوية  وهما إعداد الباحث     

 شخصية لكل حدث وفرد علـى انفـراد،         تطبيقاً فردياً وصاحب عملية التطبيق إجراء مقابلة      
 أحداث جانحين من مؤسسات ودور رعاية األحـداث  ١١٠ شاباً منها  ٣١٠العينة عبارة عن    

 طالبا بالمدارس الثانوية واإلعدادية بمنطقة اإلسكندرية مـن الـذكور ،      ٢٠٠باإلسكندرية  و  
وقـد  . د ومـروق وقد كانت األسباب الرئيسية لدخول المؤسسة هي أحكام إيداع تسول وتشر   

األحداث الجانحين ينحدرون من أسر كبيـرة الحجـم         : كانت نتائج الدراسة على النحو التالي     
عينة الجانحين تتلقى معاملة والدية سيئة وقاسية في حين أن          ١/٥،ومن طبقة اجتماعية دنيا   
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يتلقون معاملة ممتازة وجيدة ، ومعاملة األم تفوق معاملـة االب مـن وجهـة نظـر           % ٦٠
 أما بصدد أسلوب تأديب االب البنه فـان  ،العينة سبق لالب أن اتهم في جريمة  ١/١٠،  اءاألبن

 ١/٥،  %٢٩كانوا ينزلون العقاب باالبن بينما يوجه النـصح واإلرشـاد فقـط     % ٥٤هناك  
دلت المقارنة بين   ، وقد   منها هربت من المنزل   % ٤٥العينة تعرضت للطرد من المنزل ونحو       

 السوية أن األخيرة تتلقى معاملة أفضل من جانـب كـل مـن األم        جماعة األحداث والجماعة  
واالب واألخوة ، وكذلك فإن العالقة بين الطفل واخوته أفضل عند األسوياء كما أن العالقـة                

وجد أن نسبة من يأخذون مصروفا يوميا أزيد بـين جماعـة   و ،بين األم واالب افضل عندهم    
لك وجد أن اآلباء يعاملون ابناءهم بالمساواة فـي         األسوياء عنها عبر الجماعة الجانحة ، كذ      

يميل اباء الجـانحين علـى إنـزال        ، كذلك   الجماعة السوية أكثر منهم في الجماعة الجانحة      
بالنسبة لمسئولية تربية   ،  العقاب بهم ، بينما يميل اباء األسوياء إلى توجيه النصح واإلرشاد          

، في العينة الجانحة أكثر من الجماعة السوية      الطفل ، فقد وجد أن األم انفردت بتربية الحدث          
كذلك فإن اب وأم الطفل الجانح أكثر عصبية من نظائرهما عند األسوياء ، ووجـد أن حـب                  

 ويترابط أسلوب تأديب االب للحدث مع نزعة        ،الحدث الخوته يترابط مع حبه لوالده ولوالدته      
 .الحدث نحو التسامح أو األخذ بالثأر 

 ) :١٩٨٨ ( klovin et alآخرون دراسة كلوفين و-٣

العوامل االجتماعية و الوالدية التي تؤثر علـى معـدل األعمـال                تهدف الى الكشف عن     
 تم العمل في الدراسة في الفترةNewcastle  نتائج دراسة ألف أسرة بنيوكاستل  :اإلجرامية

 جـدد  في دراسة طولية تتبعية شملت أكثر من ألف أسـرة لهـا مواليـد           ) ١٩٨٠-١٩٤٧(
 ذكـور، ٤٠٤( عائلة طفل وطفلة     ٨١٢بنيوكاستل والعينة النهائية التي تم العمل منها بلغت         

عائلة وقد قسمت العائالت   ) ٢٩٦(  وتم اختيار عينة عشوائية طبقية منهم عددها       ،)إناث٤٠٨
، عائالت محرومة في جانب واحد علـى       %)٥٧(عائالت غير محرومة     :إلى ثالث مجموعات  

أمـا أنـواع الحرمـان       ).١٤(الت محرومة مع ثالث جوانب على األقـل       ، عائ %)٤٣(األقل
عدم االستقرار الزواجي، مرض الوالدين، سوء العناية الجسدية واألسرية بالطفـل،           : فشملت

تـم  : األدوات المـستخدمة  .االعتماد على الخدمات االجتماعية، االزدحام وسوء المعاملة األم  
 مراحل تطوره المختلفة وشمل ذلك الجوانب العـضوية        عمل تقييمات منذ والدة الطفل وخالل     

والسلوكية واألداء المدرسي واالجتماعي، وكذلك تقييم ألسر هؤالء األطفال وذلك من خـالل             
الى مـا  نتائج الدراسة   أشارت  .المالحظين المختلفين وتقارير المدرسين والسجالت البوليسية     

ذلك بمعدل أربعـة أضـعاف بالنـسبة لغيـر          تزيد األعمال اإلجرامية بزيادة الحرمان و     : يلي
بكـل  ) حسب نوع الحرمان لدى الذكور      ( يرتبط معدل األعمال اإلجرامية     ، كذلك   المحرومين
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، ) ٠,٠٠١(وهي ذات داللة عـن مـستوى        ) ٦٧,٣(األسرية  / سوء العناية الجسدية    : من  
ن في جانب   الحرما، وتبين أن    )٠,٠١(وهي دالة عند مستوى   %) ٦٠,٩(وسوء معاملة األم    

سوء المعاملة الوالدية وسوء معايير العناية بالبيت والطفل لهـا عالقـة أكبـر باألعمـال                 
أعلـى مـستويات لألعمـال      ، وأن   اإلجرامية أكثر من الخالفات الزوجية والتفكك األسـري       

 سنة وترتبط بشدة الحرمان في الطفولة بحيث كلمـا زاد           ١٨-١٦اإلجرامية برزت في عمر     
توجد عالقـة   ، كذلك   حلة الطفولة ، ظهرت األعمال اإلجرامية في وقت مبكر        الحرمان في مر  

مـن  %) ١٧,٣( بالنسبة لحجم األسرة فإن   ، أما   قوية بين الجناح وشدة الحرمان لدى الذكور      
من الذكور غير الجانحين يأتون من بيوت عـدد أفرادهـا           %) ٣,٤(الذكور الجانحين مقابل    

 إلى أهمية خصائص شخصية االب فـي جنـاح ابنـائهم            تشير النتائج ، و ستة أطفال أو أكثر   
  عرضـة لخطـر      ineffectiveالذكور ، مما يدل على أن األطفال لالباء غيـر الفـاعلين             

 .الجنوح، ويتضمن ذلك سوء اإلشراف والتوجيه واإلرشاد لألطفال 

 ):١٩٩١(مهاب محمد جمال ، دراسة الوقاد -٤

كالت السلوكية لدى تالميذ المدارس اإلعداديـة       تهدف الدراسة إلى تحديد خصائص المش          
والتي يمكن أن تدل على قابلية لالنحراف والتعرف على العوامل التي إذا توفرت فـي بيئـة                

تلميـذ  ) ١٨(تكونت عينة الدراسـة مـن        .هؤالء التالميذ قد يتحولوا إلى جانحين حقيقيين      
جانحين والجانحـات المـودعين     من األحداث ال  ) ١٨(وتلميذة بمدارس المرحلة اإلعدادية و      

 مدرسـين   ٤(بمؤسسات األحداث، مجموعة من مدرسي تالميذ المدارس يقيمون سـلوكهم           
 الخصائص الـسلوكية    : خلصت الدراسة الى النتائج التالية     ).يقيمون سلوك كل تلميذ وتلميذة    

: كرارهـا للبنين الذين لديهم استعداد للجناح أو ما نسميه جناح كامن مرتبة تنازلياً حـسب ت           
الفشل الدراسي، عدم تقبل الذات، الال اجتماعية، الكذب، القلق، العدوان، الـسرقة،و عـدم              

 توجد فروق دالة إحصائيا بين بيئة الحدث الجانح وبيئة الحدث الذي             ، كذلك االتزان االنفعالي 
خل اُألسرة،  االستقرار اُألسري، عدد أفراد اُألسرة، د     : لديه استعداد للجناح في النواحي التالية     

 .نوعية مهنة االب، نوعية مهنة األم، ودخول أحد الوالدين السجن

 ):١٩٩٥(إيمان جعفر ، دراسة عبود -٥

يهدف البحث إلى التعرف على العوامل اُألسرية، الظروف االجتماعية، االتجاهات النفسية               
باحث أسلوب المسح وقد اعتمد ال .لألحداث الجانحين والخدمات المتوفرة في معاهد اإلصالح

فتـاة  ) ٣٠(حدثاً جانحاً، و    ) ١٢٠(بلغ عدد أفراد العينة     . االجتماعي وأسلوب دراسة الحالة   
من أفـراد   % ٧٤سنة،  ) ١٢-٩(جانحة في معاهد اإلصالح في مدينة دمشق، أعمارهم بين          

انخفاض المستوى التعليمـي   :أهم نتائج الدراسة، وكان سنة) ١٧-١٣(العينة أعمارهم بين  



 ١١٣

 الوالدان في تقويم السلوك الخاطئ للحـدث الـضرب          ، وظهر استخدام  لوالدي الحدث الجانح  
بالدرجة األولى، والطرد بالدرجة الثانية، في حين ينعدم استخدام أسلوب التوجيه واإلرشـاد             

توجد عالقة طردية بين العمـر وأسـلوب       ، كذلك   والمعاقبة والحرمان من األشياء الضرورية    
كزت النسبة العليا من األحداث الذين تقع أعمارهم في الفئة العمريـة بـين              المعاملة وقد تر  

توجد عالقة طردية بين عدم تلبية اُألسـرة بعـض مـا يطلبـه الحـدث              ، و سنة) ١٧-١٣(
 ،سـنة ) ١٧-١٣(وجنوحه، والجنس لصالح الذكور والفئة العمرية لصالح الفئة العمرية بين       

تي تواجههم، بالدرجة األولى، بأنفـسهم وتـنخفض        لحل المشاكل ال  ) الذكور(يميل األحداث   و
نسبة األحداث الذين يعتمدون على االب واألم في حل مشاكلهم، في حين تنعدم نسبة األحداث               

معظم األحداث الجـانحين ال     ، وتبين أن    الذين يعتمدون على االب واألم معاً في حل مشاكلهم        
خرى وبالتالي يقيم األحداث عالقات مع      تسمح لهم أسرهم بإقامة عالقات مع أطفال من ُأسر أ         

في المدرسة تعرض األحداث الجانحون ألساليب    ، أما   أطفال من ُأسر أخرى دون علم الوالدين      
تربوية خاطئة في تقويم سلوكهم وتتمثل في الضرب والطرد،  والجانحون ال يقبلـون مـادة              

، وبـرز  وصعوبة المادة ثانياً  الرياضيات والقراءة والسبب يعود إلى طريقة المعلم نفسه أوالً          
 الجـانحون   ، وتبين أن  جماعة الرفاق ومستوى األفالم التي يشاهدها الحدث في جنوحه        دور  

يفضلون أفالم العنف والجنس ويمارسون بعض ما يشاهدونه مـن تلـك األفـالم وخاصـة                
ي كره،  نظرة الحدث نحو أسرته نظرة سلبية تتمثل ف        ، أما ممارسات الجنس أوالً والعنف ثانياً    

لـصفات  ، بالنـسبة ل   خوف، وحقد، كما أن المثل األعلى للحدث في أسرته هن األخوات فقط           
 أكثرها العدوان، يليها التسلط والشذوذ       فكان التي يراها الحدث في نفسه صفات سلبية سيئة       

توجد عالقة بين إقامة الحدث عالقة مع اآلخرين في غيـاب           ، كذلك   وسرعة الغضب واألنانية  
نظرة اآلخرين إلى الحدث من     ، باالضافة الى    ية ضابطة موجهة ومرشدة، وجنوحه    سلطة ُأسر 

وجهة نظره، نظرة سلبية تتمثل في التجاهل والكره واالحتراس، وتوجد عالقة بـين نظـرة               
اآلخرين للحدث ونظرته السلبية تجاههم من جهة أخرى، وارتباط ذلـك بأسـلوب التنـشئة               

في غيـاب مـشاعر     ) الخ.. ضرب، تسلط، اعتداء، كره،    (والمعاملة التي تلقاها من اآلخرين    
 .الود والتعاطف والتسامح

 ):١٩٩٥(فاتن محمد أمين ،  دراسة جمعة-٦

تهدف الدراسة إلى الكشف عن انتماءات الحدث الجانح وغير الجـانح والتعـرف علـى            
 الدراسة مـن    تكونت عينة . الفروق في أساليب التنشئة االجتماعية بين الجانحين واألسوياء       

، والمجموعـة الـسوية     ) إنـاث  ٣٠ ذكور و    ٣٠(مراهقاً  ) ٦٠(المجموعة الجانحة ويمثلها    
اسـتمارة  : وقد اسـتخدمت األدوات التاليـة   ).  إناث ٣٠ ذكور و    ٣٠(مراهقاً  ) ٦٠(ويمثلها  
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البيانات األولية إعداد الباحثة، مقياس تقدير المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي لألسـرة              
ديل عبد العزيز الشخص، اختبار الذكاء المصور إعداد أحمد زكي صالح، مقياس            المصرية تع 

 .أساليب التنشئة االجتماعية ،و مقياس جماعات االنتماء وهما إعداد إلهامي عبـد العزيـز             
توجد فروق دالة إحصائيا بـين متوسـطات درجـات          : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية    

اإلناث الجانحات واألسوياء على مقيـاس أسـاليب التنـشئة          الذكور الجانحين واألسوياء، و   
 - القبـول، التفرقـة    - االتساق، الرفض  - االستقالل، التذبذب  -ابعاد التبعية (االجتماعية في   

توجد فروق دالة إحصائيا تبين متوسـطات درجـات الـذكور           و ،المساواة، لصالح األسوياء  
على مقياس جماعات االنتماء فـي ابعـاد        الجانحين واألسوياء واإلناث الجانحات واألسوياء      

توجد فروق  ، كذلك   لصالح األسوياء )  االنتماء للجيران  - االنتماء لألقارب  -االنتماء اُألسري (
دالة إحصائيا بين متوسطات درجات الـذكور الجـانحين واألسـوياء، واإلنـاث الجانحـات            

)  ذاتيـة االختيـار    -قاءاالنتماء لألصـد  (واألسوياء على مقياس جماعات االنتماء في ابعاد        
عدم القدرة علـى    :  تميز الذكور الجانحون عن الذكور األسوياء بما يلي        ، و لصالح الجانحين 

تحمل المسؤولية، ادعاء تسلط اآلباء عليهم، عدم االنتماء للمجتمع، دائمو الخروج للـشارع             
 ال يشعرون   والتأخر وذلك يسهل جناحهم وهروبهم، سلبية تجاه السلطة، الشعور باالضطهاد،         

باألمن، اإلحساس بعدم القيمة في المجتمع، الشعور باإلحباط، اإلحساس باالغتراب واتـساع            
 .الهوة بينهم وبين المجتمع

 ):١٩٩٥  (Farringtonدراسة فارنجتون   -٧

 معطيات رئيسية من    - تطور الجنوح والسلوك ضد المجتمع من مرحلة الطفولة                تبحث
  بكامبردج علـى  Prospectiveدراسة طولية تنبؤية  وهي .الجناحدراسة كامبردج لتطور 

 سنوات وحتى  سن     ٨ولد والذين تم متابعتهم بالمقابلة الشخصية من عمر         ) ٤١١(عينة من   
  الهـدف مـن الدراسـة      ، وكان والتقارير الرسمية   سنة، وكذلك من خالل التقرير الذاتي      ٣٢

  Inner – Cityلـذكور بـداخل المدينـة     استيضاح تطور الجنوح والسلوك اإلجرامي لدى ا      
للطبقة العاملة، ولفحص إمكانية التنبؤ به مستقبالً، ولتفسير لماذا يبدأ جناح األحداث ولماذا             

 ٣٢الدراسة أنه حتى سـن     نتائج  من خالل   وتبين  . تستمر أو ال تستمر لتصبح جريمة للكبار      
 Criminalباعتداءات إجرامية  تم إدانتهم ) ذكور(سنة فإن أكثر من ثلث العينة المدروسة 

Offences         سنة ثم انخفض ، وقد سجل أعلى        ١٧ حيث زاد معدل انتشار العدوان حتى سن 
 سنة، وقد سجلت أعداد مـساوية       ١٧مستوى لعدد المهاجمين وعدد مرات الهجوم في سن         

  سنة،  وفـي بدايـة سـن الرشـد     ) ١٦– ١٠(من مرات الهجوم في هذه الدراسة كأحداث     
وتقريباً نصف األحداث المتهمين قد تم إعادة إدانتهم مرة         )  ٣٢-٢١(وكراشدين  ) ٢٠-١٧(
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ــين   ــرى ب ــنة ) ٣٢-٢٥( أخ ــة  )  Farrington,1992,a(س ــدوان أو الجريم ، الع
Offending        كان بمثابة عنصر ضمن الزمة  Syndrome        السلوك ضد المجتمـع الـذي  

 الدراسة بضرورة التدخل المبكـر      وقد أوصت .  ينشأ في الطفولة ويستمر في مرحلة الرشد      
انخفاض التحـصيل الدراسـي، سـوء معاملـة         : لتقليل الجناح وذلك بتقليل المشاكل التالية     

وقد خلصت الدراسة إلى أهم مؤشرات الجنوح والتـي يمكـن            .الوالدين، االندفاعية، والفقر  
فـي  سلوك الطفل ضد المجتمع ويـشمل المـشاكل         : هي سنوات   ١٠-٨التنبؤ بها في سن     

انخفاض مستوى  ،   النشاط الزائد، االندفاعية، نقص االنتباه     ،المدرسة، عدم الصدق، العدوان   
فقر األسرة بما في ذلـك انخفـاض        ،   الجريمة في العائلة   ،الذكاء وضعف التحصيل الدراسي   

سوء أساليب التنشئة الوالدية بما فـي ذلـك   ، كذلك الدخل، كبر حجم األسرة، السكن الرديء     
 .يد والتسلط، نقص اإلشراف، الصراع بين الوالدين وانفصال الوالدينالعقاب الشد

 
 :و التوافق وبعض المتغيراتأساليب المعاملة الوالدية دراسات تناولت : رابعاً

 ):١٩٧٦(حنفي محمود ،  دراسة إمام-١

تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين توافـق األبنـاء واتجاهـات الوالـدين الـسوية                     
طالباً وطالبة من طالب الصف األول الثانوي       ) ٢٥٠(وتكونت عينة الدراسة من     . ويةوالالس

اختبـار الـذكاء المـصور، مقيـاس        : وطبق الباحث األدوات التالية   . في مدينة بني سويف   
المستوى االجتماعي االقتصادي، مقياس كاليفورنيا للشخصية، مقياس االتجاهـات الوالديـة       

وجد عالقة سالبة بين توافق األبناء واالتجاهـات  ت:  نتائج الدراسةمن أهم.كما يدركها األبناء  
، بينمـا   الوالدية نحو التسلط، إثارة األلم النفسي، الحماية الزائدة، التفرقة، التذبذب، اإلهمال          

  . عالقة موجبة بين توافق األبناء واالتجاهات الوالدية نحو السواءتوجد
 ): ١٩٧٧(سيد محمد ،  دراسة صبحي-٢

هدف الدراسة إلى بحث العالقة بين التوافق النفسي لالبن وبين االتجاهات الوالدية كمـا      ت   
يدركها األبناء من حيث التسلط، الحماية واإلهمال، إثارة األلم في النفس، التذبذب، التفرقـة،     

طالباً من طـالب المرحلـة اإلعداديـة، تراوحـت          ) ٧٥(والسواء تكونت عينة الدراسة من      
استخدم الباحث مقياس االتجاهـات الوالديـة كمـا يـدركها           . سنة) ١٥-١٣(ين  أعمارهم ب 

األبناء، مقياس الثقافة األسرية، اختبار الشخصية للمرحلة اإلعداديـة، كراسـة المالحظـة             
أظهـرت   .لتقدير سمات الشخصية ومميزات السلوك االجتماعي، واختبار الـذكاء المـصور          

رمـضان،  (عـن   . توافق األبناء واالتجاهات الوالدية   نتائج الدراسة عدم وجود عالقات بين       
١٠٢- ١٠١، ١٩٩٨(.  

 ):١٩٨١  (maw chien دراسة ماوشين -٣



 ١١٦

هدف هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب معاملة األسرة وأثرها على توافق األبناء في                  ت
ائيـة  مرحلة الطفولة المتأخرة، وقد أجريت الدراسة على عينة من أطفـال المـدارس االبتد             

تلميذاً وتلميذة، وذلك باستخدام اختبار     ) ٢١٧(ببعض مدارس المجتمع األمريكي بلغ قوامها       
، وقائمة سلوك األطفال، إعداد الباحث، وتقـدير        )من وجهة نظر األبناء   ( االتجاهات الوالدية   

وقـد خلـص   .المدرسين القائمين على تعليم التالميذ لسلوك الطفل داخل الفصل والمدرسـة     
 إلى أن تربية الطفل القائمة على الحب والدفء من قبل اآلبـاء تـؤدي إلـى زيـادة                 البحث

أن تربية الطفل القائمة على التسلط الزائـد وعـدم        ، في حين    التوافق الشخصي واالجتماعي  
ن ، كـذلك فـا    االكتراث من قبل اآلباء تؤدي إلى انخفاض التوافق الشخـصي واالجتمـاعي           

عـن  .راً  على التوافق الشخصي منها على التوافق االجتمـاعي  االتجاهات الوالدية أكثر تأثي  
 ).٧٧، ١٩٩٦الرجيب، (

  ):١٩٨٤(ممدوحة محمد ، دراسة سالمة -٤

اهتمت هذه الدراسة بأساليب التنشئة وعالقتها بالمشكالت الرئيسية في مرحلة الطفولـة                
الطفـل، وترتيبـه   وتناولت الباحثة عدة متغيرات وهي تعليم األم، حجـم األسـرة ، جـنس      

أعمـارهم بـين    )  إناث ٤٨ ذكور،   ٦١( أطفال،  ) ١٠٩(الميالدية، تكونت عينة الدراسة من      
اختبار جودينف للذكاء، مقياس الجو النفـسي       : وطبقت األدوات التالية    .سنوات) ٨ – ٦,٥(

 األمهات المتعلمـات أكثـر  أن نتائج الدراسة أظهرت ). مقابلة شخصية مع األم ( العام للبيئة   
بالنـسبة لبعـد الـضبط      ،  قبوالً ألطفالهن حيث يزيد بعد التعليم من ثراء خلفية األم الثقافية          

والتساهل وجد أن األمهات المتعلمات أعلى قدرة من غيرهن على ضـبط سـلوك األطفـال                
األمهات في األسر المتوسطة الحجم كن أكثر قـدرة علـى           ، وتبين أن    والسير به إلى النضج   

ــار ــالهن بمق ــرة  ضــبط أطف ــر الكبي ــصغيرة أو األس ــر ال ــي األس ــات ف                   نتهن باألمه
 ). ٨١- ٨٠، ١٩٩٠شوكت ، (

 ): ١٩٩٥( فوزي ابراهيم ،  دراسة يوسف-٥

 وذلك ، إدراك األبناء للمعاملة الوالدية وعالقتها بسلوكهم االجتماعي    تهدف إلى معرفة
وقد . تاسع من مرحلة التعليم األساسيطالب وطالبة بالصف ال) ٣٠٤(على عينة مكونة من 

 إعداد أحمد صالح، دليل، تقدير الوضع -اختبار الذكاء المصور: استخدمت األدوات التالية
 إعداد عبد السالم عبد الغفار وابراهيم قشقوش، -االجتماعي االقتصادي لألسرة المصرية

يان المواقف السلوكية  رشدي حسنين، استب-استفتاء اتجاهات المراهقين نحو أسرهم إعداد
هناك ارتباطات موجبة بين أسلوب المعاملة الى أن نتائج الدراسة أشارت .إعداد الباحث

هناك ارتباطات ، بينما ومعظم المواقف االجتماعية المرغوب فيها) بعد الديمقراطية( الوالدية 
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ف السلوكية وبين معظم المواق) بعد الدكتاتورية( سالبة بين أسلوب المعاملة الوالدية 
بين أسلوب المعاملة ) موجبة غير دالة إحصائيا( هناك ارتباطات ، في حين المرغوب فيها

 . وسلوكهم االجتماعي وبين معظم المواقف السلوكية المرغوب فيها) بعد التسامح( الوالدية 

 ):١٩٩١(علي فالح حمد ،  دراسة هنداوي-٦

لوالدية وعالقتها بالسلوك االجتماعي لالبناء،     يهدف البحث إلى دراسة اتجاهات التنشئة ا           
مع اهتمام بدراسة الفروق بين اآلباء وبين األمهات وكذلك الفروق بين الوالدين في المدينة              

تلميذ ذكور فقط مـن تالميـذ الـصفوف         ) ٥٠٠(بلغ حجم العينة     .وبين الوالدين في الريف   
تلميذاً مـن   ) ٢٨٠: ( العينة إلى فئتين   اإلعدادية الثالثة في الجمهورية العربية اليمني قسمت      

. عامـاً ) ١٧-١٤(تلميذاً من ابناء الريف، تتراوح أعمارهم بـين         ) ٢٢٠(ابناء المدينة، و    
) ب(لـالب و    ) أ(وطبق على أفراد العينة مقياس االتجاهات الوالدية في التنشئة بـصورتيه            

االسـتقالل، التـسلط،   : اليـة ويشمل االتجاهات الت(لألم، إعداد محمد الطحان وتعديل الباحث  
مقيـاس لفظـي    (، مقياس السلوك االجتماعي لالبناء      )الديمقراطية، الحماية الزائدة، والتقبل   

 توصـلت   ".المـسايرة، المـضادة، واالسـتقاللية     : "ويقيس االبعاد التالية  ) ومقياس األشكال 
رة واالسـتقاللية عنـد   يتأثر سلوك المساي  بالنسبة للعينة الكلية:الدراسة الى النتائج التالية

األبناء إيجابيا باتجاه الديمقراطية عند الوالدين بينما يتأثر سلوك المضادة عند األبناء إيجابيا             
 بالنسبة لعينة ابناء المدينة، يتأثر سلوك المسايرة عنـد األبنـاء            ، أما باتجاه تسلط الوالدين  

ألبناء فيتأثر بتـسلط الوالـدين      باتجاهي الحماية والتقبل للوالدين، أما سلوك المضادة عند ا        
 بالنـسبة   ، و إيجابا، وبديمقراطية وحماية االب سلباً، وكذلك باستقاللية وحماية وتقبـل األم          

البناء الريف، يتأثر سلوك المسايرة عند األبنـاء إيجابـا باتجـاهي الديمقراطيـة والتقبـل             
توجـد فـروق بـين    كـذلك  ، للوالدين، ويتأثر سلوك المضادة إيجابا باتجاه التسلط للوالدين      

السلوك االجتماعي وابناء المدينة البناء الريف عند جميع فئـات المجموعـة الثانيـة مـن               
وحدد فيها عشر فئات، وحدد أفراد كل فئة ممن حـصلوا علـى أعلـى            (مجموعات الدراسة   

وذلك عندما تتماثل االتجاهات الوالدية في التنشئة عدا فئات حماية األم فـي              )درجات محكية 
سلوك المسايرة، وحماية االب وتسلط األم في سـلوك المـضادة، وتقبـل األم فـي سـلوك            

 .االستقاللية

 ):١٩٩١(مهجة عبد المعز ،  دراسة عطية-٧

. تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين التنشئة االجتماعية والتوافق النفسي لدى األطفال                
طفالً سيئ التوافق، وقد تـم      ) ٤٠(فسياً، و   طفالً متوافقين ن  ) ٥٠(تكونت عينة الدراسة من     

سنة مـن   ) ١٢-٩(تحديد العينة بواسطة اختبار الشخصية لألطفال والعينة أعمارهم ما بين           
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وقد استخدمت األدوات   . طالب صفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي بمحافظة القاهرة       
أساليب التنشئة الوالدية إعـداد     اختبار الشخصية لألطفال إعداد عطية هنا، استبيان        : التالية

 نتـائج الدراسـة    وكانت أهم    .مايسة المفتي، اختبار الذكاء المصور إعداد احمد زكي صالح        
أساليب التنشئة الوالدية التي يتلقاها األطفال المتوافقين كان يسودها الحب والرعاية        :كالتالي

ـ          ، رابط والمـصادقة الفعليـة    والحماية والعالقات الوالدية القائمة على أساس راسخ من الت
هناك عالقة ارتباطية موجبة بين تدعيم اآلباء ألطفالهم وتشجيعهم نحو التقـدم واإلنجـاز              و

 أساليب التنشئة الوالدية التي تلقاها األطفال سيئي التوافق         ، أما   وبين التوافق العام لألطفال   
د سواء، وعدم التـدعيم     كان يسودها القسوة والعقاب بكافة أنواعه من قبل الوالدين على ح          

هناك عالقة ارتباط سالبة بين بعدي العقاب والتوافـق العـام           ، كذلك   والمطالبة بالقدر الكافي  
 .لألطفال

 ):١٩٩٤ (Dusek et al دراسة دوسيك وآخرون -٨

هدف الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أسلوب المراهقين في التوافق وأساليب     ت
 مراهق ومراهقة تم ١٠٧وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها التنشئة االجتماعية، 

توزيعهم على أربع مجموعات حسب إدراك المراهقين ألسلوب التنشئة الوالدية وذلك 
وقد  .من إعداد الباحثين: باستخدام مقياس التنشئة الوالدية و مقياس األسلوب العام للتوافق

ن أدركوا والديهم على أنهم مهملين كان أن المراهقين الذيالدراسة الى نتائج شارت أ
، كذلك أسلوبهم في التوافق أقل مقارنة بأقرانهم ممن أدركوا والديهم على أنهم حازمين

ارتبط إدراك المراهقين لوالديهم على أنهم حنونون وداعمون بعالقة ذات داللة إحصائية في 
 ). ٦٧ – ٦٦، ١٩٩٦الرجيب، (عن .أسلوب المراهقين الذي يركز على حل المشكالت

 ):١٩٩٥(سيد أحمد عبده ،  دراسة عجاج-٩

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير البرنامج اإلرشادي في تحسين التفاعل اُألسـري                   
أجريت عينة الدراسـة علـى   . ومدى انعكاس هذا التحسن على التوافق النفسي لدى األطفال       

تفاعل اُألسري السلبي وتم تقسيمهم إلـى       من اُألسر ذوي ال   )  أم ٣٧ اب و    ٣٧(ُأسرة،  ) ٣٧(
ُأسرة، تتراوح أعمار اآلباء    ) ٢٠(ُأسرة ومجموعة ضابطة وعددها     ) ١٧(مجموعة تجريبية   

سنة، ويتراوح أعمار أحد أطفالهما ما      ) ٤١-٣٠(سنة، أما األمهات فما بين      ) ٤٥-٣٣(بين  
 أعضاء اُألسرة إعـداد     سنة، واستخدم مقياس العالقات اُألسرية والتطابق بين      ) ١٢-٩(بين  

موس وترجمة وتعريب حامد الفقي وفتحي عبد الرحيم، قائمـة تقـدير التوافـق لألطفـال                
CBRS            إعداد كاسيل وترجمة وتعريب عبد الوهاب كامل، البرنامج اإلرشادي إعداد الباحث 

ويركز على تدريب الوالدين المهارات في مجال تعزيـز العالقـات اُألسـرية وطـرق حـل                 
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 .ت اُألسرية واستخدام التقرير الموجب والمهارات األساسـية للتعبيـر واالسـتجابة           المشكال
) ٠,٠١( توجد فروق ذات داللة إحصائية عـن مـستوى      :  ما يلي  تائج الدراسة وكانت أهم ن  

في مقياس العالقات اُألسرية بين متوسطي درجات أفراد المجموعة التجريبيـة قبـل وبعـد               
توجد فروق  ، و رجات أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج     البرنامج وذلك لصالح متوسط د    

في مقياس العالقات اُألسرية بين متوسطي درجات       ) ٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى      
أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد البرنامج، لـصالح        

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى  لك ، كذأفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج 
فـي  ) االب واألم(في قائمة تقدير التوافق لألطفال بين متوسط درجات أحد الوالدين           )٠,٠١(

، المجموعة التجريبية قبل وبعد البرنامج، لصالح أفراد المجموعة التجريبية بعـد البرنـامج            
قائمة تقدير التوافق لألطفال بين     في   )٠,٠١(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        و

في المجموعة التجريبية، ومتوسط درجـات أحـد   ) األم أو األم(متوسط درجات أحد الوالدين    
الوالدين في المجموعة الضابطة بعد البرنامج لصالح أفـراد المجموعـة التجريبيـة بعـد               

سرية بين متوسـط  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مقياس العالقات األ، بينما   البرنامج
درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج ومتوسط درجات أفراد نفس المجموعة بعـد            

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في قائمة تقدير التوافق لألطفال          ، و )شهران(فترة المتابعة   
فـس  بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد البرنامج ومتوسط درجات أفـراد ن            

 ).شهران(المجموعة بعد فترة المتابعة 

 ):١٩٩٦(يوسف علي فهد ،  دراسة الرجيب-١٠

تهدف الدراسة على معرفة أساليب التنشئة التي يمارسها اآلباء مع أطفالهم من وجهة       
نظر األطفال والخصائص النفسية والقدرات االبداعية للطفل وفقاً لكل أسلوب من أساليب 

تلميذاً من المرحلة اإلعدادية بمصر ) ٢٤٠(تكونت عينة الدراسة من . ةالتنشئة الوالدي
نصف للذكور ونصف لإلناث، : والكويت بالتساوي، وتم تقسيم عينة كل دولة إلى نصفين

سنة، وقد استخدم الباحث مقياس الدفء الوالدي من تصميم ) ١٣-١٢(أعمارهم بين 
. ، واختبار االبداع إعداد محمد الشيخالباحث، اختبار خصائص الشخصية إعداد عطية هنا

توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين متغير القبول وكل من التوافق :  ما يلينتائج الدراسةأهم 
الشخصي والتوافق االجتماعي والتوافق العام، بينما توجد عالقة ارتباطية سلبية بين 

 الشخصي والتوافق االجتماعي متغيرات الحماية الزائدة، اإلهمال، الرفض، ولكل من التوافق
 .والتوافق العام، وقد اتفقت النتائج تجاه األم مع النتائج تجاه االب

  



 ١٢٠

  
  

 :واالضطراب السلوكيأساليب المعاملة الوالدية الدراسات التي تناولت : خامساً
 ):١٩٨٥(قاسم ،  دراسة ابو الـخـير-١

.  وعالقتها باالضـطرابات الـسلوكية      أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء      تدرس    
طالباً من الذكور يعانون من اضطراب عـام فـي سـلوكهم، و             ) ٤٣(شملت عينة الدراسة    

، تتـراوح أعمـارهم مـا       )أسـوياء (طالباً من طالب المدارس اإلعدادية والثانوية       ) ٣٣٣(
بيان واسـت ) أ(سنة، واستخدم مقياس مكة ألساليب المعاملة الوالدية صـورة   (25-15)بين

األبناء  الى أن    نتائج الدراسة  أشارت   .المستوى االقتصادي االجتماعي والثقافي إعداد الباحث     
المضطربين سلوكياً يدركون اباءهم وأمهاتهم يختلفون فيما بينهم فـي اسـتخدام األسـاليب       

التقبل، التمركز حول الطفل، تقبل الفردية، عـدم التمـسك          : "الموجبة للمعاملة الوالدية وهي   
، أما األسوياء منهم فيدركون اباءهم وأمهاتهم متفقون فيمـا بيـنهم فـي              "لشديد بالتأديب ا

 األبنـاء المـضطربين سـلوكياً    ، كذلك فاناستخدام نفس األساليب السابقة للمعاملة الوالدية    
يدركون اباءهم وأمهاتهم مختلفون فيما بينهم في استخدام أساليب المعاملة الوالدية التاليـة             

 اإلكراه، الضبط من خالل الشعور بالذنب، عدم االتساق، تلقـين القلـق، التباعـد،             الرفض،"
انسحاب العالقة، أما بالنسبة لألسوياء فإنهم يدركون اتفاق اباءهم وأمهاتهم فـي اسـتخدام              

 ).٨٥-١٩٩٣،٨٤ابراهيم،(عن .نفس األساليب السابقة للمعاملة الوالدية

 ):١٩٩٥ (ELEANOR دراسة فان فيكل اليانور -٢

تهدف ). العالقة بين الخالفات الزوجية وحدوث اضطراب المسلك لدى األطفال( عنوانها    
التعبير الصريح عن العداء ( الدراسة إلى فحص عدة عوامل  داخل العالقة الزوجية مثل 

تلك التي قد تساهم فيما بعد في نمو ) عدم االتفاق على الممارسات الخاصة بتربية األطفال
أسر : أسرة مقسمة على ثالثة مجموعات ) ٣٩(تضمنت عينة الدراسة .  المضطربالسلوك

محولة من قبل العيادات والتي تم تشخيص طفلهم بأنه يعاني من اضطراب، أسر محولة من 
قبل العيادات والتي لم يشخص طفلهم بأنه يعاني من اضطراب في السلوك ،وأسر غير 

أن يجيب على عدد من االستبانات التي تقيس محولة من عيادات وطلب من كل ولي أمر 
مستوى التوافق الزواجي، مستوى العداء الزواجي الصريح، مستوى الصراع حول أساليب 
تربية الطفل، باإلضافة إلى قائمة مراجعة التي تجمع معلومات حول المستوى الوظيفي للطفل 

ا الزواجي واضطراب افترضت الدراسة وجود عالقة بين عدم الرض. المحول من العيادة
كذلك تنبأت الدراسة أن أولياء األمور ألطفال مضطربي المسلك سوف . سلوك األطفال
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يسجلون صراعاً معلناً حول أساليب تربية الطفل، وسوف يظهرون عدم اتساق في األساليب 
التي يتبعونها مع الطفل والخاص بتنظيم السلوك، كذلك ارتفاع مستويات الخالفات الزوجية 

معلنة سوف يكون بمثابة نموذج عدواني يقلده األطفال، كذلك سوف تظهر صعوبات خاصة ال
كالمشكالت الخاصة بالتواصل المتسق المتكافئ مع ( بالقدرة على حل مشكالت التواصل 

، كل هذا أكثر من أطفال األسر التي لم تشخص على أنها تعاني اضطراب )توقعات الوالدين
 هناك ارتباطات دالة بين درجات السلوك المضطرب  الى أن راسةنتائج الدأشارت . المسلك

الظاهر لألطفال، وبين المقاييس الخاصة بالصراع الزواجي الواضح، ومع الصراع حول 
لم ترتبط الدرجات الكلية على المقاييس الخاصة بالتوافق الزواجي ، بينما تربية الطفل

ل، ولكنها ارتبطت ارتباطاً داالً بالسلوك الكامن ارتباطاً داالً مع السلوك المتعلم لدى األطفا
استطاعت النتائج أن تميز بين األسر المحولة من العيادات وغير المحولة من ، للطفل

 ).١١٤- ١١٣، ١٩٩٨محمد، (عن  .العيادات

 ):١٩٩٢ (sanburg & wahler دراسة سابنرج وولر -٣

تكيفة من األمهات وأطفالهم مضطربي     السبل على أساليب معاملة والديه غير م      : عنوانها    
طفل محولين للعيادة النفسية بـسبب عنـاد        -ثنائي أم ٣٣مكونة من   :عينة الدراسة . المسلك

من األطفال المحولين ثـم إلحـاقهم فـي    % ٩٠الطفل وسلوكه العدواني في البيئة الدراسية،   
مـشكالت  من سلوك الطفل تم تقييمه حسب مقيـاس ال        % ٨٢السابق ببرامج تدخل نفسي ،      

وقد ظهر وجود مشاكل سلوكية خارجيـة  ). ١٩٩٣( الكينباخ وادلر بروك  CBCLالسلوكية
من األطفال يتلقون  %38كما أن.وقد تطابق ذلك مع تقييم األمهات لمشاكل أطفالهم السلوكية

ثم . سنة تقريباً ٣٥، واألمهات ذوات تعليم مرتفع أعمارهم       ) األم فقط ( رعاية والديه أحادية    
ثـم  ) اباء فقط تم العمـل معهـم  ٣(ل لعالج األمهات فقط في ظل وجود االب في األسرة        التحم

ـ عمليـة تق : اإلجراءات .تطبيق قياس بيتك لالكتئاب وأظهر وجود أعراض اكتئاب خفيف     يم ي
لطريقة مشاكل األمهات وأطفالهن قبل التدخل من خالل مالحظات الباحث، ثـم يـتم إعطـاء          

دقيقة بما يحـدث    ) ٢٠(يتم تسجيل أخر  . اع بين األم والطفل   مجموعة تعليمات لتخفيف الصر   
الـسلوك الـرديء    :    ويـشمل     soc-rمقياس المالحظة   : األدوات). األم والطفل (من تفاعل 

للطفل، إذعان األم، عدم اتساق األم في المعاملة، السلوك الرديء لألم ،ومقـاييس ظـروف               
 .االقتـصادي - مساوئ الوضع االجتماعيمقياس بيتك لالكتئاب، وقائمة :النظام البيئي ويشمل  

السلوك الرديء للطفل ال يرتبط مع أيـاً مـن أسـاليب            :  التالية النتائجتوصلت الدراسة الى    
يرتبط سـلوك عـدم االتـساق الوالـدي         ، و )اإلذعان، وعدم االتساق  (المعاملة غير المتكيفة  

 اإلذعـان الوالـدي   بينما ال يرتبط أسـلوب  ) ٠،٠٥(بظروف النظام البيئي عند مستوى داللة     
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  .بظروف النظام البيئي
  
 ):١٩٩٢ (frick et al   دراسة فريك وآخرون-٤

اضطراب : عوامل الخطر األسري في اضطراب العناد الشارد واضطراب المسلك: عنوانها    
تم العمل مع العينة خالل :عينة الدراسة. الشخصية للوالدين، وأساليب معاملة األم

طفل وشخص باضطراب العناد ) ٧٠(طفل منهم١٧٧وعددهم ) دراسة طولية(سنوات٣
طفل عينة ضابطة وجميعهم محولين ) ٣٩(طفل شخص باضطراب السلك، ) ٦٨(الشارد،

سنة، ) ٩،٥(سنة بمتوسط عمري )١٢-٧(متوسط أعمار األطفال . لعيادات تابعة للجامعات
تشخيص الطفل عن تم :أدوات الدراسة .يعيش على األقل مع واحد من ابويه البيولوجيين

الهيئة القومية للصحة النفسية لألطفال وذلك من خالل /قائمة المقابلة للتشخيص) أ(طريق 
تقارير كل من الطفل، الوالد والمدرس وذلك عن طريق نفس اإلخصائيين المشخصين للعينة 

وذلك من خالل قائمة التشخيص للدليل التشخيصي : التكيف الوالدي)ب(، في جميع المواقع
نوبات االكتئاب، الهوس، الشخصية المعادلة لمجتمع، :   ويتضمنdsm-rاإلحصائي الثالث و

إشراف األم على : معاملة األم ويمثل أربع أساليب وهي )ج(، تناول الكحول والمخدرات
سلوك الطفل، االتساق في أسلوب عقاب األم، الوقت الذي تقضيه األم والطفل معاً، ومدى 

 الى ما الدراسة أشارت نتائج . الطفل واألم وذلك عن طريق مقابلة األمتكرار المناقشات بين
ال يوجد ارتباط بين المجموعات الثالث لعينة الدراسة واضطراب الواجدان لدى :يلي

نقاش األم مع : ال يوجد اختالف بين المجموعات الثالثة في أسلوبي المعاملة، والوالدين
هناك فروق بين مجموعة مضطربي المسلك  حين ، فيالطفل، والوقت الذي يقضياه معاً

والعينة الضابطة في أسلوبي المعاملة الذي يتسم بنقص اإلشراف الوالدي وعدم اتساق 
هناك اختالف في تدني المستوي االقتصادي ، والعقاب الوالدي لصالح مضطربي المسلك

، مضطربي المسلكواالجتماعي بين أفراد العينة مضطربي المسلك والعينة الضابطة لصالح 
، وجد ارتباط بين raceبعد تثبيت العوامل الديمغرافية للوضع االقتصادي واألصل العرقي و

عند مستوى (الشخصية السيكوباتية لالب: اضطراب المسلك لدى أفراد العينة وكل من
، تناول االب )٠,٠١عند مستوى (، اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع للوالدين)٠,٠١

         وعدم اتساق العقاب الوالدي  ،)٠,٠٥(، نقص إشراف األم)٠,٠٥عند مستوى (للمخدرات 
أما التحليل متعدد التباين فقد أشار إلى عدم وجود عالقة هامة بين ، )٠,٠٥عند مستوى (

كذلك ظهر وجود عالقة هامة ، سلكمأساليب معاملة األم أو أي طريقة تفاعل واضطراب ال
صية المضادة للمجتمع لالب البيولوجي وذلك بعيداً عن أساليب بين اضطراب السلك والشخ
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وعليه فأن معاملة األم ليست مرتبطة باضطراب السلك بشكل مستقل عن . معاملة األم
 .اضطراب الشخصية للوالدين وليس هناك عالقة بين التكيف الوالدي والمعاملة الوالدية

 
 ):١٩٩٦(جمال مختار ،  دراسة حمزة-٥

تكونت عينة الدراسة من .  التنشئة الوالدية وشعور األبناء بالفقدانلى دراسة    تهدف إ
وقسمت العينة )  سنة١٧-١٥أعمارهم بين (تلميذ مقيدين في الصف األول الثانوي ) ١٠٠(

 تلميذا ال يعانون من آية مشاكل سلوكية ، ٦٠مجموعة ضابطة وتتكون من : الى مجموعتين
أدوات ، واستخدمت  تلميذا يعانون من مشاكل سلوكية٤٠مجموعة تجريبية وتتكون من 

 ويشمل الشعور بالفقدان - إعداد الباحث -مقياس الشعور بالفقدان :  التاليةالدراسة
مقياس التنشئة االجتماعية من وجهة نظر  .والشعور باالغتراب ، وعدم التوافق االجتماعي

 القلق فض، القسوة، أسلوب بثالر : وتشمل األساليب التالية- إعداد الباحث -االبن 
: وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية. الصحيحة في التنشئة األساليب بالذنب، والشعور

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ) ٠,٠١عند مستوى (توجد فروق ذات داللة إحصائية 
ذلك لصالح على مقياس الشعور بالفقدان، الشعور باالغتراب ، عدم التوافق االجتماعي و

بين المجموعتين ) ٠,٠١(توجد فروق  دالة إحصائيا عند مستوى ، والمجموعة التجريبية 
: الضابطة والتجريبية لمقياس التنشئة الوالدية من وجهة نظر االبن على االبعاد التالية

القسوة ، أسلوب الرفض، أسلوب بث القلق والشعور بالذنب وذلك لصالح المجموعة 
بين المجموعة ) ٠,٠١عند مستوى (توجد فروق ذات داللة إحصائية ك ، كذلالتجريبية

الضابطة والتجريبية لمقياس التنشئة الوالدية من وجهة نظر االبن على بعد األساليب 
 .الصحيحة في التنشئة الوالدية وذلك لصالح المجموعة الضابطة

  ):١٩٩٦ (Feehan et al دراسة فيهان وآخرون -٦
الضبط غير المتسق والضبط الصارم في مرحلة الطفولة ، آثاره          : وانها دراسة طولية عن     

"Consequences "        معرفة العالقة بين أسـاليب     : هدفها. على الصحة النفسية   للمراهق
الضبط الوالدي التي تمارس في سن الطفولة وتطور حدوث اضطرابات نفسية فـي مرحلـة               

طبق على األمهات عندما كـان أطفـالهم   : دي مقياس الضبط الوال  : أدوات الدراسة .المراهقة
   إعـداد روتـر   Family Background سنوات ،مقياس خلفية األسـرة  ٩ ، ٧في سن 

 سنوات وتقيس الصحة    ٩ ،   ٧استخدمت عند سن     : Malaise، قائمة روتر ماليز     )١٩٧٨(
ـ    ١٥استخدمت في سـن     : قائمة المقابلة التشخيصية لألطفال      النفسية لالم ،   اس  سـنة لقي

: العينـة . Internalizing  و الداخليـة      Externalizingاالضطرابات النفسية الخارجية    
 ١٥طفل وطفلة في سن      ) ٩٦٢( سنوات و  ٣طفل وطفلة في سن     ) ١٠٣٧(كانت عبارة عن    
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سنة من نيوزيلندا ، وقد تم مراعاة أن تكون العينة ممثلة للمجتمع األصـلي مـن الناحيـة                  
توجد عالقة   : ما يلي  نتائج الدراسة  وكانت أهم    .التحصيل الدراسي االقتصادية واالجتماعية و  

بين أسلوب الضبط غير المتسق وظهور مشاكل سلوكية مبكرة ، ولكن ال توجد عالقة بـين                
 سـنة   ١٥في سن   ، و ) سنوات ٩ أو   ٧في سن   (الضبط الصارم والمشاكل السلوكية المبكرة      

بط وانخفاض مستوى الـضبط الـصارم       توجد عالقة هامة بين أسلوب عدم االتساق في الض        
اضطراب نقص االنتباه ، اضطراب المسلك العدواني وغير        :  باالضطرابات الخارجية وتشمل  

ال توجـد عالقـة بـين أسـاليب الـضبط المـذكورة             ، بينمـا    العدواني ،و اضطراب العناد   
ارجيـة  توجد عالقة بين االضطرابات والمشاكل الـسلوكية الخ       ، كذلك   واالضطرابات الداخلية 

 .واإلناث) اضطرابات القلق واالكتئاب(توجد عالقة بين االضطرابات الداخلية ، ووالذكور

 ":تحت الطبع) "١٩٩٧( دراسة ثابت وآخرين -٧

تهدف الدراسة إلى فحص مدى     . انتشار مشاكل الصحة النفسية في قطاع غزة        : عنوانها    
. لسطينيين خالل الفترة االنتقاليـة بغـزة  انتشار المشاكل السلوكية والعاطفية بين األطفال الف     

 سـنة ،    ١٢-٦أعمارهم بـين    )  إناث ٥٠٦ ذكور ،    ٤٥٣(طفل ،    )٩٥٩(العينة عبارة عن    
 مدرسـة   ٢ مدرسة حكومـة ، و     ٥٣مدرسة وكالة ،    ( ٤٢وقد كانت العينة من عدة مدارس       

 نتـائج  أشـارت    .مقياس روتر  يعبأ عن طريـق المدرسـين        : األدوات المستخدمة ). خاصة
لدى اإلناث ، المـشاجرات     % ٤,٢لدى األوالد   % ٤,٩ نسبة أعراض العنف      الى أن  الدراسة

عنـد  % ١٠,٨بينما اضطرابات السلوك السيئ كانت      % ٢,٩، في البنات    % ٥,٦في األوالد   
، عنـد البنـات  % ٧فـي األوالد ،   % ٧,٣في البنات ، قلة التركيز كانـت        % ٨,٩األوالد ،   

من األطفال وقعوا  فوق الحد الفاصل بـين الـسوية           % ٤٨ حسب تقديرات المدرسين فان   و
توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي مـستوى    ، كذلك ) نقاط أو أكثر  ٩(وبعض االضطراب   

المشاكسات ، الكذب ، العنـاد ، الحركـة         : المشاكل السلوكية بين الذكور واإلناث على ابعاد      
  .)١٩٩٩ثابت ، (الزائدة والفرق لصالح الذكور 

 ) :١٩٩٧(عبد اهللا ،اسة عويدات در-٨ 

أثر أساليب التنشئة األسرية على طبيعة االنحرافات السلوكية عنـد طلبـة            تهدف إلى معرفة    
 تهدف الدراسة إلى تصميم أربع       كما . الذكور في األردن   -الصفوف الثامن والتاسع والعاشر     

ة، استبانة المخالفات   استبانة المشكالت السلوكي  : أدوات لإلحاطة باالنحرافات السلوكية وهي    
واسـتخدمت اسـتبانة    .  السلوكية ، استبانة الغياب والتأخر، واستبانة اإلجراءات التأديبية         

: أساليب التنشئة االجتماعية  إعداد عيسى السقار، وتقيس أربعة أسـاليب مـن التنـشئة                
تين  النبذ ويتكون كل أسلوب مـن صـور      -التسلطي ، أسلوب التقبل     -األسلوب الديمقراطي   



 ١٢٥

تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر         . واحدة لالب والثانية لألم     
الذكور في المدارس العامة في األردن ، أما عينة الدراسة فقد اختيرت بطريقة طبقية قصدية               

 صـف   ٦٣ مدرسة موزعين على كافة مديريات التربية في المملكة ، ضـمت             ٢١من خالل   
وجد فروق ذات    ت : ما يلي  أشارت نتائج الدراسة إلى   . طالب) ١٩٠٧(لطالب  ووصل مجموع ا  

داللة إحصائية تعزى لنوع التنشئة األسرية على العوامل التابعة إذ وجد أن أسلوب التنـشئة            
له داللة إحصائية على المشكالت الـسلوكية بـين أسـلوبي           "  تسلطي -ديمقراطي"األسرية  

 ديمقراطي ، إذ تقـل المـشكالت عنـد ابنـاء            -سلطي   ديمقراطي ، ت   -التنشئة ديمقراطي   
أمـا  ،  الوالدين الديمقراطيين وترتفع بشكل جوهري حين يكون االب متسلطا واألم ديمقراطية          

اإلجراءات التأديبية فقد أشار تحليل التباين إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين                 
أي أن اإلجراءات التأديبيـة تقـل        ، ديمقراطي وبقية األساليب األخرى    -األسلوب ديمقراطي   

عند ابناء نموذج التنشئة الديمقراطي بفارق جوهري ، عنه الوالدين المتسلطين والمختلفين            
 النبـذ مـع االنحرافـات       -وحين اختبر نموذج التنشئة التقبل      ،  فيما بينهم بنموذج التنشئة   

الت والمخالفـات    تقبل يقل بفارق جوهري من حيث المشك       -السلوكية وجد أن نموذج تقبل      
 أي أن الوالدين حين يكونان متقبلين معـا     ،والغياب واإلجراءات التأديبية عن النماذج الباقية     

البنائهما فإن المشكالت السلوكية والمخالفات والغياب واإلجراءات التأديبية تقل عند ابنائهما           
 . في المدرسة 

 ):١٩٩٧(عبد المنصف حسن علي ،  دراسة رشوان-٩

هدف الدراسة إلى محاولة التعرف على العالقة بين التدخل المهني باستخدام العـالج             ت       
السلوكي في الخدمة االجتماعية لمواجهة مشكالت الطالب المضطربين سلوكياً في المرحلـة            

) ١٤(تكونت عينة الدراسة مـن  . الثانوية وتحديد أنسب األساليب الفنية وظروف استخدامها  
عاماً، ممن اتـسم    ) ١٧-١٤(ب الصف األول الثانوي أعمارهم ما بين        طالباً وطالبة من طال   

سلوكهم بعدم التوافق واالضطراب السلوكي في ضوء مالحظات المدرسـين واإلخـصائيين             
مقيـاس مـشكالت االضـطراب    : استخدم الباحث عدة أدوات وهـي    . االجتماعيين بالمدرسة 

ظة مظاهر االضطراب السلوكي وهمـا      السلوكي لدى طالب المرحلة الثانوية، واستمارة مالح      
إعداد الباحث، تحليل المحتوى، استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي إعداد عبد التـواب            

وقد قام الباحث بإعداد برنامج التدخل المهني وذلك بالعمل         . عبد اهللا وتعديل مديحة الحناوي    
لياء أمور الطـالب وُأسـرهم،      األخصائيين االجتماعيين بالمدرسة، أو   : خالل المحاور التالية  

وقد استخدم الباحث أسـاليب وتكتيكـات       . مدرسي الطالب، وتكوين عالقة مهنية مع الطالب      
مثل التدعيم اإليجابي، التـدعيم الـسلبي، العقـاب، االنطفـاء، تـشكيل      ( العالج السلوكي 
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 أشارت  .عينة، لمواجهة مشاكل االضطراب السلوكي لدى أفراد ال       )االستجابة، التدعيم المتمايز  
هناك فروقاً ذات داللة إحصائية نتيجة التدخل المهنـي لـدى أفـراد              الى أن    نتائج الدراسة 

انخفضت معدالت تكرار حدوث مظاهر السلوك المضطرب لعينة الدراسة انخفاضـاً           ، و العينة
الكذب، الـسرقة،   (هناك تحسن في كل مظهر من مظاهر االضطراب السلوكي          ، وكان   ملحوظاً
 .، ولكل حالة على حدة والنسبة العامة للتحسن لجميع حاالت الدراسة)والعدوان العناد، 

 ):١٩٩٨(إيمان محمد ،  دراسة ابو ضيف-١٠

 العالقة بين سوء معاملة الطفـل واالضـطرابات الـسلوكية        ةعرفمهدف الدراسة إلى          ت
ـ        ا ومـدى فاعليـة   لديهم، كما تهدف إلى التعرف على أسباب اإلساءة واآلثار المترتبة عليه

بلغ حجم  . برنامج إرشادي في تعديل أساليب معاملة اآلباء أو األمهات غير السوية ألطفالهم           
وقـد  . تلميذاً وتلميذة في الصف الخامس االبتدائي بمحافظة سـوهاج        ) ٤٠٠(عينة الدراسة   

  وهمـا   F.A.Tمقياس بيركس لتقدير السلوك واختبار تفهم األسـرة         : طبقت األدوات التالية  
إعداد عبد الرقيب البحيري، مقياس سوء معاملة الطفل، واستمارة بيانات الطفل، وبرنـامج             

نتـائج   أشـارت    .إرشادي لتحسين أساليب معاملة اآلباء ألطفالهم وجميعها إعداد الباحثـة         
د فروق دالة احـصائياً بـين متوسـطات درجـات الـذكور             ووج الى   السيكومترية الدراسة

، بالنسبة لسوء معاملة الطفل كما يدركها األطفال لصالح الـذكور         ومتوسطات درجات اإلناث    
،  عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين سوء معاملة الطفل وبعض االضطرابات الـسلوكية      وهناك

 أن التنشئة اُألسرية والتي تتمثل في سوء     F.A.T تبين من اختبار      فقد اإلكلينيكيةأما النتائج   
ببها إلى االختالل الوظيفي داخل اُألسرة والصراع الزواجـي         معاملة اآلباء ألطفالهم يرجع س    

والصراع اُألسري والتباعد النفسي بين أفراد اُألسرة ونوعية العالقات داخل اُألسـرة والتـي     
يسيطر عليها الغضب والقلق ويتمثل فيها الوالدان عوامل ضغط أكثر منهم حلفاء، هذا وقـد               

 بدنية أو انفعالية أو إهمال سـوء التوافـق لـدى            ترتب على اإلساءة بأنواعها سواء كانت     
األطفال وظهور االضطرابات السلوكية لديهم والتي تمثلـت فـي ضـعف االنتبـاه، ضـعف         
االنصياع االجتماعي وتمثل ذلك في ظهور سـلوكيات غيـر مرغوبـة، الكـذب والـسرقة                

ـ                الل والضرب، تخريب الممتلكات، كما ظهر لدى األطفال ضعف الـشعور بالهويـة مـن خ
انخفاض مفهوم الذات وضعف قوة األنا والذي يتمثل في عدم االتزان االنفعـالي والـشعور               
بالحزن واالكتئاب والقلق الذي ساد أغلب البطاقات، كما ترتب على تلـك اإلسـاءة لجـوء                
، األطفال إلى بعض الحيل الدفاعية للتنفيس عما بداخلهم كاإلسـقاط واإلزاحـة والعدوانيـة             

 داللة إحصائية في درجات األطفال في القياس القبلي ودرجاتهم في القياس        هناك فروق ذات  و
البعد على مقياس سوء معاملة الطفل لصالح القياس البعدي حيث انخفضت درجات األطفـال             



 ١٢٧

   .على مقياس اإلساءة
  
 

 ):١٩٩٨  (Fergusson and Horwood دراسة فيرجسون وهورد -١١

تهدف الدراسة الى معرفـة     . كر وفرص الحياة الالحقة   اضطراب المسلك المب  : عنوانها      
مدى تعرض األطفال ذوي اضطراب المسلك المبكر لخطر ترك مقاعد الدراسة بدون مؤهـل              
. والبطالة في المستقبل والكتشاف عوامل الخطر وظروف الحياة التي تؤدي إلى هذه العالقة            

راسة طولية منذ الوالدة ، عنـد       طفل من نيوزيالند في د    ) ١٢٦٥(تم متابعة   : عينة الدراسة 
 سـنة ، والتحليـل   ١٨ سنة ثم عنـد سـن   ١٦ شهور ، سنة ، ثم سنويا حتى سن          ٤: سن

مـن العينـة    % ٧٦,٦ طفل وطفلـة أي مـا نـسبتة          ٩٦٩المسجل في الدراسة كان لعينة      
  لقياس اضـطرابات  Rutter & Connersمقياس روتر وكونر :أدوات  الدراسة.األصلية

مقيـاس فـرص    ،) طبقت على الوالدين والمدرسين.  ( سنوات٨واختالل المسلك عند سن 
،مقياس ترك المدرسـة بـدون   )  سنة١٨طبقت عند سن   (Life Opportunitiesالحياة 

،مقـاييس  )  سـنة  ١٨ - ١٦عند سـن    ( مؤهل، مقياس البطالة لمدة ثالثة شهور أو أكثر         
 ،مقـاييس أداء األسـرة ويـشمل        Sociodemognaphicالديمغرافية  الخلفية االجتماعية   

 ١٣-٨من سن   ( الصراع بين الوالدين ، التفاعل بين األم والطفل ،مقاييس االتجار التعليمي          
إدمان كحول ، هـروب  : وتشمل)  سنة١٦-١٤من سن (    مقاييس سلوك المراهق  ،)سنة

االنـضمام ألقـران جـانحين أو         مـن المدرسـة ، و       Suspensionمن المدرسة ، إيقاف     
توجد عالقة بين ظهور اضطرابات المسلك فـي         :التاليةنتائج  توصلت الدراسة الى ال   .مدمنين

 توجـد  ، و  سنة ١٨ سنوات وزيادة خطر ترك المدرسة بدون مؤهل والبطالة قبل سن            ٨سن  
ـ   سلوكيات عالقة بين اضطراب السلوك المبكر وتدني التحصيل الدراسي والبطالة التي تتأثر ب

االنضمام لمجموعات تعاطي المخدرات ، الهروب من المدرسة ، التعليـق           : المراهق وتشمل 
بعض العوامل المرتبطة بزيادة ظهـور اضـطراب   ، وهناك من المدرسة ، مشاكل مع السلطة 

تدني المستوى االقتصادي ، االنفـصال بـين الوالـدين ،           : هي) من خالل الدراسة  (المسلك  
، انخفـاض مـستوى   ) ذكر(دين ، سوء التفاعل بين الطفل واألم ، الجنس       الصراع بين الوال  

العالقة بين المشاكل السلوكية المبكرة والنتائج الالحقة كانـت  ، أما   الذكاء ، صعوبات االنتباه   
 .متشابهة بين الذكور واإلناث

 ):١٩٩٩ (Lindahl& Malik ليندال ومالك  -١٢

ليات األسرية ، والمشاكل السلوكية الخارجية لـألوالد        الصراع الزوجي ، العم   :عنوانها        
 ١١٣مكونـة مـن   :عينة الدراسـة  . بين العائالت األمريكية الالتينية واألمريكية األوروبية   



 ١٢٨

 مـدارس ابتدائيـة     ١٠ سنة وقد اختبارهم من      ١١-٧أسرة لديها أوالد ذكور أعمارهم بين       
)  ذوي الدخل المتوسط على المنخفض       فمعظمهم ريفيين ، من   ( بحيث تكون العينة متشابهة     

 عائلة  ٣١ عائلة أمريكية أوروبية،     ٣٢ عائلة أمريكية التينية ،      ٥٠(بين المجموعات الثالث    
) ١٩٨١(لينـدر   ) MSI(مقياس الرضـا الزوجـي      :أدوات الدراسة   ) . ذات أصل مزدوج    

SYNDE    قياس سلوك الطفل،CBCL    مقيـاس الـصراع الزوجـي       ) ١٩٩١( ال كينباخ ،
OPS لبورتر و أولياري Porter &  O’Leary ) مقيـاس التفـاعالت فـي    ) ١٩٨٠ ،

مشاكل سلوك   :الى ما يلي  نتائج الدراسة    أشارت   ) .١٩٩٩( لليندال ومالك    SCIFFاألسرة  
ترتبط إيجابياً بنوعين عن الصراعات الزوجية وهمـا الـصراع          ) العدواني والجانح   ( الطفل  

ـ            ، ) ٠،٠٥(ة الطفـل وذلـك عنـد مـستوى داللـة            الظاهري ، والصراع حول طرق تربي
ة عكسية بـين الـصراع الزواجـي        قيوجد عال ، و كل من االم واالب على التوالي     ) ٠,٠٠١(

وجـد أن تحالفـات الـزواج العدوانيـة         ، كمـا    )٠,٠٠١عند مستوى   ( واالنسجام األسري   
) ٠,٠٠١(فعـة  وبمستوى أقل العالقات المفككة واألضعف في األسرة ترتبط بمـستويات مرت     

رتبط فيالصراع حول أساليب تربية الطفل      ، أما   بالصراع الزوجي أكثر من العالقات المتوازنة     
 األمريكيـة األوربيـة     -طردياً بتقارير اآلباء حول مشاكل الطفل السلوكية لدى أفراد العينة           

لمنـسقة  أساليب المعاملة غيـر ا ، وتبين أن واألمريكية الالتينية وليس ذوى األصل المزدوج 
والمتساهلة ترتبط طردياً بالصراع الزوجي أكثر من أساليب المعاملة الديمقراطية ، أما اآلباء         

بالنسبة للعـائالت   ،  فيرتبط أسلوب المعاملة التسلطي لديهم بزيادة مستوى الصراع الزوجي        
) تينيـة ولكن ليس بالنسبة للعائالت األمريكية الال     ( األمريكية األوربية وذات األصل المزدوج      

العـدواني  (فإن أساليب المعاملة المتسلطة ترتبط بمستويات أعلى مـن مـشاكل الـسلوك              
، )٠,٠١عند مـستوى  (أكثر من المعاملة الديمقراطية سواء من اآلباء أو األمهات         ) والجانح

 أو غيـر  LAXبالنسبة للمجموعات العرقية الثالث، فإن أساليب المعاملـة المتـساهلة        أما  
عنـد مـستوى   (طان بمشاكل السلوك أكثر من المعاملة الوالدية الديمقراطيـة        سقة فترتب تالم

 LAX، فإن المعاملة الوالديـة المتـسيبة        )اآلباء  (بالنسبة لألمريكيين الالتينيين    ، و )٠,٠١
 Hierarchialوغير المنسقة ترتبط بمشاكل السلوك الخارجي اكثر من المعاملة المتـسلطة        

 ) .٠,٠٥وذلك عند مستوى داللة (

 ): ١٩٩٩  (Brown دراسة كراوفورد بروان -١٣

أثر المعاملة الوالدية على اضطراب المسلك لدى المراهقين الذكور :عنوانها       
إلى فحص العالقة بين العوامل الوالدية واضطراب المسلك لدى :تهدف الدراسة .الجاميكيين 

ة جماعة األقران والعوامل المراهقين في جاميكا وذلك من خالل إطار نظري يشمل األسر



 ١٢٩

تناولت الدراسة العائالت التي تمر بالعديد من الضغوط . البيولوجية المرتبطة باالضطرابات
 :عينة الدراسة.االجتماعية واالقتصادية والتي قد تسهم في عدم كفاية الممارسات الوالدية 

 مراهق ٥٥ مراهق مضطرب المسلك ،و ٦٩ مراهق ذكر جامايكي ، منهم ١٢٤مكونة من 
وقد عم استخدام نموذج نظري جديد .سنة ) ١٨-١١(أعمارهم بين  غير مضطرب المسلك،

العوامل  :الى النتائج التاليةالدراسة  توصلت .مطور لتقييم العالقات بين متغيرات الدراسة
غياب األم، عدم اتصال األطفال بابائهم وأمهاتهم، : األسرية المرتبطة باضطراب المسلك هي

ليس هناك عالقة بين ، وير في ترتيبات الوالدية وبالتالي ظروف معيشة غير مستقرةوالتغ
األطفال مضطربي المسلك يدركون ، وتبين أن غياب االب في اضطراب المسلكأو وجود 

اباءهم كنماذج قدوة سلبية، كذلك فإن هؤالء األطفال يدركون أنهم كانوا على عالقة قوية 
 .  االبتدائية ةبأقران جانحين خالل المرحل

  
 : تعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من الدراسات السابقة أهمية موضوع التنشئة االجتماعية حيـث تـم تناولـه        
وقد عنيت الدراسة الحاليـة بالعالقـة بـين أسـاليب     . بشكل واسع ومن خالل زوايا متعددة     

مـع ككـل والعمليـة      المعاملة الوالدية واالضطراب السلوكي لما له من أهمية خاصة للمجت         
التربوية على وجه الخصوص، إضافة إلى اآلثار السيئة التي يتركها االضطراب السلوكي من             
مشاكل نفسية وشعور بالمعاناة للفرد، والقيام بأشكال السلوك التي تحمل صور هذه المعاناة             

 . لآلخرين وكل ما يخصهم

 : ولدى استعراض الباحثة للدراسة السابقة تبين لها ما يلي

وفرة الدراسات التي تناولت المعاملة الوالدية في عالقتها بمتغيرات مختلفـة مثـل             
… سمات الشخصية، العدوان، الجنوح، المشاكل السلوكية، حجم األسرة، تعلـيم الوالـدين،           

إلخ، ومع ذلك فقد كان تناول هذه الدراسات ألساليب المعاملة الوالدية وعالقتها باضـطراب              
 .  في الدراسات األجنبية مع قلتها في الدراسات العربيةالمسلك متوافر فقط

، )غيـر موجـه   ( جاءت الفروض متباينة فبضعها كان صـفرياً        : فروض الدراسة   
ولقد توافقت فروض الدراسة الحالية مع الفـروض الـصفرية   ) موجه( وبعضها كان موجباً    

 . لكونها دراسة استطالعية

 : املة الوالدية فهي كثيرة ومنها بالنسبة ألدوات الدراسة الخاصة بالمع

محمد مصطفى : سيد صبحي، وأخر إعداد:  إعداد–مقياس االتجاهات الوالدية في التنشئة 
الخ، ومقياس أساليب التنشئة االجتماعية … محمد إسماعيل ورشد، :  إعداد–مياسا، وثالث 
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ائسة المفتي ، مقياس إعداد إلهامي عبد العزيز، استبيان أساليب التنشئة الوالدية إعداد م
التنشئة األسرية كما تدركها الفتيات إعداد محيي الدين أحمد حسين ومساعديه، مقياس 

الرفض الوالدي لرونر ترجمة وإعداد ممدوحة سالمة، استبانة أسلوب التنشئة / القبول 
وقد استخدمت الباحثة الحالية في دراستها مقياس . عيسى السقار : االجتماعية، إعداد 

، وعند االضطالع على الدراسات السابقة في محاولة الستخدام هذه )١٩٨٩(اروق جبريل ف
المقاييس لالستفادة منها في الدراسة الحالية وجدت الباحثة أن المقاييس المختلفة تحمل 

)  استقالل–تبعية( مسمياتها ومتشابهة في مضمونها، فمثالً عند مقارنة بعد ابعاداً مختلفة في
، واشتمل بعد )تشدد/تسامح(الستبانة المستخدمة وجد أنه أقرب ما يكون إلى بعد بعاد اأمع 

الرفض على االهمال، واعتبر الصراع حول تربية الطفل نوعاً من عدم االتساق في المعاملة، 
 . واألسلوب االوتوقراطي هو المتسلط، أما  الديمقراطي فهو االعتدال، وهكذا

لتوافره و قد سبق استخدمه     ) مقياس فاروق جبريل  ( لمقياس  وقد رأت الباحثة استخدام هذا ا     
وكذلك ألنـه اشـتمل علـى       . في دراسة سابقة  لنفس الفئة العمرية على البيئة الفلسطينية         

أساليب الضبط الوالدي وهو أكثر ما يهم األبناء في هذه المرحلة العمرية العينـة الدراسـة                
 .  واستقاللهموخاصة في ظل محاوالتهم إثبات هويتهم الخاصة

أما بالنسبة ألدوات الدراسة الخاصة بالمشكالت واالضطرابات الـسلوكية فقـد ورد            
مقياس المشكالت السلوكية إعداد مهاب الوقاد، قائمة وصـف         : مجموعة  نذكر بعضاً منها      

سلوك الطفل والمراهق ألكينباخ ترجمة محمد حسيب، مقياس بيركس لتقدير السلوك إعـداد             
سيب ، مقياس االضطراب السلوكي لدى طالب المرحلة الثانويـة، واسـتمارة            عبد الرقيب ح  

، )N I M H( ، قائمة المقابلة التشخيـصية  )١٩٩٧(مالحظة إعداد عبد المنصف رشوان 
  .DSMقائمة تشخيص اضطراب المسلك من خالل الدليل التشخيصي واإلحصائي 

ان فـي دراسـات  أجنبيـة، وأخـرى          وقد تناولت هذه المقاييس ابعاداً مختلفة، ومنها ما ك        
مقاييس تشخيصية عيادية، وعليه فقد رأت الباحثة أن تصمم مقياساً يجمع بين ما ورد فـي                
الدليل التشخيصي واإلحصائي  الرابع في تعريف اضطراب المـسلك مـا يـتالءم والبيئـة                

 . الفلسطينية

ـ ( على كل حال فإن هذه األدوات     قـد تـم   ) سلوكيالمعاملة الوالدية و االضطراب ال
تصميمها إما من قبل الباحث نفسه أو تم استخدامها عن باحث آخر أو ترجمتها وتعريبهـا،                
أو تقنينها في بيئة جديدة، وقد اختلفت بخصوص المقدرين  لها، فإما أن يكـون الطفـل أو                  
الطالب، اآلباء ، األمهات، الوالدين، المدرسين، أو الباحث نفسه ، وقد يكـون عـن طريـق       

وقد استخدمت الباحثة  استبان يتم  تعبئته عـن          .  الحظة، المقابلة، أو تعبئة االستمارات    الم
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  .طريق الطالب نفسه
اختلف حجم  عينة الدراسة من دراسة إلى أخرى حـسب المجتمـع          : عينة الدراسة   

 أو جانحين أو مرضى ، والفئة       اًاألصلي وحسب المقدرين والفئة المستهدفة سواء كانوا طالب       
أطفال رياض، مدارس ابتدائية، إعدادية، ثانوية، جـامعين، أو بـالغين، أو مـنهج     : ريةالعم

الدراسة سواء كان دراسة حالة، أو مسحي أو وصفي تحليلي أو مقارن، أو دراسة طوليـة                
 . تتبعية 

تنوعت األساليب اإلحصائية في هذه الدراسات طبقاً لتنوع : األساليب اإلحصائية
حساب المتوسطات : ر األساليب اإلحصائية شيوعاً في هذه الدراسات الهدف منها، ومن أكث

، وبعضها )ت(الحسابية، االنحرافات المعيارية، معامالت االرتباط، وتحليل التباين، واختبار
استخدم التحليل العاملي، والدراسة الحالية استضاءت بهذه األساليب واستخدمت معظمها ، 

لمعرفة أهم العوامل التي ) الفاريماكس لكايزر(لى طريقة كما استخدمت التحليل العاملي ع
 .   تشبعت عليها بنود االستبانة التي أعدتها الباحثة ألغراض هذه الدراسة

ارتبطت النتائج المستخلصة باألهداف التـي سـعت كـل دراسـة      :نتائج الدراسات 
ات والبيئات، فمثالً،   لتحقيقها أو إثبات صحة فروضها، فجاءت مختلفة باختالف العينات والفئ         

أشارت بعض الدراسات إلى وجود عالقة بين بعض أساليب المعاملة الوالديـة واالضـطراب    
السلوكي لدى األبناء في حين أشارت دراسات أخرى إلى عدم وجود عالقة وكان ذلك منه ما                

 . أيد نتائج الدراسة الحالية وأخرى خالفه

 الحالية ووسع آفاق الباحثة وخصوصاً فـي ظـل          وفي كلتا الحالتين فقد أثرى ذلك الدراسة      
 . تفسير هذه الدراسات لنتائجها

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة بشكل كبير فمنه على سـبيل المثـال، ال      
 : الحصر

طريقة عينة الدراسة الحالية وذلك بتحديد العينة       ) ١٩٩٦( حددت دراسة جمال مختار حمزة      
 . ثم تطبيق االستبانات على الطالب لإلجابة عن تساؤالت الدراسةعن طريق المدرسين ومن 

كذلك استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة أهداف الدراسة وأسئلتها وفروضها            
وكذلك األساليب اإلحصائية المستخدمة في تلك الدراسات، كما استفادت منها في إعـداد أداة              

 . للبحث
 

 : ن الدراسات السابقة فيما يليتنفرد الدراسة الحالية ع

 دراسة العالقة بين المتغيرين الرئيسيين أساليب المعاملة الوالدية وعالقتهـا باضـطراب             -
 . المسلك وهي ما تم تناولها بشكل مماثل  في دراسات أجنبية فقط
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 أجريت الدراسة في قطاع غزة وهو ما كان مغايراً للدراسات السابقة التي أجريـت فـي                 -
أخرى، وقد كان من األهمية بمكان  إجراء الدراسة في هذا المكان وذلك لخـصوصيته          بيئات  

وللظروف غير العادية التي تمر بها األراضي الفلسطينية واالنتفاضة ،وهو مـا أثـار لـدى           
الباحثة الفضول للبحث في هذا الموضوع ومعرفة أثر أساليب المعاملة المختلفة على البيئـة        

ها باالضطراب السلوكي، والذي قد تكون نتائجـه مـشابهة أو مغـايرة    الفلسطينية في عالقت 
 .  آخرلنتائج دراسة مماثلة في مجتمعٍ

واستخدمت الباحثة التحليل العاملي لمعرفـة      :  تصميم أداة جديدة لقياس اضطراب المسلك      -
واع أهم العوامل التي تشبعت عليها بنود االستبانة وخاصة أن الصدق العاملي يعتبر أقوى أن             

 . الصدق، إلى جانب صدق المحكمين وصدق االتساق الداخلي  وحساب الثبات
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  الفصل الرابع
  الطريقة واإلجراءات

  
v  منهج الدراسة 
v  مجتمع الدراسة 
v  عينة الدراسة 
v  أدوات الدراسة 

 مقياس اضطراب المسلك  .١
 مقياس أساليب المعاملة الوالدية  .٢

v وات الدراسة خط 
v  األساليب االحصائية 
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        في هذا الفصل تقدم الباحثة بإذن اهللا تعالى عرضاً لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينة 
  . الدراسة لوأدوات الدراسة وخطوات الدراسة وكذلك األساليب اإلحصائية المستخدمة

يتناول هذا المنهج   استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، و      : منهج الدراسة 
دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس كمـا هـي، دون              

اآلغـا،  (تدخل الباحث في مجرياتها ويستطيع الباحث أن يتفاعل معهـا فيـصفها ويحللهـا              
وذلك للتعرف على أساليب المعاملة الوالدية كما يـدركها األبنـاء وعالقتهـا             ) ٤١،  ١٩٩٧

  .  المسلك وبعض المتغيراتباضطراب
يتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الذكور بمدارس المرحلة         : مجتمع الدراسة 

وذلك في مديرتي غزة وشـمال غـزة    ) األول، الثاني، والثالث االعدادي   (اإلعدادية الحكومية   
   ٢٠٠١ -٢٠٠٠التعليميتين وذلك حسب احصائية عام 

  
  مديرية شمال غزة / نلة األساسية العليا للبنيييوضح توزيع مدارس المرح) ١(جدول 

  )أ(بيت الهيا   اسم المدرسة
بيت 
  )ب(الهيا

أسامة بن 
  )أ(زيد 

أسامة بن 
  المجموع  شهداء جباليا  الزهاوي  )ب(زيد 

  ٨٦  ٦  ٢٤  ١٧  ١٧  ١٠  ١٢  عدد الفصول
  ٣٥٤٢  ٢٤٤  ١٠٦٤  ٦٥٢  ٧٣٩  ٣٦٣  ٤٨٠  عدد الطالب

  
  مديرية غزة / ن األساسية العليا للبنيييوضح توزيع مدارس المرحلة) ٢(جدول 

  اسم المدرسة
صالح 
  خلف

أنس بن 
  اليرموك  مالك

االمام 
  الشافعي

يافا 
  )أ(

يافا 
  )ب(

عمر بن 
  عبد العزيز

معاذ بن 
  المجموع  جبل

  ١٣٥  ٩  ٢٦  ١٧  ١٩  ١٨  ٢٣  ١٣  ١٠  عدد الفصول
  ٥٧١٥  ٣٨٥  ١١٥٤  ٧٦٦  ٨٤٢  ٧١٧  ٩٤٤  ٥١٢  ٣٩٥  عدد الطالب

  
  : عينة الدراسة

طالباً من طالب المرحلة اإلعدادية الذكور بمدراس مديرتي        ) ٣٣٧(تكونت عينة الدراسة من     
سـنة بمتوسـط عمـري      ) ١٧ -١٢(غزة والشمال التعليمتين وقد تراوحت أعمارهم بـين         

طالباً سـوياً،   ) ١٧٠(طالباً مضطرب السلوك، و   ) ١٦٧(سنة واشتملت العينة على     ) ١٤,١(
من العينة الكليـة علـى      %) ٢٩,٢(و  %) ٧٠,٦(ون ما نسبته    وقد مثل المواطنون والالجئ   

 .التوالي
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  يوضح توزيع عينة الدراسة حسب بعض المتغيرات) ٣(جدول 

  النسبة المئوية  مجموع الفئات  الفئات  المتغيرات
  %٧,١  ٢٤  ١٢  العمر
  ٢٣,٧  ٨٠  ١٣%  
  ٢٨,٥  ٩٦  ١٤%  
  ٣٣,٨  ١١٤  ١٥%  
  ٦,٥  ٢٢  ١٦%  
  ٠,٣  ١  ١٧%  

  %٢٢,٦  ٧٦  داديأول إع  الصف
  %٣٥,٠  ١١٨  ثاني إعدادي  
  %٤٢,٤  ١٤٣  ثالث إعدادي  

  %٩,٢  ٣١  أفراد) ٥-٣(  عدد أفراد األسرة
  %٤٣,٦  ١٤٧  أفراد) ٨-٦(  
  %٣٤,١  ١١٥  فرد) ١١-٩(  
  %١٣,١  ٤٤   فرد أو أكثر١٢  

  %٣,٣  ١١  أمي  مستوى تعليم األب
  %١٤,٢  ٤٨  ابتدائي  
  %٢٤,٦  ٨٣  إعدادي  
  %٢٦,٤  ٨٩  ثانوي  
  %٣١,٥  ١٠٦  جامعي أو أكثر  

  %٦,٢  ٢١  أمية  مستوى تعليم األم
  %١٣,٦  ٤٦  ابتدائي  
  %٢٢  ٧٤  إعدادي  
  %٤٤,٨  ١٥١  ثانوي  
  %١٣,٤  ٤٥  جامعي أو أكثر  

  
  : وقد روعي في عينة الدراسة أن تنطبق عليها المعايير التالية

  . والثالث اإلعداديأن يكونوا من طالب المرحلة اإلعدادية بصفوفها األول، الثاني،  -١
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 . أن يكون الوالدان على قيد الحياة وغير منفصلين -٢

 . أن يكون الطالب يعيش في كنف والديه -٣

 . أن يكون األب غير متزوج بأكثر من واحدة -٤

أن يكون الطالب يجيد الكتابة والقراءة بحيث يستطيع قراءة أدوات الدراسة واإلجابة            -٥
 . ين الذين ال يجيدون القراءة والكتابةعليها، وقد تم استبعاد الطالب المضطرب

 . أن يكونوا من الطالب الذين يداومون فترة التطبيق -٦

  : وقد تم اختيار العينة على النحو التالي
تم العمل بشكل رئيسي مع المرشد التربوي الذي كانت تحول لـه حـاالت الطـالب                

د والمدرسين تحديد   المضطربين وذوي المشاكل من خالل مدرسيهم وقد كان يطلب من المرش          
بحيث يكون هنـاك اتفـاق      ) كما سنرى في تصميم استبانة اضطراب المسلك      (هؤالء الطالب   

بين المرشد ومربي الفصل ومدرسين آخرين على وجود المشاكل الـسلوكية لـدى هـؤالء               
الطالب والتي تنتهك فيها حقوق اآلخرين وتجعل الطالب غير متوافق اجتماعياً مـع زمالئـه     

.  فإذا أشار أحد المقدرين إلى عدم انطباق المعايير على الطالب، فقد كان يقـصى              ومدرسيه،
فقد كان يطلب من المرشد التربوي ومن خاللـه المدرسـين أن            ) العادية(أما العينة السوية    

يكون مقابل كل طالب مضطرب من فصل معين، طالب آخر سوي من نفس الفصل، وإذا كان                
الفصل، يقابلهما طالبان عاديان وهكذا، ولكـن بـشرط أن          هناك طالبان مضطربان من نفس      

وتم توضيح أنه ليس المقصود بالطالب الـسوي        . تكون العينة السوية يتم اختيارها عشوائياً     
هو الطالب األكثر كفاءة علمية فقد يكون كذلك أو ال يكون، ولكن الطالب السوي هو الطالـب     

وقد حاولت الباحثة بأقصى امكاناتهـا أن       . سيهالعادي والمتوافق اجتماعياً مع زمالئه ومدر     
تطبق الدراسة الميدانية في نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي حتى يكون المقدرين على              
دراية تامة بالطالب ومشكالتهم وسلوكياتهم خالل فصلين من الدراسة وبالتـالي مـصداقية             

  .التقييم للمرشدين والمدرسين تكون أقوى
  : سةمتغيرات الدرا
هو أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبنـاء لـدى طـالب المرحلـة              : المتغير المستقل 

  . اإلعدادية بمدارس قطاع غزة
  هو اضطراب المسلك لدى أفراد العينة االستطالعية  : المتغير التابع

طالب منهم  ) ١٠٠(وقد قامت الباحثة بإجراء التطبيق على عينة استطالعية قوامها          
طالباً سوياً حسب تقديرات المرشدين والمدرسين، وذلـك فـي          ) ٥٠( طالباً مضطرباً و   )٥٠(

  . م٢٠٠١- ٢٠٠٠نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 
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  أدوات الدراسة

v  إعداد الباحثة–استبانة اضطراب المسلك  .  
  : خطوات بناء االستبانة

 كثيراً في التعرف علـى   قامت الباحثة باالضطالع على عدة مقاييس والتي أفادتها      -
 -OCHS- SCALE) أوكس(قائمة سلوكيات الطفل : األبعاد وصياغة الفقرات ومنها

XOUZS             إعداد قسم األبحاث ببرنامج غزة للصحة النفـسية، ومقيـاس الـسلوك 
، ومقياس المشكالت السلوكية ألطفـال      )١٩٩٥(العدواني لألطفال إعداد آمال باظة      

) ١٨ -١١( ، ومقياس تصرف الـشباب      )١٩٩٣(ية  إعداد صالح أبو ناه   -المدرسة
عبد العزيز : ترجمةACHENBACH الكينباخ  YOUTH SELF – REPOUTسنة 

جودمـان  : سنة إعـداد  ) ١٦-١١(ثابت، ومقياس التحديات والصعوبات للمراهقين      
GOODMAN  وقائمـة المقابلـة الضـطراب    )١٩٩٧( ترجمة عبد العزيز ثابت ،

 -DSM واالحصائي الرابع لألمراض النفسية والعقلية  الدليل التشخيصي–المسلك 

IV )١٩٩٤(  وقائمة الدليل العاشر لمنظمة الصحة العالميـة ،ICD -10) ١٩٩٢( ،
صـفوت فـرج    : ومقياس السلوك التوافقي، تأليف نهيرا وآخرون، إعداد وترجمـة        

، ومقياس عين شمس ألشكال السلوك العدواني لدى األطفال،         )١٩٩٥(وناهد رمزي   
 EYBERG، وقائمة سلوك الطفل اليبرج )١٩٩٣(عداد نادر قاسم، ونبيل حافظ   إ

CHILD BEHAVIOR INVENTOUY،  ومقياس االنحرافات السلوكية إعداد عبد 
، )١٩٩٩(، ومقياس مظاهر العدوان إعداد عـون محيـسن          )١٩٩٧( اهللا عويدات   

، ومقياس  )٢٠٠٠ (ومقياس السلوك العدواني للمرحلة الثانوية إعداد محمد الطويل       
 ).٢٠٠٠(مؤشر الجناح إعداد نافذ أبو خاطر 

  .  االضطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة-
 قامت الباحثة بمقابلة مجموعة من المرشدين والمدرسـين ومـديري المـدارس             -

هك فيهـا حقـوق   وسؤالهم عن أهم المشكالت السلوكية التي يقوم بها الطالب، وتنت    
  . اآلخرين وتثير انزعاج معلميهم وأقرانهم

 قامت الباحثة بمقابلة مجموعة الطالب وتوجيه نفس السؤال لهم وذلك من خـالل         -
  . المرشد التربوي

 قامت الباحثة بصياغة سؤال مفتوح للمدرسين والمرشدين على اعتبار أنهم على            -
وتضمنت الـصياغة  . طالب السلوكيةاتصال مباشر وأكثر الناس اضطالعاً بمشاكل ال      
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وبعـض  ) DSM-IV(تعريفاً حسب الدليل التشخيصي واإلحصائي لألمراض النفسية        
األبعاد المقترحة، مع التأكيد على أهمية كتابة أي أبعاد أخرى يرونها مناسبة وكذلك             
كتابة بعض العبارات عن سلوكيات هؤالء الطالب وقد صاحب ذلـك عمليـة شـرح       

ة والهدف منها بحيث يكون المفهوم واضحاً في ذهن المجيـب وأن      لموضوع الدراس 
المقصود هو أقصى حاالت االضطراب السلوكي والمعروفة جيـداً علـى مـستوى              

لذلك حاولت الباحثة بأقصى جهدها تطبيـق  .  المعلمين والمرشدين بهذه المسلكيات    
فة تامة بـالطالب  االستبيانات في نهاية العام الدراسي حتى يكون المقدرين على معر    

  ).وذلك في نهاية الفصل الثاني(ومشاكلهم وسلوكياتهم خالل فصلين من الدراسة 
 جمعت الباحثة البيانات من مصادرها السابقة الذكر وقامت بصياغتها على شـكل             -

  . عبارة) ١٥٢(عبارات في صورتها األولية، وقد بلغ عدد فقرات االستبانة 
ة من أعضاء الهيئة التدريـسية فـي الجامعـة           تم عرض االستبانة على مجموع     -

اإلسالمية واألزهر وجامعة األقصى والجامعة المفتوحة فـي أقـسام علـم الـنفس              
محكمـاً  ) ١٢(والتربية وكذلك في برنامج غزة للصحة النفسية حيث بلـغ عـددهم             

أسماء المحكمين وطلب منهم من خالل الخطاب الموجـه لهـم           ) ٦(ويوضح ملحق   
حية عبارات المقياس على البيئة الفلسطينية وتعديل العبارات التـي         التحقق من صال  

وكذلك للتأكد من مدى    . يرى ضرورة تعديلها أو إضافة بعض العبارات إذا أمكن ذلك         
مطابقة العبارات لألبعاد بعد أن وضحت الباحثة تعريفاً إجرائياً الضـطراب المـسلك          

مادي، العدوان اللفظي، العـدوان     العدوان ال : (وحددت الفقرات في خمسة أبعاد وهي     
على الممتلكات العامة، السرقة واالحتيـال والكـذب، والخـروج علـى المعـايير              

 ) . االجتماعية المتفق عليها

عبـارة  ) ٦١( قامت الباحثة بتعديل االستبانة حسب آراء المحكمين حيث تم حذف        -
م تعديل وصياغة   فأكثر وث % ٨٠وبقيت العبارات التي اتفق المحكمون عليها بنسبة        
 . عبارة) ٩١(بعض الفقرات لتصبح االستبانة في صورتها األولى 

 قامت الباحثة بعمل إعادة تحكيم لألداة من خالل مدرسين في كلية التربية وأشارا              -
  .بصالحية  العبارات والموافقة على العبارات جميعها

  :صدق االستبانة
ها األوليـة علـى     حيث تم عرض االستبانة في صورت     : صدق المحكمين  -١

محكماً من أساتذة الجامعات حيث قاموا بإبـداء آرائهـم وإعطـاء            ) ١٥(
نصائحهم ومالحظاتهم في فقرات االستبانة ومدى انتماء الفقرة للبعد، ومن         
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ثم قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض الفقرات، وإضافة فقـرات أخـرى،            
يـصبح عـدد   من المحكمين على العبـارات ل % ٨٠وذلك بناء على اتفاق  

االستبانة في صـورتها     ) ٢( عبارة ويبين ملحق    ) ٩١(فقرات االستبانة   
 . بعد التحكيم

قامت الباحثة بتطبيق االستبانة علـى عينـة        : صدق االتساق الداخلي    -٢
طالبـاً مـضطرباُ سـلوكياً، و       ) ٥٠(طالب، منهم   ) ١٠٠(استطالعية من   

مرشـدين، وذلـك    طالباً سوي السلوك حسب تقديرات المدرسين وال      ) ٥٠(
للتحقيق من صدق االستبانة ومدى مالءمة الفقرات للمجتمع الفلـسطيني          
بصفة عامة وللطالب بصفة خاصة، وقد قامت الباحثة بالتحقق من صـدق        
االتساق الداخلي لالسـتبانة وذلـك بإيجـاد معامـل االرتبـاط بيرسـون            

PEARSON CORRELATION       بـين كـل عبـارة والدرجـة الكليـة 
 وقد وجد أن جميع فقرات المقياس ذات داللة إحـصائية عنـد             .لالستبانة
 ).٠,٠٥(فقد كانت داللتها عند مستوى ) ٣(عدا الفقرة ) ٠,٠١(مستوى 

 قامت الباحثة بإيجاد الصدق العاملي لالستبانة من خالل      :الصدق العاملي  -٣
طالـب، وتـم حـساب      ) ١٠٠(تطبيقها على العينة االستطالعية وقوامها      

وقد استخدم التحليل   ). ٩١× ٩١(تباطية لعبارات االستبانة    المصفوفة االر 
العاملي غير الموجه في بداية العمل فظهر وجـود عـشرة عوامـل فـي               

صحيح ) ٢( أكبر من  EIGEN VALUEاالستبانة حيث كان الجذر الكامن 
، وحاولـت الباحثـة زيـادة عـدد          %٦٣,٤٢٨ونسبة التباين المتجمعة    

 أكبر من الواحد الصحيح فلم يـنجح  EIGEN VALUEالتدويرات بوضع 
وقد وجدت الباحثة أن بعض العوامل وهـي   . الكمبيوتر في عمل التدويرات   

 على التوالي، وقد قامت     ٥،  ٣،  ٥الثامن والتاسع والعاشر، وعدد فقارتهم      
عوامـل  ) ٥(الباحثة بعد مناقشة المشرف بتوجيه التحليل العاملي ليصبح         

يح بلغـت نـسبة التبـاين المتجمعـة         صـح ) ١(الجذر الكامن أكبر مـن      
من حجم التباين الكلـي وذلـك باسـتخدام برنـامج الـرزم             % ٥٠,٢٠٣

 بطريقة المكونات األساسية لهوتلينج وتم اسـتبعاد        SPSS/PCاالحصائية  
 بعد التدوير وقد بلغ عـدد العبـارات         ١,٤٣العبارات ذات التشبع أقل من      

 – ٢٧ -٢٦ -٢٥ -١٧ -١٥ -١٢عبارة وأرقامها هي    ) ١٦(المحذوفة  
٨٦ -٨٤ -٦٩ -٦٨- ٥٨ -٤٦ – ٣٤ – ٣٢ -٣١  -٢٩ .  
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الجداول التالية توضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبـل التـدوير وبعـده        
  :حسب العوامل المستخرجة وهي

  لعدوانييوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل السلوك ا) ٤(جدول 
  التشبع بعد التدوير  التشبع قبل التدوير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارات

٠,٤٢٩  ٠,٤١٢  ٠,٩٦  ١,٦٢  ٥  
٠,٥٢٠  ٠,٤٣٨  ٠,٧١  ١,٤  ١٤  
٠,٤٧٠  ٠,٦٥١  ١,٠٠  ١,٥٩  ٢٤  
٠,٦١٥  ٠,٧٠٣  ٠,٩٨٦  ١,٤٨  ٢٨  
٠,٥١٨  ٠,٥٩٢  ١,١٧  ١,٦٢  ٣٠  
٠,٦٣٩  ٠,٧٩٤  ٠,٩٥٧  ١,٤٦  ٣٥  
٠,٦١٠  ٠,٦٨١  ٠,٧٥٥  ١,٣٤  ٣٧  
٠,٧٢٩  ٠,٦٧٣  ٠,٧٢٥  ١,٢٨  ٣٨  
٠,٥١٤  ٠,٦٩٣  ٠,٦٩  ١,٢٧  ٤٠  
٠,٦٣٢  ٠,٦٨٣  ٠,٧١  ١,٢٨  ٤١  
٠,٦٩٥  ٠,٧٣  ٠,٩١٤  ١,٤٥  ٤٣  
٠,٥٠٠  ٠,٦٦  ٠,٧٧٨  ١,٤  ٤٤  
٠,٥٥٧  ٠,٥٢٧  ٠,٩١  ١,٤٤  ٤٥  
٠,٦٥١  ٠,٦٢١  ٠,٩  ١,٤٢  ٤٧  
٠,٦٦٦  ٠,٧٢  ٠,٥٦  ١,٣٣  ٤٨  
٠,٥٧٦  ٠,٦٦٦  ٠,٨٧  ١,٣٤  ٤٩  
٠,٤٩٣  ٠,٤٨٥  ٠,٧٨٧  ١,٣٧  ٥٠  
٠,٧٦٤  ٠,٧٨٧  ٠,٩٧  ١,٤٦  ٥١  
٠,٥٢٣  ٠,٤١٣  ٠,٦٨  ١,٤  ٥٢  
٠,٦٢٨  ٠,٧٥٨  ٠,٩٩  ١,٤٦  ٥٤  
٠,٤٩٢  ٠,٦٧٩  ٠,٦٨  ١,٣٤  ٥٥  
٠,٦٣٨  ٠,٧٠٢  ٠,٨٤٧  ١,٣٦  ٥٧  
٠,٦٨٩  ٠,٧٩٥  ٠,٩٠٤  ١,٣٦  ٦٢  
٠,٥٤٦  ٠,٨٠٤  ٠,٨٨  ١,٥٩  ٦٦  
٠,٤٨٢  ٠,٥٤٤  ٠,٩٢  ١,٤١  ٨٥  
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االنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل عدم االلتزام توضح المتوسطات و) ٥(جدول 
  االجتماعي

  التشبع بعد التدوير  التشبع قبل التدوير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارات
٠,٧٣  ١,٣٨  ٣٣  -3.7 E-02  ٠,٥٤٧  
٠,٨٢  ١,٣٩  ٣٦  E-02 ٠,٧٣٤  - ٩,٠٨  
٠,٦٨  ١,٣  ٣٩  E-02 ٠,٦٤٩  -٢٤٠  
٠,٥٧١  ٠,٢٠٣-  ٠,٨  ١,٣  ٥٦  
٠,٧٩  ١,٣٤  ٥٩  E-02٠,٦٠٦  ٦,٠٦٣  
٠,٦٠٤  ٠,١٥٩ -  ١,٠  ١,٥٢  ٦٠  
٠,٥٩٤  ٠,٢١٥ -  ٠,٦٦  ١,٢٧  ٦١  
٠,٥٢٤  ٠,١٢٧ -  ٠,٦٤  ١,٢٩  ٦٤  
١,٠٣  ١,٦٤  ٧٠  E-02 ٠,٥٩١  ٦,٦٤٩  
٠,٨٣٨  ١,٣٨  ٧٤  E-02- ٠,٥٧٥  ٤,٨١  
٠,٦٤٥  ٠,١٦٠  ٠,٨١٦  ١,٤  ٨٠  
٠,٤٩٧  ٠,١٣٠-  ١,١١  ١,٥  ٨٢  
٠,٨٤  ١,٤  ٨٧  E-02 ٠,٥٣٦  ٦,٤٣٦  
٠,٤٨٣  ٠,٢٠٧  ١,٠٦  ١,٥٦  ٩١  

  
  

توضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل عامل العدوان ) ٦(جدول 
  التفاعلي

  التشبع بعد التدوير  التشبع قبل التدوير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارات
١,٤٨  ٢,٨٦  ١  E-02 ٠,٦١٥  ٥,٧٦١  
٠,٥٥٧  ١,٣٥ -  ١,٢٩  ٢,٦  ٢  
٠,٦٤٤  ٠,١٦٩-  ١,٠٩  ١,٦٦  ٣  
٠,٤٤٦  ٠,١٤٦-  ٠,٧٧  ١,٣٣  ٦  
٠,٤٤٤  ٠,١٤١-  ٠,٩٣٧  ١,٤٧  ٧  
٠,٤٢٨  ١,٧٣-  ٠,٨٩  ١,٦٩  ٩  
٠,٥٢٧  ٠,٢٦٤  ١,٠٨  ١,٦٨  ١٠  
٠,٤٦٥  ٠,١٣٤-  ١,٠٣  ١,٦٩  ١١  
١,٠٤  ١,٤٨  ١٣  E-02 ٠,٥٠٢  -٠,٢٤٩  
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٠,٦٥٦  ٠,٣٥٥-  ١,٠٤  ١,٨٢  ١٦  
٠,٥٢٦  ٠,١٧٨  ٠,٩٥٦  ١,٥٦  ١٨  
٠,٥٧٥  ٠,١٢٤-  ١,٠٣٤  ١,٩٢  ١٩  
٠,٦٤١  ٠,١١٨  ٠,٩٨  ١,٨٢  ٢٠  
١,٠٥٩  ١,٧٦  ٢٢  E-02 ٠,٥٥٨  ١,٤٠٧  
٠,٦٥٨  ٠,٢٠٥-  ١,٠١  ١,٦٣  ٢٣  
٠,٤٥١  ٠,٤٧٩-  ٠,٨٥  ١,٣٨  ٥٣  
٠,٥٤٣  ٠,١٣١-  ٠,٩٢  ١,٥٧  ٧٣  

  
  
  

  ر وبعده لعامل التسيب الخلقيتوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتشبعات قبل التدوي) ٧(جدول 
  التشبع بعد التدوير  التشبع قبل التدوير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارات
٠,٦٣٥  ٠,٢٣١-  ٠,٧١  ١,٢٤  ٤٢  
٠,٦٢  ١,٢٨  ٦٣  E- 02-٠,٥٨٨  ٧,٨٣  
٠,٨٥  ١,٤٣  ٦٥  E- 02-٠,٦١٩  ٢,٦٨  
١,٠٨  ١,٨٣  ٦٧  E- 02-٠,٤٩٠  ٢,٤١  
٠,٨٦  ١,٤٥  ٧٥  E- 02-٠,٥٨٢  ٢,٤٥  
١,٠٥  ١,٦٤  ٧٦  E- 02-٠,٤٥٩  ٤,٨٥  
٠,٩٣  ١,٥١  ٧٧  E- 02-٠,٦٠٣  ٧,٢٢  
٠,٥٤٧  ٠,٢٢٨-  ٠,٩٥  ١,٤٧  ٧٩  
٠,٩١  ١,٤٩  ٨١  E- 02-٠,٥٠٦  ٤,٦٠  
٠,٨٣  ١,٥٥  ٨٣  E- 02٠,٤٦٤  ٢,٤٤٥  
٠,٩٥  ١,٥٥  ٨٨  E- 02-٠,٦١٨  ٧,٦٧  
٠,٨١٧  ١,٤  ٨٩  E- 02-٠,٤٧٤  ٨,٦٠  

  
  

المعيارية والتشبعات قبل التدوير وبعده لعامل عدم االلتزام توضح المتوسطات واالنحرافات ) ٨(جدول 
  المدرسي

  التشبع بعد التدوير  التشبع قبل التدوير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العبارات
٠,٥٩٢  ٠,٣٧٦  ١,١٣٩  ١,٧٩  ٤  



 ١٤٣

٠,٤٤٣  ٠,٢٧٥  ٠,٩٧  ١,٦٦  ٨  
٠,٥٠٣  ٠,٣٢٠  ١,٠٦  ١,٨٥  ٢١  
٠,٦٣٤  ٠,٤٤٨  ٠,٧٨  ١,٤٨  ٧١  
٠,٥٧٧  ٠,٥١٩  ٠,٧٥  ١,٣٩  ٧٢  
٠,٦٩٢  ٠,٤٩٠  ٠,٨٠٥  ١,٤١  ٧٨  
٠,٥٢٨  ٠,٤٢٠  ٠,٨٠٨  ١,٣٥  ٩٠  

عبارة وقد تم توزيعها بطريقة     ) ٧٥(بناءاً على ذلك فالمقياس يتكون في صورته النهاية من          
  :دائرية على العوامل الخمسة بعد تسميها كما في الجدول التالي

  
  
  
  
  
  

  والعبارات التي تنتمي لكل عامليبين عوامل اضطراب المسلك ) ٩(جدول 
  عدد العبارات  العبـــــارات  العوامل

  السلوك العدواني
٥٦- ٥٢ -٤٨- ٤٤ -٤٠ -٣٦ - ٣١ -٢٦ -٢١- ١٦ -١١- ٦- ١- 

٢٥  ٧٥ -٧٣- ٧٢ -٧١ -٦٩ -٦٨- ٦٧ - ٦٥ -٦٤ -٦٣ -٦٠ -٥٩  

  ١٤  ٦١- ٥٧- ٥٣– ٤٩ -٤٥- ٤١ -٣٧- ٣٢- ٢٧- ٢٢- ١٧- ١٢- ٧ -٢  عدم االلتزام االجتماعي

  العدوان التفاعلي
٦٢- ٥٨ -٥٤– ٥٠- ٤٦ -٤٢ -٣٨- ٣٣- ٢٨- ٢٣- ١٨- ١٣ -٨ -٣ 

-١٧  ٧٤- ٧٠ -٦٦  

  ١٢  ٥٥– ٥١- ٤٧- ٤٣-  ٣٩- ٣٤- ٢٩ -٢٤- ١٩ -١٤- ٩- ٤  التسيب الخلقي
  ٧  ٣٥ – ٣٠ -٢٥-٠ ٢- ١٥- ١٠- ٥  عدم االلتزام المدرسي

  ). ٣ملحق (دراسة  وقد تم تطبيق المقياس في صورته النهاية على عينة ال
  :ثبات االستبانة

عبارة وللتحقق من ثبات ) ٧٥(تم كتابة العبارات في صورة االستبانة النهائية والبالغ عددها         
  : المقياس استخدمت الباحثة نوعين من الثبات

 guttman half- splitالتجزئة النصفية وقد استخدمت الباحثة معادلة جتمان  -
  ). ٠,٩٢(ه ووجد أن معامل الثبات قيمت

 cronbachطريقة ألفا كرونباخ وقد استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ  -

alpha عن طريق الحاسوب باستخدام برنامج spss     االحصائي حيـث بلـغ



 ١٤٤

وقد قامت الباحثة بحساب ثبات     ) ٠,٩٧( معامل االرتباط للمقياس في ثباته      
 .التالياألبعاد نفسها بالطريقتين السابقتين كما في الجدول 

  
  التجزئة النصفية وألفا كرونباخ: يبين ثبات االستبانة بطريقتين) ١٠(جدول 
  ألفا كرونباخ  التجزئة النصفية  عدد الفقرات  العامل  الرقم

  ٠,٩٣٠٧  ٠,٨٧١٩  ٢٥  السلوك العدواني .١
  ٠,٨٧٥٨  ٠,٨٦٢٥  ١٤  عدم االلتزام االجتماعي .٢
  ٠,٨٦٨٨  ٠,٨٥٥١  ١٧  العدوان التفاعلي .٣
  ٠,٨٧٣٣  ٠,٧٨٤٨  ١٢  لخلقيالتسيب ا .٤
  ٠,٧٢٩٨  ٠,٦٦١٢  ٧  عدم االلتزام المدرسي .٥

  
  
  

  : تطبيق االستبانة
بعد اتمام االستبانة بصورتها النهائية قامت الباحثة بتوزيعها على عينة الدراسة حيث بلـغ              

استبانة بسبب عدم اكتمال البيانـات أو عـدم إجابـة           ) ٣٠(طالب، تم حذف    ) ٣٦٧(عددهم  
 فقرات االستبانة أو عدم انطباق معايير العينة على الطالب، ويـستغرق زمـن              التالميذ على 

  . دقيقة) ١٥-١٠(اإلجابة على االستبانة 
  بعد حصول الباحثة على االستبانات قامت بتفريغها وفق مقياس 

  نادراً   قليالً   دائماً      كثيراً    أحياناً :ليكرت الخماسي التدريج كما يلي 
           ١        ٢        ٣        ٤         ٥  

وتدل الدرجة المرتفعة على أن االضطراب السلوكي مرتفع، وتدل الدرجة المنخفضة           
درجة وأدنى درجة   ) ٣٧٥(على انخفاض االضطراب السلوكي، والدرجة الكلية للمقياس هي         

 درجة ويمكن الحصول على درجات كل عامل من عوامل االسـتبانة          ) ٧٥(على المقياس هي    
  . على حدة

  
v مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء:   



 ١٤٥

مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وذلك على         ) ١٩٨٩(أعده فاروق جبريل    
بتقنـين المقيـاس علـى البيئـة        ) ١٩٩٨(البيئة المصرية وقد قامت الباحثة عايدة صالح        

  . الفلسطينية
  : صليةالمقياس في صورته األ

q   هي طريقة التربية كما يدركها األبناء ، و التي يستخدمها            :أساليب المعاملة الوالدية
الوالدان مع األبناء بقصد تشكيل و تعديل سلوكهم أو تنمية هذا السلوك بما يتمشى مـع                

 .معايير الكبار أو مستوياتهم 

عة مقـاييس   عبارة موزعة على أرب   ) ٧٧(يتكون المقياس في صورته النهائية من        
وهو عبارة عن سـمة فـي    فرعية، كل منها يمثل أسلوباً من أنماط التفاعل داخل األسرة           

شكل متصل ، تشير إلى خاصية  لدى الوالدين يدركها األبناء في  أساليب تفاعل الوالدين                
/ اعتدال  (، أسلوب   )عدم اتساق / اتساق  (، أسلوب   )التشدد/ التسامح(أسلوب  :  وهي معهم
، وتم استخدام المقياس المتدرج من خمس درجات وهو         ) اهمال/ حماية  (وب  ، أسل )تسلط

وتعطي لكل عبارة من عبارات كل أسلوب درجة معينـة  . دائماً، كثيراً، أحياناً، قليالً، نادراً    
على اعتبار أن الدرجة المرتفعة على المقاييس الفرعية تـدل علـى اتجـاه              ) ١-٥(من  

بناء ناحية التشدد أو عدم االتساق أو التـسلط أو االهمـال،      أساليب  المعاملة الوالدية لأل    
بينما تدل الدرجة المنخفضة على نفس المقياس على اتجاه أسـاليب المعاملـة الوالديـة     

وفيمـا يلـي تعريـف لهـذه        . لألبناء ناحية التسامح أو االتساق أو االعتدال أو الحماية        
   -: االربعةفرعيةالمقاييس ال

و فيه يميل الوالدان علـى طـرف التـسامح إلـى تحمـل               :  التشدد /أسلوب التسامح    -١
السلوكيات الصادرة عن األبناء و التي تستحق التغيير باستخدام أنواع خفيفة من الضغط من              

أما الوالدان اللذان يقعان علـى  .قبل الوالدين كي يساير األبناء مستوياتهما في  هذا السلوك           
ل هذا السلوك من األبناء و عدم تقبلـه مـع اإلصـرار             طرف التشدد فيميالن إلى قمع أشكا     

  .المستمر على أن يؤدى األبناء صورا من السلوك أكثر نضجا 
و فيه يميل  الوالدان على طرف االتساق إلى استخدام          : عدم االتساق   / أسلوب االتساق    -٢

يب واحدة من قبل أساليب يكاد يكون االتفاق عليها فيما بينهما تاما ، و تكاد تكون هذه األسال          
كل منهما في المواقف المتشابهة مع اختالف أوقاتها ، وهذا يشير إلى وجود درجـة عاليـة      
من االستقرار في المعاملة من قبل الوالدين مع األبناء ، أي وجود  طريقة و أسلوب واضح                 

 أمـا   للتفاعل بينهما ، لدرجة أن األبناء يمكنهم توقع نتائج تصرفاتهم من قبـل الوالـدين ،               
الوالدان اللذان يقعان على طرف عدم االتساق فال يوجد بينهما اتفاق حول أساليب التفاعـل               



 ١٤٦

مع األبناء ، كما أن األساليب المستخدمة من قبل أي من الوالدين ليست واحدة في المواقف                
المتشابهة مع اختالف أوقات حدوثها ، و  يشير إلي  درجة عالية من عدم االسـتقرار فـي                   

لة من قبل الوالدين ، لدرجة أن األبناء ال يمكنهم توقع نتائج تصرفاتهم لعـدم وجـود                 المعام
  .  طريقة و أسلوب واضح للتفاعل مع الوالدين 

و فيه يميل الوالدان على طرف االعتـدال إلـى اسـتخدام             : التسلط/ أسلوب االعتدال    -٣
لمواقـف التفاعليـة مـع     في ا- من وجهة نظر الحقائق التربوية و النفسية       -سوية أساليب

أمـا الوالـدان  اللـذان       . األبناء، و يتضمن هذا  أيضا عدم ممارسة االتجاهات غير السوية          
يقيمان على طرف التسلط فيميالن إلى فرض آرائهما على األبناء، والوقوف أمام رغبـاتهم              
 التلقائية، وقد يستخدمان في سبيل ذلك األساليب غير السوية مـن وجهـة نظـر الحقـائق                

  . التربوية و النفسية 
فيه يميل الوالدان على طرف الحماية إلى القيام نيابـة عـن             :اإلهمال / أسلوب الحماية  -٤

وليات التي يمكن أن يقوموا بها، و التي يجب تدريبهم عليهـا إذا    ؤاألبناء بالواجبات أو المس   
 بالحمايـة ال  كان لهم أن يكونوا  شخصية خاصة بهم، أي أن أسلوب التربية الذي  يتـصف         

يتيح لألبناء  الفرصة للتصرف في كثير من األمور الخاصة بهم، و بذلك فهم ال يتعرضـون                 
ألساليب التشجيع أو المحاسبة أو التوجيه، أما الوالدان اللذان يقعان على طـرف اإلهمـال               
فيميالن إلى ترك األبناء دون تشجيع على السلوك المرغوب فيه أو استحسان لـه، و كـذلك       

ن محاسبة على السلوك غير المرغوب فيه، و ترك الطفل دون توجيه الى مـا يجـب أن                  دو
   .يفعله أو يقوم به أو إلى ما ينبغي أن يتجنبه

  : صدق المقياس
حيث تم عـرض المقيـاس علـى مجموعـة مـن             : صدق المحكمين  -١

من أساتذة علم النفس بشرط الحصول على درجة        ) ٩(المحكمين وعددهم   
وقد قبل الباحث درجة اتفاق بين المحكمين بنسبة ال         . ألقلالدكتوراة على ا  

 . وذلك النتماء كل مفردة للبعد الذي تقيسه% ٥٥,٥تقل عن 
) ٦٧٨(وقد طبق المقياس على عينـة مـن         : صدق االتساق الداخلي   -٢

تلميذاً بالمرحلة  ) ٢٧٧(تلميذاً في المرحلة اإلعدادية،     ) ١٤٥(طالباً منهم   
وتم حـساب معـامالت االرتبـاط بـين         .  جامعياً طالباً) ٢٥٦(الثانوية، و 

عبارات كل بعد من أساليب المعاملة الوالدية ودرجة البعد نفـسه، وقـد             
اتضح أن جميع عبارات مقياس أساليب المعاملة الوالدية صادقة داخل كل           

 ). ٠,٠١(عند مستوى ) بعد(مقياس فرعي 



 ١٤٧

 
   الوالدية على المقاييس الفرعيةيبين توزيع عبارات مقياس أساليب المعاملة) ١١(جدول 

  عدد العبارات  أرقام العبارات  أساليب المعاملة الوالدية

  تشدد/ تسامح 
٤٩ -٤٥- ٤١- ٣٧-  ٣٣- ٢٩- ٢٥- ٢١- ١٧- ١٣- ٩- ٥ -١ – 

٦٥ -٦١ -٥٧- ٥٣  
١٧  

  عدم اتساق/ اتساق 
٥٠ -٤٦ -٤٢ -٣٨-  ٣٤ – ٣٠-  ٢٦- ٢٢ - ١٨- ١٤-١٠- ٦ -٢ 

-١٦  ٦٢ -٥٨ -٥٤  

  تسلط / اعتدال
٥١ -٤٧ -٤٣ -٣٩ -٣٥-  ٣١ - ٢٧ -٢٣ -١٩- ١٥- ١١- ٧- ٣ 

-٧٦ -٧٤- ٧٣- ٧١ -٧٠ -٦٨- ٦٧ - ٦٦ -٦٣ -٥٩ -٥٥  
٢٤  

  إهمال/ حماية 
٤٨ -٤٤- ٤٠ -٣٦-  ٣٢- ٢٨- ٢٤- ٢٠- ١٦- ١٢- ٨- ٤- 

٢٠  ٧٧ -٧٥- ٧٢ - ٦٩- ٦٤- ٦٠ -٥٦ -٥٢  

 

عامـل ثبـات    استخدم الباحث طريقة إعـادة التطبيـق لحـساب م         : ثبات المقياس 
وأشارت النتائج إلـى    . المقياس، وكان الفاصل الزمني بين التطبيقين قدره أسبوعان       

أن المقاييس الفرعية لألداة تتمتع بمعامالت ثبات ذات داللة احصائية، عند مـستوى       
، )٠,٧٩٢( التـشدد   / التـسامح   : ، وقد كانت قيمتها كما يلي للعينة الكلية       )٠,٠١(

االهمال /، والحماية   )٠,٧٦٥( التسلط  / ، االعتدال   )٠,٧٨٣(عدم االتساق   / االتساق
)٠,٧٨٩ .(  

  : تقنين المقياس في البيئة الفلسطينية
بعمل تقنين للمقياس على المجتمع الفلـسطيني       ) ١٩٩٣(قامت الباحثة عايدة صالح       )  أ(

تلميذ مـن الجنـسين مـنهم       ) ٥٠٠(وذلك بعد تطبيق المقياس على عينة الدراسة        
إناث، بمدراس قطاع غزة االبتدائية، تتراوح أعمارهم بـين         ) ٣٠٠(ذكور، و ) ٢٠٠(
 .سنة) ١٢ -١١(

قامت الباحثة باختبار صدق المقياس باسـتخدام معامـل صـدق           : صدق المقياس  -١
بإيجاد معامل االرتباط بين كل من درجات المقياس الفرعية والدرجة الكلية للمقياس            

/ ، أسـلوب اتـساق      )٠,٨٧( تشدد   /أسلوب التسامح   : وقد كانت على النحو التالي    
اهمـال  / ، أسـلوب حمايـة      )٠,٨٣(تسلط  / ، أسلوب اعتدال    )٠,٨١(عدم اتساق   

وقد كانت جميعها ذات داللة احصائية عند مستوى        ) ٠,٨٣(الدرجة الكلية   ) ٠,٧٩(
)٠,٠١ .( 



 ١٤٨

قامت الباحثة باختبار ثبات المقياس باسـتخدام أسـلوب إعـادة           : ثبات المقياس   -٢
ث قامت الباحثة بإعادة االختبار على األطفال عينة التقنين بعـد مـرور             االختبار حي 

يوماً من االختبار األول وقد كانت معامالت الثبات للمقياس بطريقـة إعـادة             ) ١٥(
عدم اتساق  / ، أسلوب اتساق    )٠,٨٩(تشدد  / االختبار كما يلي في أسلوب التسامح       

، )٠,٩٣(إهمـال   / حمايـة   ، أسـلوب    )٠,٨٨(تسلط  /  ، أسلوب اعتدال    )٠,٨٦( 
وكانت معامالت الثبات لمقياس أساليب المعاملة الوالديـة        ). ٠,٨٩(والدرجة الكلية   

  ). ٠,٠١(جميعها دالة احصائياً عند مستوى 
  

  : بإعادة عمل صدق وثبات للمقياس وذلك كما يلي) في هذه الدراسة( قامت الباحثة 
طالب مـن   ) ١٠٠(لى  قامت الباحثة بتطبيق المقياس ع    : صدق المقياس  -١

طالب المرحلة االعدادية وذلك للتحقق من صدق المقياس ومدى مالءمـة           
فقراته للمجتمع الفلسطيني وقد قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقيـاس     
باستخدام معامالت االرتباط بين عوامل أساليب المعاملة الوالدية وبعـضها       

 . البعض
  
  
  

  رتباط بين أساليب المعاملة الوالديةيوضح مصفوفة معامالت اال) ١٢(جدول 
أساليب المعاملة 

  الوالدية
الدرجة الكلية 

  تشدد/ تسامح  للمقياس
عدم / اتساق 
  تسلط/ اعتدال   اتساق

/ حماية 
  إهمال

  -  -  -  -  -  المجموع
  -  -  -  -  ٠,٧٥١**  تشدد/ تسامح 
  -  -  -  ٠,٤٤٥**  ٠,٧٥٨**  عدم اتساق/ اتساق 
  -  -  ٠,٣٠٦**  ٠,٦١٥**  ٠,٧٦٨**  تسلط/ اعتدال 
    ٠,٢٦٤**  ٠,٦٣٦**  ٠,٣٧٢**  ٠,٧٤٧**  إهمال/ حماية 

  ).٠,٠٥(دالة عند مستوى *     ). ٠,٠١(دالة عند مستوى ** 
  ). ٠,٠١(وهكذا نرى أن جميع معامالت االرتباط ذات داللة احصائية عند مستوى 

 :  تم حساب ثبات االستبانة بطريقتين: ثبات المقياس -٢

 ).٠,٨٠٣٤(جزئة النصفية وكان معامل الثبات قيمته معادلة جتمان للت  - أ

 ).٠,٨٧٧٤(طريقة ألفا كرنباخ وقد بلغ معامل االرتباط للمقياس   - ب
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  يبين معامالت ثبات مقياس أساليب المعاملة الوالدية) ١٣(جدول 
  ألفا كرنباخ  التجزئة النصفية  عدد الفقرات  أساليب المعاملة الوالدية

  ٠,٥٣٠٣  ٠,٤٦٥٣  ١٧  تشدد/ تسامح 
  ٠,٧٦٢٦  ٠,٧٠٠٧  ١٦  عدم اتساق/ اتساق 

  ٠,٧٨٥٥  ٠,٦٥٩٨  ٢٤  تسلط/ اعتدال 
  ٠,٧٦٦٤  ٠,٧٢٢٧  ٢٠  اهمال/ حماية 

  
  : خطوات الدراسة

قامت الباحثة بعد التأكد من صالحية األدوات بتطبيقها على أفـراد العينـة بـصورة        
سـالمية إلـى وزارة     جمعية، حيث حصلت على خطاب موجه من كلية التربية بالجامعـة اإل           

التربية والتعليم، والتي بدورها وجهت خطابات إلى مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي غزة            
والشمال لتسهيل مهمة الباحثة في التطبيق على عينة الدراسة بعد أن تم تحديد المدارس في               

  . كل إدارة تعليمية والتي سيجري عليها التطبيق
عدا مدرسة واحدة تم التنـسيق      (التربوي في المدرسة    تم التنسيق من خالل المرشد      

، لتحديد موعد للجلسة ومكانها وتحديد عينة       )فيها من خالل الناظر لعدم وجود مرشد تربوي       
الطالب وذلك باتفاق كل من المرشد ومربي الفصل ومدرسين آخرين علـى أن يـتم تحديـد              

ع إعطاء حرية االختيار أوالً     الطالب المضطرب والسوي في نفس الوقت في الفصل الواحد م         
  . لمن يرغب في المشاركة في تعبئة االستمارة

  : وتضمن ذلك ما يلي
  . الهدف من التعريف بالباحثة وأهميتها ألفراد العينة -١
 . أهمية تعاونهم باإلجابة الدقيقة عند تطبيق األدوات عليهم -٢

يحة وأخـرى   أهمية الصدق والصراحة في كل استجاباتهم وأنه ال توجد إجابة صـح            -٣
خاطئة ولكن تعتبر اإلجابة صحيحة عندما تعبر عن مشاعر الفرد تجاه المعنى الـذي        

 . تحمله العبارة

 . التأكيد على أن كافة البيانات سرية وال تستخدم إال في أغراض البحث العلمي  -٤

 . تم اقصاء الطالب الذين ال تتوافر فيهم شروط العينة المطلوبة -٥

طبيق أدوات الدراسة على أفراد العينة طريقة التطبيق الجمعي فـي           وقد اتبعت الباحثة في ت    
مجموعات حسب عدد الطالب الذين يتم تحديدهم من قبل المقدرين فإذا كان العدد كبيراً يـتم                

  . التطبيق خالل أكثر من جلسة



 ١٥٠

بعد االنتهاء من إجراءات التطبيق على عينة الدراسة تم جمع االسـتمارات وقامـت         
يغ النتائج على الحاسوب حتى يسهل معالجتها وذلك الختبار فرضيات الدراسـة            الباحثة بتفر 

  . ومن ثم تفسير النتائج التي تم التوصل إليها وأخيراً تقديم التوصيات والمقترحات
  : األساليب اإلحصائية المستخدمة

  . المتوسطات والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية -١
  pearson correlationمعامل ارتباط بيرسون  -٢

 one way anovaتحليل التباين األحادي  -٣

 post – Tukey Testاختبار توكي البعدي  -٤

 . T – test) ت(اختبار  -٥

 principal componentsالتحليل العاملي بطريقة المكونات األساسية  -٦
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  الفصل الخامس
  عرض نتائج الدراسة 
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  . الدراسة والتحقق من صحة فروضها إن شاء اهللافي هذا الفصل يتم اإلجابة عن أسئلة
  ما أكثر أساليب المعاملة الوالدية شيوعاً ؟: السؤال األول 

  يوضح نسبة شيوع أساليب المعاملة الوالدية لدى طالب المرحلة اإلعدادية) ١٤(جدول 

  المتوسط  أبعاد أساليب المعاملة
عدد الفقرات 

  للعبد
االنحراف 
  الوزن النسبي  المعياري

ترتيب أبعاد 
  أساليب المعاملة

  الثاني  ٥٣,٧  ٨,١٥٤٦  ١٧  ٤٥,٦٢٣١  تشدد/ تسامح 
  الثالث  ٤٥,٩  ٨,٦٥٤٥  ١٦  ٣٦,٧٥٣٧  عدم اتساق/ اتساق 

  األول  ٦٠,٥  ١٣,٢٨٧٧  ٢٤  ٧٢,٥٤٦  تسلط/ اعتدال 
  الرابع  ٤٣,٧  ١٠,٣٧٦٩  ٢٠  ٤٣,٧٠٣٣  اهمال/ حماية 

  
اعتدال ( المعاملة الوالدية شيوعاً هو أسلوب       يالحظ من خالل الجدول السابق أن أكثر أساليب       

والـوزن النـسبي    ) ٧٢,٥٤٦(في الترتيب األول وقـد كانـت قيمـة المتوسـط            ) تسلط/ 
( في الترتيب الثـاني وكانـت قيمـة المتوسـط      ) تشدد/ تسامح  ( ، يليه أسلوب    %)٦٠,٥(

رتيـب  فـي الت  ) عدم اتساق / اتساق  ( ، ثم أسلوب    %)٤٣,٧(والوزن النسبي   ) ٤٥,٦٢٣١
( ، وأخيـراً أسـلوب      %)٤٥,٩(والوزن النسبي   ) ٣٦,٧٥٣٧(الثالث وكانت قيمة المتوسط     

والـوزن النـسبي    ) ٤٣,٧٠٣٣( في الترتيب الرابع وكانت قيمة المتوسـط        ) اهمال/حماية  
)٤٣,٧ .(%  
  

  ما أكثر اضطرابات المسلك شيوعاً ؟: السؤال الثاني 
  عوامل اضطراب المسلك لدى طالب المرحلة االعداديةيوضح نسبة شيوع ) ١٥(جدول                
عوامل اضطراب 

  المتوسط  المسلك
عدد 
  الفقرات

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  ترتيب عوامل
  اضطراب المسلك

  الرابع  ٢٧,٩  ١٢,٧٧٩٢  ٢٥  ٣٤,٨٣٩٨  السلوك العدواني
  الخامس  ٢٧,٧  ٧,٨٥٠٩  ١٤  ١٩,٣٨٥٨  عدم االلتزام االجتماعي

  األول  ٣٥,٥  ١٠,٣٤٠٠  ١٧  ٣٠,١٥٤٣  لتفاعليالعدوان ا
  الثاني  ٣٢,٩  ٧,٥٣١٧  ١٢  ١٩,٧٣٢٩  التسيب الخلقي

  الثالث  ٣١,٥  ٤,٢٦٤٦  ٧  ١١,٠٢٦٧  عدم االلتزام المدرسي
   يالحظ من الجدول السابق أن أكثر عوامل اضطراب المسلك شيوعاً هو عامـل العـدوان               

، يليـه   %)٣٥,٥(يمة الوزن النـسبي     وق) ٣٠,١٥٤٣( التفاعلي حيث كانت قيمة المتوسط      
، والـوزن  )١٩,٧٣٢٩(عامل التسيب الخلقي في الترتيب الثاني وكانـت قيمـة المتوسـط     

، ثم عامل عدم االلتزام المدرسي في الترتيب الثالث وكان قيمة المتوسـط       %)٣٢,٩(النسبي  
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ابع حيث  ، ثم عامل السلوك العدواني في الترتيب الر       %)٣١,٥(الوزن النسبي   ) ١١,٠٢٦٧(
وأخيراً عامل عدم االلتـزام     %) ٢٧,٩(والوزن النسبي   ) ٨٣٩٨ .٣٤( كانت قيمة المتوسط    

والـوزن النـسبي    ) ١٩,٣٨٥٨(االجتماعي في الترتيب الخامس حيث كانت قيمة المتوسط         
)٢٧,٧.(%  
  

ال توجد عالقة ارتبـاط بـين أسـاليب المعاملـة     : " للتحقق من صحة الفرض األول 
اضطراب المسلك، قامت الباحثة بإيجاد العالقة االرتباطية بحـساب معامـل    الوالدية وعوامل   

  .عوامل اضطراب المسلكارتباط بيرسون بين أساليب المعاملة الوالدية و
  .يوضح العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وعوامل اضطراب المسلك) ١٦(جدول 

/ أبعاد اضطراب المسلك 
  ابعاد أساليب المعاملة

السلوك 
  العدواني

عدم االلتزام 
  االجتماعي

العدوان 
  التفاعلي

التسيب 
  الخلقي

عدم االلتزام 
  المدرسي

الدرجة الكلية 
  الضطراب المسلك

  ٠,٢٥١**  ٠,١٢٦**  ٠,٢٤٣**  ٠,٢٣٨**  ٠,١٩٣**  ٠,٢١٦**  تشدد/ تسامح 
  ٠,٤١٥**  ٠,٣٠٨**  ٠,٣٦٥**  ٠,٤٢٠**  ٠,٣٤٨**  ٠,٣٥٨**  عدم اتساق/ اتساق 
  ٠,٠٨٠  ٠,٠٧٧  ٠,٠٩٩  ٠,١٢٢*  ٠,٠٠١  ٠,٠٥٣  تسلط/ اعتدال 
  ٠,٤٤٣**  ٠,٣٣٠**  ٠,٣٦٥**  ٠,٣٦٥**  ٠,٣٩٠**  ٠,٤٥٣**  اهمال/ حماية 

الدرجة الكلية ألساليب 
  المعاملة

**٠,٣٥٧**  ٠,٢٨١**  ٠,٣٢٤**  ٠,٣٤٧**  ٠,٢٧٣**  ٠,٣٢٥  

  .  غير دالة -   ٠,٠١دالة عند .   ** ٠,٠٥دالة عند *  
  : ابق على النحو التاليوكانت نتائج الفرض الس

  ): تشدد/ تسامح ( بالنسبة ألسلوب المعاملة : أوالً 
وعامل السلوك العدواني حيـث     ) تشدد/ تسامح  (  توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -

  ).٠,٠١(وداللة احصائية عند مستوى )٠,٢١٦(كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
وعامل العدوان التفاعلي حيـث     ) ددتش/ تسامح  ( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -

 ). ٠,٠١(وداللة احصائية عند مستوى ) ٠,٢٣٨(كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
وعامل التسيب الخلقـي حيـث      ) تشدد/ تسامح  ( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -

 ). ٠,٠١(وداللة عند مستوى ) ٠,٢٤٣( كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

وعامل عدم االلتـزام المدرسـي   ) تشدد/ تسامح  ( بين أسلوب     توجد عالقة ارتباط   -
  ).٠,٠١(وداللة عند مستوى ) ٠,٢١٦( حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

الدرجة الكلية الضطراب المسلك    ) تشدد/ تسامح  ( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
 مـستوى   وداللة احصائية عنـد   ) ٠,٢٥١( حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون       

)٠,٠١ .( 
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  ): عدم اتساق/ اتساق(بالنسبة ألسلوب المعاملة : ثانياً

وعامل الـسلوك العـدواني     ) عدم اتساق / اتساق( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
وداللة احـصائية عنـد مـستوى       )٠,٣٥٨(حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون       

)٠,٠١.(  
عامـل عـدم االلتـزام      )  اتـساق  عـدم / اتساق( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -

وداللة احصائية عنـد    ) ٠,٣٤٨(االجتماعي حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون        
 ).٠,٠١(مستوى 

وعامل العـدوان التفـاعلي     )عدم اتساق / اتساق( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
وداللة احـصائية عنـد مـستوى    ) ٠,٤٢٠(حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون     

)٠,٠١.(  

وعامل التسيب الخلقي حيث    )عدم اتساق / اتساق( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
 ). ٠,٠١(وداللة عند مستوى ) ٠,٣٦٥( كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

وعامـل عـدم االلتـزام      ) عدم اتـساق  / اتساق( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
وداللة عنـد مـستوى     ) ٠,٣٠٨( المدرسي حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون        

)٠,٠١ .( 

والدرجة الكلية الضـطراب    ) عدم اتساق / اتساق( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
وداللة احـصائية عنـد     ) ٠,٤١٥( المسلك حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون        

 ).٠,٠١(مستوى 

  ): تسلط/ اعتدال ( بالنسبة ألسلوب المعاملة : ثالثاً
وعامل السلوك العدواني حيـث     ) تسلط/ اعتدال  ( ن أسلوب    توجد عالقة ارتباط بي    -

  ).٠,٠٥(وداللة احصائية عند مستوى )٠,١٢٢(كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 
وعوامـل اضـطراب المـسلك      ) تسلط/ اعتدال  (  ال توجد عالقة دالة بين أسلوب        -

ـ   : األخرى حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون لها على الترتيب            سلوك عامـل ال
، عامل التسيب الخلقـي     )٠,٠٠١(، عامل عدم االلتزام االجتماعي      )٠,٥٣(العدواني  

، والدرجـة الكليـة الضـطراب       )٠,٠٧٧(، عامل عدم االلتزام المدرسي      )٠,٠٩٩(
 ). ٠,٠٨٠(المسلك 

  ): اهمال/ حماية (بالنسبة ألسلوب المعاملة : رابعاً
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وعامل السلوك العدواني حيث كانت     ) اهمال/ حماية  (توجد عالقة ارتباط بين أسلوب      
 ).٠,٠١(وداللة احصائية عند مستوى )٠,٤٥٣(قيمة معامل ارتباط بيرسون 

وعامل عدم االلتزام االجتمـاعي     ) اهمال/ حماية  ( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
 ).٠,٠١(وداللة عند مستوى ) ٠,٣٩٠( حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

وعامل العدوان التفـاعلي حيـث      )اهمال/ حماية  (اط بين أسلوب     توجد عالقة ارتب   -
 ). ٠,٠١(وداللة احصائية عند مستوى ) ٠,٣٦٥(كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

وعامل التسيب الخلقي حيث كانت     )اهمال/ حماية  ( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
 ). ٠,٠١(وداللة عند مستوى ) ٠,٣٦٥( قيمة معامل ارتباط بيرسون 

وعامل عدم االلتـزام المدرسـي   ) اهمال/ حماية  ( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
 ).٠,٠١(وداللة عند مستوى ) ٠,٣٣٠( حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون 

الدرجة الكلية الضطراب المـسلك     )اهمال/ حماية  ( توجد عالقة ارتباط بين أسلوب       -
وداللة احصائية عنـد مـستوى      ) ٠,٤٤٣( حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون       

)٠,٠١ .( 

  : بالنسبة للدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية: خامساً
 توجد عالقة ارتباط بين الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية وعامل الـسلوك             -

وداللـة احـصائية عنـد    )٠,٣٢٥(العدواني حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون     
 ).٠,٠١(مستوى 

 توجد عالقة ارتباط بين الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالديـة وعامـل عـدم               -
وداللة عنـد   ) ٠,٢٧٣( االلتزام االجتماعي حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون         

 ).٠,٠١(مستوى 

 توجد عالقة ارتباط بين الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية وعامل العـدوان             -
وداللة احـصائية عنـد     ) ٠,٣٤٧(انت قيمة معامل ارتباط بيرسون      التفاعلي حيث ك  

 ). ٠,٠١(مستوى 

 توجد عالقة ارتباط بين الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية وعامل التـسيب             -
وداللـة عنـد مـستوى      ) ٠,٣٢٤( الخلقي حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون        

)٠,٠١ .( 

لكلية ألساليب المعاملة الوالديـة وعامـل عـدم          توجد عالقة ارتباط بين الدرجة ا      -
وداللـة عنـد    ) ٠,٢٨١( االلتزام المدرسي حيث كانت قيمة معامل ارتباط بيرسون         

 ).٠,٠١(مستوى 
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 توجد عالقة ارتباط بين الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية والدرجة الكليـة             -
وداللـة  ) ٠,٣٥٧ (الضطراب المسلك حيث كانت قيمة معامـل ارتبـاط بيرسـون            

 ). ٠,٠١(احصائية عند مستوى 

  
ال توجد فروق في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها         : " وللتحقق من صحة الفرض الثاني    

 one way، تم استخدم تحليـل التبـاين األحـادي    "األبناء تعزى لمتغير مستوى تعليم األب 

ANOVA. 
  والدية كما يدركها األبناء حسب مستوى تعليم األبيبين الفروق في أساليب المعاملة ال) ١٧(جدول 

مجموع   مصدر التباين  أساليب المعاملة
  الداللة  )ف(قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  المربعات

  تشدد/ تسامح 
  بين المجموعات
  داخل المجموعات
  المجموع

٩٢,٢٩٢  
٢٢٢٥٠,٨٤٨  
٢٢٣٤٣,١٣٩  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢٣,٠٧٣  
غير   ٠,٣٤٤  ٦٧,٠٢١

  دالة

عدم / ساق ات
  اتساق

  بين المجموعات
  داخل المجموعات
  المجموع

٢٢٨,١٧٩  
٢٤٩٣٨,٣٧٩  
٢٥١٦٦,٥٥٨  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٥٧,٠٤٥  
غير   ٠,٧٥٩  ٧٥,١١٦

  دالة

  تسلط/ اعتدال 
  بين المجموعات
  داخل المجموعات
  المجموع

١٨٣,٧٧٤  
٥٩١٤١,٧٦٣  
٥٩٣٢٥,٥٣٧  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٤٥,٩٤٣  
غير   ٠،٢٥٨  ١٧٨,١٣٨

  دالة

  اهمال/ حماية 
  ين المجموعاتب

  داخل المجموعات
  المجموع

١٠١٢,٥٨٤  
٣٥١٦٧,٧٤٣  
٣٦١٨٠,٣٢٦  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢٥٣,١٤٦  
غير   ٢،٣٩  ١٠٥,٩٢٧

  دالة

  الدرجة الكلية
  األساليب المعاملة

  للوالدية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات
  المجموع

١٧٨٨,٣٦٠  
٣٣٤١٥,٥٣٠  
٣٣٥٩٤٢,٨٩٠  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٤٤٧,٠٩٠  
غير   ٠,٤٤٤  ١٠٠٦,٤٩٠

  دالة

عند مستوى داللة   ) ٢,٣٧(تساوي  ) ٣٣٦،  ٤(حيث قيمة ف الجدولية عند درات حرية         •
٠,٠٥ .  

عند مستوى داللـة    ) ٣,٣٢(تساوي  ) ٣٣٦ ،   ٤( قيمة ف الجدولية عند درجات حرية        •
)٠,٠١ .( 

وقد أشارت النتائج كما هو موضح في الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية               
ومعامـل ارتبـاط   ) ف(الوالدية ومستوى تعليم األب حيث كانت قيمـة         بين أساليب المعاملة    

  : بيرسون على النحو التالي
  ) . (F = 0.334, p- value = 0.848تشدد/  أسلوب تسامح -
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  ) F = 0.759, p- value = 0.552(عدم اتساق /   أسلوب اتساق -
  )F = 0.258, p- value = 0.905(تسلط /  أسلوب اعتدال -
  )F = 2.39, p- value = 0.051(اهمال / حماية  أسلوب -
  ) F = 0.444, p- value = 0.777( الدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية -
  

ال توجد فروق في اضطراب المـسلك تعـزى لمتغيـر    : " وللتحقق من صحة الفرض الثالث   
 .، تم استخدام تحليل التباين األحادي " مستوى تعليم األب 

   يبين الفروق في اضطراب المسلك حسب مستوى تعليم األب)١٨(جدول 
  الداللة  )ف(قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  أبعاد اضطراب المسلك

  السلوك العدواني
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

١١٤١,٨٨٤  
٥٣٧٢٩,٤٦٣  
٥٤٨٧١,٣٤٧  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢٨٥,٤٧١  
١٠١,٨٣٦  

  
غير   ١,٧٦٤

  دالة

  عدم االلتزام االجتماعي
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٤٤١,٢٠١  
٢٠٢٦٨,٦٥١  
٢٠٧٠٩,٨٥٢  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

١١٠,٣  
٦١,٠٥  

غير   ١,٨٠٧
  دالة

  العدوان التفاعلي
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٢٨٢,٦٨٠  
٣٥٦٤١,٢٩٦  
٣٥٩٢٣,٩٧٦  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٧٠,٦٧  
غير   ٠,٦٥٨  ١٠٧,٣٥٣

  دالة

  التسيب الخلقي
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٣٤٣,٣٢٠  
١٨٧١٦,٦٤٤  
١٩٠٥٩,٩٦٤  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٨٥,٨٣  
غير   ١,٥٢٢  ٥٦,٣٧٥

  دالة

  عدم االلتزام المدرسي
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

١١٩,٠٤٤  
٥٩٩١,٧١٦  
٦١١٠,٧٦٠  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢٩,٧٦١  
غير   ١,٦٤٩  ١٨,٠٤٧

  دالة

لكلية الدرجة ا
  الضطراب المسلك

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٨٧٢٦,٩٧١  
٤٧٣٨٨٥,٤٧٥  
٤٨٢٦١٢,٤٤٥  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢١٨١,٧٤٣  
غير   ١,٥٢٩  ١٤٢٧,٣٦٦

  دالة

يتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اضطراب المـسلك ومـستوى               
  : لى النحو التاليومعامل ارتباط بيرسون ع) ف(تعليم األب وقد كانت قيمة 

  ) F = 1.764, p- value = 0.136(  السلوك العدواني -
  ) F = 1.807, p- value = 0.127( عدم االلتزام االجتماعي  -
 )F = 0.658, p- value = 0.621( العدوان التفاعلي -

  )F = 1.522, p- value = 0.195( عدم االلتزام الخلقي  -
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  ) F = 1.649, p- value = 0.162( عدم االلتزام المدرسي  -
  ) F = 1.529, p- value = 0.193( الدرجة الكلية الضطراب المسلك  -
  

ال توجد فروق في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها         : " وللتحقق من صحة الفرض الرابع    
 .، تم استخدام تحليل التباين األحادي " األبناء تعزى لمتغير تعليم األم

  الفروق في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء حسب مستوى تعليم األم يبين ) ١٩(جدول
  الداللة  )ف(قيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  أساليب المعاملة

  بين المجموعات  تشدد / تسامح 
   داخل المجموعات

  المجموع  

١٢١,٥٧٤  
٢٢٢٢١,٥٦٦  
٢٢٣٤٣,١٣٩  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٣٠,٣٩٣  
٦٦,٩٣٢  

  غير دالة  ٠,٤٥٤

ــساق  ــدم / ات ع
  اتساق 

  بين المجموعات
   داخل المجموعات

  المجموع  

٥٢٠,٣٩١  
٢٤٦٤٦,١٦٦  
٢٥١٦٦,٥٥٨  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

١٣٠,٠٩٨  
٧٤,٢٣٥  

  غير دالة  ١,٧٥٣

  بين المجموعات  تسلط/ اعتدال 
   داخل المجموعات

  المجموع  

٨٣٢,٠٣٧  
٥٨٤٩٣,٥٠٠  
٥٩٣٢٥,٥٣٧  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢٠٨,٠٠٩  
١٧٦,١٨٥  

  غير دالة  ١,١٨١

  بين المجموعات  اهمال/ حماية 
   داخل المجموعات

  المجموع  

١٧٣٦,٥٢٨  
٣٤٤٤٣,٧٩٨  
٣٦١٨٠,٣٢٦  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٤٣٤,١٣٢  
١٠٣,٧٤٦  

  دالة  ٤,١٨٥
  عند 

٠,٠١  
  الدرجة الكلية 

 ألســـــاليب 
  المعاملة

        الوالدية

  بين المجموعات
   داخل المجموعات

  المجموع  

٥١٦٤,٠٦٧  
٣٣٠٧٧٨,٨٢٣  
٣٣٥٩٤٢,٨٩٠  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

١٢٩١,٠١٧  
٩٩٦,٣٢٢  

  غير دالة  ١,٢٩٦

  ٠,٠٥ عند مستوى ٢,٣٧تساوي ) ٣٣٦، ٤(قيمة ف الجدولية عند درجات حرية 
  . ٠,٠١ عند مستوى ٣,٣٢تساوي ) ٣٣٦، ٤( قيمة ف الجدولية عند درجات حرية 

د التالية حيـث كانـت      يتضح من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األبعا          
  : ومعامل ارتباط بيرسون على النحو التالي) ف(
  ) F = 0.454, p- value = 0.769( تشدد/  أسلوب تسامح -
 )F = 1.753, p- value = 0.133(عدم اتساق /   أسلوب اتساق -

 )F = 1.181, p- value = 0.319(تسلط /  أسلوب اعتدال -

  ) F = 4.185, p- value = 0.003( الوالدية  الدرجة الكلية ألساليب المعاملة-
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اهمـال حيـث   / يتضح من الجدول أيضاً وجود فروق ذات داللة إحصائية في بعد حماية       
) F = 2.39, p- value = 0.051(ومعامل ارتباط بيرسون على النحـو التـالي   ) ف(كانت 

  :دول اآلتيولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار توكي كما في الج
  

  

  

  بين ابناء األمهات المتعلمات للمستوى االبتدائي  والجامعي) اهمال/ حماية(يبين الفروق في أسلوب ) ٢٠(جدول 

  جامعي أو أكثر  ثانوي  إعدادي  ابتدائي  أمي  مستوى التعليم
  ٤,٩٥  ١,٩٣  ١,٧٤  ١,٦٦  - M = 44.619أمي    
  ٦,٦١*  ٣,٥٩  ٠,٠٨  -  -    M = 46.28ابتدائي

  ٦,٦٩٨*  ٣,٦٧  -  -  -  M = 46.36دي  إعدا
  ٣,٠٢٢  -  -  -  - M = 46.68ثانوي   
  -  -  -  -  -  M = 39.66جامعي  

فـي أسـلوب   ) ٠,٠٥(يبين الجدول أن هناك فروقاً ذات داللة احصائية عند مستوى  
بين ابناء األمهات المتعلمات للمستوى االبتدائي والجامعي وذلـك لـصالح            ) اهمال/ حماية(

  . للمستوى االبتدائيالمتعلمات 
فـي  ) ٠,٠١(كذلك يبين الجدول أن هناك فروقاً ذات داللة احصائية عنـد مـستوى        

بين أبناء األمهات المتعلمات للمستوى اإلعدادي والجـامعي وذلـك          ) اهمال/ حماية(أسلوب  
  . لصالح المتعلمات للمستوى اإلعدادي

  
  
  

اضطراب المسلك تعـزى    ال توجد فروق في     : " وللتحقق من صحة الفرض الخامس      
  .، تم استخدام تحليل التباين األحادي " لمتغير مستوى تعليم األم

  يبين الفروق في اضطراب المسلك حسب مستوى تعليم األم) ٢١(جدول 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  أبعاد اضطراب المسلك
  الداللة  )ف(قيمة   متوسط المربعات  الحرية

  السلوك العدواني
  لمجموعاتبين ا

  داخل المجموعات
  المجموع

١٦٤٦,١٤٧  
٥٣٢٢٥,٢٠١  
٥٤٨٧١,٣٤٧  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٤١١,٥٣٧  
دالة عند   ٢,٥٦٧  ١٦٠,٣١٧

)٠,٠٥(  

  غير دالة  ١,٩٧٦  ١٢٠,٤١٢  ٤  ٤٨١,٦٤٧  بين المجموعاتعدم االلتزام 
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  داخل المجموعات  االجتماعي
  المجموع

٢٠٢٢٨,٢٠٥  
٢٠٧٠٩,٨٥٢  

٣٣٢  
٣٣٦  

٦٠,٩٢٨  

  العدوان التفاعلي
  بين المجموعات
  داخل المجموعات
  المجموع

٣٧٨,٩٥٤  
٣٥٥٤٥,٠٢٣  
٣٥٩٢٣,٩٧٦  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٩٤,٧٣٨  
  غير دالة  ٠,٨٨٥  ١٠٧,٠٦٣

  التسيب الخلقي
  بين المجموعات
  داخل المجموعات
  المجموع

٣٦٤,٨٦  
١٨٦٩٥,١٠٥  
١٩٠٥٩,٩٦٤  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٩١,٢١٥  
  غير دالة  ١,٦٢  ٥٦,٣١١

  عدم االلتزام المدرسي
  تبين المجموعا

  داخل المجموعات
  المجموع

٩٢,٠١٨  
٦٠١٨,٧٤٢  
٦١١٠,٧٦٠  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢٣,٠٠٤  
١٨,١٢٩  

  غير دالة  ١,٢٦٩

الدرجة الكلية 
  الضطراب المسلك

  بين المجموعات
  داخل المجموعات
  المجموع

١١٦٣٦,١٦٤  
٤٧٠٩٧٦,٢٨١  
٤٨٢٦١٢,٤٤٥  

٤  
٣٣٢  
٣٣٦  

٢٩٠٩,٠٤١  
  غير دالة  ٢,٠٥١  ١٤١٨,٦٠٣

وجد فروق ذات داللة احـصائية بـين اضـطراب المـسلك            ويتضح من الجدول أنه ال ت     
  : ومعامل ارتباط بيرسون على النحو التالي) ف(ومستوى تعليم األم حيث كانت قيمة 

  ) F = 1.764, p- value = 0.136(  السلوك العدواني -
  ) F = 1.976, p- value = 0.098( عدم االلتزام االجتماعي  -
 )F = 0.885, p- value = 0.473( العدوان التفاعلي -

  )F = 1.62, p- value = 0.169(  دم التسيب الخلقي  -
  ) F = 1.269, p- value = 0.282( عدم االلتزام المدرسي  -
  ) F = 2.051, p- value = 0.087( الدرجة الكلية الضطراب المسلك  -
ك العـدواني  بين عامل السلو) ٠,٠٥عند مستوى (  كذلك يوجد فروق ذات داللة احصائية       -

 = F = 2.567, p- value(ومستوى تعليم األم حيث كانت قيمة ف ومعامل ارتباط بيرسون 

ويالحظ أنه كلما زاد المستوى التعليمي لألم قلت الدرجات على مستوى الـسلوك             ).  0.038
، في حـين أن متوسـط       ) ٣١,٧١( العدواني حيث كان متوسط درجات االمهات الجامعيات        

. على التـوالي  ) ٣٧,٧٤( ، ) ٣٧,٣٩( المتعلمات تعليماً ابتدائياً أو إعدادياً   درجات االمهات 
  :ولمعرفة اتجاه الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار توكي كما يلي  

  يبين اتجاه الفروق في السلوك العدواني بين االمهات المتعلمات تعليما أساسيا وجامعيا ) ٢٢(جدول 
  المتوسط  جامعي أو أكثر  ثانوي  إعدادي  يابتدائ  أمي  مستوى التعليم

 35.42  ٣,٧١٧  ١,٩٣  ٢,٣١  ١,٩٦  -  أمي

  37.39  ٥,٦٨  ٣,٩  ٠,٣٥  -  -  ابتدائي
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  37.74  ٦,٠٣  ٤,٢٥  -  -  -  إعدادي
  33.49  ١,٧٧٩  -  -  -  -  ثانوي
  31.71  -  -  -  -  -  جامعي

تباين أقـوى    ولكن هناك فروق ألن تحليل ال      تلم يستطع اختبار توكي أن يوضح اتجاه الدالال       
  . من توكي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد العينـة          : " للتحقق من صحة الفرض السادس      
، قامـت الباحثـة     " األسوياء ومضطربي السلوك في إدراكهم ألساليب المعاملـة الوالديـة           

  .T- Testباستخدام اختبار ت 
  لمسلك حسب أساليب المعاملة الوالدية المتبعةيبين الفروق بين الطالب األسوياء ومضطربي ا) ٢٣(جدول 

/ أسوياء   أساليب المعاملة
  مضطربين

متوسط الخطأ   االنحراف المعياري  المتوسط  عدد العينة
  المعياري

  الداللة  )ت(قيمة 

  مضطربين  تشدد/ تسامح 
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

٤٥,٩١٠٢  
٤٥,٣٤١٢  

٨,٨٠٥٧  
٧,٤٧٥٥  

٠,٦٨١٤  
  غير دالة  ٠,٦٤٠  ٠,٥٧٣٣

  مضطربين  م اتساقعد/اتساق
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

٣٧,٩٧٦٠  
٣٥,٥٥٢٩  

٨,٧٨٤٥  
٨,٣٧٧٩  

٠,٦٧٩٨  
دالة عند     ٢,٥٩٢  ٠,٦٤٢٦

)٠,٠٥(  

  مضطربين  تسلط/ اعتدال 
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

٧١,٩٤٠١  
٧٣,١٤١٢  

١٤,٠٧٨٨  
١٢,٤٧٥٠  

١,٠٨٩٥  
٠,٩٥٦٨  

  غير دالة  ٠,٨٢٩

  مضطربين  اهمال/ حماية 
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

٤٥,٥٨٠٨  
٤١,٨٥٨٨  

١١,٠٦١٩  
٩,٣٢٦٦  

٠,٨٥٦  
دالة عند    ٣,٣٤٢  ٠,٧١٥٣

)٠,٠٥(  
الدرجة الكلية ألساليب 

  المعاملة الوالدية
  مضطربين
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

٢٠١,٤٠٧٢  
١٩٥,٨٩٤١  

٣٣,٦٦٦٧  
٢٩,٣١٤٧  

٢,٦٠٥٢  
  غير دالة  ١,٦٠٤  ٢,٢٤٨٣

  : وتظهر النتائج كما يلي
ء ومضطربي الـسلوك   ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة األسويا        -

ومعامل ارتباط  ) ت(حيث كانت قيمة    ) تشدد/ تسامح  ( في إدراكهم ألسلوب المعاملة     
 )T = 0.64, p- value = 0.523(بيرسون كالتالي  

 ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة األسوياء ومضطربي الـسلوك          -
ومعامل ارتباط  ) ت(يث كانت قيمة    ح) تسلط/ اعتدال  ( في إدراكهم ألسلوب المعاملة     

 )T = 0.829, p- value = 0.408(بيرسون كالتالي 

 ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين أفراد العينة األسوياء ومضطربي الـسلوك          -
ومعامل ارتباط بيرسـون  ) ت(حيث كانت قيمة    ) الدرجة الكلية ( في إدراكهم الوالدية    

 )T = 1.604, p- value = 0.110(كالتالي 
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بين أفراد العينة األسوياء ) ٠,٠١(  يوجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى           -
) ت(حيث كانت قيمة    ) عدم اتساق / اتساق  ( ومضطربي السلوك في أسلوب المعاملة    

 )T = 2.592, p- value = 0.010(ومعامل ارتباط بيرسون كالتالي 

بين أفراد العينة األسوياء    ) ٠,٠١( يوجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوى          -
) ت(حيـث كانـت قيمـة       ) اهمال/ حماية  ( ومضطربي السلوك في أسلوب المعاملة    

  ).T = 3.342, p- value = 0.001(ومعامل ارتباط بيرسون كالتالي 
وجود فروق بين أفراد العينة األسوياء ومـضطربي         ) ٧( كما يتضح من ملحق     

المعاملة الوالدية، وكذلك فـي الدرجـة الكليـة         المسلك في إدراكهم لجميع أساليب      
مما يؤكد اتفـاق آراء المرشـدين   ) ٠,٠١(للمعاملة الوالدية،وهي دالة عند مستوى    

  . والمدرسين مع الطالب أنفسهم على انهم أسوياء أو مضطربون
  

ال توجد فروق في أساليب المعاملة الوالديـة كمـا   : "وللتحقق من صحة الفرض السابع     
، قامت الباحثـة باسـتخدام      " فراد عينة الدراسة تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة       يدركها أ 

   .تحليل التباين األحادي

  يبين الفروق في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها أفراد عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة) ٢٤(جدول 
  الداللة  )ف(قيمة   وسط المربعاتمت  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين  أساليب المعاملة

  تشدد/ تسامح 
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

١٤,٦٨٩  
٢٢٣٢٨,٤٥٠  
٢٢٣٤٣,١٣٩  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

٤,٨٩٦  
٦٧,٠٥٢  

غير   ٠,٠٧٣
  دالة

عدم / اتساق 
  اتساق

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٣١٣,١٢٠  
٢٤٨٥٣,٤٣٨  
٢٥١٦٦,٥٥٨  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

١٠٤,٣٧٣  
٧٤,٦٣٥  

غير   ١,٣٩٨
  دالة

  تسلط/ اعتدال 
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٢٠٠,٠٩٨  
٥٩١٢٥,٤٣٩  
٥٩٣٢٥,٥٣٧  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

٦٦,٦٩٩  
١٧٧,٥٥٤  

غير   ٠,٣٧٦
  دالة

  اهمال/ حماية 
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

١٣٥,٥٤٧  
٣٦٠٤٤,٧٨  
٣٦١٨٠,٣٢٦  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

٤٥,١٨٢  
١٠٨,٢٤٣  

غير   ٠,٤١٧
  دالة

  درجة الكليةال
  ألساليب المعاملة

  الوالدية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

١٣٨٥,٩٨٥  
٣٣٤٥٥٦,٩٠٥  
٣٣٥٩٤٢,٨٩  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

٤٦١,٩٩٥  
١٠٠٤,٦٧٥  

غير   ٠,٤٦٠
  دالة
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ويتضح من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين اضطراب المسلك ومـستوى               
  : امل ارتباط بيرسون على النحو التاليومع) ف(تعليم األم حيث كانت قيمة 

  )F = 0.073, p- Value = 0.974( تشدد /  تسامح -
 )F = 1.398, p- Value = 0.243( عدم اتساق /  اتساق -

 )F = 0.376, p- Value = 0.771( تسلط /  اعتدال -

 )F = 0.417, p- Value = 0. 741( اهمال /  حماية -

  )F = 0.460, p- Value = 0.711( عاملة الوالدية   الدرجة الكلية ألساليب الم-
  

ال توجد فروق في اضطراب المسلك لدى أفـراد عينـة           : "وللتحقق من صحة الفرض الثامن    
 .، قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي " الدراسة تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة 

  اد عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرةيبين الفروق في اضطراب المسلك لدى أفر) ٢٥(جدول 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  أبعاد اضطراب المسلك
  الداللة  )ف(قيمة   متوسط المربعات  الحرية

  السلوك العدواني
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٤٧٤,٢٨٩  
٥٤٣٩٧,٣٤٧  
٥٤٨٧١,٣٤٧  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

١٥٨,٠٩٦  
  غير دالة  ٠,٩٦٨  ١٦٣,٣٥٥

  م االلتزام االجتماعيعد
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٩٢,٩٩٣  
٢٠٦١٦,٨٥٩  
٢٠٧٠٩,٨٥٢  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

٣٠,٩٩٨  
٦١,٩١٢  

  غير دالة  ٠,٥٠١

  العدوان التفاعلي
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٨٨٤,١٤٩  
٣٥٠٣٩,٨٢٧  
٣٥٩٢٣,٩٧٦  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

٢٩٤,٧١٦  
١٠٥,٢٢٥  

٢,٨٠١  
دالة عند 
مستوى  

)٠,٠٥(  

  التسيب الخلقي
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٢٠١,٨٦٠  
١٨٨٥٨,١٠٤  
١٩٠٥٩,٩٦٤  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦ 

٦٧,٢٨٧  
  غير دالة  ١,١٨٨  ٥٦,٦٣١

  عدم االلتزام المدرسي
  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  المجموع

٨٣,٢٢٦  
٦٠٢٧,٥٣٤  
٦١١٠,٧٦  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

٢٧,٧٤٢  
  غير دالة  ١,٥٣٣  ١٨,١٠١

لكلية الضطراب الدرجة ا
  المسلك

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

٥٦٧٩,٠١٢  
٤٧٦٩٣٣,٤٣٤  
٤٨٢٦١٢,٤٤٥  

٤  
٣٣٣  
٣٣٦  

١٨٩٣,٠٠٤  
  غير دالة  ١,٣٢٢  ١٤٣٢,٢٣٣
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ويتضح من الجدول السابق أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إضطراب المسلك لدى               
ومعامـل ارتبـاط   ) ف(ألسرة حيث كانت قيمة أفراد العينة الدراسة تعزي لمتغير عدد أفراد ا       

  :بيرسون على النحو التالي
  ) F = 0.968, p- value = 0.408(  السلوك العدواني -
  ) F = 0.501, p- value = 0.682( عدم االلتزام االجتماعي  -
  )F = 1.188, p- value = 0.314( عدم التسيب الخلقي  -
  ) F = 1.533, p- value = 0.206( عدم االلتزام المدرسي  -
  ) F = 1.322, p- value = 0.267( الدرجة الكلية الضطراب المسلك  -

فـي  ) ٠,٠٥(كذلك يتضح من الجدول وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى            
العدوان التفاعلي حسب عدد أفراد األسرة، ولتحديد اتجاه هذه الفروق تم اسـتخدم اختبـار               

 :توكي كما يلي
  يبين الفروق في العدوان التفاعلي حسب عدد أفراد األسرة) ٢٦(جدول 

  المتوسط   فأكثر١٢من   فرد) ١١-٩(من   أفراد) ٨-٦(من   أفراد) ٥-٣(من   فئة عدد أفراد
  ٣٤،٨٧١  ٤,٨٩٣٧  ٦,٠١٠١*  ٤,٦٤٦٥  -  أفراد) ٥-٣(من 
  ٣٠,٢٢٤٥  ٠,٢٤٧٢  ١,٣٦٣٦  -  -  أفراد) ٨-٦(من 
  ٢٨،٨٦٠٩  ١,١١٦٤  -  -  -  أفراد) ١١-٩(من 

  ٢٩،٩٧٧٣  -  -  -  -   فأكثر١٢من 

ويتضح من الجدول أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية في العدوان التفـاعلي حـسب عـدد        
) ٥-٣(فرد وذلك لصالح فئة عـدد األسـرة         ) ١١-٩(أفراد وفئة   ) ٥-٣(أفراد األسرة فئة    

  . أفراد
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  الفصل السادس
  تفسير نتائج الدراسة ومناقشتها 

  
  السؤال األول 
  السؤال الثاني 
  السؤال الثالث

  السؤال الرابع والخامس
  السؤال السادس
  السؤال السابع 
           السؤال الثامن 

             السؤال التاسع 
            السؤال العاشر
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

 لنتائج الدراسة وذلك من خالل مناقشة اًاء اهللا تفسير   تعرض الباحثة في هذا الفصل إن ش
  . كل على حدةهاوفروض تساؤالت الدراسة

  :    لإلجابة على السؤال األول
أن أكثر أساليب المعاملة الوالدية شيوعاً هو أسلوب ) ١٤(   يتضح من جدول 

 وأخيراً ،)عدم اتساق/ اتساق( ثم أسلوب ،)تشدد/ تسامح( يليه أسلوب ،)تسلط/اعتدال(
   .)إهمال/حماية(أسلوب 

  :   ويمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي
  .، أو لعوامل خاصة باآلباء أو المجتمع)اإلبن نفسه(قد ترجع هذه النتيجة لعوامل ذاتية 

). المراهقة(وجدير بنا أن نشير إلى التحول الجديد في كيان األبناء في هذه المرحلة العمرية 
  :ىوهذا التحول ينطوي عل

التحول االنتقالي من الطفولة إلى مرحلة جديدة جعلته يتأمل ماضيه ويستشرف  .١
  .مستقبله كما يرسم هو بوحي من خياله الجامح الذي ال تحده آفاق

المراهق في هذه المرحلة بالذات إنما هو في طور الفطام النفسي، إذ يسعى جاهداً  .٢
 أحد األسباب الداعية إلى عصبيته إلى التخلص من هيمنة الكبار عليه بأية وسيلة، وهذه

واشتطاطه في السلوك ومحاولة تهربه من أية تعليمات بل وحتى النصائح التي يسير بها 
  .إليه الكبار، فهو ال يريد أن يسمعها ظناً منه بأنها عامل إخالل بحاجاته

ولكون المراهقة مرحلة زوبعة نفسية، فهي إذن خليقة بأن تجعل المجال النفسي بينه  .٣
وبين المحيطين به من الكبار مجاالً متباعداً  فيترتب على هذا أن تكون بيئته النفسية تدور 
حول محور ذاتي خاص به لهذا يسمعنا بأذنه بوصفها حاسة طبيعية، ولكنه ال يسمعنا في 

  .)١٩٩٤،٣٣٤الجسماني،(محيط بيئته النفسية 
 بين التغيرات الجسمية  مرحلة المراهقة مرحلة تغيير وعدم توازنالباحثةعتبر تو

والنفسية المتالحقة لدى الطفل، والتي تؤدي إلى تغير في طرق تفكير ومشاعر وسلوك 
ويرى األبناء . بن، فما كان يعتبر مسلماً به سابقاً يصبح اليوم خاضعاً للنقاش والمداولةاال

م التلقائية، محاولة توجيه آبائهم وكأنها محاولة للتسلط وفرض الرأي والوقوف أمام رغباته
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ويبدأ األبناء في المقارنة بين والديهم  .وتكون ردود فعل األبناء حادة وليس كسابق عهدها
  .نا عما يميل إليه الوالد،وما يميلون إلى تذوقه أو ممارسته

ويرتبط المراهق ارتباطاً وثيقاً بمجموعة األقران فيسعى إليها سعياً أكيداً ويكافح في 
ا، ويتبنى قيمها ومعاييرها ومثلها السلوكية، ويتجه إليها قبل غيرها سبيل تثبيت مكانته به

من المجموعات األخرى بوجدانه وعاطفته ووالئه، ذلك أن المراهق يشعر وسط اخوانه 
بالمشابهة والمجانسة وبوحدة األهداف والمشاعر كما يشعر في الوقت نفسه بالهوة الواسعة 

وكلما بعدت المسافة بين المراهق ووالديه  . من األحيانالتي تفصل بينه وبين الكبار في كثير
                      في األسرة وتعذر مناقشة أموره وأحواله، زاد ارتباط المراهق بالشلة

  ). ١٣٥، ١٩٨٢يدان،وزحسين (
وعلى الجانب اآلخر فإن اآلباء وسط هذه التغيرات لدى أبنائهم تكون لهم ردود فعلهم 

نحنى أكثر تشدداً من ذي قبل ويحاولون فرض آرائهم والسيطرة كما مضى، ويأخذ اآلباء م
ومن اآلباء . وقد يكون ذلك في محاولة إلثبات أنهم ما زالوا يمسكون بزمام األمور كما كان

له على المناقشة كما أن  من يتخذ هذا الموقف بسبب مشاعر الكراهية أو بسبب أنه ال صبر
" احترام السلطة"  السبيل الوحيد لتعويد الناشئ و هايرون أن هذمنهم من قد يفعل ذلك ألنهم 

  ).٤٦٩، ١٩٨٦ ،مسن، وآخرون(
وقد يرجع استخدام اآلباء ألسلوب معين في معاملة أبنائهم إلى خصائص شخصية 
الوالدين والتي أشارت إليها العديد من الدراسات أو إلى مستوى الخبرة عند الوالدين 

رحلة عمرية جديدة أو تدهور شباب اآلباء إزاء تفتح شباب أبنائهم، وخاصة عند اآلباء في م
إن بعض اآلباء الذين . إلخ…أو انشغال اآلباء، أو إصابتهم بمشكلة عضوية أو نفسية 

أنفسهم، ويعانون الكثير من ضروب الصراع والمشاكل هم يشرفون على المراهق مراهقون 
فقد يجد الوالد نفسه أن عليه في فترة  .تهم همالمعلقة المترسبة من مرحلة الطفولة ومراهق

مراهقة ابنه التساؤل عما إذا كان هو استقاللي الرأي والتفكير، أو عما إذا كان يشك بصحة 
  .أحكامه، ويحس بالحاجة للتعلق كاألطفال باآلخرين، أو يسعى إلى دعم اآلخرين

ن  أ.النساني للحياةإن الثقافة تضيف المظهر ا) ١٩٤٠(Erikson سون ك    ويرى اير
 ى ضرورة استخدام هذه القوىد عليكأهنا تقوم الثقافة بدور الت،  الغريزةىاالنسان يحيا بقو

هي التي تختار له  ،فالبيئة الثقافية لكل فرد كما يفسرها هو، الغريزية االستخدام الصحيح
طفل وتساعده فإن األجيال تنظر إلى أفعال ال.  وحدهمه وليس الطفل ووالديهطبيعة تجارب

على تكامل عالقته بموافقتها أو يجزئانها بعدم موافقتها، إلى ما ال حصر له من تفاصيل 
  ).٣٢، ١٩٩٢هنري وماير،( معلقة
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    وال شك أن الظروف الثقافية للطفل والمراهق الفلسطيني تختلف عن الظروف 
 أجريت في هذه الثقافية التي يعيشها مثالً الطفل األمريكي، وذلك حسب البحوث التي

الثقافات، فقد لوحظ بوجه عام أن هناك تساهالً وتسامحاً أكبر في تنشئة األبناء في ثقافات 
. معينة، في حين أن هناك بوجه عام أيضاً تشدداً أكبر في هذا المجال نفسه في ثقافات أخرى

ما الذي نريد على أننا هنا ليس بصدد مقارنة للظروف الثقافية فيما يتعلق بتنشئة الطفل، وإن
أن نقوله هو أن مثل هذه االختالفات الثقافية هي التي تجعلنا نتصور أن الثقافة بوجه عام 
هي عامل أساسي في تكوين الشخصية وتوجيه السلوك وما ذلك إال نتاج الطرق واألساليب 
 المختلفة التي تنشأ بها، وأن هذه الطرق وهذه األساليب هي جزء من الثقافة العامة التي

  .نعيش فيها
، يتمثل أسلوب التسلط  في هذه )تسلط/ اعتدال(    وفي تناولنا ألسلوب المعاملة 

  :الدراسة كما يلي
تسيير أمور األبناء وذلك باستخدام القوة والضغط ، وتعليم األبناء أن البقاء لألقوى 

الرأي وسيطرة اآلباء على المنزل ، وحض األبناء على أن يكونوا مسيطرين مثلهم، وأن 
والقرار في المنزل للوالدين، والحرص على االلتزام بالقوانين ، والعقاب على السلوك 

أما أسلوب االعتدال فيتمثل في عدم وجود أشكال . الخاطئ والمطالبة بنظام وآداب أكثر
  . التسلط السابقة الذكر

 على مدى لدلي ظهور هذا النمط من التعامل مع األبناء بشكل رئيس عتبر الباحثة    وت
أهمية عملية الضبط الوالدي في هذه المرحلة العمرية، وفي ظل تغير رؤية األبناء لألمور 
بدخولهم المراهقة وتحسسهم من عدم احترام آرائهم أو التدخل في حياتهم بالقوة، والتقلب 

وتشاهد الرغبة في مقاومة السلطة والميل إلى  .في حالتهم المزاجية وقابليتهم لالستهواء
شدة انتقاد الوالدين والتحرر من سلطتهم ومن سلطة جميع الراشدين في المجتمع بوجه 

  .عام
    وتدل البحوث على أن اآلباء التسلطيين يميلون إلى القسوة في تنشئة أوالدهم وإلى 

ويعتقد أن الشخصية التسلطية تتصف  .أن أوالدهم يميلون إلى أن يشبوا تسلطيين مثلهم
سامح والمبالغة في الحب والوالء نحو الوالدين واألسرة مع عدوان كامن بالجمود وعدم الت

  ).٣٨٨، ١٩٩٥زهران،(نحوهم وعدوان ظاهر نحو الجماعات الخارجية 
   وقد يكون األب أو األم معجبين باألسلوب الذين ربيا عليه، لذلك فإنهما يصران على 

و على النقيض من ذلك، فقد ال يكون أ. اتباع نفس األسلوب أو قريباً منه في تربية أبنائهم
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أحد األبوين معجباً بالطريقة التي ربي بها، لذلك فقد نذر نفسه على عدم اقتراف األخطاء 
  .ذاتها

    ومن العسير على اآلباء تغيير تعاملهم مع أبنائهم وذلك بعد سنوات من السيطرة 
يقة الجذور ال يقوى األهل بدأت مبكراً وخاصة أن عادة األهل في مراقبة الناشئ قوية عم

على مغالبتها إن هم لم يفكوا تدريجياً القيود التي وضعوها على الناشئ بحيث يتدرج األخير 
  .في تحقيق الحرية والتوجه الذاتي

ن التغيرات التي تحدث لدى المراهقين قد تثير مخاوف الوالدين من وترى الباحثة أ   
بين اآلباء واألبناء، وبدأ األبناء باالنخراط في إنحراف أبنائهم وخاصة إذا زادت الهوة 

مجموعة األقران وتصاعد تيار تأثيرهم بحيث قد يستجيب األبناء إلى األقران أكثر من 
وفي ظل دائرة واسعة من التفاعالت والعالقات االجتماعية المستمرة داخل األسرة . والديهم

 في المنزل تسهل عملية تنظيم وخارجها، يتطلب ذلك من الوالدين وجود قوانين واضحة
  .هو مسموح وممنوع حتى يسهل تدبير شؤون األسرة ما األمور وتفصل بين 

ترسيخ لمنطق ) تسلط/ اعتدال(   وقد يكون في معاملة األبناء على أساس أسلوب 
ويدعم ذلك الدور الذكري . القوة في الثقافة سواء كان على المستوى السياسي أو االجتماعي

مع المتمثل في الحماية ودرء األذى عن األسرة والمجتمع، ويؤكد اقتران الفحولة في المجت
  .بالقوة والسيطرة

    ويمكن تفسير ظهور هذا النمط من التعامل بشكل أساسي في ظل متغيرات كثيرة 
مثل كبر حجم األسرة الفلسطينية، وازدياد مشاغل اآلباء خارج المنزل وانشغال األمهات 

نزل، ومحدودية الموارد االقتصادية، وجهل اآلباء واألمهات بمشكالت األبناء بمتطلبات الم
  .وحاجاتهم

كما في هذه الدراسة، حيث يتمثل ) تشدد/ تسامح(    وإذا تناولنا أسلوب المعاملة 
  :أسلوب التشدد فيما يلي

 تدخل اآلباء في اختيار األصدقاء واللعب واإلصرار على الطاعة الكاملة وعدم نكران
جميل والديهما، واستخدام العقاب البدني وتقييد حريتهم ورفضهم معظم طلباتهم، وعدم 

بن كصديق، والمطالبة بصور من السلوك أكثر يجابي، وعدم معاملة االتشجيع السلوك اإل
  .أما التسامح فيتمثل في عدم وجود الصور السابقة للمعاملة المتشددة. نضجاً

لنمط في المعاملة الوالدية كأكثر ثاني أسلوب معاملة  ظهور هذا ا الباحثة    وتفسر
شيوعاً في ضوء ما سبق ذكره من وجود تغيرات في طرق تفكير وسلوك ومشاعر األبناء 

ويميل األبناء إلى تأكيد ذواتهم وإلى تكوين شخصيتهم المستقلة والبت  .في مرحلة المراهقة
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وحين  .الخروج على األسرة وما ألفتهبأنفسهم فيما يهمهم من أمور، وقد يدعوهم ذلك إلى 
 إال أن مثل هذا السلوك يصور أكثر ،يشتد إلحاح األسرة يشتد النزوع لديه إلى تحرير ذاته

. األحيان صعوبات تعانيها األسرة في داخلها، أو صعوبات عاناها األبناء من جانب األسرة
يها مطمئناً، إذ أنه في وحين تقود الحكمة سلوك األسرة تجاهه، فإنه سرعان ما يعود إل

ومما يثير مخاوف . أعماق ذاته يطلب التحرر من جهة، ويريد نظام األسرة من جهة أخرى
اآلباء خضوع األبناء ألساليب أصدقائهم ومسالكهم ومعاييرهم، وتحول المراهق بوالئه 

  .االجتماعي من األسرة إلى األقران
هانهم مثالً عليا يرغبون في تحقيقها     ويرسم بعض اآلباء واألمهات ألطفالهم في أذ

في شخصياتهم، ولكأنهم يعتقدون أنهم إذا لم يشاهدوا تلك المثل العليا متحققة بتفصيالتها 
في سلوك أبنائهم، فإنهم يكونون بذلك قد أخفقوا اخفاقاً تاماً في تنشئتهم ،وال يستشعرون 

ذا شاهدو جميع ما يترسمونه من السعادة تمأل قلوبهم والطمأنينة تخيم على أنحائهم إال إ
   . )٢٩١، ١٩٩٧أسعد،(ستحالت إلى سلوك متمكن من شخصيات أبنائهم اصور ذهنية وقد 

وهم  لدى بعض اآلباء قوياً لدرجة التزمت،) الذات العليا(  ويكون الضمير الالشعوري 
نصح لذلك يحاولون تطبيق هذه المعاير على أبنائهم فنجدهم لذلك يكثرون من إبداء ال
  .ألوالدهم في مناسبة وغير مناسبة كما أنهم يجدون في كل هفوة ترتكب جريمة ال تغتفر

    إن هناك بعض األدلة التي تدعم االعتقاد بأن التقييد الوالدي الشديد يؤدي إلى 
مشاعر النقص والخجل عند الطفل، وأن التسامح الوالدي من ناحية أخرى، يرتبط بسلوك 

  .)٤٩٢، ١٩٨٧،كونجر وآخرون(بالنفس أكثر تلقائية وثقة 
إلى أن حدوث مشكالت السلوك االجتماعي ) ١٩٧٩(جرين د    ويشير واطسون ولن

وهنا يشعر  ،نه مازال طفال صغيراأبين المراهقين ترجع إلى نظرة الوالدين للمراهق على 
ر إلى ويؤدي هذا الشعو ، والدية في كل نواحي حياتهىالمراهق باالعتمادية الفعلية عل

وهنا يبدأ في  .اإلحساس بالضعف والنقص الذي يجعله يفكر في االستقالل عن الوالدين تماما
ترجمة هذا االستقالل في بعض أشكال السلوك الذي يحقق الكثير من المشكالت بينهما مثل 

مور تبدو أاالنصراف عنهما تماما والشجار و النزاع و الجدال بينهما و الحزم والصرامة في 
  ).٦٢، ٢٠٠٠،بركات( طةبسي

 اآلباء في استخدام هذا األسلوب في التنشئة لما له من ارستمرا تؤكد الباحثة    و
 لدى اآلباء تكرار يبررنتائج مباشرة وسريعة ومحددة في ضبط أمور األبناء، وهو ما 

كذلك قد يكون هذا األسلوب هو ما درج على استخدام  . والتأكيد على فاعليتههاستخدام
ومن ثم  جداد في تنشئة اآلباء، وهكذا تعلم اآلباء هذا النمط من خالل القدوة والمالحظة،األ
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مارسوه على أوالدهم ليستمر كأسلوب أساسي في التنشئة وخاصة في ظل عدم وجود تعليم 
  . بديلةى لطرق أخر-أو مباشر سواء بالقدوة -مضاد 

أولها ما  ، ثالثة عناصر رئيسة     وترجع أسباب الخالف بين المراهقين وآبائهم إلى
وما يصحب هذه ،  المراهقين إلقرار الحزم وتدريبهم علي النظامىيفرضه اآلباء من قيود عل

وهم يحسبون بذلك انهم جاوزوا هذه  ،ورفضهم إياها ،القيود من ثورة المراهقين عليها
 نقده لوالديه وثانيها مبالغة المراهق في. ال تفرض عليهمأالقيود الصبيانية التي يجب 

واآلباء الذين ضحوا في سبيل أبنائهم ليحققوا لهم حياة كريمة  .والخوته ولحياته العائلية
وثالثهما ينبع من نوع الحياة االجتماعية التي يحياها  .يرون في هذا النقد نوعا من العقوق

لتي واألماكن الغريبة ا، الفرد في مراهقته وخاصة في اختالط المراهق بالجنس األخر
وحاجته الملحة إلى مزيد من المال ليتابع هواياته ، والمالبس الشاذة التي يرتديها،يرتادها

  ).٣٣٦-٣٥٥ ،١٩٧٩،السيد(ويساير بذلك نزوات رفاقه 
مدفوعين بخوفهم ) التسلط والتشدد(ن إلى مثل هذين األسلوبين ا    وقد يلجأ الوالد

ن عن إدراك مصلحتهم مثلما و األبناء عاجز األبناء معتقدين أن أولئكىوقلقهم عل ،الشديد
فيكثرون من إسداء ، و من ثم ينزعون إلى تطبيعهم بالكيفية التي يريدونها هم ،يدركونها

ونهم لتحديد صداقاتهم ونوعية ؤالنصح وإصدار األوامر والتدخل السافر في أخص ش
ما يتمتعان به من ن إلى هذا األسلوب لا الوالدأكما قد يلج .وغيرها…مالبسهم ودراستهم

أو نتيجة إسقاط ، و خصائص عقلية كالتصلبأسمات مزاجية انفعالية كالتزمت و الصرامة 
 الستعدادات أولئك األبناء وميولهم عتباراًإن يقيموا أطموحاتهم الزائدة علي األبناء دون 

  ).٤٤٥ ،١٩٩٨،القريطي(
بشكل ) تشدد/تسامح(و ،)تسلط/ اعتدال( المعاملة أسلوب  ظهورو الباحثةعزوت    

يكدح ، حيث س إلى الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية التي تسود المجتمعيرئ
مما يضطرهم إلى  ،اآلباء بشكل متواصل لتأمين لقمة العيش ألبنائهم وتوفير حياه افضل لهم

ن ومن ثم يكو ،وتفني األمهات حياتهن في رعاية أبنائهن ،المكوث ساعات طويلة في العمل
ويعطون ألنفسهم الحق في التدخل في معظم  ، فيما يتعلق بأبنائهماًسقف التوقعات مرتفع

  .هم بالطاعة المطلقة وأال يكونوا  ناكرين للجميلنويطالبو ،أمور األبناء وكما يحلو لهم
 ىإلى أن التفاعل االجتماعي داخل الجماعة قائم عل) ١٩٥٢ (asch آش     وأشار 

 أن يعطي أعضاء ىعل ،ادل أو االتفاق المتبادل الصريح أو الضمنيأساس التعاهد المتب
وان يدعموا ما يتطابق مع ، خرن يسلكوا وفق توقعات كل منهم من اآلوأ، الجماعة ويعطوا

  ).١٢، ١٩٩٠،عثمان(هذه التوقعات ويعاقبوا ماال يتطابق معها 
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بالطريقة ) األبناء( ارالحق في تسيير أمور الصغ) الوالدين(     ويمنح المجتمع الكبار
أو تدعيم وتسامح  ،التي يرونها مالئمة وذلك من عقاب وأوامر وتقييد وسيطرة وتحكم

 تحت ،مهما كانتو ،ن يقبل األبناء هذه المعاملةأويعتبر من المسلم به  ،وحوار وتفاهم
  .مسميات األمومة واألبوة والتربية

 في هاثروأيشها الشعب الفلسطيني لظروف السياسية التي يعا تشير الباحثة إلى    و
 وذلك من خالل التعرض المباشر لالحتالل ، من المعاملة بشكل أساسيينبروز هذين األسلوب

أوالتعرض غير ) كما في تجارب االعتقال والضرب والتعذيب والسجن والممارسات التعسفية(
م الشعور باألمن والضغوطات والخوف وعد ،كما في محاربة الناس في لقمة العيش( المباشر

فما ، ثار هذه التجارب االليمة تنتقل من جيل إلى جيلآوتشير األبحاث إلى أن  ).واالستقرار
بالك بمن تعرض لها أجدادهم واستمر إلى آبائهم وانتقل إليهم وتأججت تلك الصورة 

ء إلى  األجداد واآلباهرض الواقع كل ما تناقلأ ىوالخبرات خالل االنتفاضة الحالية لتجسد عل
  .األبناء في صورة حية مباشرة من صنوف المعاناة واأللم

يتمثل عدم اتساق  المعاملة في  ،)قعدم اتسا/قاتسا(    وفي تناولنا ألسلوب المعاملة 
وتقبل ، واختالف المعاملة بين األب األم ،واللين والشدة ،التذبذب بين القسوة والتسامح

ويتمثل  . إرضاء الوالدين في وقت وأحدوصعوبة، خرآسلوك في وقت ورفضه في وقت 
  .أسلوب االتساق في نفي وجود أساليب المعاملة غير المتسقة

تعكس حالة ) دراسةالعينة (مرحلة المراهقة التي يمر بها األبناء ترى الباحثة أن    و
وادعائهم أن آباءهم غير  ،همئ آباىمن التقلب الوجداني لديهم والتي قد يسقطها األبناء عل

فمن ناحيه ، عالقة المراهقين بوالديهم متعارضة ومتناقضة وقد تبدو .ابتين في معاملتهمث
ومن ناحية أخرى ، نهم يودون أن يتخلصوا من سيطرة آبائهمأيذكر هؤالء المراهقون 

  .كثر من جانب آبائهمأ توجيه إرشادات ىيعبرون عن حاجتهم ال
، والدين حول أساليب التفاعل مع األبناءن عدم االتفاق بين الإف ،خر    وفي الجانب اآل

وعدم وجود أساليب وأحدة في المواقف المتشابهة يشير إلى درجة عالية من عدم االستقرار 
في المعاملة من قبل الوالدين بحيث ال يمكن توقع نتائج تصرفاتهم لعدم وجود طريقة أو 

  .أسلوب واضح للتفاعل مع الوالدين
 نفس األبناء بحيث ال ىشد األمور صعوبة علأسلوب من  هذا األ الباحثةعتبرت    و

ويشير ذلك لحالة من التخبط  ،والقبول و النبذ، صواب و الخطأل ل محدداًيجدون معياراً
ويعكس هذا األسلوب حالة من عدم التوازن داخل األسرة . والصراع النفسي لدى األبناء

خر أو  حساب اآلىف مع أحد الوالدين علوقد يستغل األبناء ذلك للتحال ،وخاصة بين الوالدين
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ويرتبط هذا النمط بالصعوبات التي يواجهها . الستغالل الطرفين في تحقيق مطمحهم ومآربهم
  .هم وقد تثير هذه المعامالت السلوكيات الضارة للمجتمعئة أبناين في ترباالوالد

تعيش في إطارها     وتتميز األسرة الفلسطينية بتأثرها باألسرة الممتدة سواء كانت 
 ، عنها فال يزال األقارب يمارسون ضغوطا و دورهم في وجود أنماط من المعاملةأو بعيداً

وقد . وما تطالب به العائلة الممتدة، ه توازن بين ما تريد أن تكون علي عملول األسرةاوتح
 أو و اقتصاديةأو سياسية أتكون هذه الضغوطات أو التأثيرات ناتجة عن عوامل اجتماعية 

  .األبناء أنفسهم سمات شخصية الوالدين أو
    ويساور اآلباء مشاعر الخوف وعدم األمان على أبنائهم وخاصة في ظل االنتفاضة 

وفي المقابل يتذمر  .الحالية والظروف السياسية، وهو ما ينعكس على معاملتهم ألبنائهم
  .ورخي بين الطرفينوهو ما يجعل األمور متذبذبة بين شد  األبناء من هذا التغير،

ونتيجة لتغير الظروف االقتصادية حيث زادت البطالة وارتفع مستوى المعيشة وشحت 
وزادت مطالب  ن ألبنائهم غير متاح،اأصبح ما كان يلبيه الوالدووالحصار الخانق، ، الموارد

 المراهقة بشكل خاص، حيث يأخذ األبناء في التوجه إلى  مرحلةفي. األوالد واحتياجاتهم
كل ذلك يزيد من  .ويقارن االبن نفسه بهم وأسرهم العالم الخارجي وخاصة جماعة األقران،

فتارة  الضغوط على اآلباء ويحاول اآلباء بشتى السبل اجتذاب أبنائهم فلذات أكبادهم إليهم،
وحينا آخر  ويجبرونهم على االنصياع حينا، يستجيبون لهم وأخرى يرفضون طلباتهم،

  .أو حتى يخضعون هم لرغباتهم وهكذايتركونهم وشأنهم 
ويستخدم ذلك األسلوب للعمل على تحقيق التعادل بين إحباط التنشئة وبـين اإلشـباع              
وذلك بإفساح المجال لألبناء لعمل شيء آخر عوضا عما تم رفضه حتى ال يكون الهدف مـن        

 أحد الوالدين   وقد يمارس . العملية هو األمعان في المعاقبة وهو ما يحقق الهدف في التنشئة          
خر عنصر العطف وذلك لتخفيف اآلثار الناتجة عن العقاب         دور عنصر الضبط في األسرة واآل     

ـ          ود مـن عنـصر الـضبط    صوالحرمان بحيث ال يؤدي التخفيف هذا إلى إزالة التـأثير المق
ولكـن عنـدما     .وهنا تبقى المعاملة في إطار المعاملة المتسقة       ).٧٥ـ٧٤، ١٩٩٥عثمان،(

 في معاملة الوالدين والتي تهـدف إلـى الـشد    ضإلى عدم اتزان المعايير والتناق   يؤدي ذلك   
والرخي بين الطرفين وكأنهما يعاقبان بعضهما من خالل األبناء فذلك مدعاة لوجـود تـأثير               

  .عكسي وزيادة مشاعر اإلحباط واالستياء والغضب لدى األبناء
  :           لي ه جانب اإلهمال فيما يفيتمثل في) إهمال/ حماية(     أما أسلوب المعاملة 
وعـدم وضـع     وعدم االهتمام برأي األبناء وثقتهم بآبائهم،      ترك األبناء دونما توجيه،   

وعـدم إعطـاء األبنـاء     وعدم مساعدة األبناء في حل مـشاكلهم،    ضوابط لما يتعلم األبناء،   
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ل جانب الحمايـة فـي      ويتمث .الرعاية الالزمة والنظر لألبناء كعائق أمام حريتهم وطموحهم       
  .عدم وجود تلك األساليب التي تعبر عن اإلهمال الوالدي

     إن المراهق بحاجة إلى الشعور باألمن واالنتماء إلى الجماعة وأنه مرغوب فيـه             
ن المنزل والوالدين في عونـه إذا احتـاج   أفهو يحتاج الشعور ب. من قبل أفراد هذه الجماعة  

ومع ذلك فهو يحاول أن يؤكد ذاته ويثبـت          .حتاج إلى هذا السند   العون وأنهما يساندانه إذا ا    
ولكـن   .قدراته وال يرغب في أخذ التوجيهات والنصح من اآلباء وهذا أمر طبيعي و متوقـع       

فهناك من يمنح الطفل حريته في سن مبكرة قبـل أن      اإلفراط أو التفريط في شيء أمر ضار،      
فبعـد   ح الطفل استقالله فجأة بين يوم وليلـة،   وهناك من يمن   ولياتها،ؤيكون معدا لتحمل مس   

ويترك له الحبل على الغارب قبل أن يصل         ضبط الطفولة الشديد يترك له الحرية واالستقالل،      
وهو ما يفقده الشعور باألمن والطمأنينة والثقة بوالديه ويسيء فهم دوافـع             إلى سن معينة،  
  .عزع ثقته بهما في حل مشكالتهويشعره بعدم مباالة والديه به ويز اآلباء إلى ذلك،

 االنتمـاء إلـى     وناألبناء الذين يعاملون بطريقة مهملة يحـاول      ترى الباحثة أن         و
إن جماعة األصـدقاء لهـا       .أسرهم وذلك من خالل أقرانهم    داخل  جماعة تعوضهم ما فقدوه     

تأثير في سـلوكه  أثرها الفعال على األفراد المنتمين إليها سواء كان سلبيا أو إيجابيا وعلى ال 
وهذا ما   .وبالتالي تؤثر على انحراف أعضائها إذا ما توفر لديهم االستعداد للسلوك المنحرف           

أكدته البحوث والدراسات التي أجريت على مدى تأثير جماعـة األصـدقاء علـى انحـراف               
  .ولن يأتي ذلك إال بغياب الرقابة األسرية أفرادها،
، مل تتعلق باآلباء أنفسهم مثل طبيعة شخـصيتهم       يستخدم اآلباء أسلوب اإلهمال لعوا    و

أو لتجارب تنشئتهم أنفسهم على اإلهمـال دون         عدم السعادة الزوجية،   مشاكلهم االجتماعية، 
وقد يكون لكبر حجم األسرة ومن ثم اتساع         .تعليم مضاد لذلك أو حتى قدوة لتغير هذا التوجه        

من الوالدين يعتبـر أن تربيـة األبنـاء         أو ألن كل     وليات اآلباء دور في إهمال اآلباء،     ؤمس
وقد يعكس ذلـك     .ويضيع األبناء بين الطرفين    ولية الطرف األخر ويلقي بالالئمة عليه،     ؤمس

  .أجواء مليئة بالمشاكل األسرية وعدم االستقرار المنزلي
 دون   نهاراً أو العمل ليالً       إن انشغال األب إما لتجارة أو منصب أو للبحث عن عمل،          

 أومن لديه الوقت الكافي بعد أداء عمله ولكنه مشغول بزيارة الدواوين أو تلبيـة               ،ةأي راح 
 فما يكاد ينصرف من العمل حتى يسارع إلى األصحاب ويعجل إلى حيث             ،الدعوات والنزهات 

وقل مثل ذلك األم التي يلهيها عن أبنائها التسكع في األسواق أو الجلـوس علـى              .المواعيد
وقت مع الصديقات أو االنصراف إلى العمل خارج البيت ساعات طويلـة  التلفون أو تمضية ال   

كل ذلك يؤثر على نمط العالقة بين اآلباء واألبناء ومـدة   .ناء الليل وأطراف النهار  آأو النوم   
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أنهم عبء ثقيـل علـى   بويساور هؤالء األبناء الشعور      .الفترة التي يقضونها معا ونوعيتها    
 ويمثل ذلك السلوك الوالدي هروبـاً        وال يأنسون بمشورتهم،    والديهم وال يسعدون بصحبتهم   
  .من الحياة األسرية ومسئوليتها

فيطلقون العنان          ويرى بعض اآلباء أن األبناء يربون بعضهم واأليام تربي أيضا،
وهناك من العوامل الثقافية ما يؤيد ذلك  .ألبنائهم يفعلون ما شاءو دون أي توجيه لسلوكهم

ومن حق الذكر أن يفعل  ير إلى أن للذكور الحرية الواسعة في التصرف كيفما أرادو،حيث تش
وقد تحمل  .بل وتؤكد أن ذلك هو ما يصنع الرجل الحق ما يروق له وال ضير في ذلك،

  .الحرية الواسعة في طياتها النبذ واإلهمال في أوضح صورها
اق قد تثير اإلزعاج لدى األبناء ن أساليب التسلط والتشدد وعدم االتسأ وتذكر الباحثة 

فاألساليب  ،سلكن الشيء يعادل أثر أسلوب اإلهمال حيث أنه أصعب األساليب وقعا على النف
ولكن أسلوب اإلهمال ينفي وجود  السابقة تشير إلى الفرد كطرف في تفاعل ما مع الناس،

 .الفرد من األصل وكأنه العدم

 .وليات الوالديةؤيحاولون التهرب من المسأن هؤالء اآلباء ) ١٩٧٢(ويذكر بلم    
وهم يفعلون ذلك بسبب أنهم متحيرون غير واثقين من آرائهم وال يدرون كيف ينبغي لهم أن 

      أو مع وال مع حاجتهم إلى أن يحبهم اآلخرون ويشعرو بفائدتهم، يتعاملو مع أطفالهم،
              أو االجتماعية ما كان لديهم خالل طفولتهم من عداء نحو السلطة الوالدية

   ).٤٧١، ١٩٨٦،سوين(
 وقد يساور بعض اآلباء الشك في أهمية دورهم لدى األبناء  في مرحلة المراهقة،    

 تشير إلى إجماع المراهقين على أهمية اآلباء، )١٩٩٥(إال أن نتائج دراسة هيرلمان 
رغم ذلك فإن البعض منهم و .والمدرسين بنفس هذا الترتيب في حياتهم وجماعة األقران،

مع ذكرهم أن اآلباء هم األوائل في  يفضلون جماعة األقران أو المدرسين على آبائهم،
  ).  ٦٢، ١٩٩٧به، رعبد( األهمية

   وما يسوغ األهل واألسرة ألنفسهم إهماله بحجة أن المدرسة أو المجتمع كفيالن 
فالمدرسة قد تقوم بدورها ولكن  .وليةؤال يعدو كونه تهربا من المس الحقا بإمداد الطفل به،
وعدم  . ألنها لم تستطع توفير االهتمام المطلوب لكل فرد بشكل كافيدورها هذا يبقى ناقصاً

وعدم قيامها  ،وتشجيع المبادرات و اإلبداعأالمدرسة الكافي باألجساد والعواطف  اهتمام
ى أهمية دورها في إعداد طفلها يفرض علي األسرة االنتباه إل، بالتنشئة االجتماعية الشاملة

  ).١٦٩ ،١٩٩٧،علوان(الزم العداد اإل
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  : على السؤال الثانيةلالجاب

سلك شيوعا هو العدوان مكثر عوامل اضطراب الأأن  )١٥(    يتضح من جدول 
 عدم خيراًأو، ثم السلوك العدواني ،يليه عدم االلتزام الدراسي، ثم التسيب الخلقي، التفاعلي

  .م االجتماعيااللتزا
المجموعة الوالديه وتتمثل  :ن من العوامل هماا     وتؤثر في سلوك اإلنسان مجموعت

والمجموعة  ،في العوامل الوراثية واضطرابات الغدد وبعض المتغيرات البيولوجية األخرى
البيئية و تتمثل في عمليات التعلم وفي أسرة الطفل ونوعيه العالقات التي تنشا بينه وبين 

وبينه وبين زمالئه في المدرسة، و كذلك الوسط الثقافي و االجتماعي العام  راد األسرةأف
  ).     ١٣ ،١٩٨٩،كفافي( المحيط بالطفل

نه إف،  التوافق مع البيئة المحيطةى لقدرته علاً مفيداًوإذ يعتبر سلوك الطفل مؤشر    
  .و تشذيب سلوك الطفلبل و المجتمع علي تهذيب ، أيضا مؤشر غير مباشر لقدرة األسرة

م د األطفال أو اضطراب سلوكهم غالبا ما يتصف بعىن ظهور مشكالت نفسيه لد   إ
وهو نتيجة  ،انسجام تصرفاتهم واستجاباتهم مع المقبول و المألوف مع البيئة االجتماعية

لفشل الطفل في اعتماد السلوك النموذج أو السلوك المطلوب اجتماعيا والمناسب لمرحلة 
 إخفاق الطفل في إرساء الضوابط السلوكية و ىن السلوك المضطرب دليل عل كما أ.نموه

ومع ، وتحور أسلوبه في التعامل مع اآلخرين من جهةه العاطفية والنفسية التي توج
  ).١٢ ،١٩٩٤،الشربيني(ى صراعاته وانفعاالته الداخلية من جهة أخر

غريزة الموت ودافعها العـدوان     أن الحياة كفاح بين     ) Buss،  ١٩٨١(    ويرى فرويد   
 وهي غريزة تحارب دائماً من أجل إفناء اإلنسان، وتقوم بتوجيه العدوان            ،والتدمير واالنتحار 

اً نحو تدمير اآلخرين إذا لم يستطع العدوان أن ينفذ نحو موضـوع خـارجي               يالمباشر خارج 
علـى أن  ) Buss، ١٩٦١(وبينما يؤكد أدلر  .سوف يرتد ضد الكائن نفسه بدافع تدمير الذات       

ن للتغلب على مشاعر القصور والنقص والخوف من الفشل، وإذا لـم            االعدوان والقوة وسيلت  
يتم التغلب على هذه المشاعر عندئذ يصبح العدوان والسلوك العنيف استجابة تعويضية عـن    

  ).٢٧-٢٦، ١٩٨٩زكي،(هذه المشاعر 

 لتـشجيع اآلبـاء لـسلوك       إلى أن أهم األسباب   ) ب،ت(  وأشارت دراسة طلعت لطفي     
  .)   زايد وآخرون ، ب ت،(العنف عند األطفال هو كوسيلة للدفاع عن النفس ورد العدوان 
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ويقصد بالعدوان التفاعلي هو ردود فعل الطالب العدوانية الناتجة عن استفزاز وضغوط            
األدوات والبصق وقذف الحجـارة أو أي شـيء         نفسية، وتشمل الضرب باستخدام الجسد أو     

  . والشتم ورفع الصوت على المدرس، والسرقة، والغياب دون إذن،مامهأ

  : ظهور عامل العدوان التفاعلي بأعلى نسبة كما يلي الباحثةتفسر     و

وإذ يعتبر العدوان التفاعلي    . تتماشى هذه النتيجة مع المنطق ومبدأ أن لكل فعل رد فعل          
 أو رد االعتبـار وإثبـات الـذات         صورة من صور الدفاع عن النفس أو الذود عن اآلخرين         

واألمكانيات، وهو ما يجعل منه صورة أكثر تقبالً من المجتمع، وبالتـالي تزيـد ممارسـته                
  .ويكون من األسهل تناوله واالعتراف به

 أبناءهم بشكل صريح وضمني على هذا النـوع    وناآلباء يشجع تفسر الباحثة ذلك بأن     و
بنهم عدوانياً ألن ذلك كما يظنون سالح للنجاح        ان  من العدوان، وبعض اآلباء يحبون أن يكو      

 بل ويؤكدون على وجوب أن يأخذ األوالد حقهم بأيديهم ، وقـد تنـال               ،في الحياة المتزاحمة  
  .األبناء يد العقاب في حال التنازل عن هذا الحق ويعتبر ذلك بمثابة خضوع وضعف وهوان

لدى الذكور، ويعطي ذلـك الـذكر       إن كثيراً من األسر الفلسطينية تتساهل مع العدوان         
الشعور باألهمية، ويبدأ بالتعامل مع اآلخرين من هذا المنطـق، ويتـأثر سـلوكه وعالقتـه              

وهذا يعرضه  . باآلخرين بهذه األفكار، ويتوقع من الجميع أن يتعاملوا معه على هذا األساس           
ثيـرة،  للصدام مع المجتمع الخارجي مما يجعل سلوكه يأخذ شـكل العنـف فـي أحيـان ك                

وقد يرتبط ذلك بالدور االجتماعي الذي يفرضه المجتمـع          .وخصوصاً إذا كان هناك ما يبرره     
على الذكور، فعادة ما يواجه الذكر المواقف االجتماعية المختلفة، وهذا يتطلب منه قدراً من              

           .  العدوان لمواجهة هذه المواقف، وتظهر أول صوره في أنماط التفاعل المختلفة مع اآلخرين

ويتم تشجيع الذكور على االعتداء منذ نعومة أظافرهم وهذا يتماشى مع طبيعة الثقافـة         
ومع تسامح المجتمع مع الذكور في عدوانهم        .بل و يقابل بالدعم والمساندة واإلثابة     . العربية

وتؤكـد الثقافـة العامـة هـذا         .تنشط لديهم أساليب التعبير الصريح والمباشر عن العدوان       
 .وذلك بما تتسم به من تأكيد على منطق القوة من خالل الفكر والممارسة العمليـة               انب،الج

وخصوصا اآلبـاء واألخـوة،      ويبرز أثر نماذج السلوك العدواني المختلفة المحيطة بالذكور،       
فالم العنف والمسلسالت المختلفـة التـي     ألهذا باإلضافة    .والمدرسين ويقوم األبناء بتقليدها   

  .ختلف مظاهر السلوك العدوانييظهر فيها م

وقد يكون هذا السلوك تعبيرا عن دوافع ورغبات عدوانية كانت موجهة أصـال نحـو                
ولم يستطيع الفرد تصريف هذه الطاقة العدوانية        وهم في العادة الوالدين،    أشخاص محبوبين، 
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ى الفرد  وعادة ما تنشأ هذه االتجاهات لد      فأطلقها على موضوعات أخرى بديلة عن الوالدين،      
  .نتيجة لسوء المعاملة أو الشعور بالظلم الذي يحيط به

     ويؤثر ارتفاع مستوى الكثافة السكانية والتزاحم واالكتظاظ سواء في المنـزل أو            
في المدرسة والفصول الدراسية الخانقة في زيـادة العـدوان           بين أزقة الشوارع الضيقة أو    

اكن واسعة لتفريغ الطاقات وممارسـة األنـشطة        ويرتبط بذلك أيضاً عدم وجود أم     . التفاعلي
  .المختلفة واألمكانات وتنمية المواهب والقدرات، وأماكن الترفيه والتسلية

ونتيجة للظروف التي  يعيش فيهـا الـشعب الفلـسطيني والـضغوطات االقتـصادية               
نهم السياسية والدور المطلوب من الذكور، فإنهم غالباً ال يعبرون عـن عـدوا    -واالجتماعية

داخلياً ألن ذلك يجعلهم نهباً للقلق والصراع النفسي، وهم في أمس الحاجـة إلـى الطاقـة                 
لذلك فـإنهم يلجـأون إلـى توجيـه     . النفسية التي تجعلهم يمارسون حياتهم بصورة طبيعية    

العدوان نحو مصدر اإلحباط، أو إلى مصادر أخرى، ويطفو للسطح ذلك العدوان فـي أقـرب               
  .خرين، وفي ظل وجود أبسط الذرائع للقيام بهفرص للتفاعل مع اآل

  وجاء في الترتيب الثاني عامل التسيب الخلقي ويصف هذا العامـل الـسلوك الـذي               
يخرج على العادات والتقاليد والقيم المعروفة، وينتقل في متابعة مواد جنسية إباحية، وعـدم    

ين واالستيالء على أدواتهم،    االنصياع للوالدين أو المدرسين، والكذب والفسق وإزعاج اآلخر       
  .وتخريب محتويات المدرسة

 ،ظهور هذا العامل بشكل مرتفع أن جزءاً منه يتم والفرد بمفـرده           الباحثة  فسر  ت     و
أي دون وجود أطراف أخرى تفضحه كما في تناول المواد اإلباحية، أو في وجود مجموعـة                

اً إغماض األهل أعينهم جزئياً عن هـذا        من األقران التي تشاركه االستمتاع بالمتابعة، وأحيان      
  .الجانب

فإذا كانت هناك تنشئة جنسية سليمة داخل األسـرة         " كل ممنوع مرغوب    " وكما يقال    
أوالً، وعبر المؤسسات التربوية ثانياً، فإن هذه التنشئة كفيلـة بـأن تمـد الطفـل بـالقيم                  

فـي إباحيتهـا، وبالتـالي      واألخالقيات، التي تجعله يعرض عن هذه السفاسف، مهما بالغت          
     سيكون أمراً مقززاً، يعرض الطفل عنـه بنفـسه دونمـا حاجـة إلـى الرقابـة الـصارمة             

  ).٢٦٢، ١٩٩٧علوان،(

    وال شك أن مهمة الوالدين اليوم أشق بكثير منها باألمس، فقد زاد شعورها 
فلم تعد التربية كما اتسع نطاق هذه المسؤولية، . بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها

مجرد إطعام الطفل وتعويده الطاعة العمياء لما يقوله الكبار، بل أصبحت تكوين شخصيات، 
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هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد . وتزويد الطفل باألساليب الناجحة للكفاح في الحياة
تطلب أصبح األطفال والمراهقون أكثر تحرراً وجرأة نتيجة لتعرضهم لمؤثرات خارجية وهذا ي

       مزيداً من الرقابة لحمايتهم مما قد تنطوي عليه هذه المؤثرات من نواح ضارة 
  ).٥٠٦، ١٩٧٠راجح،(

    وتلعب وسائل اإلعالم المختلفة دوراً في ذلك حيـث يقـتحم التلفزيـون والفيـديو             
 واالنترنت كل مكان، وخاصة التلفزيون الذي يغزو كل بيت دون استئذان وتبث فيه البـرامج              

وفـي  . بحيث ال يكون من السهولة بمكان السيطرة عليها لتوافرها وعدم وجود تكاليف لهـا         
المقابل فإن عدم وجود تثقيف وتربية جنسية موجهة وترك األمور على عالتها يجعل األبناء              

وتتزايد الرغبة لدى األبناء في متابعـة  . فريسة لما يتلقونه من وسائل شذوذ وإعالم رخيص       
إلباحية لما يجدونه من اإلثارة واالستمتاع ما يلبي احتياجاتهم الجنسية حيـث ال           هذه المواد ا  

سبيل إلى الممارسة الجنسية المشروعة في هذه المرحلة العمرية في المجتمـع الحـضاري              
  .توجه األبناء في هذه السن إلى التعرف على كل ما يتعلق بالجنس اآلخرلالحديث، وكذلك 

 بمعلوماتهم المـشوهة بتلبيـة هـذا        نقراألامجه الهابطة، وا      ويقوم التلفزيون ببر  
وقد يجد الطالب أنه من المخجل أال يكون لديه من الوعي الجنـسي مـا     . التوجه لدى األبناء  

وتزيد هذه الرسـائل    . ه بل ويكون الموجه والمرشد لهم في هذه المواضيع        ءيضاهي به زمال  
  .لجنسية واستنزاف طاقاته في غير مكانهامن استغراق الطالب في التفكير في المواضيع ا

ليس هناك طوال العمر من قوة في الدنيا وفي الحياة          ) ١٩٥٧(     يقول دوجالس توم    
الفعلية بأجمعها أكثر من تلك القوة إلحاحاً في سبيل الظهور على أي شكل من األشكال، كمـا      

فرد في التـضييق علـى      أنه ليس هناك أية قوة غيرها تلقى من عنت الجماعة واألسرة وال           
              حريتهــا وإحاطتهــا بــالقيود قــدر مــا تلقــى الميــول الجنــسية مــن عنــت وتقييــد 

  ).٤٨٩، ١٩٩٥زهران،(

ـ " قوياً فإنه يستطيع أن يحدث التوازن بين        " األنا  "      وحينما يكون    األنـا  "و  " واله
 في جميع الحاالت في وضع يمكنـه  ال يستطيع ذلك دائماً، ألنه ال يكون   " األنا"، ولكن   " األعلى

عنيفة بفعل عوامل   -"ولها"وهي قوام   -فقد تكون الحفزات الجنسية   . من أن يقوم بهذه المهمة    
األنـا  " وقـد يكـون     . ليه، أو ألنها تعرضت إلثارة عنيفة مبكرة أو لكبت شديد فيما سبق           بج

" األنا األعلـى  " و" واله"وي  عنيفاً صارماً بفعل التنشئة المتزمته، وهذه العوامل ال تق        " األعلى
" األنا"في كل هذه الحاالت يكون احتمال نجاح        . كجهاز ضبط وتحكم  " األنا"ولكنها تضعف بناء    
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في القيام بمهمته احتماالً ضئيالً لضعف سيطرته على القوى المتـصارعة فـي الشخـصية               
  ).١٩، ١٩٨٩كفافي،(

لطالب الدراسي، حيث يتابع     بعض المدرسين تدني مستوى ا     تذكر الباحثة مالحظة      و
هذه المواد الهابطة في وقت متأخر من الليل بحيث ال يبقى متـسعاً مـن الوقـت لمـذاكرة                   

من األهمية بمكـان     كما أنه    .الدروس، باإلضافة إلى أنهم يحضرون للمدرسة يغلبهم النعاس       
ارها  ومساعدته على شغل أوقات فراغه واسـتثم       تهاستغالل ميول المراهق في تنمية شخصي     

النشاط الحر الذي يتناسب مع شخـصية المراهـق وقدراتـه           وعن طريق النشاط الترويحي     
ويشبع حاجاته الجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية في تحقيق أهداف بنـاءه           ، وميوله
 أي  ىعل. وتدخل هنا التسهيالت البيئية واألمكانات المادية واالقتصادية المتاحة لذلك         .منتجة
  يجعل منها مرتعـاً     عدم توجيه طاقات األبناء إلى نشاطات بناءه وأكثر متعة وقبوالً          نإحال ف 
  .النحرافلخصبا 

    ولكن المالحظ عموما أن الجنس ومفاهيمه في مجتمعنا وحتى في مجتمعات الغرب            
ـ        ، ال ينتقل للطفل عبر األسرة     ن إإنما عبر صداقات وبعض المناهج المؤسساتية بمعني آخر ف

ثر بـالغ فـي     أبل إن هذا الدور له      ، رة في تكوين المعرفة الجنسية وقيمها ال يذكر       دور األس 
عن إهمال هذا الجانب أو التغافل عن قيم أسرية منزليـة           أ  نشوء المفاهيم الخاطئة التي تنش    

  ).٢٦٠ ،١٩٩٧،وانلع(هامة مثل االستئذان 

ان وتحقيق الـذات فـي   ن ميل األبناء إلى االستقالل  والشعور بالكي   أ وترى الباحثة     
ال ينبغي أن يدفع الي االعتقاد الشائع بأنه يمثل نوعا من الـرفض             ) المراهقة(هذه المرحلة   

وفي إطار محاولة األبناء االستقالل واثبات الذات تشاهد صور مقاومـة سـلطة             . لقيم اآلباء 
قادهم و التحـرر  وذلك بمخالفة ما يطلبونه والميل إلى شدة انت       ) الوالدين و المدرسين  (الكبار  

وقد تطفو أشكال إزعاج اآلخرين و الفتونة       . من سلطتهم و سلطة جميع الراشدين بوجه عام       
،  في هذه الصور السلوكية جذب النتباه اآلخرين واختبار لقـدراتهم          بناءويجد األ . و التخريب 

  .ومن االثارة ما يشبع حاجاتهم النفسية حتى لو كان ذلك مجلبة للعقاب

قة الثابتة بصدد عالقة المراهقين بالراشدين هي أنها تطفح بالمـشاعر و                 و الحقي 
 لـذلك أن تحـدد      ا ومن الطبيعـي تبعـاً     م وتنطبع بطابعه  هاالتجاهات التي يحملها نحو والدي    

فـإذا كـان هـذا      .  السلطة باستجاباته لوالديه   ياستجابات المراهق لمعلميه وغيرهم من ذو     
 عامل ذي الـسلطة بـضرب    ،   نحو أهله  واقعياً، له ودياً المراهق في عملية البحث عن استقال     

 أما إن احتفظت عالقته بوالديه بالكثير من االتكالية والجـزع   . الواقعية وبدا دافئا حياديا    من  
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كان من الصعب علية أن يكون واقعيـا مـع ذوي الـسلطة              ،والكراهية والعدوانية والتمرد  
فمصاعب المراهقين تلحقهم إلي    . اتهم منه الراشدين بصرف النظر عن سلوكهم نحوه واتجاه      

وهذه الحقيقة الهامة البد ان يعيها األهل جيدا أثناء تنشئتهم لولدهم ووضعه علـي              ، رشدهم
  ).٣٩٠ ،١٩٩٨،سعدأ(مفترق طرق الحياة 

ويقصد بهذا  .      ويمثل عامل عدم االلتزام المدرسي الترتيب الثالث في معدل شيوعه         
والتصارع وقت الفـراغ وعـدم االلتـزام         ،رين وعمل مقالب مؤذيه   العامل رد االساءة لالخ   

  .محاولة تقليد مشاهد جنسية و، بالحصص الدراسية والهروب من المدرسة

 ، بعض مظاهر هذا العامل بشكل جلي كمـا فـي رد اإلسـاءة             نوه الباحثة الى بروز   وت
ره أو التنصل منه     اذن فهي أشكال لسلوك يمكن تبري      ،"والتصارع وقت الفراغ    ،وعمل مقالب   

ات في ساحات المـدارس أو حتـى داخـل       سلوكي ما نشاهد هذه ال    وكثيراً . اعتبار مزاح  ىعل
فقد تكـون     وتتعدد األسباب وراء هذه التصرفات،     .الفصول الدراسية أو بعد الدوام المدرسي     

وفي جزء أخر من مظاهر هـذا       . الخ…،الغيرة أو المنافسة أو الرغبة في التفوق واالنتصار       
ومن ثم ال يعود للفـصل أو حتـى          ،العامل فقد يستأذن الطالب للخروج من الفصل ألمر ملح        

وقد يحاول الطالب التـشويش      .ويمثل ذلك عدوان سلبي تجاه المدرسة      ،يهرب من المدرسة  
  . اآلخرين أثناء الحصصىعل

سليكات عدة أمور تعللها منها ضعف التحصيل الدراسي أو حتـى    م ويكمن وراء هذه ال   
الترفيع اآللي للطالب بغض النظر عن مـستواه         عدم االهتمام بالتعليم،   ون الطالب موهوب،  ك

 عدم وجـود أنـشطة المنهجيـة،    ازدحام الفصول، سوء ظروف التعليم وسياسته،  الدراسي،
  .سوء األحوال المعيشية والسياسيةو ،التسيب المدرسي

يبحث الطالـب عـن أنـشطة           وفي ظل عدم وجود دافع أو محفز للعملية التعليمية          
وقـد  . أخرى مثل متابعة بعض مواقع االنترنت، لعب البليارد، أو حتى التسكع في الـشوارع      

 ماهو أخف وطأة مـن      ،يجد الطالب في هذه األنشطة من المتعة واإلثارة، أو حتى على األقل           
د ومع تخريج أفواج وأعداد كبيرة من الجـامعيين، وعـدم وجـو           . الدوام المدرسي البغيض  

 فرص العمل لديهم، أو تدني أجورهم مقارنة بتجارة أو عمل في إسـرائيل يتقاضـى عليـه                
فـإن مفهـوم   ) الواسطة( أجوراً مضاعفة، وكذلك في ظل إنتشار الرشوة والمحسوبية  العامل

  .العلم كأحد عوامل الرقي بدا مغايرا ومتدنياً

لمدرسين محاولة بعـض        ومن األمور التي تثير الذعر والغضب في نفوس اآلباء وا         
 ذلك لعدم وجود توجيه لطاقـات الـشباب         ىويعز .الطالب تقليد مشاهد جنسية مع زميل لهم      
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 أو لعدم االهتمام باألبناء، وعدم غرس وترسيخ        ، أو لضعف التربية الجنسية    ،إلى سبل بناءة  
ل مـنهم   وقد يكون لدى األبناء من الكبت الشديد أو التسيب ما يجع          . الوازع الديني والخلقي  

  .فريسة للتعرض للمثيرات المختلفة

    وتمثل معظم العبارات في هذا البعد جوانب مبررة اجتماعياً، وقد ال يعار لهـا بـاالً       
ـ فعدا  كثيراً كتصرف عدواني وإنما ينظر إليه كنوع من عدم تحمل المسؤولية،             رة وأحـدة   ق

هد الجنسية، وهو ما يمكـن       ككل تناولت محاولة تقليد بعض المشا      بعدفقط من بين فترات ال    
  .أن يفسر ارتفاع معدل ظهور هذا البعد

    ويعتبر عاملي السلوك العدواني وعدم االلتزام االجتماعي أقل عوامـل اضـطراب            
عتـداء دون مـا     صورة إ وقد مثل العامالن سلوك فج، في       . المسلك شيوعاً وبنسب متقاربة   

 احتماالً لالعتراف به، ومن اإليذاء مـا ال         يبرره، وفيه من اإلدانة لصاحبه ما يجعل منه أقل        
يقبله أحد، ومن التطرف ما يجعله نذير خطر ومؤشر انحـراف، وهـو مـا يحمـل الكبـار             
والمجتمع على إحباط هذه السلوكيات، ومع ذلك فقد اشتمل العامالن مجموعة من العبـارات              

  .أقل حدة وتطرفاً

 ويقصد به المشاجرات دواني    وقد ظهر في الترتيب الرابع عامل السلوك الع
الجسمية أو باستخدام أدوات حادة والتهديد باإليذاء واستخدام ألفاظ سيئة وتخريب الممتلكات 

  .نوإشعال النيران، وتعذيب الحيوانات وسرقة الممتلكات والكذب والتدخي

    ويشير هذا العامل إلى أكثر المشاكل التي تثير إزعاج اآلباء والمدرسين 
وتؤثر تصرفات األبناء كما يمثلها هذا العامل، على العالقة بين هؤالء الطالب . ومخاوفهم

وقد ال يقف الحد . وبين أقرانهم ومعلميهم بل وقد تؤثر على سير العملية التعليمية برمتها
متد إلى استخدام األهل واألقارب في يعند المشاجرة بين الطالب وبعضهم ولكن يمكن أن 

  .لتهديد بهم أمراً فاعالًذلك، ومن ثم يصبح ا

في سن المراهقة حيث ) كما في عامل السلوك العدواني(     وتتجلى هذه المظاهر 
وتؤكد العديد من الدراسات . التغيرات الجسدية والنفسية واالنفعالية واالجتماعية المتالحقة

الطفولة على خطورة هذه المرحلة، وأنها مرحلة انتقالية يتشتت فيها المراهق بين عالم 
وعالم الكبار، حيث أن كل منها له مطالبه مما يوقعه في صراع ويدفعه للعنف كوسيلة ينتزع 

  .بها دور في عالم الكبار

    إن المراهق الذي يسرف في االعتداء والتمرد في المدرسة يكون في بعض األحيان             
له المجـال     يتيحا قد شب منذ صغره بين أبوين صارمين يميالن إلى االستبداد والتسلط، فلم           
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    لتأكد استقالله، ومن ثم اتخذ من المدرسة مسرحاً للتعبيـر عمـا حـرم منـه فـي البيـت                  
  ).٣٥٢،.ت.فهمي،ب(

لتصرف العدواني مقبول   ليتم تعليم األبناء أن الشكل المؤذي       تشير الباحثة الى أنه         و
ل أن يضرب طفالً آخـر  ل على ذلك أنه ربما يكون مقبوالً من الطف      اومث .في بعض المناسبات  

شرط أن يكون اآلخر هو البادئ بالضرب، أو يترك األبناء أن يتشاجروا بخشونة وصخب إذا               
أكثر من هذا أن المجتمع يوافق بصورة عامـة   . فعلوا ذلك في الخارج، ال في صالون المنزل       

  .على أشكال تعبير عن العداوة في مناسبات كالقتال لكسب الجوائز

النا أن يتقدموا بالمساعدة وأن يتعاونوا، ليبدو هكـذا عمـل اهتمامـاً            نريد من أطف  
باآلخرين ويكونوا أسخياء، ومع ذلك لم يصل الكثيرون منا إلى رأي حاسم بخصوص مـا إذا       
كنا نرغب منهم أن يتصرفوا على هذا األساس، مثلما نريد مـنهم أن يقـاوموا فـي سـبيل         

الغي الحنكة بخصوص التقاطهم تناقضات الوالـدين        وباستطاعة األبناء أن يكونوا ب     ،حقوقهم
  .)١٨٨، ١٩٨٢أرجابيل،(وهم يلتقطونها ويمارسونها ببراعة 

       ويعتبر العدوان أشيع استجابة عند البعض ألنه حيلـة دفاعيـة لـضبط القلـق             
والتوتر الناتج عن عدم التوافق، وهنا يرى الفرد أن خير وسيلة لضبط الخوف من العـدوان        

قع هو البدء بالعدوان والتي تعبر في أساسها عن الخوف والقلـق وفقـدان الـشعور                المتو
  .باألمن والحب

) التقليد(    ويتم التعليم االجتماعي من خالل نموذج اجتماعي ومن خالل المحاكاة 
ويستشهد  . الذي يتم من خالله دعم ذاتي بدالً من الدعم الخارجي،والتعلم من خالل العبرة

 من ) ١٩٣٨( ريتشارد على أهمية النموذج االجتماعي بما يذكره) ١٩٦٣(ترز وول بندورا
أن األطفال في كثير من الثقافات ال يعملون ما يقوله لهم الراشدون وإنما يعملون ما 

  ).٤٧–٤٦، ١٩٨٠السيد،(يشاهدونه من سلوك الراشدين وما يتمثل في نماذج واقعية 

تمع والثقافة العامة السلوك العدواني وأن يأخذ       يشجع المج ترى الباحثة أنه عندما         و
 في ذلك بدأ في محاولة تجريب سلوكه في مجال آخر، وإذا             الفرد فإذا نجح  كل فرد حقه بيده،   

فالمهم بالنسبة لآلباء أن يكون أبناءهم   .حالفه النجاح فمن المحتمل أن يزيد مثل هذا السلوك        
. والمهم بالنسبة للثقافة أن البقـاء لألقـوى        ،هم األقوياء والمنتصرون وأال يستضعفهم أحد     

 وإذا لم يتسنى لهم التعبير عنه فـي         ،وإذا كان األبناء يتعرضون للكبت والعدوان في المنزل       
 ظهر في أماكن أخرى كالمدرسة أو الشارع أو بين األقران أو حتى في سلوكهم نحو                ،المنزل
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الذكور يعتبرون ذخر وذخيرة األسـرة،      باإلضافة إلى ما سبق فإن األبناء       . الحيوان والجماد 
  .وإذا قاموا بمثل هذه األعمال فإن هناك الكثير من المبررات والذرائع لها وللدفاع عنها

ويقصد به القيـام    . وفي الترتيب الخامس واألخير ظهر عامل عدم االلتزام االجتماعي         
الخروج مـن البيـت   بالسرقة وتخريب ممتلكات المدرسة والهروب منها ومن البيت أيضاً، و      

  .دون إخبار أحد

ويعزى ظهور هـذا العامـل فـي        .      وقد ركز هذا البعد أكثر من غيره على السرقة        
الترتيب األخير إلى أن السرقة بشكل أساسي تعتبر وصمة عار، واالعتراف أو القيام بها قـد       

ـ   .يكون مدعاة للمساءلة والعقاب   ة بجوانـب  وقد يكون ذلك مؤشراً على قلة حـدوثها مقارن
  .أخرى الضطراب السلوك

    وتعتبر السرقة أكثر أنواع السلوك الشاذة التي تقلق الوالـدين فعـادة مـا يـرى                
الوالدان أن السرقة هي نوع من السلوك االجرامي مما يدفعهم إلى الخوف الشديد ويخـشون      

 األهـل   وقد يغـض  . أيضاً من األحكام التي سوف يطلقها اآلخرون عليهم بسبب سلوك ابنهم          
والمدرسين النظر عن العدوان بين الطالب نوعاً ما، لكن األعين تفتح وال تغمض في مسائل               

ويقوم األبناء بسلوك الـسرقة      .السرقة التي يعتبرها المجتمع الطريق الحقيقي إلى االنحراف       
لـة  ففي حا . يلفت نظر والديه، وإما أن يقوم به كوسيلة انتقامية        ل إما   ،الخ.. أو التخريب أو    

السرقة من الغير يعرف األبناء أن هذا السلوك سيجعل اآلباء في مركز حرج هذا من جهـة،                 
ونجـد  . ومن جهة أخرى فإن وجود األطفال في مثل هذه المواقف سيدفع اآلباء إلى حمايتهم            

هؤالء األطفال يقومون بسلوك يدل على حقدهم على المجتمع وإن كان هذا السلوك يدل على               
  ).١٠٧ ،١٩٧٦،فهمي(رة وعدم الرضا أيضاً المرارة والغي

     ويمكن أن نعتبر المدرسة امتداداً لألسرة فهي بمثابة المؤسـسة األوليـة التـي               
وكثيراً ما  . ت لتوجيه نمو الطفل، ونمو مهاراته المعرفية، وقدرته على القراءة والكتابة          ئأنش

كما أن المدرسة فـي  . الدراسيبضعف المستوى ) عدم االلتزام االجتماعي  (يرتبط هذا العامل    
استعمالها نماذج للسلوك إما بالحديث عنها وشرحها ومناقشة خصائـصها، وإمـا بمجـرد              
عرضها دون ترغيب أو ترهيب، كما أن هناك نماذج حية تتحرك بين التالميذ فـي حيـاتهم                 

  ).٣٣٤ ،١٩٩٠عثمان،(اليومية في المدرسة وهم المدرسون 

اولون الفرار من المدرسة من قسوة وإهمال المدرسـين             وكم من المراهقين من يح    
أو الناظر، وكم منهم من ترك مقاعد الدراسة لعين السبب بـدالً مـن األخـذ بيـد الطالـب                  

وقد وجد سيمونوس أن على المدرسة أن تتقبل المراهق على عالته وأن تـتفهم        .ومساعدته



 ١٨٥

يجدون  االلتفات الكافي فـي وجـود   جيداً ما تمور به نفسه، ذلك ألن معظم المراهقين قد ال            
األسرة وهم بهذا يريدون أن يجلبوا االهتمام إلى أنفسهم بوسيلة أو أخرى، ولعل أظهر مـا                
يتصف به سلوكهم في المدرسة النزعة العدوانيـة وأحـداث المـشكالت اإلنـضباطية فـي           

بجملتها تعبر المدرسة، ولهذه التصرفات دوافعها الطبيعية التي تعبر عن حاجات نفسية وهي         
   عن استياء المراهق من جراء عدم إرواء ظمـأ الـنفس بـالعطف والحنـان فـي البيـت                  

  ).٣٢٧، ١٩٩٤الجسماني،(

ويعتبر هروب األبناء سواء من المدرسة أو المنزل من أكثر األمور التي تثير قلق 
قوم وقد ي. نه المجال الخصب لبذور االنحرافومخاوف األهل والمسؤولين في المدرسة أل

وكثيراً ما يجزع الكبار عندما يرون تأثيرهم على . المراهقين بالهرب بشكل فردي أوجماعي
الطفل أقل من جماعة أقرانه، حيث نجد في أغلب األحيان عند تضارب معايير اآلباء وجماعة 

قد يكون ذلك لتأكيد الطفل . األقران فإن الطفل غالباً ما يتمشى مع معايير جماعة رفاقه
لية عن والديه، باإلضافة إلى حاجة الطفل إلى تجنب نبذ الجماعة التي يحاول أن استقال

  ).٣٣٥ ،١٩٨٥األشول،(يتطابق معها 

     إن المشاكل في البيت هي العامل األساسي وراء هرب الطفل، إال أن تدخل األبوين 
ذا التدخل على في حياة الطفل اليومية يعمل بمثابة الشرارة التي تشعل فتيل الهرب، ويأتي ه

شكل انتقاد لطريقة الطفل في الملبس أو توبيخه ألنه ال يرجع إلى البيت في الوقت المحدد أو 
وفي بعض الحاالت  .ألن اختياره لألصدقاء ال يناسب الوالدين أوألن قيمه تختلف عن قيمها

له  عتباره نبذاًيفسر الطفل اهتمام الوالدين الزائد بجمع النقود أو عدم اهتمامهما بمشكالته با
  ).٤٨٢ ،١٩٨٩شيفر وميلمان،(

    والمراهق الذي ال يجد نفسه في أسرته يعمد إلى قضاء مزيد من وقته خارج 
، ويزداد تعصب "الشلة"ليه ليرضي حاجته إلى األمن بمصاحبة إالمنزل ويتأخر في العودة 

 تعصب المراهق أيضاً المراهق آلرائه ومعايير جماعة األقران التي ينتمي إليها، وقد يتخذ
له دورهام في  ويؤثر الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة والذي يكون. سلوكاً عدوانياً

             النمو الجسمي للطفل والفرص التي تتاح أمامه اجتماعياً وتعليمياً ومهنياً 
  ).١٣٩ ،١٩٨٢يدان،زحسين و(

ثيرها على المستوى الدراسي تأوالنتفاضة الحالية ا الباحثة على دورد تؤك    و
لألبناء، حيث ال يستطيع المدرسون الحضور للمدارس لظروف إغالق الطرق، ومن ثم فقد 

 ووجود بعض المدارس في مناطق متاخمة لالحتالل ومناطق مواجهة، ،أيام دراسية كثيرة
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يد من  كل ذلك يز،وعدم االهتمام بالتعليم، وعدم وجود ما يجذب الطالب للمدارس والتعليم
 كذلك فإن مشاعر الخوف لدى الطالب واآلباء التي .حالة الفوضى وعدم االنضباط المدرسي

  .جعل همهم يومهم أكثر من غدهمتؤثر في نفوسهم وتتنتابهم 

  
 :لإلجابة عن السؤال الثالث

إلى وجود عالقة طردية بين الدرجة الكليـة  ) ١٦(أشارت نتائج الدراسة كما في جدول       
جميع عوامل اضطراب المسلك والدرجة الكلية      (ملة الوالدية واضطراب المسلك     ألساليب المعا 

 ).لالضطراب

واتفقت مع نتائج هذا الفرض مجموعة من الدراسات، وقد دلت نتائجها على وجود 
عالقة بين أساليب المعاملة غير السوية واالضطراب السلوكي أو المشاكل السلوكية، وكذلك 

     وية والسلوك السوي، ومن هذه الدراسات دراسة جمال حمزة بين أساليب المعاملة الس
  ،  )١٩٩٣(، دراسة السيد )١٩٩١(، دراسة هنداوي )١٩٩٤(دراسة رفاعي ) ١٩٩٦(

، ودراسة  )١٩٩٩(، دراسة ليندال ومالك )١٩٩٧(، دراسة عويدات )١٩٩٨(ضيف  أبو
 ).١٩٩٥(يوسف 

حيث أشارت إلى عدم    ) ١٩٩٢(ولر  ولم تتفق مع نتائج هذه الفرصة دراسة سانبرج و        
 .وجود ارتباط بين اضطراب المسلك وأساليب المعاملة الوالدية

 :ويمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي

إن الحياة االجتماعية في المراهقة أكثر اتساعاً وتبايناً وتمايزاً مـن حيـاة الطفولـة                
قة هـي الدعامـة األساسـية    المتطورة النامية في إطار األسرة والمدرسة، وذلك ألن المراه        

للحياة اإلنسانية في رشدها واكتمال نضجها، كما كانت الطفولة دعامة المراهقة، وهي فـي              
مظاهرها األساسية تمرد على سلطان األسرة وتأكيد للحرية الشخصية، وخـضوع لجماعـة             

ـ                 ن األقران ثم تآلف سوي مع المجتمع القائم، وهي لهذا تتأثر في تطورها بمدى تحررهـا م
قيود األسرة وبمدى خضوعها لجماعة النظائر واستقاللها عنها، وبمدى تفاعلها مـع الجـو            
المدرسي القائم، ثم تنتهي من ذلك كله إلى االتصال بعالم القيم والمعـايير والمثـل العليـا                  

  ).٣٢٩، ١٩٧٩،السيد(
 وتقوم عملية التنشئة االجتماعية على ضبط سلوك الفرد وكفه عن األعمـال التـي ال              
 .يقبلها المجتمع وتشجيعه على ما يرضاه، حتى يكون متوافقاً مع الثقافة التي يعـيش فيهـا        

وطبيعة اإلنسان ال تكون بشرية صالحة للحياة االجتماعيـة إال بخـضوعها لقيـود الـنظم                
المختلفة التي تهذب النفس وتسمو بها، وبذلك يعيش اإلنسان في سالم مع غيره من النـاس     
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 ).١١٤، ١٩٨٠دياب،(ترامهم ويكتسب حبهم واح

ويالحظ والء المراهق الشديد للصحبة وتحمسه لها وشدة النقد لآلخرين خـارج هـذه              
الجماعة وتساعد جماعة األقران على االستقالل الشخصي عن الوالدين وممثلـي الـسلطة،             
وتسد نقص المحرمات االجتماعية وتنمي االعتراف بحقوق الغير ومراعاتها، وتحقيق األمن           

الخبرة لدى المراهق وتصحيح التطرف واالنحراف في السلوك بـين أعـضائها وتجتـذب              و
الصحبة السيئة إلى المراهقين إما لوجود المراهق في جو منزلي غير مالئم أو إلخفاق الفتى               

 وفي مثل هذه الحـاالت  .في التوحد مع أبيه فيبدأ البحث عن نماذج بديلة للتوحد في الصحبة   
  ).٣٥٨ ،١٩٩٥زهران،(جماعة الكبار وجماعة الصغار قد يحدث صراع بين 

ويميل كثير من الناس إلى إرجاع ما يالحظونه من تغيرات وانحرافـات فـي سـلوك                
األطفال وخاصة المراهقين إلى وأحدة أو أكثر من وسائل اإلعالم، وتشتد مطالبتهم بتـشديد              

فيمـا  ) ١٩٤٤(لمـنج  د فرص تعرض األطفال والشبان لهـا، وتـرى ف    يالرقابة عليها، وتقي  
 من جناح األحداث يمكن ارجاعه إلى العالقات االجتماعية         اًيختص بهذا التأثير الضار أن كثير     

غير السليمة في حياة الطفل وعدم التوافق االجتماعي، أكثر منه إلى مجـرد معرفـة نمـط                 
 ).١١٧–١١٦، ١٩٩٥عثمان،(سلوك أو عالقة أو أحداث تمثل العنف أو الجريمة 

نمـوذج يعـرف بنظريـة      ) ١٩٧٧( لما سبق ذكره، فقد قدم جيسور وجيسور         وتأكيداً
السلوك المشكل والتي تقترح أن السلوكيات المشكلة تتجمع معاً ألنها تؤدي وظائف متشابهة             
فيما يتعلق بالنمو، ويعتبر االستقالل عن الوالدين واالرتباط باألقران بمثابة وظيفتين يمكـن             

 ).٧٥، ٢٠٠٠كازدين،(ك أن تؤديهما للت

التالؤم مـع البيئـة     على   إلى عدم قدرته     ، كما ترى الباحثة،   وترجع مشكالت المراهق  
التي يعيش فيها، إذ يدرك المراهق عندما تتقدم به السن أن طريقة معاملته ال تتناسب مع ما                

 إن البيئـة الخارجيـة ممثلـة فـي األسـرة            .ه من تغيير  يوصل إليه من نضج وما طرأ عل      
لمجتمع ال تعترف بما طرأ على المراهق من نـضج، وال تأبـه بـه وال تقـر                  والمدرسة وا 

 ويفسر المراهق كل مساعدة له من قبل والديه على          .برجولته وحقوقه كفرد له ذاتية مستقلة     
أنها تدخل في أموره، وأن المقصود من هذا التدخل إساءة معاملتة والتقليل من شأنه، ويأخذ               

شكاالً عدة، أهمها العناد والـسلبية، وعـدم االسـتقرار، أو           االعتراض على سلوك والديه أ    
 .االلتجاء إلى بيئات أخرى قد يجد فيها منفذاً للتعبير عن حريته المكبوتة

ومما يشكو منه المراهق المعاصر أنه يعيش غريباً وسط أناس ال يفهمونه، ويتحكمون             
حد من حريته في أبداء الـرأي  ومما يشكو منه أيضاً تلك القيود التي ت      فيه دون أن يوجهوه،   

والتصرف دون رقيب، وربما كان أكثر ما يغيظه أنه ال يستطيع أن يفضي مشكالته لوالديـه                
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 .النعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين أو لعدم اهتمام الوالدين

الواقع أن المراهق يرحب المعونة واالقتراحات والنصائح حين تصدر ممن يثق فـيهم             
 أن يرى في والديه صديقاً يلتمس مشورته ويبوح إليه بأسراره ومـشاكله،         ويحترمهم، ويود 

لـه أو    إنما يؤذي نفسه أن يجد والديه ال يكترثـان        . ويستمد منه العون في ساعات الضيق     
يعرضان عنه أو يتحكمان فيه أو يتناوالنه بالنقد واللوم دون أن يقدما إليه توجيهات إيجابية               

 ).٥١٠-٥٠٩، ١٩٧٠راجح،(

بيعة التربية في األسرة تؤثر إلى درجة كبيرة على الطفل، فالتربية التي تعتمد على              وط
الكبت والزجر والتهديد، تكرس المزيد من األمراض النفسية والجسدية، والتي تتجلـى فـي              
الجوانب الجنسية أيضاً، والتربية التي يتخللها االهمال وعدم المسؤلية كذلك تؤدي إلى نتائج             

نحراف والجنوح والشذوذ، لذلك ال بد أن يكون طابع التربية األسرية ملتزمـاً             خطيرة مثل اال  
ــسليمة     ــصحية ال ــسية وال ــة والنف ــس التربوي ــم، وإدراك األس ــوعية والعل             الموض

 ).٢٨٦-٢٨٥، ١٩٩٧علوان،(

إن هناك نوعاً معيناً من االشباع تنفرد األسـرة         : وعن أهمية دور األسرة يقول كلوريا     
مه ألفرادها، وقد ال تستطيع أي جماعة أخرى أن تعطيه للفرد، هذا االشـباع هـو مـا                 بتقدي

 ).١٣٩، ١٩٩٦حمزة،(يسمى بإشباع الحاجة إلى الحب والمودة واالنتماء 

  

  )أ ( ولإلجابة على السؤال الثالث 
إلى وجود عالقة بين أسلوب المعاملة  ) ١٦(أشارت نتائج الدراسة كما في جدول 

كذلك أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة بين  .وعامل العدوان التفاعلي) سلطت/ اعتدال (
  .عوامل اضطراب المسلكبقية و) تسلط/ اعتدال(أسلوب المعاملة 

ولم تتفق العديد من الدراسات مع نتائج الدراسة الحالية، حيث وجد عالقة بين العدوان 
، رئيفة عوض )١٩٧٤(ن ، لندجري)١٩٧٣(والتسلط، كما في دراسة كل من بندورا

  ).١٩٩٥(الديب و، )١٩٩٥(، الكامل و سليمان )١٩٩٤(

إلى أسلوب التسلط  ) ١٩٩٥(وإيمان عبود )  ١٩٩٥(وأشارت دراستي فارنجتون 
أنه توجد عالقة ارتباط سالبة ) ١٩٨٦(ضافت دراسة مطر أو. كأحد أهم مؤشرات الجناح

) ١٩٩٧(وانتهت دراسة عويدات  .مقراطيةبين العدوان لدى األبناء واتجاهات األمهات الدي
إلى أن المشكالت السلوكية تقل عند أبناء الوالدين الديمقراطيين وان االجراءات التأديبية تقل 

وفي  .عندما يكون الوالدين ديمقراطيين بفرق جوهري عنه لدى الوالدين المتسلطين
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أن العائالت ) ١٩٩٩ (يندال ومالكلوجد ) ثقافية(دراستهما على ثالث مجموعات عرقية 
، فإن أسلوب )أحد الوالدين أوروبي واآلخر التيني(األمريكية األووبية وذات األصل المزدوج 

أكثر من األسلوب ) الجانح والعدواني(التسلط يرتبط بمستويات أعلى من مشاكل السلوك 
  .الديمقراطي لدى كل من اآلباء واألمهات

النتائج الخاصة بالعائالت األمريكية الالتينية من وقد اتفقت مع نتائج الدراسة الحالية 
  ).١٩٩٤(عدم وجود عالقة بين أسلوب التسلط والعدوان، وأكدت ذلك السلطي 

  :والعدوان التفاعلي كما يلي) تسلط/اعتدال(وجود عالقة بين أسلوب الباحثة وتفسر 

لتي تتم من خالل إن المعاملة الوالدية التي تنطوي على السيطرة والقوة واألمالءات، وا
وفي   يتبنون هذا األسلوب في التعامل مع اآلخرين،بناءن األإف و المالحظة،أالقول أو العمل 

وقد يكون في تبنيهم لهذا  .وجه اضطراب المسلك شيوعا وهو العدوان التفاعليأكثر أ
  . أو لتوحدهم مع الوالدين،أو إلعجابهم بنتائجه السلوك تعبيرا عن عن غضبهم وسخطهم،

وإذ يمثل العدوان التفاعلي ردود فعل ناتجة عن االستفزاز و الضغوط من خالل النمط 
اليومي للتفاعل مع اآلخرين و طرق حل المشكالت التي تواجههم، فان فرص هذا التفاعل 

قل لمحاولة تجريب ما يمارس  األىو علأينفس بها األبناء عما في داخلهم من مشاعر سلبية 
وإذا كانت النتائج مرضية وتم مكافأتهم عليها تكرر السلوك، واذا . عرض الواقأعليهم في 

 أثارت لديه مزيدا من الغضب و االحتقان ليزيد عدوانه ويكون أكثر ةكانت النتائج محبط
ويقوم األبناء بهذا السلوك رغبة في إحراز االنتصار السريع وتأكيد الوجود والقوة  .حدة

في أقرب الفرص إلثبات الخروج عن دائرة الطفولة وعدم الشعور بالضعف واالستكانة 
  .ومحاولة االنضمام إلى البالغين الكبار 

 فإن االحتكاك المتزايد بين نوإذا كانت مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة الوالء لألقرا
الطالب لنفس الفئة العمرية يزيد من فرص المنافسة حيث يقارن المراهق تلقائياً نفسه دائماً 

يحاول اللحاق بهم ليكون مثلهم أو ليتفوق عليهم، وقد تنتهي المنافسة إلى الصداقة برفاقه و
  .الشعور باإلثم والعدوان، ومن ثم العداء وحب االنتقام   أو،أو إلى الشعور بالخجل

وإذا كان على األبناء أن يتقبلوا أو حتى يتعاملوا مع نمط التسلط الوالدي وذلك 
ا كان األبناء يتبنون هذا النمط في تفاعلهم مع بعضهم، فإنه من خضوعاً إلرادة المجتمع، وإذ

الصعوبة بمكان تقبل هذا النمط من التعامل بين األقران، بل ويثير ذلك مشاعر الغضب 
 لدى هوتكون فرصة التعبير عن هذا الغضب تجاه األقران أكثر سهولة وتقبالً وأخف وطأة من

  .الوالدين
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سلطي لتدريب أبنائهم على أخذ الدور االجتماعي المالئم ويستخدم اآلباء األسلوب الت
  كأب أو كأخ أو قائد، وما ينطوي عليه ذلك من دفاع عن النفس واآلخرين ودرء األذى،

ومن ثم يكون استخدام العدوان مبرراً ومقبوالً في وجود ما يثير االستفزاز والمشاعر 
  .والسلوك المضاد

لمعتدل بما يتضمنه من عدم ممارسة األسلوب في المقابل فإن أسلوب المعاملة ا
التسلطي واستخدام أساليب سوية في المواقف التفاعلية مع األبناء يرتبط إيجابياً بتدني 

فالوالدان اللذان يعامالن أبناءهم بديمقراطية ويتبادلون معهم  .مستوى العدوان التفاعلي
لى لغة الحوار وذلك دون تحكم الرأي والمشورة ويشاركوهم في اتخاذ القرار ويشجعوهم ع

، يعلمون أبناءهم كيف يكون التعامل )بالقدوة(في اآلخرين ودون ممارسة ذلك عليهم أنفسهم 
هادئين واثقين من أنفسهم يشعرون بالراحة والسعادة ويعكسون اً والعالقات، ويخرجون أبناء

تى في صور ذلك على اآلخرين في عالقات سوية معهم بعيدة عن العنف والعدوان، ح
  ).العدوان التفاعلي(العدوان المبرر 

     أما بالنسبة للنتيجة التي تشير إلى عدم وجود عالقة بين أسلوب المعاملة 
السلوك العدواني، عدم االلتزام : ومعظم عوامل اضطراب المسلك وهي) تسلط /اعتدال(

 الضطراب المسلك، االجتماعي، التسيب الخلقي، عدم االلتزام الدراسي، والدرجة الكلية
  :فيمكن تفسيرها فيما يلي

من المحتمل أن السيطرة الوالديه تحول دون المراهق ورغبته في االستقالل حتى 
وغالباً ما يحاول  .يستطيع أن يأخذ مكانه كفرد ناجح في العالم االقتصادي واالجتماعي

نضال من أجل النفوذ بين تحول هذه المقاومة غالباً إلى تف، المراهق مقاومة السيطرة األبوية
  .نفسه وبين والديه

درجـة  ،درجة و نوع التحكم الفعلي      :وهناك عوامل عديدة تتحكم في هذا الصراع منها         
وما إذا كان اتجاه السيطرة ، ثبات السيطرة   ،االستقالل التي تعود عليها المراهق في الماضي        

راهق قد تعرض للـسيطرة وفـي       إذا كان الم  : وقد كتب مايرز   .يأتي من أحد أو كال الوالدين     
فستكون النتيجة زيادة االلتصاق بوالديـه مـع   ،نفس الوقت شعر أنه مرغوب فيه أو مقبول        

  ).١١٣ ،١٩٧٦فهمي،(سرة نقص في التقدم االجتماعي خارج األ
ـ              رغباتـه  ىان عالقة المراهق بالكبار مشكلة تتطلب تقبل القيـود التـي تفـرض عل

 التقبل إلخضاع نفسه لآلخرين وقبول توجيهاتهم وأقوالهم         وأيضا تتطلب قدرا من    ،وشهواته
 .باعتبارها مقبولة وسليمة حتى ولو كان عاجزا في ذلك الوقت عن ادراك أسبابها وأهميتها             
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و يعرقل اإلصرار علي األمتثال و الطاعة العمياء نضال المراهق في سبيل االستقالل، مما قد               
  .أنواع السيطرة وتنازل عن رغبته في االستقالليؤدي إلي رسم استجاباته بالخوف من كل 

المجتمع الحضاري يرجح كفة الكبار عن كفة الصغار، كما أنه يحض           ترى الباحثة أن    و
الصغار مهما بلغوا من النمو في الثقافة وفي أسباب القوة أن يرضخوا ويذعنوا للكبار مهما               

 سواء راضين أو مكرهين، ذلـك       ويجد األبناء والديهم يتقبلون،   . بلغوا من الضعف و الوهن    
 اآلباء  ىعل)  تسلط /اعتدال( بل ويمارس األجداد هذا النمط من المعاملة         ،األسلوب من األجداد  

في المعاملة، ومن ثم    ) أي الكبار (واألبناء  معا، فيجد األبناء أنفسهم في كفة مكافئة آلبائهم           
، فالـدائرة   )أي صـغار  (أبناء  ال يتحسسون من تلك المعاملة وال يعتبرونها متحيزة ضدهم ك         

 الجميع، والكبير والصغير سواء، وهو ما يزيد من تقبل هذا النمط من المعاملة كميراث               ىعل
  .ثقافي اجتماعي

 الوالدين كمرجعية   ى السيطرة والقوة والرجوع إل    ى ومع أن التسلط الوالدي ينطوي عل     
تنظيم عالقـة اآلبـاء باألبنـاء       نه أيضا يتضمن محاولة     أإال   أولى وأخيرة في اتخاذ القرار،    

وتفاعل اآلباء مع اآلخرين، وذلك من خالل الحرص علي االلتزام بالقوانين والمطالبة بمزيـد      
من النظام وضبط المشاعر، ووجود قواعد واضحة راسخة محدودة والحزم فـي تطبيقهـا،              

إذن . ئواستخدام الضغط في تعويد األبناء علي العادات الجيـدة، وعقـاب الـسلوك الخـاط            
ـ    ىفالتسلط هنا يهدف إل     فـرض سـلوك   ى إيجاد سلوك موجه ومقبول اجتماعيا وينطوي عل

 وقد ينطوي ذلك على وجود توقعات مرتفعة من األبناء حيث يتـصرف معهـم               .مرغوب فيه 
 هذا األساس وهو ما يبدو أن األبناء يتقبلونه ويستشعرون من ذلك تفهم اآلبـاء               ىاآلباء عل 

  . النضج والرشدىتبارهم في الطريق إللتغيرات لديهم و اعل
 وقد وجد سيموندس في بحثه أن أنماط السلوك التي يثاب عليها الطفـل فـي األسـر             
المسيطرة، وهي الخضوع لآلخرين وتنفيذ التعليمات بأمانة وكف العدوان، قد انتقلـت إلـي              

اجتماعية صارمة  المواقف االجتماعية األخرى ومن ثم بدا أن هؤالء األطفال قد نشئوا تنشئة             
 علي حساب حرية التعبير والتلقائيـة  –حال   علي أي–وان لديهم ضمائر قوية، وتحقق هذا      

  ).٤٩٢-٤٩١ ،١٩٨٧وآخرون، ركونج(
والمراهقون غالبا ما يكون لديهم إحساس متطور بالذات و إحساس بالهويـة، ومـن              

ماعيـة ومعرفيـة    خالل الخصائص النفسية والشخصية نجدهم قد اكتسبوا اسـتعدادات اجت         
 المعاملة الوالديـة غيـر      ى تمكنهم من التغلب عل    -ال تتوافر عند األطفال الصغار    -وشخصية

  . االنفعاليةوالصحيحة ومن الناحية العقلية 



 ١٩٢

ثابت عبر الوقت ومنذ الطفولة يلقنـه اآلبـاء         )  تسلط /اعتدال(وقد يكون نمط المعاملة          
ه األبناء، فليس هنـاك مـن تغيـر يـذكر يتطلـب             وتدعمه الثقافة ومن ثم يستدخل     لألبناء  
 وإذا افترضنا تغير نمط المعاملة الوالدية في المراهقة من االعتدال إلي التـسلط،              .المقاومة
  . من تجاوز ذلكم األبناء رصيدا من االستعدادات اإليجابية والثقة بالنفس ما يمكنهىفان لد

أن المؤثر الهـام    ) ١٥٦،مالهي(ة   وذكر يونج في أحدى خطبة التي ألقاها عن الطفول        
وحالـة  . في سلوك الطفل ليست المواعظ وإنما حالة الطفل العاطفية التي يجهلها اآلباء عادة     

الطفل العاطفية توجد من الخالف المستور بين اآلباء و القلق الذي يشعر به الوالد في سـره   
 ى الولد بطابع شخصيتهما إل     عقل األمويطبع األب و  " ويستطرد   ".و الرغبات المكبوتة الخفية   

وهكـذا فحتـى   . عمـق ألتكيف كان األثر ل  وكلما كان الولد شديد الحساسية وقابال . حد بعيد 
ـ         ىاألشياء التي ال يتحدث عنها ينعكس أثرها عل         ى الولد ويظل تأثير الوالـدين مـستمرا عل

من سحر العائلة    وفي دور المراهقة عندما يبدأ الولد بتحرير ذاته          .الطفل حتى سن المراهقة   
ــف األب أو   ــع تكي ــا م ــشى كلي ــذي يتم ــف ال ــن التكيي ــوع م ــاة بن ــدخل الحي                  األمي

  ). ٢١ ،١٩٨٩كفافي،(
 األبنـاء   ىويعكس الجو النفسي السائد في األسرة والعالقات القائمة بين األهل أثره عل           

دئة تعكس هذه الثقة، وذلـك      كثر من المعاملة الوالدية نفسها فاألسرة المستقرة الثابتة الها        أ
 الطمأنينة وتهيئ جوا مثاليا لنموه، أمـا        ىاالطمئنان في حياة المراهق فتشبع بذلك حاجته إل       

 االنتقـام والغيـرة، فـال    ىاألسرة التي تثور غاضبة التفة األسباب، وتبغض الناس وتميل إل 
ضطراب الـشديد    يعيشون حياتهم المقبلة تحت وطأة الصراع و اال        ىتشكل إال مراهقين مرض   

  ).١٣٤، ١٩٧٦فهمي،(
    ومن بين العوامل التي تساعد المراهق علـي التعامـل بطريقـة فاعلـة مـع نمـط                  

سر األقران والمعلمين و بالنـاس خـارج نطـاق          أكل من التأثر باألقران وب     )تسلط/ لاعتدا(
ـ     إ ذلك ف  ىلاباإلضافة  . األسرة، وكذلك المؤسسات المختلفة    ون كبيـرا  ن المراهق غالبا ما يك

وقويا بدرجة تسمح له بصد بعض أشكال المعاملة السلبية وتدل نتـائج البحـوث علـى أن                 
اآلباء التسلطيين يثيبون أوالدهم على مطابقة سلوكهم مع المعايير االجتماعية ويعـاقبونهم            

  .)٣٨٩ ،١٩٩٥،زهران( على الفردية واالنحراف عن المعايير االجتماعية
ن المجتمع يغرس دوافع ومصالح ومهـارات واتجاهـات          أ ىإل) ١٩٥٣(ويشير سيرز   

مناسبة في الطفل وهو يتعلم العمل طبقا للتوقعات البيئية، وهكذا فان المثير يختلف باختالف              
ان كل مجتمع وثقافة يهتمان بتعزيز بعض األفعال، واألفعال التي تعزز فقـط هـي               . الثقافات

ماعي، ومن األهميـة بمكـان بالنـسبة      التي تضم قيما تصبح جزءا من تراث الشخص االجت        



 ١٩٣

ن كل ما يتعلق بالتنشئة االجتماعية، مهما كان المسموح به، يـشمل      ألتضميناتها االفتراض ب  
تتابعات ى  بالضرورة بعض عناصر اإلحباط، أو يؤدي إلى اإلحباط بتعميمه أخيرا وتطبيقه عل           

      عوامـل التعزيزيـه   دة، ودور األبـوين حاسـم ذلـك النهمـا أهـم ال          حأفعال اكثر اتساعا و   
  ).١٨٠ ،١٩٩٢هنري وماير،(

ثـار اإلحبـاط    آ لمواجهـة    ةسراألوهناك بعض األساليب أو الميكانيات التي تظهر في         
الناتج عن التنشئة بحيث تتجنب األسرة زيادة تعقيد ردود الفعل من عنـاد الطفـل أو ميلـه          

ب التي تعمـد إلـى امتـصاص أو         لالنتقام أو في مقاومة التعلم ومن هذه الميكانيات األسالي        
 وذلك بان يتيح القائم بالتنـشئة للطفـل مجـاال           ،خفض التوتر الناتج عن اإلحباط أو العقاب      

للتعبير اللغوي أو الرمزي عن انفعاالته السالبة بطريقة مقبولة، ثم استجاباته المناسبة لهذا             
إذا لم يتح للقائم بالتنشئة      تفريغ تلك الشحنات السالبة عند الطفل و حتى          ىالتعبير، يعمل عل  

خر في األسرة مثل األم أو أي راشد في األسرة كالجد           آهذه الفرصة فقد يتيحها للطفل عضو       
أما إذا لم يتوفر هذا أيضا فان الطفـل يجـد فـي    . أو ضيف أو الجدة، أو العم أو العمة مثال     

  ).٧٦–٧٤، ١٩٩٠،عثمان(التفاعل مع أشقائه في اللعب أو األحاديث مجاال لهذا التعبير 
وإذ تعتبر الثقافة أداة للتكيف فاألنماط الثقافية تهيئ للناس بعض صور النماذج المفيدة             

ولكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تمثل أحدى صور التكيف أو أسلوبا           . هألداء ما يحتاجوا إلي   
دت ذلك نتـائج    وقد سان .لحياة يتيح له البقاء في البيئة التي يوجد فيها ذلك المجتمع            ل معيناً

أشارت إلى أن مجموعتين عرقيتين ارتبط فيها التـسلط         حيث  ) ١٩٩٩(دراسة ليندال ومالك    
  .ريفطراب المسلك أما المجموعة الثالثة فكان االرتباط صضالوالدي بإ

 ان نتيجة هذا  الفرض تشير إلى أن األبناء قد يكون سـلوكهم مـضطربا فـي ظـل                   
 ال، أي أن هناك عوامل أخري تؤثر في سـلوك األبنـاء ال          المعاملة المعتدلة أو المتسلطة أو    

الـسياسي، شخـصية    -يكون مصدرها أساليب المعاملة الوالدية مثل الوضـع االقتـصادي         
  .الخ. …الوالدين، التحصيل الدراسي، أوقات الفراغ، جماعة األقران، األسرة الممتدة، 

  
  :)ب(و لإلجابة عن السؤال الثالث 

إلى وجود عالقة طر ديـة بـين أسـلوب          ) ١٦( كما في جدول      أشارت نتائج الدراسة  
  . واضطراب المسلك) تشدد / تسامح( المعاملة 

واتفقت نتائج الدراسات التالية مع نتيجة هذا الفرض من وجود عالقة طر ديـة  بـين          
      ، لنـدجرين  )١٩٧٣(معاملة التشدد و العدوان لدي األبناء وذلك كما فـي دراسـة بنـدورا              

ن األبناء المتوافقون يتلقون معاملـة      أ) ١٩٩١(وذكرت عطية   ). ١٩٨٣( ، ونصر )١٩٧٤(



 ١٩٤

أن أمهـات   ) ١٩٨١(وجـدت متـولي     و.  التوافق معاملة التشدد   يتلقي سيئ يالتسامح بينما   
.  السلوك العدواني يملن إلى استخدام أساليب التـسامح واإلثابـة          ىاألطفال منخفضي مستو  

إلى وجود ارتباط دال بين تنشئة التشدد وسـمة       ) ١٩٨٥(أشارت دراسة حسين ومساعديه     و
 عدم وجود عالقة بين تنـشئة       ىوال التسلطية، وارتباط سلبي بين تنشئة السماحة والعدوان،      

  . السماحة وسمة التسلطية
حيث أشارت إلى عـدم وجـود   ) ١٩٩٤( تتفق مع نتيجة هذا الفرض دراسة عبود     مول

        آخـرون  ووانتهـت دراسـة فيهـان       .  والعدوان )استقالل–تبعية(عالقة بين أسلوب معاملة     
إلى عدم وجود عالقة بين الضبط الصارم والمشاكل السلوكية المبكرة، أما في سن             ) ١٩٩٦(
سنة فتوجد عالقة هامة بين انخفاض مستوي الضبط الصارم واالضطرابات السلوكية            ) ١٥(

  .             الخارجية
  : ما يليويمكن تفسير نتائج هذه الدراسة ك

ن أهم المشكالت التي يتعرض لها المراهق في حياته اليوميـة والتـي             تعتبر الباحثة أ  
ـ  هتحول بين   وجـه الخـصوص   ى وبين التكيف السليم هي عالقة المراهق بالراشـدين، وعل

ـ    أاآلباء، ومكافحته التدريجية للتحرر من سلطات الراشدين، من           مـستوى   ىجل أن يصل إل
، اال انه يواجة المرة تلو      ىولألل و المركز، تلك هي امنية المراهق ا       الكبار من حيث االستقال   

كيدة من اآلباء حيث يتطلبون منه تبعية الطفل، وفـي كثيـر مـن االحيـان            أخري برغبة   ألا
 الخاصة، وفي هذه المظاهر من الحياة الممثلة في الصراع مـع سـلطة              هيتدخلون في شئون  

  ".الشرطة " الكبار يصبح عمل المنزل مشابها لعمل 
ويدرك المنزل الصالح حاجة المراهق إلي االستقالل وتطلعه إلي الحرية و التـسامح،              

له الفـرص والوسـائل لتحقيـق ذلـك،           بلوغ غايته قدر األمكان ويتيح     ىوهو يساعده عل  
ويـضع فيـه بـذور        تحمل المسؤليه والبت برأيه في األمور ورسم مستقبله،        ىويشجعه عل 

ى النفس ويجعل عمليـة االنتقـال هادئـة وخاليـة مـن الـصعوبات               النضج واالعتماد عل  
   .والمشكالت

إلى أن مرجريت ميد لم تعرف سبيال أفضل من تـسامح   )١٩٦٢ ( Mussويشير موس
بحيث يستطيع المراهق أن يختلف مع والديـه         -نظام األسرة كسبيل لتنشئة األفراد األصحاء     

أو أن يعاني قسطا أكبر مـن التـوتر          مه لذاته، دون أن يفقد نتيجة لذلك حبهم إياه أو احترا        
من حيـث ضـرورة أن      ) ١٩٤٣(ولعل ذلك يتفق مع ما نبهت إليه مرجريت ميد           .واالنفعال

              يحرص اآلباء على أن يعلمـوا أبنـاءهم كيـف يفكـرون،ال أن يعلمـوهم فـيم يفكـرون                  
  ).٧٢، ١٩٨٠،قشقوش(



 ١٩٥

الحط من مستويات النضج عنده ،أو نتيجة       أما التدخل في معظم شئون المراهق نتيجة        
عدم رغبة اآلباء أنفسهم في تحرير المراهق ،فمن شأنه أن يعوق نموه النفسي ويحول بينه               

  .وبين الشعور باالستقالل والحرية والطمأنينة النفسية
للتقمص السلبي ذكر أن الفرد أو النمـوذج غيـر          ) ١٩٦٢ (winchوفي إشارة ونش    

فمـثالً قـد     .ى تبني المالحظ سلوك مناقض لذلك الذي يعرض النموذج        المحبوب قد يعمل عل   
ونجده بالتـالي    ه من إصرار والده أو والدته على النظام والترتيب،        ؤستياإيظهر أحد األبناء    

واألم التي تضع معايير     .يتبنى العادات المناقضة للترتيب والنظام على نطاق واسع في حياته         
 محاوالت للتراخي في أن يطيع مطالبها ويذعن ألوامرها في هذا           إال أن أي  ،  مستحيلة التنفيذ 

فإن هذا األسلوب يدعم سلبياً األفعال النظامية ويقلل مـن   الشأن تقابل باالستنكار من جانبها، 
  ).٢٨٨، ١٩٨٥األشول،(احتمال وقوعها 

 ودة،بما في ذلك اللعب ومواعيد الخروج والع       ويرى األبناء التقييد والتشدد في المنزل،     
والتدخل في اختيار األصدقاء انتهاكاً لحريتهم الشخصية وفرضاً للوصاية عليهم، وهـو مـا              

 األبناء رفضاً لهـم     هواستفزازهم، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية وقد يدرك         يثير ضجرهم، 
  .مما يؤدى لزيادة األمور حدة وتعقيداً وعدم تقبل،

نتيجة لرغبتـة فـي      )١٩٧١( Bernard وينشأ التمرد لدى المراهق فيما يذكر برنارد      
وبـين   الحصول على الحرية في االختيار بين بدائل الحياة المختلفة ومتغيراتها المتنوعـة،           

عمال و القرارات التـى يفرضـها        بعض األ  ىلذلك فهو يعترض عل    .المثالية من وجهة نظره   
ـ أدى اتفاقها مع و لمدى تقبلة لها وم  أعلية الوالدين دون مراعاة لحريتة فى االختيار،          هماني

ى والتـى تـصل لحـد تمـرد         أ الخالفات الدائمة فى الر    أوهنا تبد . ومع توجهاته فى الحياة   
  ).٧٥، ٢٠٠٠بركات،( واالبتعاد عنهما هالمراهق على والدي
 في أسلوب المعاملة المتشدد بما يتضمنه من استخدام للعقـاب البـدني             وترى الباحثة 

ومن ثـم ال     وان، ومع ذلك ال يتهاون اآلباء مع عدوان أبنائهم،        نموذجا يتعلم منه األبناء العد    
لذلك يكون التوجـه لتفريغـه خـارج         ،)تجاه الوالدين (يسمح لهم بالتنفيس عنه في المنزل       

  .المنزل
 ويشكل النمط المتشدد للمعاملة بيئة خصبة لظهـور صـنوف االضـطراب الـسلوكي،     

ويستخدمون العقـاب   وال يهتمون بطلبات أبنائهم،فهؤالء اآلباء ال يعيرون السلوك الجيد باالً  
ير سـلوكهم   يومن ثم ال يوجد حافز أو دافع لدى هؤالء األبناء لتغ           البدني في تقويم سلوكهم،   

وإذا لـم    .وذلك في غياب أساليب التعزيز واستخدام أساليب الكف والعقـاب فقـط            ونضجه،
عمد إلى ذلك خالل     لوك اإليجابي، يستطع المراهق أن يؤكد نفسه أمام اآلخرين من خالل الس         



 ١٩٦

حتى لو كان ذلك مجلبـة       السلوك السلبي الذي تنتهك فيه حقوق اآلخرين ومعايير المجتمع،        
  .للعقاب

 الطفل في الرابعة عشرة مـن عمـره       ى المفروض عل  ديقين الت إف  الجانب اآلخر،  ىوعل
إذا وجدت ابنها البالغ    أي أن األم      مقدار ما يتطلبه الطفل من ضبط ،       ىيعتمد بدرجة كبيرة عل   

عاماًَ ناضجاً يضبط نفسه فإنها تميل إلى خفض مستوى تقييدها له وذلك إذا              )١٤(من العمر   
وقد يزداد ما تفرضه    .  السلوك المناسب دون سيطرة والديه أو رقابتهم       ىشعرت بأنه قادر عل   

اً منـدفعاً لكـي   األم من قيود على ابنها عندما يكبر عما كانت عليه من قبل إذا كان عـدواني      
  ).٤٨٣، ١٩٨٧،كونجر وآخرون( سلوكه غير المرغوب فيه ىتسيطر عل

 انمـا يـرد   ين أن ما يوجد من تأزم بين اآلباء واألبناء المراهقىوتوصلت ألن جيس ال 
راء السائدة في المجتمع وعدم قـدرتهم     تمثل اآل  ى من عدم قدرة أبنائهم عل      اآلباء  تخوف ىال

يقابل هذا تشكك األبناء في أنهم قـد ال يـستطيعون    .القية الحميدةعلى اكتساب الشمائل األخ 
وبين تقبل من جانب األسرة يقـوم        التوفيق بين ما هم ماضون في سبيله من نضج طبيعي،         

  ).٢٢٩، ١٩٩٤الجسماني،( على التفهم لناموس حياة الناشئين من األبناء
ن مجرد أوامر ونواه يلتزمها     ان اإلباحة والحظر ما لم يقترنا بالتوضيح والفهم سيشكال        

 ، وسيفي التزامه بها ظاهريا لكسب رضى هـذا الـشخص      ،الجل الشخص الذي يمثل السلطة    
وقد يعمد الى عدم التزامها عمدا اذا أراد أن يلفت نظر هذا الشخص اليه أو اذا نقـم عليـه                    

ج عـن   واختالف استجابات األفراد للسلطة االجتماعيـة نـات       . بسبب إهماله أو ضغطه عليه    
والطفل تحت السلطة يختزن المفـاهيم      ). ١٨١، ١٩٩٧علوان، (طريقة فهمهم لهذه السلطة   
ولكنه في موقع السلطة وفي أقرب فرصة سينحو منحى الـسلطة            الخاصةويكونها ويطورها، 

  .المفروضة
كفاء المثاليين الذين يشجعون أفضل     أن اآلباء األ  ) ١٩٧٠(ويؤكد كل من جوثالز وكلوز    

فراد مستقلين ولهم كيـان     أالل الذاتي هم أولئك الذين يدركون أن المراهقين هم          أنواع االستق 
كما . ولكن ليس لدرجة التدخل الزائد عن الحد       بنائهم،أخاص بهم ويظهرون اهتماما حقيقيا ب     
كثر من كونـه    أنه سلوك مرض    أبنائهم المستقل على    أينظر هذا النوع من اآلباء الى سلوك        

نه من الالئق العرض والعطاء، ولكـن مـن غيـر           أعر هؤالء اآلباء    كما يش . مصدراً للخطر 
ن يتخلـوا  أكفاء المثـاليون  يستطيع اآلباء األ وأخيراً،. شياء على المراهقين  الالئق فرض األ  

و أساليب غيـر مالئمـة   عن الطرق القديمة في اقامة العالقات عندما تصبح هذه الطرق واأل        
  ) ،  ١٩٩٣الطواب،( اآلباء ورغبتهم في التفاهمصحيحة، وهو تغير ضروري ينم عن تفتح 
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  "ح"لإلجابة عن السؤال الثالث

إلى وجود عالقة طردية دالة بـين أسـلوب   ) ١٦(أشارت نتائج الدراسة كما في جدول  
  .واضطراب المسلك) عدم اتساق\اتساق(المعاملة 

جود عالقة واتفقت نتائج مجموعة من الدراسات مع ما جاءت به الدراسة الحالية من و           
وذلك كما في دراسة كـل مـن    ،بناءايجابية بين عدم االتساق في التنشئة والعدوانية لدى األ   

الى وجود عالقة قويـة     ) ١٩٩٠(وأشارت دراسة اليانور  ). ١٩٨٩( ، منسي )١٩٩٣(نعيمة  
وجـود  ) ١٩٩٦(وأكدت دراسة فيهـان      .بين اضطراب المسلك والصراع حول تربية الطفل      

        وفـي دراسـة عويـدات     . عدم االتساق واضطراب الـسلوك الخـارجي      عالقة  بين أسلوب   
وترتفـع فـي ظـل عـدم         وجد أن المشكالت السلوكية تقل في المعاملة المتسقة،       ) ١٩٩٧(

أن أسلوب المعاملة غير المتـسق يـرتبط بمـشاكل          ) ١٩٩٩(ووجد ليندال ومالك     .االتساق
كـذلك   بالنسبة للمجموعات العرقية الثالث،   ) المتسقة(كثر من المعاملة الديمقراطية     أالسلوك  

الصراع حول تربية الطفل ومشاكل السلوك الخارجي لـدى افـراد العينـة              هناك ارتباط بين  
  .األمريكية االوروبية واألمريكية الالتينية

) ١٩٩٩( بينما لم تتفق مع نتيجة الدراسة الحالية ما جاءت به دراسة لينـدال ومالـك    
ين الصراع حول تربية الطفل ومشاكل السلوك بالنـسبة للعينـة ذات            من عدم وجود عالقة ب    

من عدم وجـود أثـر لـشكل        ) ١٩٩٤( يدت ذلك دراسة السلطي   أو. صل العرقي المزدوج  األ
ودعمـت  . التفاعل االسري المتسق أو غير المتسق للوالدين على السلوك العدواني لألبنـاء           

وجود ارتباط بين معاملة عدم االتـساق       من عدم   ) ١٩٩٢( هذا االتجاه دراسة سانبرج وولر    
  . واضطراب المسلك

  :ويمكن تفسير هذه النتيجة كما يلي 
له شخصية فريدة ذات خصائص متميزة يأخذ في خلـع رداء            عندما يدرك المراهق أن   

التعلق الطفلي، وفي التخلص من عادة التقبل السريع ألحكام أبيه وأمه، إذ أن من خصائص                
 اإلنساني نضاله في سبيل االستقالل بنفسه وبمصيره، ومحاولة السيطرة          النمو السوي للكائن  

على بيئته، فالحياه وعملية النمو تنميان المزيد من االستقالل الذاتي والتخلص من التواكـل              
 ).٣٥٢فهمي، ب ت،( على األبوين واكتساب وسائل جديدة لتحقيق ذلك

ين إلى إصرار اآلباء واألمهات على      وترجع شدة الخالف بين الوالدين وأبنائهم المراهق      
معاملة أبنائهم على أنهم مازالوا أطفاالً، وعلى مطالبتهم في الوقـت نفـسه بـأن يتحملـوا          
المسؤولية وأن يسلكوا في حياتهم مسلك الكبار، وكما ينفر األبناء مـن آبـائهم، يتـضايق                
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ياتـه يـصبح صـعب      اآلباء من أبنائهم، وذلك ألن المراهق في هذه المرحلة الحرجة من ح           
              المراس ال يأبه للمسؤولية، ويميل للمبالغة، يثور ألتفه األسـباب، وال يثبـت علـى حـال                

 ).٣٣، ١٩٧٩السيد،(

وهكذا قد تعترض عملية الفطام النفسي لألبناء بعض الصعوبات حيث يسعى األبناء إلى         
جيـه، ويـصعب علـى      تكوين شخصيتهم المستقلة وفي نفس الوقت يطلب المـشورة والتو         

وقد يصاحب عملية التغيير عدم تـوازن        .الوالدين االعتراف بانضمام بالغ جديد إلى األسرة      
يحاول أن يمسك بزمام األمور وفي خضم هذه المحاوالت قـد           ) اآلباء واألبناء (ألن كل طرف    

يكون ذلك باللين مرة والشدة مرة أخرى، وذلك إليجاد حلول وسط وتخوفاً مـن أن يخـسر                 
ومن هنا فقد يمثل عدم االتساق الوالدي  مرحلـة انتقاليـة تـوازي              ). اآلباء(لطرف اآلخر ا

 .مرحلة االنتقال للمراهقة لدى األبناء

على أي حال فإن عدم وجود معيار واضح للصواب والخطأ، والمـسموح والممنـوع،              
اء، في المقابـل    وذلك لعدم توافر قاعدة موحدة ثابتة للحكم على األمور يؤثر سلباً على األبن            

فإن االتفاق بين الوالدين على أسلوب وأحد، وثبات هذا األسلوب من قبـل كـل منهـا فـي             
المواقف المتشابهة يجعل األمور أكثر وضوحاً ويستطيع األبناء تحديد ما هو مقبـول وغيـر    

 .مقبول، وتكون نتائج سلوكهم متوقعة وهو ما يثير مشاعر الرضا واالرتياح لديهم

هاماً من توجه اإلنسان للسيطرة على بيئته يتم من خالل إيجاد قوانين ثابتـة              إن جزءاً   
وفي إطـار هـذه المحـاوالت    . واضحة وهو ما يدخل الطمأنينة إلى نفسه ويهدئ من روعه    

لفهم ما يحدث والتحكم في مجريات األمور ينجح حيناً ويخفق آخر، ويصاحب ذلك مـشاعر               
قضة فإن ذلك يفاقم مشاعر االحباط والغـضب والحيـرة،          االحباط، أما أن تكون النتائج متنا     

  .ويسبب هالة من االضطراب وعدم االستقرار النفسي والعاطفي للطفل
إلى أن عدم الثبات في التربية من قبل والدين         ) ٤٠٥، ١٩٨٩( ويشير شيفر وميلمان    

وان يحـاول   ال يستطيعان االتفاق على معايير سلوكية أو فرض قوانين، وعندما ال يتفق األب            
لذلك يجب أن يكـون للوالـدين   . األبناء أنفسهم أن يقرروا ما هو المسموح وما هو الممنوع  

سياسة ثابتة في معاملة أبنائهم ال تقوم على التذبذب بين رأي وآخـر، فالـسياسة الثابتـة                 
الحازمة هي التي تساعد الطفل على سرعة الوصول إلى الحكـم األخالقـي الـصحيح، وأن                

لثابتة تسهل على الطفل طاعة السلطة، وأن الشدة الثابتة خيـر مـن اللـين مـع             السياسة ا 
         التذبذب، وخيـر مـن هـذا وذاك أن يكـون هنـاك حـزم وثبـات مـع عطـف معقـول                       

 ).١٧٦، ١٩٧٥القوصي،(

إن التذبذب في معاملة األبناء قد يعكس وجود خالفات زوجية أو نقص التعاون األسري             
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نهما، وقد يحاول بعض اآلباء استمالة األبناء بمكافأتهم على سلوك مغاير           أو الشجار الدائم بي   
لما يطلبه الطرف اآلخر، وقد يكون األبناء كبش فداء لمثل هـذه العالقـات غيـر الـسوية،         
ويحاول بعض األبناء استغالل هذه العالقات واستمالة الطرف الذي يريده أو إشعاره بالـذنب             

 . يقدم له هو غض الطرف من أفعالهم الخاطئةومن ثم يكون أقل ما يمكن أن

وفي مثل هذا الجو المنزلي والعالقات الوالدية يزداد حنق وسخط األبناء على والديهم،             
ولكن المجتمع يرى في ذلك عقوقاً للوالدين، وال يقبل االعتداء على الوالدين، وبالتالي يـتم               

 للمجتمع و توجـه إلـى مـصادر         توجيه هذه المشاعر السلبية، وترجمتها إلى سلوك مضاد       
 .أخرى غير الوالدين، بحيث تكون نتائجها أقل وطأة

ف فإن المراهق يتقمص شخصيه أبيه، على هذا فـإن هـذا الـتقمص              ووكما هو معر  
يفضي بالفرد إلى جوانب حسنة إذا كانت شخصية األب صالحة، ولعلها تأخـذ بـاالبن إلـى                

  .تكيف اجتماعياًمجاالت سيئة إذا كانت شخصية األب سيئة ال
إن المعاملة الوالدية غير المتسقة تؤدي إلى نظام غير مستقر وصراع أبـوي، وإلـى               
القبول والنبذ في نفس الوقت، وهذه أمور بالطبع ال تساعد على النمو النفسي الهـادئ، وال                

 ).١١٠، ١٩٧٦فهمي،(تساعد كذلك على التكيف السليم 

  
 )د(لإلجابة عن السؤال الثالث 

 إلى وجود عالقة طردية دالة بـين أسـلوب          )١٦( كما في جدول     تائج الدراسة تشير ن 
 .واضطراب المسلك) اهمال/ حماية ( المعاملة 

  واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما جاءت به عدة دراسات، فأشارت دراسة عـوض              
إلى وجود ارتباط موجـب دال بـين تنـشئة          ) ١٩٩٥(، ودراسة الكامل وسليمان     )١٩٩٤(
ن أشـارت دراسـة كـل مـن        لجانحيوفي دراسات ا   .همال لألم والسلوك العدواني لألبناء    اال

إلى وجود عالقة قوية بين نقص اإلشراف الوالـدي         ) ١٩٨٨(وكلوفين  ) ١٩٩٥(فارنجتون  
إلى ارتباط اضـطراب المـسلك بعـدم       ) ١٩٩٩(راوفورد  كوأشارت دراسة    .وجناح األحداث 

      وانتهـت دراسـة لينـدال ومالـك     . آباءهم كنماذج سلبية  اتصال األطفال بوالديهم وإدراكهم     
إلى أن أساليب المعاملة المتسيبة ما ترتبط بشكل جوهري بمشاكل الـسلوك لـدى              ) ١٩٩٩(

  . األبناء في المجموعات العرقية الثالث التي تناولها البحث
 إلـى   الذي أشار ) ١٩٧٧(ولم تتفق مع نتائج الدراسة الحالية ما جاء به سيد صبحي            

  ).ومنها االهمال(عدم وجود عالقة بين توافق األبناء واالتجاهات الوالدية 
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 :ويمكن تفسير نتائج الدراسة بخصوص هذا الفرض كما يلي

إن أسلوب اإلهمال بما يتضمنه من ترك األبناء دون تشجيع على الـسلوك المرغـوب               
وقد يكـون   .  دون توجيه  فيه، ودون محاسبة على السلوك غير المرغوب فيه، وترك األبناء         

 نحو أطراف أخرى كالزوجين أنفسهما فقط أو        هتفاعل الوالدين مع األبناء محدود، بل وموج      
ويراود هؤالء األبناء الشعور بعدم اهتمـام       . األصدقاء أو األقارب، دون االلتفات إلى أبنائهم      

 المهملون بعمل مـا     ويقوم األبناء . والديهم بهم أو بآرائهم أو مشكالتهم أو حتى المنزل ككل         
 .يعن على بالهم دون حسيب أو رقيب

وفي جانب كبير من اإلهمال يثبت اآلباء لألبناء أنهم غيـر مرغـوب فـيهم أنفـسهم                 
ويساورهم الشعور أنهم عبء ثقيل على الوالدين والنظر إليهم كعائق فـي سـبيل سـعادة                

 .نهم بالرعاية والحمايةوال يهتم هؤالء اآلباء بثقة األبناء بهم وال يحيطو. الوالدين

نقص اإلشراف ، عدم اهتمام الوالـدين       : ويمكن أن يتضح اإلهمال من خالل عدة طرق       
 يذهب األطفال، ومـن يمكـن أن         أن  يمكن نبما يحدث للطفل، غياب القوانين فيما يتعلق بأي       

 ).٢٦٥، ١٩٩٤وينر،(يمشوا من 

 فـي إطـار عالقاتـه       يد ذاته واالنضمام إلـى جماعـة األقـران        كويحاول المراهق تأ  
االجتماعية، وإذا كانت األسرة ال تعيره باال ، فمن شأن ذلك أن يزيد من التـصاقه ووالئـه                  

أن الوالدين غير المبالين باختيار     ) ١٩٥٩(وقد وجد بندورا    . لصحبته ومسالكهم ومعاييرهم    
هم ءختار أبناأصدقاء أبنائهم يستطيعوا أن يساهموا مباشرة في نمو السلوك العدواني إذا ما ا         

 ).٤٧-٤٦، ١٩٨٩زكي،(جماعة أقران منحرفين 

ويعمد المراهق في األسر المهملة إلى قضاء مزيد من وقته خارج المنزل ويتأخر فـي               
شلة  أو جماعة تتألف غالبـاً مـن األوالد          " العودة إليه ليرضي حاجته إلى األمن بمصاحبة        

لصراع مع مصادر السلطة والوالدين فـإن       وإذا كانت حياة المراهق تتسم با      .األكبر منه سناً  
ولكن لـيس معنـى ذلـك أال يمـارس          . المنزل يصبح مصدر قيود وضغط بالنسبة للمراهق      

 .الوالدين أي ضغط على المراهق ألن المراهق يحتاج بالفعل إلى توجيه ومساعدة

فإن المراهق ينشد أناسـاً يـستطيع أن   ) ١٩٥٢ (Josselynجو سيلين وحسب ما ترى  
 بشرط أال يطالبه هؤالء الناس بمواصلة االعتماد علـيهم          - عليهم إذا ما أصبح مهدداً     يعتمد

 وتنبه هـذه    .عندما يشعر بقدر أكبر من الثقة والكفاية في ممارسة دور من أدوار االستقالل            
 تعد فترة تنبيـه أو اسـتيقاظ فـي المـشاعر            ةالباحثة الفرويدية إلى أنه نظراً ألن المراهق      

مشاعر تكون غير مرتبطة بهدف معين في بدايتها، فإن الرغبة فـي إشـباع         الجنسية، وهي   
االعتماد تصبح مشوبة عندئذ بصبغة شهوانية أو جنسية، وتصبح حاجات كل من االعتمـاد              
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 يمكن القـول أن حـدة       هوبعبارة أكثر عمومية، فإن   . والجنس وقتئذ متداخلتان أو مندمجتان    
تتناقص عندما يتم إشباع حاجات االعتماد على نحو        االهتمام الجنسي بموضوع الحب تقل أو       

 .)٤٠، ١٩٨٠قشقوش،(أو مناسب  مالئم

ويحول إهمال الطفل دون إشباع حاجاته األساسية الفسيولوجية والنفسية ، كما يشعره            
بأنه غير مرغوب فيه، وباإلحباط والقلق، وبعدم االنتماء لألسرة والمجتمع ، إضـافة إلـى               

 ).٤٤٨، ١٩٩٨القريطي،(سخط عليهما والرغبة في االنتقام كراهية الوالدين وال

وقد يلهث الوالدين ليل نهار في سبيل توفير العيش الهنيء ألوالدهم أو ينشغلون هنـا               
ولعل األب ينفق ما يستطيع على أسرته وأبنائه كافة ولكنـه          . وهناك بين األصحاب واألقارب   

 .ثق الروابط التي تصل األبناء بالبيت ال يبدي نحوهم االهتمام الشخصي الذي يعد من أو

    وقد قامـت هالـة العمـران    . ويظهر دور وسائل اإلعالم جلياً في ظل اإلهمال الوالدي  
: وكان من أهم نتائجهـا    . بدراسة عن العالقة بين وسائل اإلعالم وجنوح األحداث         ) ١٩٨٤(

كمـا  ، از كبديل فيزداد الخطـر   أن فقدان العالقة الجيدة باألسرة يؤدي إلى االعتماد على التلف         
كمية المشاهدة لدى الجانح أكثـر  : يختلف الحدث الجانح عن غير الجانح في المواقف التالية    

 الحـدث   يبقليل، التحدث مع الناس عن مضمون األفالم التي يشاهدها قليل، مشاركة والـد            
    عـدوم  الجانح في مشاهدة األفالم قليلة، وضـبط الوقـت المعـروف لمـشاهدة البـرامج م               

 ).٢١، ١٩٩٥عبود،(

وقد يقترن أسلوب معاملة اإلهمال بتدني المستوى التحصيلي لدى األبناء، وذلـك فـي              
وتصبح المدرسة مكاناً غريباً ال ينسجم فيه، وتغدو الحـصص          . وجود جو إهمال أسري عام    

محاولة وقد يتطور األمر ل   . الدراسية وقت كريه ينتظر الطالب فيه دقيقة بدقيقة للخالص منه         
الفرار من جو الدراسة الممل والمتعب، حيث التأنيب والواجبات الدراسية، وغياب األنـشطة             

منهجية ويبدأ الموضوع بالتزويغ من الحصص ومن ثم الهرب من المدرسـة أيـضاً، أو               الال
وفي ظل غياب الرقابة الوالدية يتفاقم األمـر ويـصير          . حتى عدم دخول المدرسة من األصل     

لمدرسة هو القاعدة األساسية، أو يصبح التسكع في الشوارع أو الذهاب إلـى             الهروب من ا  
وفي مثل هذا المناخ يقوم األبنـاء       . أماكن التسلية أو أي مكان آخر أمراً وارداً عدا المدرسة         

بصنوف مختلفة من السلوك تدل على حقدهم على المجتمع وتحمـل فـي طياتهـا مـشاعر              
 .المرارة واإلحباط

حباط إلى سلوك عدواني إال إذا توافرت بعض المقتضيات الخاصة، ومـن          وال يفضي اإل  
هذه المقتضيات تفسير الطفل نفسه لموقف اإلحباط كذلك إحساس االبن بأن سلوكه العدواني             

فمن شأن التساهل واالفتقاد إلى الحـزم  . سيواجه تساهل، أي أن عدوانه سيمر دون محاسبة    



 ٢٠٢

            حبــاط والتنفــيس عنــه بــصورة عدوانيــة أن يقيمــا صــلة قويــة بــين الــشعور باإل
 ).٢٠٩، ١٩٨٧حسين،(

إن المراهق الذي يشعر بعدم مباالة الوالدين به أو ال يثق بهمـا فـي حـل مـشكالته                     
أو الذي يعتقد أنه ال يمكن يطلب منهما النصيحة فيما يتعرض له من مشكالت يتعرض فـي                 

لـذي يـؤدي إلـى االنحرافـات الـسلوكية                          الحقيقة لكثير من نـواحي سـوء التوافـق، ا         
 ).١٤١، ١٩٨٢حسين و زيدان،(

ويعتبر احترام رغبة المراهق في التحرر واالستقالل دون إهمـال رعايتـه وتوجيهـه              
وتؤدي مثل هذه السياسة من جهة إلى خلق جو مـن الثقـة   . بمثابة أحسن سياسة تتبع معه   

من جهة أخرى إلى وضع خطة واضحة نحو تكيف سـليم،           بين اآلباء وأبنائهم، كما ستؤدي      
 ).٣٥٦ت،.فهمي،ب(يساعد المراهق على النمو والنضج واالتزان 

  
 :لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس 

ها كعدم وجود فروق في أساليب المعاملة الوالديـة، كمـا يـدر    ) ١٧(يتضح من جدول  
 . مستوى تعليم األبباختالفألبناء ا

واتفقـت جزئيـاً     ).١٩٩٤(الدراسة الحالية مع ما جاءت به دراسة عبود       وتتفق نتائج   
شارت إلى وجود فروق بين األسر ذات المستوى المـنخفض          أحيث  ) ١٩٨٧( دراسة سالمة 

ودون المتوسط مقارنة بمجموعتي أطفال األسر ذات المـستوى المتوسـط والمرتفـع فـي               
 .راكهم لقبول أو رفض الوالديندرجات األسر متوسطة المستوى ومرتفعة المستوى في إد

التي ذكرت أن أبناء األسر     ) ١٩٧٩( ولم تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة مياسا       
ذات المستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع يدركون معاملة والديهم أكثر اهتمامـاً وتقـبالً             

مـستوى االجتمـاعي    لهم، وأقل فرضاً للقيود والضبط والتسلط أكثر من أبناء األسرة ذات ال           
 .االقتصادي المتوسط والمنخفض أيضاً

عدم وجود فروق في اضطراب المسلك تعزي لمستوى تعلـيم          ) ١٨(ويتضح من جدول  
 .األب

ودراسة ) ١٩٨٣(، ودراسة منير)١٩٩٠(واتفقت مع نتائج هذا الفرض دراسة مرجان 
الدين والسلوك حيث أشارت إلى عدم وجود عالقة بين مستوى تعليم الو) ١٩٩٣( األمير

عدم وجود عالقة بين وجود ) ١٩٩٩( برا ون-وأكدت دراسة كراو فورد. العدواني لألبناء
 .أو غياب األب في اضطراب المسلك

التي أشارت  ) ١٩٩٤(ولم تتفق مع نتائج هذا الفرض دراسة حاتم أحمد، وأحمد العتيق          
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 . سنة، وبين مؤهل األب)١٢(إلى وجود عالقة بين العنف نحو البيئة لدى األطفال تحت سن

في دراستهم وجود اختالف في المـستوى االقتـصادي         ) ١٩٩٢(وذكر فريك وآخرون    
 .االجتماعي بين أفراد العينة مضطربي المسلك والعينة الضابطة لصالح مضطربي المسلك

  
 :هذه النتائج كما يلىالباحثة و تفسر 

ـ           إ-  ة مـن النـضج العقلـي       ن اآلباء يعتبرون أبناءهم الذكور قد وصـلوا إلـى درج
واالجتماعي ويمنحوهم درجة كبيرة من االستقالل مما يؤدي إلى أن يقل أثر األب في سـلوك        

 .األبناء

يعتبر األب عنصر الضبط والسلطة في المنزل، ومن ثم تحول جميع مشكالت األسـرة      - 
ن، وهو ما   الذي يحال إليه المذنبو   " رجل شرطة " إليه، وقد يصبح من خالل هذا الموقع بمثابة       

يؤثر في نفوس األبناء و يقلل من االحتكاك بين الطرفين، بل ويتحاشى األبناء تواجدهم فـي                
  . مكان تواجد األب

 شدة انتقاد الوالدين والتحرر من سـلطتهم      ى للسلطة األبوية والميل إل    لمراهق مقاومة ا   -  
 . أن يجد نفسه ويبرز كيانهتهلاووذلك في إطار مح

اعية في نطاق األسرة تحدد حجم ودور المؤسسات األخـرى، فبقـدر            والتنشئة االجتم 
وبقدر فـشل    .نجاح األسرة في إرساء دعائم شخصية االبن يتقلص دور المؤسسات األخرى          

 ).٥، ١٩٩٣خطاب،( األسرة في ذلك يتزايد تأثير المنشئين اآلخرين

يفضل األفراد في هذه    ابتعاد األبناء عن بيوتهم مؤقتاً واهتمامهم بمجموعات أخرى، حيث           -
  .السن التخطيط لنشاطهم الجماعي والقيام به بعيداً عن مشاركة الكبار ورقابتهم

ثر جماعة األقران ويكون لها أثر كبير على سلوك الفرد          أرحلة العمرية   ميظهر في هذه ال    - 
ير حيث يالحظ الوالء الشديد للجماعة وتحمسه لها، كما يظهر تأثير المجتمع الخارجي وتـأث             

 .الجماعات الثانوية واألنماط الثقافية المختلفة الصادرة عن المجتمع الكبير

وتأثر األفراد بالنماذج التـي     )  والتلفزيون، والصحافة  ،اإلذاعة( ازدياد تأثير وسائل اإلعالم   - 
 .يشاهدونها خارج نطاق األسرة

ع الفلـسطيني فـي وسـط     تأثير العادات والتقاليد والقيم الموروثة، واندماج أفراد المجتم        - 
 أدى إلى أن يصبح تأثير البيئـة   ،اجتماعي وأحد بغض النظر من المستوى التعليمي للوالدين       

 .االجتماعية والثقافية أكبر من تأثير األب

إن الحروب وانعدام األمن واالستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي من أبرز سمات            - 
وتنعكس هذه السمة في نفوس األفـراد علـى         . ينيةهذا العصر وخاصة في األراضي الفلسط     
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أشكال من القلق والصراع كثيراً ما تشتد وتتعقد لتصبح مصدر شذوذ يظهـر عنـد بعـض                 
 .األفراد بأشكال مختلفة من االضطراب السلوكي والعدوان

سيادة األسرة الممتدة في المجتمع الفلسطيني حيث تكـون للـسيادة والـسلطة ليـست                  -
  .ألب، بل تمتد ألعضاء آخرين في هذه األسر كالجد والجدة واألعمامقاصرة على ا

 قضاء األب فترة طويلة من يومه خارج المنزل يقلل من فرص تفاعله مع األبناء، وقـد                   -
 .يكون ذلك للبحث عن لقمة العيش باستمرار أو النشغاله بأعماله، أو ألي أمور أخرى

            وقـد أشـارت المفتـي    . ئولية األم الرئيـسة اعتبار األب أمر تربية األبنـاء هـو مـس         - 
إلى أن األم المصرية هي التي تمارس التنشئة االجتماعية بغض النظر  عن            ) ٥٠٥، ١٩٨٨(

وتؤكد هذه النتيجة العديد من البحوث الغربية الحديثة التـي تـشير إلـى أن                . هائأعمار أبنا 
 .ي تصف تربية الطفل وتنشئتهم كمسؤولية لألممعظم اآلباء يعتقدون في األنماط التقليدية الت

ذلك في ظل انشغال األب خارج المنزل، حيـث  و من المحتمل أن كبر حجم األسرة له أثره          - 
يقوم أحد األبناء الكبار في األسرة بدور السلطة األبوية الـضابطة لتـسيير أمـور األخـوة                 

 .ولمساعدة األم في هذه المهمة

قضايا السياسة والنضال السياسي والعسكري وظـروف الحـصار          إن في انشغال اآلباء ب     - 
 .االقتصادي ما يستنفذ طاقاتهم ومن المهم ما يجعلهم ال يطيقون مزيداً من األعباء 

  
 :لإلجابة عن السؤال السادس 

 باختالفعدم وجود فروق في أساليب المعاملة الوالدية التالية         ) ١٩(يتضح من جدول    
 عـدم   /اتـساق (،  )تـسلط   / اعتدال(،  ) تشدد   /تسامح(ألساليب هي   مستوى تعليم األم هذه ا    

يتضح وجود فروق في أسـلوب المعاملـة        ما  ك .، والدرجة الكلية للمعاملة الوالدية    )اتساق  
حسب مستوى تعليم األم وكانت الفروق بين األمهات المعلمات للمـستويين           ) إهمال  / حماية(

ن واألمهات الجامعيات، وكانت الفـروق لـصالح        وبي) تعليم أساسي   ( االبتدائي واإلعدادي   
 .األمهات ذات التعليم األساسي

، )١٩٧٩(، مياسا   )١٩٨٧(واتفقت نتائج هذه النتائج جزئياً مع دراسة كل من سالمة           
في دراسة التي تناولت العالقـة بـين        ) ١٩٩٠(كما أوضح فاروق العادلي      ).١٩٩٤(عبود  

ماعية التي يـستخدمها الوالـدان إلـى أن األمهـات           مستوى التعليم وأساليب التنشئة االجت    
المتعلمات يتبعن أساليب التنشئة اإليجابية في تنشئة أبنائهم مثل تقبل وجهات نظرهم والحب             
والتقبل والتسامح على العكس من األمهات غير المتعلمات اللواتي يستخدمن أساليب العقاب            

ومشاعرهم، باإلضافة للسخرية واالسـتهزاء     البدني والتوبيخ وعدم االهتمام بمشاكل األبناء       
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وأشـارت  ). ٢٠٢، ١٩٩٣البـوهي والمطـوع،     (بهم، وعدم  السماح لهم بمناقشة آرائهم        
إلى أن األمهات المتعلمات أعلى قدرة على ضبط سلوك أطفالهن من           ) ١٩٨٤(دراسة سالمة   

   ).التساهل -الضبط(غيرهن، وذلك بالنسبة لبعد 
ما جاءت به الدراسة الحالية حيث أشارت إلى عـدم          ) ١٩٨٠(ودعمت دراسة المطلق    

وجود فروق دالة بين األمهات المتعلمات جامعياً واألمهات األميـات فـي اتجاهـات القـوة               
 مع نتائج  الدراسة الحالية في إشارتها إلى وجود فروق بـين             فقوالتذبذب واإلهمال ولم تت   

 لـصالح األمهـات     يأللـم النفـس   اتجاهات األمهات نحو التـسلط والحمايـة الزائـدة  وا          
أن األمهات المتعلمات أكثر من عشر سنوات تعلـيم         ) ١٩٨٧(وذكرت دراسة إليا    .المتعلمات

يملن إلى أن يكون أطفالهن أكثر تحرراً واستقالالً من األمهات المتعلمات أقـل مـن عـشر                 
ل عنـد   في دراستها لمقارنة أساليب تنشئة األطفا     ) ١٩٧٣(كذلك وجدت نجاة خضر     . سنوات

األمهات العراقيات والمصريات العامالت، وقد كشفت نتائجها عـن أن األمهـات المتعلمـات       
 ).١٤٦، ١٩٨٩آغا،(يتميزن بالتسامح عن األمهات غير المتعلمات 

  
ويمكن تفسير عدم وجود فروق في المستويات المختلفة لتعليم األم بالنـسبة لمعظـم               

 :أساليب المعاملة الوالدية كما يلي 

في نضج األبناء واتصالهم بمؤسسات اجتماعية مختلفة وابتعـادهم عـن المنـزل             إن  
هم وتزايد تأثير وسائل اإلعالم المختلفة، وطبيعة الثقافة، والوضع السياسي          نوالتصاقهم بأقرا 

 .واالقتصادي ما يؤدي إلى تخفيف تأثير معظم أساليب المعاملة الوالدية

 في المنزل ولفترات طويلة للقيام بأوجه النشاط        ومن المحتمل أن وجود األم مع األبناء      
 .المختلفة ما يجعل هناك تفهماً بين الطرفين وانسجاماً بغض النظر عن مستوى تعليم األم

وفي إطار هذه العالقة يبدو أن األبناء يمنحون الفرصة إلثبات هـويتهم واسـتقاللهم،              
 .وفي جزء هام وهو الخروج عن دائرة األم لتأكيد ذكورتهم

طرف يشد  "( التعادل المشترك   " وقد يكون في محاولة الوالدين ضبط األمور بما يسمى          
 .ما يخفف من احباطات التنشئة على الطرفين األبناء واألمهات) وطرف يرخى 

وقد يكون الزدياد حجم األسرة ما يشغل األم بالمهام المختلفة لرعايتهم ، ومن ثم يبرز               
 .وكذلك األسرة الممتدة كمساعد أساسي دور االخوة في عملية التنشئة 

 ما يخفف من أثر تعليم األم بحيـث       أحدويبدو أن انصهار المجتمع في إطار اجتماعي و       
 .يصبح تأثير الثقافة والعادات والتقاليد أقوى من تأثير األم

على كل حال، فإن النتائج أشارت أيضاً إلى أن األمهات المتعلمات تعليماً أساسياً يعاملن      



 ٢٠٦

ناءهن بإهمال أكثر من األمهات الجامعيات وفي المقابل توفر األمهات الجامعيات ألبنـائهن             أب
 :كثر من األمهات المتعلمات تعليماً أساسيا ويمكن تفسير ذلك كما يليأالحماية الالزمة 

إن األمهات المتعلمات تعليماً أساسياً غالباً ما يتسربن من المدارس، ويتزوجن مبكـراً             
كـون لـديهن    يالمراهقة وفي أمس الحاجة إلى مساعدة الوالدين والكبار، وال          وهن في سن    

الفرصة الكتساب الخبرات والنضج بحيث يؤهلهن للقيام بمسئوليات التنشئة المختلفـة، أي            
وقد يكون لديهن عدد كبير من األطفال في سن مبكرة وهـو مـا              . أنهن أطفال يرعين أطفال   

 .ر صعوبةويزيد األم

ذه األمهات ظروف زواج صعبة حيث يعشن في العائلة الممتدة غالبا، وقد تواجه ه
وبكلمات أدق، مع أسرة الزوج نفسه، ويصاحب ذلك أعباء و مسئوليات كبيرة تتطلب جهداً 

وفي هذا الوضع يزداد االزدحام ودوائر التفاعل االجتماعي، ومن ثم المشاكل . عضلياً وذهنياً
ل ضغطاً على األم واستنزاف لطاقتها، ويصب في خانة كل ذلك يمث. االجتماعية بصنوفها

 .عدم القدرة على االعتناء باألبناء على الوجه األكمل

. وغالباً ما تواجه األمهات ذات التعليم األساسي ظروف حياة صعبة قبل الزواج أيـضاً             
لك، وقد يعكس اهتمام األسرة بتعليم األبناء عناية األسرة بمستقبلهم ووجود تخطيط جيد لـذ             

ولكن إذا  . وتحاول هذه األسر توجيه األبناء إلى الطريق السليم وتوفير الدعم والمساندة لهم           
كانت هذه األسر ال تهتم بتعليم األبناء فغالباً ما تكون طاقتها موجهة اكثـر لحـل مـشاكلها                  

ومن ثم تترك األمور على عواهنها ودون تدخل        . المتعددة والصعوبات األسرية التي تواجهها    
ويستطيع األبناء التقاط عدم اكتراث األهل بهم، وضجرهم من         . لما يجب أن يكون أو ال يكون      

 .إلخ… قربهم، 

وتعتبر خبرات الحياة تراكمية، ومن ثم فإن تجارب الحياة لدى األم في طفولتها وطرق              
تنشئتها والصعوبات التي واجهتها من األهمية بمكان بحيث تترك بصماتها على شخصيتها و             

إذا كان السلوك اإلنساني متعلماً سـواء بالمالحظـة أو القـدرة أو              .رق معاملتها ألبنائها  ط
التعليم المباشر، فمن عايشن اإلهمال فغالباً ما يكرره على اآلخرين، وخصوصاً في ظل عـدم        

 . ذلكغيروجود الخبرات التي يمكن أن ت

ة التعليم، ويصاحب ذلك    أما بالنسبة ألمهات الجامعيات فقد سنحت لهن الفرصة لمواصل        
ويمثل ذلك تجارب وخبـرات     . المساندة والرعاية الوالدية والنضج الكافي في فترة المراهقة       

هامة تصقل شخصية األم وتجعلها أقدر على مواجهة صعوبات الحيـاة ومـن المحتمـل أن                
ظروف زواجهن أفضل من حيث المسكن والعالقات االجتماعية واسـتقاللهن عـن العائلـة              

تدة وأسرة الزوج، ولو حتى أن يكون ذلك في وقت مبكـر عـن األم المتعلمـة تعلـيم                   المم
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  .أساسي
وقد تعمل األم الجامعية وفي مجال وظيفة جيدة، وهو ما يدعم األم من ناحية الـدخل                 

وقد ال تعمل األمهات في المجموعتين، ومع ذلك فإن األمهات الجامعيات            .ويساندها اجتماعياً 
جربة التعليم مزيداً من الثقة بالنفس، والقدرة والكفـاءة لتوجيـه األبنـاء             تخالل   من   نلديه

 .ومتابعتهم بشكل أفضل

إن األم الجامعية قد يكون لديها من الطموح والمثابرة والعزيمة للنهـوض  باألسـرة               
والمنزل وتحسين أوضاعهم المعيشية واالجتماعية، ومن العوامل ما يؤهلها لذلك، وهو مـا             

 .من خالل تعليمها أوالً هي، والذي تنافي مع الألمباالة واإلهمالتم ترجمته 

ومن المحتمل أن يكون عدد أفراد األسرة ومعدل اإلنجاب أقل لألم الجامعية، وفي سـن             
يسمح لها بالتعامل مع مشاكلها الشخصية واالجتماعية، مـضافاً إليهـا مـشاكل الزوجيـة               

وي عدد أفراد األسرة لألمهات في المـستويين،         وعلى افتراض تسا   .واألبناء، وبكفاءة عالية  
 .فإن عوامل النضج والخبرة كفيلة بإيجاد االختالف في االهتمام والرعاية بين المجموعتين

واألمهات الجامعيات قد يكون لهن من الظروف االجتماعية قبل الزواج وضع أفـضل،             
وطاقتها في سبيل جيل     ذات حرص شديد على أبنائها، وتجند أقصى قواها          نوأن تكون أسره  

وغالباً ما يكون سلوك هؤالء األبناء سابقاً،       . متعلم مثقف، وهو ما ينعكس بأثره على األبناء       
واآلباء حالياً، بنفس ما غرس داخلهم، ومن خالل القدوة من اهتمام ورعاية وحب وتقـدير               

 .وتوجيه ألبنائهم

ألنفسهن ومـن المجتمـع    ويبدو أن هناك سقف توقعات مرتفع من األمهات الجامعيات          
أيضاً، وهو ما يحدو بهن إلى بذل قصارى الجهد والبذل والعطاء حتى يكن عنـد المـستوى                 

ومن المحتمل أن األمهات تغرس في أطفالها توقعات عالية حتى يفي األبنـاء             . وحسن الظن 
وخالصة القول أن مستوى التعليم العالي يرتبط بمـستوى معرفـي           . بما تطمحن به من أداء    

رتفع، ونضج نفسي يمكنهم من اتباع أساليب معاملة والديه سـوية، وتفهـم دور األبنـاء              م
 .وقدراتهم

  
 :لإلجابة على السؤال السابع 

عدم وجود فروق في المستويات المختلفة لتعليم األم بالنـسبة          ) ٢١(يتضح من جدول    
فـاعلي، عامـل    عدم االلتزام االجتماعي، العدوان الت    : لمعظم عوامل اضطراب المسلك وهي    

 .التسيب الخلقي، عدم االلتزام المدرسي، والدرجة الكلية الضطراب المسلك

كذلك كانت هناك فروق بين مستوى تعليم األم األساسي والجـامعي بالنـسبة لعامـل               
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 .السلوك العدواني، والفرق لصالح األمهات ذات التعليم األساسي

التي أشارت على وجـود    ) ١٩٩٢ (ويتفق جزئياً مع هذه النتائج دراسة فريك وآخرون       
اختالف في تدني المستوى االقتصادي االجتماعي بين أفراد العينة مضطربي المسلك والعينة            

إلى عدم وجود فروق في     ) ١٩٨٦(وانتهت دراسة مطر    . الضابطة لصالح مضطربي المسلك   
ض ، بينما   مستوى العدوان بين األبناء في المستوى االجتماعي االقتصادي المتوسط والمنخف         

توجد فروق في مستوى السلوك العدواني بين أبناء المستوى االجتماعي المرتفع والمنخفض            
 .وذلك لصالح المستوى المنخفض 

    ، واألميـر  )١٩٩٣(، ومنير   )١٩٩٠(ولم تتفق هذه النتائج مع دراسة كل من مرجان          
السلوك العـدواني   حيث أشارت إلى عدم وجود عالقة بين مستوى تعليم الوالدين و          ) ١٩٩٣(

 .لألبناء

ويمكن تفسير النتائج التي تشير على عدم وجود اختالف في مستوى تعليم األم النسبة              
 :لمعظم عوامل اضطراب المسلك كما يلي

أن هناك مجموعة عن العوامل التي يمكن أن يكون تأثيرها واضحاً على سلوك األبنـاء       
 إلـى المجتمـع بمؤسـساته ومجموعاتـه         أكثر من تعليم األم مثل نضج األبناء، وخروجهم       

المختلفة، ارتباط األبناء بشكل قوي بجماعة األقران والتعصب لهم، تأثير وسـائل اإلعـالم              
 المتعاظم، الوضع االقتصادي غير المستقر، ثقافة المجتمع، وأسـاليب المعاملـة الوالديـة،            

تي تواجههـا حاليـاً،      والضغوطات ال   العالقات الزوجية، والصراعات األسرية، شخصية األم     
 .والصعوبات والمشاكل التي قد تكون قابلتها سابقاً، وغيرها من العوامل

هذه النتيجة إلى طبيعة العامل نفسه، بمعنـى أن العـدوان التفـاعلي         ى  ويمكن أن تعز  
كعدوان دفاعي فهو سلوك مبرر لألم بغض النظر عن مستوى تعليمها كذلك بالنسبة لعامـل               

، وعامل عدم االلتـزام     )تضمن متابعة مواد جنسية وكذب وغش وإزعاج      وي(التسيب الخلقي   
وعامل عدم االلتزام االجتماعي    ) ضمن عدم التزام بالحصص والدوام المدرسي     ويت(المدرسي  

، فإن معظم هـذه العوامـل تـشير إلـى     )ويقصد به السرقة والهروب من المدرسة والبيت      (
، أو في أجواء من السرية والكتمان، وال يصرح         سلوكيات غالباً ما تحدث بعيداً عن نظر األم       

، أو يعتبرون أن أبناءهم ما زالـوا        وقد ال يعيرون لهذه السلوكيات باالً     . بها األبناء ألمهاتهم  
 .صغاراً وليس لديهم الخبرة والدراية الكافية

ة قد يصدر منهم مـن الـسلوك مـا يجـد     قعلى كل حال فإن األبناء في مرحلة المراه       
ويبدو أن العامل الثقافي أقوى أثـراً       .  لتبريره وخاصة أنهم ذكور    راذكثير من االع  المجتمع ال 

 .ةنمن متغيرات أخرى ومنها مستوى تعليم األم، في ظهور أنماط سلوكية معي
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ويظهر أثر مستوى تعليم األم جلياً بالنسبة ألقوى عوامـل اضـطراب المـسلك علـى            
 :فسير ذلك كما يلياإلطالق وهو عامل السلوك العدواني، ويمكن ت

ان السلوك العدواني بما يشمله من مشاجرات واستخدام أدوات حـادة وألفـاظ سـيئة             
وتخريب ممتلكات، فجميع هذه السلوكيات يمكن رصدها والكشف عنها ويبدو أثرها واضـحاً             

  .للعيان، وبالتالي يمكن لألم الدراية بها ومن ثم توجيه األبناء بخصوصها
  

 أبناء األم الجامعية أقل عدواناً من أبنـاء األم المتعلمـة تعليمـاً    أن وتشير النتائج إلى 
 :أساسياً، ويفسر ذلك كما يلي 

تعتبر األم الجامعية أكثر تفهماً لطبيعة مرحلة المراهقة واحتياجات األبناء ، ولديها من             
الم تمـر بـس   " ام النفسي فطال"المستوى المعرفي المرتفع ما يؤهلها لذلك بحيث يجعل عملية          

ويمكن لألم الجامعية كبح جماح الغضب لديها نتيجـة للتغيـرات لـدى أبناءهـا ، حتـى ال          
 جدار الثقة واألمن بينها وبين أبنائها، ومعالجة األمـور          خيتعرضون لأللم النفسي الذي يشر    

 .بروية وتفهم شديد

ي هـذه   وفي المقابل، فإن ميل األبناء إلى االستقالل والشعور بالكيان وتحقيق الذات ف           
المرحلة قد ترى فيه األم ذات التعليم األساسي نوعاً من الرفض لقيم ومعايير اآلبـاء، وقـد                

  .تتخذ ردود فعل مختلفة للعقاب منها العدوان والحرمان، ومنها ما هو سلبي كإهمال األبناء
ومن خالل التعرض للسؤال السابق، وجد أن األم الجامعية أقل إهماالً ألبنائها مـن األم               

وهذه النتيجة تتماشى مع النتيجة الحالية بمعنـى أن اإلهمـال بمـا     . لمتعلمة تعليماً أساسياً  ا
موافقـة نـسبية   تعتبر ب أن يكون أو ال يكون، وكذلك جيتضمنه من عدم توجيه األبناء لما ي    

 للمشاعر الـسلبية لـدى األبنـاء،    ةثاراعلى السلوك الذي يقوم به األبناء أياً كانت نتائجه و    
  .بالضرورة إلى أشكال مختلفة من السلوك غير المرغوب اجتماعياًيؤدي 

ويبدو أن األم الجامعية تأخذ بزمام األمور في ضبط سلوك أبنائها وتوجيههم، ومن ثـم        
يظهر دورها قويا في تنشئة أبنائها، وبالتالي يقل تأثير المنشئين اآلخرين كاإلعالم واألقران             

  .صوروغيرهم، بما في ذلك األداء من ق
إن التعليم الجامعي لألم ال يعني فقط العلم والمعرفة، ولكن ما هو أهـم مـن ذلـك أن                   
النضج النفسي واالنفعالي والعقلي لألم ، ووجود الظروف االجتماعيـة الحاليـة والـسابقة              

وهكذا تعكس األم جـوا مـن       ). الفرض السابق تفسير  سبق الحديث عنها في     (المواتية لذلك   
  مثاليـاً  لـه جـواً     في حياة المراهق، فتشبع بذلك حاجاته النفسية، وتهيئ        الثقة والطمأنينة 

  .ل المسئولية والبت برأيه في األمور ورسم مستقبلهمنها على تحإبوتشجع تلك األم . لنموه
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ويدرك األبناء الشعور باحترام اآلخرين لهم وهو ما يدعوهم إلى أن يكـون سـلوكهم               
. ة و ذلك ما يتعارض مع القيـام بالـسلوك العـدواني           على مستوى هذا االحترام وهذه الثق     

وغالباً ما تكون هذه العوامل والظروف مغايرة بالنسبة لألم ذات التعليم األساسي بحيث تزيد              
  .فرص ظهور السلوك العدواني المختلفة

ومن المعروف أن األسرة أكثر تسامحاً في قبول المخالفات التي يرتكبها الولد الـذكر،               
 أن األم الجامعية أكثر حزماً وضبطاً في هذا المجال بحيث ال تقبل األمور كما هـي    ولكن يبدو 

وعلى عالتها، وتقوم ما تراه غير مناسب من سلوك أبنائهـا أكثـر مـن األم ذات التعلـيم                   
 .األساسي التي تعتبر أكثر تقليدية وإذعاناً للضغوط االجتماعية والثقافية

  
 :لإلجابة عن السؤال الثامن 

إلى عـدم وجـود فـروق بـين األسـوياء           ) ٢٣(ر نتائج الدراسة كما في جدول       تشي
) تـشدد / تـسامح   (، و ) تسلط/ اعتدال  (والمضطربين سلوكياً في إدراكهم ألساليب المعاملة       

 .والدرجة الكلية ألساليب المعاملة الوالدية 

فـي  ) ١٩٨١(ولم تتفق الدراسات التالية مع هذه النتيجة حيث أشارت دراسة متولي             
 أن أمهـات المـرتفعين فـي         إلى مقارنتها بين أعلى وأدنى مجموعتين في مستوى العدوان       

مستوى العدوان تستخدم أساليب التشدد والعقاب، بينما تستخدم أمهات   المنخفـضين فـي               
التـسلط  ) ١٩٩٥(واعتبرت دراسـة فـارنجتون      . مستوى العدوان أسلوب التسامح واإلثابة    

 .جناحالوالدي كأحد مؤشرات ال

 & Loeber   لـوبر  -واتفقت مع الدراسة الحاليـة مـا قـام بـه لـوبر وسـتوثمار      

Stouthamer-Loeber  ) ومن خالل تحليل شامل لدراسات طولية، حيث وجـد أن  ، )١٩٨٦
خصائص األسرة التي كانت بمثابة أقوى المؤشرات لحدوث اضطرابات مسلك وجنـاح فـي              

نقـص التفاعـل بـين الطفـل         اإلشراف الوالدي، نقص  : كانت) متقدمة(فترة عمرية الحقة    
والوالد، والرفض الوالدي، ثم يأتي بعد ذلك المشاكل الزوجية واإلجرام الوالدي، في حين أن              
         الضبط الصارم وصـحة الوالـدين واالنفـصال عـن المنـزل كانـت مؤشـرات ضـعيفة                  

 ).٢٦٥، ١٩٩٤وينر،(

 :هذه النتائج كما يلي الباحثة و تفسر 

 بمـا فـي ذلـك الجانـب         ) تـشدد  /وتسامح(  و ،)تسلط  / اعتدال (نمطي المعاملة   إن  
تسلط، والمتشدد منها وعلى عالتهما، إال أن هناك مطالبة من المجتمع بتقبل سلطة الكبار              مال

  .والخضوع لها والعمل بكل ما يمليه الوالدان على أبنائهم
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دوراً كبيـراً فـي تـشكيل          ومما ال شك فيه أن الثقافة السائدة فـي المجتمـع تلعـب              
شخصية اإلنسان الذي يعيش فيه، وفي تحديد نمطه السلوكي الذي يرتضيه لنفـسه بـشكل               
عام، وبالتالي تؤثر هذه الثقافة تأثيراً مباشراً في سيكولوجية التنشئة االجتماعية التي ترسم             

 ).٧٧، ١٩٨٨عمر، ( اإلطار العام لسلوكيات األفراد بال استثناء إال ما ندر

ويرى األبناء بأم أعينهم معاملة أجدادهم آلبائهم وبنفس الطريقة، ويدرك األبناء هـذا             
األمر على أنه عرف متوارث في إطار تنظيم العالقات االجتماعية، وقد يجد األبناء في ذلـك                

 .السلوى والراحة النفسية، ومن ثم يبدءون في استدخالها والعمل بها

بناء يبررون داخلهم ما يقوم به اآلباء ويرون فيما يفعله          وفي تفسير مكمل لذلك، أن األ     
  .اآلباء مصلحة لهم، حتى لو كان ذلك مخالفاً لرغباتهم 
 نمط مستمر منذ الطفولـة، ويـستمر        وإذا أخذنا بفرضية أن أساليب المعاملة الوالدية      

ألساليب بحيث  بنفس الوتيرة فيما بعد، فإن األبناء مع الوقت استطاعوا أن يتكيفوا مع هذه ا             
لم تعد شيئاً غريباً لديهم، وال تمثل مشكلة بالنسبة لهم، أو أنهم استطاعوا أن يجـدوا مـن                  

 .الحلول ما يخفف من وطأتها

على أي حال، فإن الكثير من المشاعر التي توجه سلوك المراهق في الحاضر وتـؤثر               
ق عن نفسه التي هـي      في شخصيته تمتد إلى الوراء، وهي كذلك وثيقة الصلة بفكرة المراه          

واألهم من ذلـك معرفـة      . وليدة خبرات الطفولة ، والطريقة التي كان يعامل بها من والديه          
 ).٣٠٧،.ت.فهمي،ب(انطباع هذه الخبرات والحوادث في نفس الطفل 

أما إذا كانت الفرضية أن أساليب المعاملة الوالدية  تتغير بتغيـر المرحلـة العمريـة                
ملة المتشدد والمتسلط قد بدأ الظهور فقط في مرحلة المراهقة، وكانت           لألبناء وأن نمط المعا   

، فإن للوالدين رصيداً جيداً  لدى       )معاملة تسامح واعتدال  (المعاملة أفضل في مرحلة الطفولة      
ومن ثم يكون لدى األبناء القـدرة العقليـة   . األبناء وعالقة تتسم بالحب والعطاء مع والديهم 

ة لمراجعة التغيرات لديهم أنفسهم بحيث يمكنهم إعادة ترتيـب أوراقهـم      واالنفعالية، والقابلي 
  .من جديد

مرة أخرى يبدو أن أسلوبي المعاملة السابقين يحمـالن معـاني االهتمـام والرعايـة               
ويعكس ذلك رغبـة الوالـدين فـي أن       . والحرص على األبناء حتى في الطرف السلبي منها       

ك لضمان مستقبل أفضل لهم، وهـو مـا يستـشعره           يسير أبنائهم في االتجاه الصحيح، وذل     
 .األبناء

إن عملية التنشئة االجتماعية هي العملية التي ينشأ عن طريقها عند الطفـل ضـوابط               
داخلية توجه سلوكه وتحدده وتقيده، كمـا تنـشئ عنـده االسـتعداد لمطاوعـة الـضوابط         
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ج أن وجود خـط حيـاة       وتؤكد هذه النتائ   ).٢٠، ١٩٩٠عثمان،(االجتماعية والحساسية لها    
موجه ومحدد، ومتابعة األبناء بخصوص ذلك يجعل األمور أكثر وضـوحاً وتـصبح عمليـة               

 .استدخال المعايير االجتماعية أقوى وأسهل

ولما كانت عملية التنشئة تنطوي على إحباط وتوتر سواء للوالدين أو األبناء، وهو ما              
ولعـل  . لوظيفة الرئيـسية المنوطـة بهـا   يؤثر سلباً على نجاح األسرة االجتماعي في هذه ا 

ميكانيات تخفيف الحبوط تؤدي دوراً مزدوجاً، ذلك أنها تؤثر في نتائج الحبوط عنـد الطفـل              
هذا فضالً عن أن اإلشباعات التي يحققها النجاح في تطبيع الطفـل            . وعند الوالدين أنفسهما  

 ).٧٦، ١٩٩٠عثمان،( الوالدان قهطيياجتماعياً تجعل احتمال العناء امراً 

ومن المحتمل أن اتساع دوائر التفاعل االجتماعي لدى األبناء في سن المراهقة يخفف             
من وطأة أساليب المعاملة السلبية وذلك من خالل العائلة الممتدة واألخـوة، أو الجيـران أو           

 .المدرسة واألقران

يب بنـاء ال يكـون مـصدرها أسـال        ويبدو أن هناك عوامل أخرى تؤثر على سلوك األ        
المعاملة السابقة، ومن هذه العوامل العالقات الزوجية، الـسمات الشخـصية، الـضغوطات             

 .االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ووسائل اإلعالم وغيرها

  
وتشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين األسوياء والمضطربين فـي              

 ). إهمال/حماية(، )عدم اتساق/ اتساق(أسلوبي المعاملة 

) ١٩٩٥(تون  نجواتفقت مع نتائج الدراسة مجموعة من األبحاث، فاعتبرت دراسة فار         
أن معاملة  ) ١٩٨١(أن نقص اإلشراف الوالدي أحد مؤشرات الجناح وأشارت دراسة ياسين           

والدي الجانحين تتصف بنقص اإلشراف وعدم االهتمام، والتذبذب اللين والقـسوة مقارنـة             
إلى وجـود فـروق بـين       ) ١٩٩٢(وأشارت دراسة فريك وآخرون     . بوالدي غير الجانحين  

مضطربي المسلك والعينة الضابطة في بعد عدم االتساق في المعاملـة، ونقـص اإلشـراف               
أن األبناء المضطربين   ) ١٩٨٥(وأكدت دراسة أبو الخير      .الوالدي لصالح مضطربي المسلك   

سواء الموجبـة أو  (يب المعاملة الوالدية سلوكياً يدركون اختالفاً فيما بينهم في استخدام أسال  
 .بينما يدرك األسوياء والديهم متفقون فيما بينهم في استخدام األساليب السابقة) السالبة

من عدم وجود عالقة بـين  ) ١٩٩٢(ولم يتفق مع نتائج الدراسة ما أشار إليه سانبرج     
 .المشاكل السلوكية لألطفال والمعاملة غير المتسقة
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 :سير هذه النتيجة كما يلي ويمكن تف

، وذلك أن   )إهمال/ حماية(،  )عدم اتساق / اتساق(أن هناك تداخل بين أسلوبي المعاملة       
وفي المقابل فإن اإلهمال    . عدم االتساق قد يكون بين إهمال واهتمام، وبين مطالبة وال مباالة          

ومن ناحية أخـرى،    . قد ينطوي على سلوك غير منظم، متذبذب، ال يعير باالً لعواقب األمور           
فإن المعاملة غير المتسقة تعلم األبناء سلوكاً معيناً، ثم ال تلبث أن تخلط األوراق من جديـد،          

 .فيترك هذه السلوك أو يطالب بعكسه

واهتم الباحثون بدراسة العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية غير المتكيفـة وسـلوك             
جريبية عديدة إلى أن األساليب الوالدية غيـر        وقد أشارت دراسات ت   . الطفل المضاد للمجتمع  

إذعان الوالد لرفض الطفـل إطاعـة أوامـره، واالسـتجابات     : المتكيفة تشتمل عمليتان هما  
ويبدو أن خضوع الوالدين لرفض الطفل تنفيذ ما يطلبه اآلباء يعطـي           . الوالدية غير المتسقة  

بن من االلتـزام بـأوامر الوالـدين       الطفل تعزيزاً سلبياً لالستمرار في ذلك وبذلك يتخلص اال        
أما بالنسبة لعدم االتساق الوالدي فهي عملية أكثر تعقيداً ألنها تتـضمن تـسليط                      .المكروهة

.          االنتباه على مطالب والدية مكروهة عندما يعطي االبن لها ردود فعل غير مرغـوب فيهـا               
يـه، فـإن الحـصول علـى                           وعلى افتراض أن عدم االتـساق الوالـدي غيـر مرغـوب ف            

، يمثـل ذلـك تعزيـزاً سـلبياً للطفـل          )ولو كانت مكروهـة (ردود فعل متسقة من الوالدين      
 ).٥٧٥، ١٩٩٢سابنرج وولر، (

ومن ناحية أخرى، فإن اإلهمال ال يعلم األبناء شيئاً سوى أن يتركوا وشأنهم، يفعلوا ما               
وإذا قـام االبـن     . ءمته، وكأن السكوت عالمة الرضـا     يروق لهم عمله بغض النظر عن مال      

ويصاحب ذلك  . المهمل بالسلوك الجيد فال مكافأة له، وإذا قام بالسلوك السيئ فال يعار له باالً             
شعور االبن بأن ال أحد يساعده في حل مشكالته، بل وأنه عبء على األسرة وعـائق أمـام                  

ن عدم وجودك بيننا أفـضل بكثيـر مـن    إ" سعادة وحرية الوالدين، وكأن لسان حالهم يقول      
 يتلقون معاملة غير ثابتة على نفس الرسالة ويـشعرون أن           ن ويحصل األبناء الذي   . "بقائك  

 .كال الوالدين يعاقبانهم ويسقطان عليهم كافة صراعاتهما

ـ ويعكس هذين األسلوبين في معاملة األبناء أثرهما في عدم وضوح ال           ة لمـا هـو   رؤي
ود خالفات زوجية، أو مشاكل عائلية تستنزف طاقات الوالدين بحيـث ال           صواب وخطأ أو وج   

 .يهتمون بأي أمور أخرى، ويعد إلى جانب ذلك موافقة نسبية على السلوك

ذهب فرويد في نظريته إلى أنه كلما كانت عملية التنشئة االجتماعية أكثر احباطـاً              قد  و
سـيرز وأعوانـه أن يفـسروا النتـائج        للطفل الناشئ ازداد عنده الدافع للعدوان وقد حاول         

المتناقضة للدراسات حول العالقة بين االحباط الذي يلقاه الطفل في عملية التنـشئة وقـوة               
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قالوا أنه ال ينبغي لنا أن نتوقع قيام عالقة بسيطة مباشـرة بـين              . الميل إلى العدوان عنده     
      كـان العـدوان يلقـى مـن        االحباط والعدوان، وأن االحباط ال يؤدي إلـى العـدوان إال إذا             

ــدعيم      ــة والت ــن اإلثاب ــيئاً م ــة ش ــشئة االجتماعي ــة التن ــاء عملي ــدين أثن                              الوال
 ).٩٧-٩٥، ١٩٧٧سالمة وعبد الغفار،(

 في المعاملة من أهم الصور المعبرة عن العدوان السلبي حيـث            ين األسلوب ينويعد هذ 
ويخلق . الكتراث باآلخر وعدم االهتمام بحاجاته وإشباع رغباته      مباالة وعدم ا  لاليعبران عن ا  

فهؤالء . هذا العدوان المستفز عدوان مضاد يأخذ أشكاالً أخرى كرد فعل لهذا العدوان السلبي            
األبناء تسيطر على حياتهم الرغبة في االنتقام ومشاعر الغضب واالحباط، ويؤدي ذلك إلـى              

 .عالم والى أسلوب حياة مرضيتكوين مفاهيم وتصورات خاطئة عن ال

على بعض العوامل التي تتصل بطريق      ون  العلماء يتفق  أن   )٣٧٣، ١٩٨٦(جالل  يذكر  و
 :مباشر أو غير مباشر بأسباب االنحراف منها

أن نسبة كبيرة من األحداث المنحرفين تأتي من بيوت هدمتها الخالفات الزوجيـة         •
 .أو الموت أو عدم صالحية الوالدين

 .ة اآلباء لألحداث الجانحين بالقسوة والتذبذب واالهمالتتسم معامل •

 .يتحول أبناء اآلباء السلبيين إلى الجريمة لتأكيد ذكورتهم •

أن نسبة كبيرة من األحداث المنحرفين لم تستطع االستمرار في التعلـيم وتركـت       •
 .المدارس في سن مبكرة

صغي إليهم لمساعدتهم على  وقد يلجأ األبناء وال سيما الذين ال يجدون من يسمعهم أو ي           
حل مشكالتهم التي يعانون منها إلى بعضهم في نطاق جماعة خاصة بهم يكونونها على أمل               
مساعدتهم في إيجاد حلول مناسبة لها، وتخليصهم من المعاناة التي تؤرقهم بـسببها لـذلك               
نجد كل فرد في سن المراهقة يحرص كل الحرص على االنضمام إلى جماعة مـن الرفـاق                 

 ).١٠٢، ١٩٨٨عمر،(تشبع حاجاته التي فشلت األسرة في إشباعها 

مـن االنحرافـات    % ٩٠وفي دراسة وجد أن ضعف التدريب والتأديب كان سبباً فـي            
السلوكية والشك أن الطفل يبني مفهومه عن الصواب والخطأ من األمثلة التي يتلقاهـا مـن           

بياً بين فكرة األطفال عـن الـصواب        ولقد وجدت معامالت ارتباط كبيرة نس      .الكبار الراشدين 
والخطأ وبين أفكار الكبار المحيطين بهم، وكانت أعلى درجات ارتباط بين األطفال واآلبـاء،              
وهكذا يبدو أن الكبار لهم أكبر قدر من التاثير في مفهوم الطفـل عـن الـصواب والخطـأ                   

 ).١٥٧، ١٩٨٥العيسوي،(

 ال يعرف الحـدود بـين الـسلوك القـويم     ان التباين في المعاملة الوالدية يجعل الطفل    
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وفـي ظـل    . ي وسـيلة  أله الوصول إلى هدفه ب     والسلوك الخاطئ، ويعلمه االنتهازية، يزين    
معاملة التجاهل واالهمال ال تتكون لدى الطفل معاني السلوك وال يعرف علـى وجـه الدقـة               

طمأنينـة  وإن الطفل الذي افتقد في محيطـه األسـري إلـى جـو ال          .حدود الصواب والخطأ  
ت والتجاهل واإلساءة، يغلب أن يصبح مراهقاً عنيـداً         عنواالستقرار والحب ولم يلق سوى ال     

       متمرداً، وربما يتعمـد سـوء الـسلوك لكـي يـرد لوالديـه وأسـرته الـصاع صـاعين                    
 ).٤٥٩، ١٩٩٨القريطي،(

له حدوداً كي يتمكن من ضـبط ذاتـه          عضعلى أي حال، كل إنسان بحاجة إلى سلطة ت        
وضبط نزواته، فعملية التنشئة االجتماعية في أحد أبعادها الرئيسة تتلخص في عمـل دائـب    
لضبط النزوات البدائية الجنسية والعدوانية، هذا الضبط يصل إلى نضجه في تكامل النـزوات       
في األنا وسيطرتها عليها والتحكم بإرضائها بأساليب وطرق تحمل االرتياح وال تهدد مصالح             

 ).١٠، ١٩٩٣هيم،إبرا(الشخص 

ورغم ما يساور المراهقين من رغبة عميقة في التخلص من االرتباطات العائلية، فـال              
التمادي في هذا االتجاه، وينبغي التحرر من تنمية هـذا الـضرب مـن              بيجدر السماح لهم      

ولقد دللت الدراسات الحديثة أن ميل المراهقين إلى التهرب مـن المدرسـة             . الشعور لديهم 
، واالتجاه نحو الكذب والسرقة وسوى ذلك من أنواع السلوك المتصف بالجنوح إنمـا              أحياناً

فقاعدة البيت أساسـية    . تعزى إلى انعدام هيمنة األبوين واالفتقار إلى حنانهما وتوجيهاتهما        
. نما هي ضرورة نفسية وبيولوجية فـي آن وأحـد         ا – كما يرى رث سترانك      –على ما يبدو  

ق يتجلى في أنواع شتى، فاعتباره لذاته إنما يترسخ ويتوحـد مـن             وأثر األسرة على المراه   
 ).٢٢٨، ١٩٩٤الجسماني،(خالل االتجاهات اإليجابية التي يبديها أفراد أسرته إزاءه 

 
  

 :لإلجابة على السؤال التاسع
  تعزى الختالف  أساليب المعاملة الوالدية   عدم وجود اختالف في   ) ٢٤(يتضح من جدول    

 .عدد أفراد األسرة

حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ) ١٩٩٢( ثاني آلواتفقت مع هذه النتيجة دراسة 
تغيرات األسرية، ولم تتفق مع هذه مدالة في األسرة كبيرة الحجم وصغيرة الحجم في ال

التي أشارت فيها إلى أن األمهات في األسرة متوسطة الحجم ) ١٩٨٤(النتيجة دراسة سالمة 
وذكرت .  مقارنة باألمهات في األسر الصغيرة أو الكبيرةنأكثر قدرة على ضبط أطفاله

وجود فروق بين أطفال األسر كبيرة الحجم عند مقارنتها لكل من أطفال ) ١٩٨٧(سالمة 
األسر الصغيرة الحجم ومتوسطة الحجم في درجات إدراك األطفال للرفض الوالدي لصالح 
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 .األسر كبيرة الحجم

 :يليهذه النتيجة كما الباحثة و تفسر 

تعيش معظم األسر الفلسطينية في إطار العائلة الممتدة، وعندما تكبر األسرة الجديـدة             
نفسها تنفصل عن األسرة األم، ولكنها في هذا الوقت تستمر عائلة كبيـرة العـدد، ويكـون                 

وإذا كانت  . الوالدان أنفسهما قد اتخذا منحى محدد في معاملة أبنائهم يصعب تغييره فيما بعد            
نووية، فال يزال تأثير األسرة الممتدة عليها سواء كان ذلك اقتصادياً أو اجتماعيـاً أو   األسرة  

وقد يكون للعائلة الممتدة تأثيرها في إيجاد أطـراف          .نفسياً، حتى لو كانت المساكن متباعدة     
أخرى تشارك في عملية تنشئة األبناء و تؤثر بشكل أو بآخر على سير العملية ومن ثم على                 

 . واألبناء أكثر من حجم األسرة بحد ذاتهالوالدين

وتشير اإلحصائيات إلى أن معدل الخصوبة في قطاع غزة من أعلـى المعـدالت فـي                
وترغب معظم األسر الفلسطينية في تكوين أسر كبيرة العدد وتحاول في سـبيل ذلـك                .العالم

ل منها قـصر  قصارى جهدها، وإذا كان هناك تفاوت في عدد أفراد األسرة فذلك لوجود عوام          
 .، مشاكل في اإلنجاب ومشاكل أسرية أو غيرها)زواج حديث نسبياً(فترة الزواج 

وبناء على ما سبق ذكره، فإن وجود جيل من األبناء متقـارب فـي الـسن، ووجـود              
أطراف أخرى في عملية التنشئة وخاصة العائلة الممتـدة، والكثافـة الـسكانية المرتفعـة،          

 اجتماعية متشابكة سواء لآلباء أو األبناء، كـل ذلـك يتـرك             ووجود دوائر تفاعل وعالقات   
 .بصماته في إضعاف أثر عدد أفراد األسرة بالنسبة للمعاملة الوالدية

أنه كلما زاد عدد األطفال في األسرة الوأحدة كلما قلـت فـرص          ) ١٩٧٥(ويذكر روتر   
ا تناقص كم الوقـت     التفاعل واالتصال الحميم بين أي من الوالدين وكل طفل على حدة، وكلم           

وهناك من يقـرر أن معظـم أشـكال    . الذي يمكن أن يقضيه أي األبوين مع أي من أطفالهما 
، وكذلك التسلط وتضارب النظـام      )١٩٨٠هورلك،(اإلهمال والعقاب البدني والتنابذ باأللقاب      

ويـرى  ). ٦٤، ١٩٨٧سـالمة، ( تحدث بشكل كبير في األسرة كبيرة الحجم          )١٩٧٥روتر،(
ن األسر الكبيرة تكون غير منظمة وبها خالفات بين الوالدين والتـي ترجـع إلـى                البعض أ 

التضحيات المالية والشخصية وعدم قدرة اآلباء على إعطاء األبناء حقوق ومميزات مثلمـا             
 .يتمتع بها األطفال اآلخرين

وفي الجانب اآلخر فإن هناك ما يعوض هذه العالقة مع الوالدين سواء كمـاً أو كيفـاً،               
وذلك عندما يزيد عدد أفراد األسرة، ويدخل في هذا اإلطار دور األسـرة الممتـدة، ويتجلـى      
أيضاً دور األخوة في األسرة الوأحدة حيث يتولى الكبار منهم رعاية الصغار ويمارسون دور              

 .الوالدين والتربية معهم
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رنـة بـين    وقد أكدت ذلك ما أجرته مؤسسة كارتر بالواليات المتحدة األمريكية من مقا           
مائة أسرة لدى كل منها طفالن فقط، وبين مائة أسرة أخرى لدى كل منها سـتة أطفـال أو                   

 :أكثر ومن بين االختالفات الهامة ما يلي

تعاني األسرة الكبيرة من ضائقة اقتصادية بشكل من األشكال، إذ أن العـدد الكبيـر مـن                  -
 .ة ال تنتهي وكذلك المطالب الصحيةاألطفال في األسرة يؤدي إلى أن تجد المطالب االقتصادي

مظاهر القلق ال تظهر في األسرة كبيرة العدد إذ األم في األسرة الكبيـرة تـتعلم شـيئين                   -
أن جميع األطفال   : أن كل طفل ينمو بمعدل يتناسب مع قدراته الفردية، وثانياً         : أساسيين، أوالً 

 لما يمر به أطفالها من مظاهر       يمرون بمراحل نمو تكون عادية ومؤقتة، ولذلك فهي ال تقلق         
 .نمو بل تنظر إليها على أنها مرحلية وسوف تنتهي

ال يجد أطفال األسرة كبيرة العدد األمن والطمأنينة في عالقة باألم وحدها، بل إنهم يجـدون         -
هذا األمن والطمأنينة من أشقائهم األطفال الذين يكونون جماعة متعاونة متساندة، واثقة في             

أما في األسرة الصغيرة فاإلحساس باألمن يشتق دائماً من الوالـدين الـذين           . ضبعضها البع 
 .يقومان بكل شيء بالنسبة للطفل

من ناحية التكامل أو اإلتساق األسري ينظر أطفال األسرة كبيرة العدد لألسرة علـى أنهـا                -
فال األسرة  مجموعة متناسقة من األفراد يعمل كل منهم لصالح الجماعة، بينما ينظر إليها أط            

 .صغيرة العدد على أنها مكان إلعداد األفراد الصالحين للمجتمع

من ناحية عالقة اآلباء باألبناء نجد أن العالقة العاطفية وثيقة بينهما في األسـرة صـغيرة         -
 ).١٣٩، ١٩٨٤النجيحي،(العدد أما األسرة كبيرة العدد فالعالقة وثيقة بين الجميع 

هو أكثـر أسـاليب     ) تسلط/ اعتدال( أن أسلوب المعاملة      وجد  الحالي بحثالومن خالل   
المعاملة الوالدية شيوعا، ويدعم ذلك أهمية اإلطار الثقافي العام للمجتمع، ممثالً في العـادات   
والتقاليد والعقيدة والتوجهات السياسية واالجتماعية، ويقلل ذلك من أثر عدد أفراد األسـرة             

 . المتبعة في تنشئة األبناءبالنسبة ألساليب المعاملة الوالدية

ويعد حجم األسرة من المتغيرات ذات الصلة بالمستوى االجتماعي االقتصادي األسري،           
ـ ومن المرجح عملياً أن وجود الوالدين وعدد معقـول مـن األبنـاء يتناسـب وإمكاناته                ا م

لمالئـم  االقتصادية واستعداداتهما النفسية واالجتماعية، يعد من أهم شروط المناخ األسري ا          
على أي حال فإن عينة الدراسـة        ).٤٦٦،  ١٩٩٨القريطي،(لنمو هؤالء األبناء نمواً سليماً      

جميعها من مدارس حكومية فقط، وفي منطقة جغرافية محدودة، وقد ال يكون هناك اختالفات              
طبقية لدى العينة كما هو الحال في دراسات أخرى، ومع ذلك أو على افتراض وجـود هـذه         

 فاندماج أفراد المجتمع في وسط اجتماعي وأحد بغض النظر عن حجـم األسـرة          االختالفات،
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 .يجعل أساليب المعاملة الوالدية متشابهة

وقد تعني هذه النتيجة أن هناك عوامل أخرى تؤثر في أساليب المعاملة الوالدية المتبعة        
والجنس، والنضج، كالسن،  (في تنشئة األبناء أكثر من حجم األسرة، ومنها ما يتعلق باألبناء            

ومنها ما يتعلق باآلبـاء أنفـسهم        ).، وغيرها …الوالء لجماعة األقران، التحصيل الدراسي،    
كـذلك مـن    ).وغيرها.. عمر األب و األم، خصائصهما الشخصية، المشاكل الزوجية، العمل     (

  .المحتمل أن الوضع السياسي االقتصادي له تأثيره على أساليب التنشئة الوالدية
  

 :ة على السؤال العاشرلإلجاب
عدم وجود فروق في عدد أفراد األسرة بالنسبة لمعظم عوامـل           ) ٢٥(يالحظ من جدول    

السلوك العدواني، عدم االلتزام االجتماعي، عدم االلتزام       : اضطراب المسلك وهذه العوامل هي    
 .سلكمالمدرسي، التسيب الخلقي، والدرجة الكلية لالضطراب ال

         الة إحصائياً في التفاعل في عـدد أفـراد األسـرة للفئتـين             كما يالحظ وجود فروق د    
) ٥-٣( فرد بالنسبة لعامل العدوان التفاعلي والفرق لـصالح الفئـة           ) ١١-٩( و   ،)٥-٣(

 .أفراد

وقد اتفقت نتائج هذه الفرض جزئياً مع نتائج بعض الدراسات، ومنها دراسة كل مـن                
، التي أشارت إلى عدم وجود فروق       )١٩٩٩ ( و محيسن  ،)١٩٩٥(، الفنجري   )١٩٨٣(منير  

عمت هذه النتيجة دراسة العتيـق   دو. دالة في السلوك العدواني تبعاً للفروق في حجم األسرة        
 .من وجود عالقة بين عدد األوالد واحتمالية السلوك العنيف) ١٩٩٤(وعبد المنعم 

ؤشـرات  إلى أن كبر حجم األسرة يعتبـر أهـم م         ) ١٩٩٥(وخلصت دراسة فارنجتون    
أن نسبة كبيرة من الجانحين مقابل غير الجـانحين  ) ١٩٨٨( ووجد كلوفين وآخرون   ،الجناح

 واعتبرت العينة العدوانية فـي      .من الذكور يأتون من بيوت عدد أفرادها ستة أطفال أو أكثر          
أن أحد دوافع العدوان هو كثرة عدد أفراد األسرة، في حين لم تذكر             ) ١٩٩٥(دراسة مرجان   

 .ينة العاديةذلك الع

إلى وجود عالقة بين زيادة عدد أفراد األسرة وسـمة        ) ١٩٨٩(وأشارت دراسة سالمة    
حيث وجد عالقة بـين كبـر حجـم         ) ١٩٩٥( ودعمت هذه النتيجة دراسة الديب       .العدوانية

  .األسرة وزيادة العدوانية
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ضـطراب  ويمكن تفسير عدم وجود فروق في عدد أفراد األسرة بالنسبة لمعظم عوامل ا   
  : كما يليالمسلك
 عوامل أخرى أكثر تأثيراً في اضطراب المسلك مثل ثقافة المجتمع، العالقـات     إن هناك  

الزوجية، والمشاكل االجتماعية، سمات الشخصية للوالدين، سمات الشخصية لألبناء والدور          
امـل  االجتماعي المنوط بهم، ارتباطهم بجماعة األقران، مستواهم التحصيلي الدراسـي، عو          

 .سياسية مختلفة -اقتصادية -اجتماعية

وقد يكون ذلك لتأثير العائلة الممتدة، أو ارتفاع معدل الخصوبة والكثافـة الـسكانية،              
بحيث يتواجد األبناء منذ طفولتهم في إطار عالقات اجتماعية متشبعة وكثيرة وهو ما يقلـل               

 الرجوع على تفسير نتائج     ويمكن(أثر حجم األسرة في إيجاد أو خلو السلوك من اإلضطراب           
 ).السؤال السابق لمزيد من التفاصيل

أفراد أكثر عدواناً تفاعليـاً  ) ٥-٣(وتشير النتائج أيضاً إلى أن األسر التي عدد أفرادها    
 :فرد ويمكن تفسير ذلك كما يلي) ١١-٩(من األسر ذات العدد 

متقاربـة وصـغار،    عندما يقل عدد أفراد األسرة، فقد يكون األبناء في فترة عمريـة             
وفي وجود  . وخاصة في ظل معدل خصوبة مرتفع جداً، ويزيد ذلك من التفاعالت بين األبناء            

نقص الخبرة لديهم، يزيد العدوان التفاعلي المبرر بينهم في محاوالتهم للتجريـب ووضـع               
 .حدود ألنفسهم وعالقتهم باآلخرين

ن تكون المراحل العمرية لألبناء     أما عندما يكون عدد أفراد األسرة كبير فمن المحتمل أ         
متباينة، وهو ما يجعل ويمهد لوجود عدة أطراف لفض النزاعات بين األبنـاء مـن خـالل                 

 . كيف تحل المشاكل بطريقة مالئمة البعضاألشقاء، وتعليمهم لبعضهم

إن األبناء في األسر كبيرة العدد يجدون األمن والطمأنينة من اخوتهم الـذين يكونـون              
ويبـدو  . في األسر الصغيرة دائماً من الوالدين. اندة بينما يشتق اإلحساس باألمنجماعة متس 

خوة أقدر على أداء هذه المهمة، أو أن اآلباء في األسر الصغيرة أعيـتهم الطموحـات         إلأن ا 
 .والعقبات وليس لديهم الخبرة الالزمة لمواجهة هموم الحياة ومتطلباتها

ناء يعني مزيداً من الـضغوطات واألعبـاء علـى    وهناك من يرى أن عدد كبير من األب 
األوالد تربـي  " الوالدين واألبناء على حد سواء، ولكن يمكن أن يصح المثل الـشعبي بـأن               

، بمعنى أن األبناء الكبار يساعدون في رعاية شئون األخوة األصغر، ويخفـف ذلـك             "بعضها
 .من األعباء الوالدية

أفراد هم الكبار في األسرة     ) ٥-٣(ر ذات الفئة    ومن المحتمل أن يكون األبناء في األس      
الناشئة، واخوتهم أصغر منهم سنا، مما يزيد احتمال حدوث العدوان بينهم وتكـون فـرص               
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المشاجرات كبيرة بينهم في غياب األخوة الكبار وفي أول فـرص خـروج هـؤالء األبنـاء                 
ع اآلخـرين، ويـشعر     للمجتمع وخصوصاً المدرسة يبدأ األبناء بنفس أسلوب حل المشاكل م         

األبناء في األسر الصغيرة بعدم وجود المساندة فيلجأون إلى ردود فعل قويـة لمـن يحـاول       
على بقية األوالد ويستطيعوا حماية أنفسهم أما األسر كبيـرة       "يربوا هيبة "المساس بهم حتى    

 المـساعدة  العدد فغالباً ما يكون لديهم أخوة أكبر منهم سناً بحيث يستطيعوا أن يقدموا لهـم          
وأن يعتمدوا عليهم في بعض األمور، ومن ثم تقل حاجتهم إلى مثل هذا العدوان عند تفاعلهم                

 .مع اآلخرين لشعورهم باألمان والكفاية

وقد يكون لطبيعة المرحلة العمرية لآلباء أنفسهم في األسر صغيرة العـدد وتجـربتهم              
، اعلي لدى األبناء في األسـر الـصغيرة       الجديدة في تنشئة األبناء أثر في زيادة العدوان التف        

وذلك أن هؤالء اآلباء من المحتمل أن تكون طباعهم أكثر حدة وصـرامة، وتخـوفهم علـى          
األبناء يجعل لديهم إصراراً كبيراً على منع أي اعتداء على أبنائهم، وذلـك بتلقـين األبنـاء               

وتقـدمهم فـي الـسن      كيفية الرد المناسب على من يحاول المساس بهم، ومع خبرة اآلباء            
يرتبط ذلك بزيادة عدد األبناء، وتصبح االتجاهات أكثر مرونة وتفهماً ويزيـد مـن الـشعور      

 .باألمن والراحة

إلى أن هناك مشاكل في نظام األسـرة تـرتبط          ) ١٣٣،  ٢٠٠٠(ويشير بروسنان وكار    
الصراع الوالدي والعنف، مستوى عـال مـن ضـغوطات          : باستمرار بمشاكل السلوك وهي     

لحياة، مستويات متدنية من الدعم االجتماعي ومشاكل التكيف النفسي للوالدين مثل االكتئاب            ا
 .واإلدمان

وعليه فإن دور عامل السن ومن ثم الخبرة هام بهذا الصدد، وقد يحاول كال الوالـدين                
التنازل قليالً عن طموحاته وتوقعاته من الطرف اآلخر من أجل طرف ثالـث وهـم األبنـاء                 

ندما يزيد عدد األبناء وتزيد فترة زواجهما بما فيها مـن مـشاركة فـي أفـراح                 وخاصة ع 
 .وأحزان، ويصبح لديهم من التكيف ما يلقي بظالله على األبناء

إن معظم الدراسات السابقة التي اهتمت بدراسة حجم األسرة وأثره على العدوان كانت             
احمـة واالحتكـاك، كمـا أن هـذه       في مرحلة الطفولة التي تتسم في العادة بالمنافسة والمز        

الدراسات أجريت في بيئات مختلفة عن المجتمع الفلسطيني، حيث يرتبط في تلك المجتمعات             
زيادة حجم األسرة بانخفاض مستوى المعيشة وسوء السكن والصعوبات االقتصادية ولكـن            

نظر عن  األمر ليس كذلك في المجتمع الفلسطيني الذي يتسم بارتفاع نسبة الخصوبة بغض ال            
وقد يخفف ذلك من عبء زيادة       .المستوى االقتصادي والتباهي بإنجاب أكبر عدد من األبناء       

 .عدد أفراد األسرة ما يراه اآلباء من تحقيق أهدافهم في اإلنجاب والتفاخر بكثرة األبناء
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أن الحجم الكبير لألسرة يعد أحد تلك العوامل المساعدة         ) ١٢٧، ٢٠٠٠(ويذكر كازدين   
ث االضطراب السلوكي، ومع ذلك فإن أهمية حجم األسرة كمؤشر منبئ باالضطراب            على حدو 

 .السلوكي يتوقف على تفاعله مع دخل األسرة أو تأثره بذلك

وإذا أخذنا بصحة الجزء األخير من هذا القول فإن األسرة كبيرة العدد من المحتمـل أن        
لدخل في األسرة أكثر من األسرة    خوة الكبار بحيث يكون هناك أكثر من مصدر ل        اإليكون منها   

 وهو ما يزيد احتمـال الـصراعات   ،قليلة العدد والتي غالباً ما يكون أبناءها من صغار السن 
 .ليخرج في أول فرصة للتنفيس عنه من خالل العداون التفاعلي
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  التوصيات 
اب في ضوء النتائج السابقة تقترح الباحثة لتحسين المعاملة الوالدية والحـد مـن اضـطر              

  :السلوك لدى طلبة المرحلة اإلعدادية ما يلي
عقد ندوات ومحاضرات لآلباء واألمهات وكذلك المدرسين، وتزويدهم بالمعلومات الالزمـة       -

  . لمعاملة الطلبة المضطربين، وكيفية التعرف على الحاجات المحيطة لديهم ومحاولة اشباعها
دام أساليب التقريع والنبـذ واالهمـال       توجيه اآلباء والمعلمين بضرورة االبتعاد عن استخ      -

والتناقض في المعاملة لما لها من آثار سلبية في تكوين مفهوم سـلبي للـذات واآلخـرين،            
 . والذي يترتب عليه مظاهر االضطراب السلوكي المختلفة

ضرورة شعور األبناء بتقبل اآلباء لهم وكذلك المدرسين ومشاركتهم في نواحي األنـشطة             -
جيههم، وتعزيز السلوك اإليجابي لديهم بما يسهم في تنمية شخصيتهم وثقـتهم            المختلفة وتو 

 . بأنفسهم

توعية األبناء الطالب بخصوص مرحلة المراهقة، وما يصاحبها من تغيرات، كذلك زيـادة             -
 . الوعي االجتماعي والثقافي والسياسي الذي لديهم وهو ما يزيد من تحملهم للمسؤولية

ة بالجوانب االنفاعلية واالجتماعية للطلبة، وعدم االقتـصار علـى          ضرورة اهتمام المدرس  -
الجانب المعرفي التحصيلي فقط، وضرورة العمل على اكساب الطلبة القدرات التي توسع أفق             

 . الطالب

أهمية وجود قيادة طيبة في المنزل والمدرسة يتوحد الطالب معها ألن عملية التوحيد أهـم               -
واألوامر، كما أن شخصية اآلباء والمدرسين تعد غاية في األهمية          بكثير من التعليم والنصح     

 . بالنسبة للصحة النفسية للطالب واألبناء

إدخال بعض البرامج التوجيهية فيما يتصل باألبناء والطالب في هذه السن إزاء المـستقبل              -
سـري  الدراسي والمهني وتوفير أجهزة التوجيه التعليمي والتوجيه المهنـي والتوجيـه األ           

 . والعمل على نشر الثقافة النفسية في مدارسنا

تشجيع العاملين في مجال الصحة النفسية بإعداد بعـض البـرامج العالجيـة والوقائيـة               -
 . للتخفيف من حدة االضطراب السلوكي وتحسين معاملة اآلباء لألبناء ومن ثم العالقة بينهما

المراكز النفسية العالجيـة والوقائيـة      ضرورة التعاون بين وزارة التربية والتعليم وبعض        -
لتقديم العون والمساعدة للحاالت التي تعاني من االضطراب السلوكي ومـا يـصاحبه مـن               

 . مشاكل نفسية واجتماعية

العمل على توسيع دور االخصائي االجتماعي والنفسي في عملية توجيه وإرشـاد الطلبـة،      -
 . ة مساعدتهموالتعرف على فئة الطلبة مضطربي المسلك ومحاول
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ضرورة تأهيل االخصائيين االجتماعيين والنفـسيين السـتخدام االختبـارات والمقـاييس            -
النفسية، وتزويد المدارس بهذه االختبارات من أجل المساعدة فـي الكـشف عـن الطلبـة                

 . المضطربين سلوكياً ونفسياً، والذين تساء معاملتهم

ن والنفسيين، على بعض األسـاليب التـي   عقد ورشات عمل لتدريب االخصائيين االجتماعي -
تساهم في تحسين أساليب معاملة الوالدين والمدرسين للطـالب، الحـد مـن االضـطرابات               

 . السلوكية والنفسية

أهمية إقامة جهاز خاص بكل مديرية من مديريات التربية والتعليم يختص بتقديم البـرامج              -
 . كية والنفسية لدى الطلبةالعالجية والوقائية لالضطرابات والمشكالت السلو

ضرورة  إقرارة وزارة التربية والتعليم مساقاً دراسياً يعالج بعـض القـضايا االجتماعيـة           -
 . كالعنف والعدوان، وبعض المشكالت السلوكية واالضطرابات النفسية

عقد بعض البرامج التلفزيونية وتوجيه االهتمام لـبعض القـضايا والمـشكالت النفـسية              -
التي تهم األفراد في المرحلة اإلعدادية والحد مـن عـرض ومـشاهدة البـرامج        والسلوكية  

 . التلفزيونية التي تعرض أفالم العنف والعدوان والجنس ومراقبة ما يعرض من برامج

 . أهمية وجود سلطة ضابطة في األسرة والمجتمع تتسم بالثبات والحزم والعدل -

 . هات التي تدعو إلى التسامح واإلخاء والتعاونزيادة الوعي الديني وتدعيم القيم واالتجا-

توعية الفرد بحقوقه ووجباته، وتوضيح الحد الفاصل بين تأكيد الـذات وانتهـاك حقـوق               -
 . اآلخرين

 .أهمية العالقة بين المنزل والمدرسة، والتعاون بين الجهتين لحل مشكالت الطلبة -
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  بحوث مقترحة 
  : بحث توصي الباحثة بالدراسات التاليةمن خالل النتائج التي أسفر عنها ال

  . إساءة معاملة األبناء وعالقتها باضطراب المسلك-
دراسـة  ( أثر برنامج مقترح لتدريب الوالدين في خفـض مـستوى اضـطراب المـسلك               -

 ).تجريبية
 . أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها اضطراب المسلك لدى طالب المرحلة اإلبتدائية-

 . ملة الوالدية وعالقتها باضطراب المسلك لدى طالب المرحلة الثانويةأساليب المعا-

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واضطراب المسلك لدى مرتفعي ومنخفضي التحصيل           -
 . الدراسي

 . العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واضطراب المسلك لدى أبناء األسرى وغير األسرى-

 .  اب المسلك وبعض المتغيراتالعالقة بين اضطر-

 . أثر برنامج مقترح لتدريب الطالب في خفض مستوى اضطراب المسلك-

دراسة تتبعية لمجموعة من األفراد منذ ودالتهم وفي فترات عمرية مختلفة لتحديد العوامل             -
 . المساعدة على حدوث اضطراب المسلك

 . اضطراب المسلك وعالقته بالتوافق الزواجي لآلباء-

 . أثر التوافق النفسي لآلباء على التوافق النفسي لألبناء-

 . أثر الوعي الديني والخلقي في خفض مستوى اضطراب المسلك-

 . العالقة بين اضطراب المسلك والتوافق النفسي لدى الطالب -

 . تصميم مقياس أساليب المعاملة الوالدية خاص بالبيئة الفلسطينية-

 . اص بالمدرسين والوالدينتصميم مقياس اضطراب مسلك خ-

مدى التطابق بين اآلباء واألبناء والمدرسين بخصوص مظاهر اضـطراب المـسلك لـدى              -
 . األبناء 
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  ملخص الدراسة

  
  

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واضطراب المـسلك        هدفت الدراسة الى معرفة     
ة ما تتبنا به كـل مـن هـذه          معرف ثم الى ، بمدارس قطاع غزة   لدى طالب المرحلة اإلعدادية   

  .المتغيرات في تفسير اختالف عدد أفراد األسرة، واختالف مستوى تعليم كل من األب واألم
تي غـزة   ي تم العمل مع معظم مدارس المرحلة اإلعدادية الحكومية للذكور بمدير          قدو

اديـة  وقد تم أخذ عينة قصدية من طالب المرحلة اإلعد        . والشمال التعليميتين في قطاع غزة    
طالباً، وعينة عشوائية منتظمة مـن الطـالب األسـوياء     ) ١٦٧(مضطربي المسلك وعددهم    

 بحيث يتم أخذ عدد مساو من الطالب األسوياء والمـضطربين مـن             ،طالب) ١٧٠(وعددهم  
بشكل أساسـي   ي  و قام بتحديد هؤالء الطالب المرشد المدرس      . حدانفس الصف الدراسي الو   

عدا مدرسة وأحدة تم االستعانة بتحديد الطالب من خـالل           ( ومجموعة  من المدرسين أيضاً    
  ).المدرسين والناظر لعدم وجود مرشد مدرسي

عينة أكثر دقة، تم تطبيق أدوات الدراسة على عينة البحث فـي  الوحتى يكون تحديد         
 و  صـدقها ، وذلك بعد التأكد مـن       ٢٠٠١\٢٠٠٠نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي       

 ويقيس  إعداد الباحثة  -مسلكالمقياس اضطراب   : ما واستخدمت الباحثة أداتين وه    .ثباتها
ب يالعدوان التفـاعلي، التـس    ،  االلتزام االجتماعي عدم   ، السلوك العدواني  :العوامل التالية 

إعداد فاروق جبريل    -ومقياس أساليب المعاملة الوالدية    .عدم االلتزام المدرسي  والخلقي،  
، )عــدم اتــساق/اتــساق(، )تــشدد/تــسامح (:ليب التاليــة، ويقــيس األســا)١٩٨٩(
تفريغ البيانات ومعالجتها إحصائياً عـن طريـق   تم  ثم  ). إهمال/حماية  (،)تسلط/اعتدال(و

 المـنهج الوصـفي   اسـتخدام ب و  SPSSالحاسوب وبواسطة برنامج الرزم اإلحـصائية 
النسبة : ، وهي  عدة أساليب إحصائية تتناسب مع فروض الدراسة       اإلرتباطي، وعن طريق  

  .، وتحليل التباين األحادي T-test" ت"المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون، اختبار
  :وقد أسفرت نتائج البحث عما يلي      

يليـه أسـلوب    ) تسلط/اعتدال(إن أكثر أساليب المعاملة الوالدية شيوعاً هو أسلوب          -١
  ).إهمال/حماية(، وأخيراً أسلوب )عدم اتساق/اتساق(، ثم أسلوب )تشدد/تسامح(

ب الخلقي،  يإن أكثر مظاهر اضطراب المسلك شيوعاً هو العدوان التفاعلي، يليه التس           -٢
  .االلتزام االجتماعيعدم ثم عدم االلتزام المدرسي، يليه السلوك العدواني،وأخيراً 
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، )تـشدد /تـسامح (توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين أساليب المعاملة الوالديـة            -٣
 كـذلك   .، وبين جميع مظاهر اضطراب المـسلك      )إهمال/حماية(،)اقعدم اتس /اتساق(

عامل العدوان  و) تسلط/اعتدال(توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا بين أسلوب المعاملة         
) تسلط/اعتدال(التفاعلي فقط، بينما ال توجد عالقة دالة إحصائياً بين أسلوب المعاملة            

  .اضطراب المسلكوباقي  عوامل 
الة إحصائياً في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء تعـزى           ال توجد فروق د    -٤

  .لمستوى تعليم األب
  .ال توجد فروق دالة إحصائيا في مظاهر اضطراب المسلك تعزى لمستوى تعليم األب -٥
بين األمهـات   ) إهمال/حماية(توجد فروق دالة إحصائيا في أسلوب المعاملة الوالدية          -٦

واألمهـات المتعلمـات   ) تعلـيم أساسـي  (بتدائي واإلعدادي المتعلمات للمستويين اال  
 نيعاملأي أنهن    (للمستوى الجامعي، وذلك مصالح األمهات المتعلمات تعليماً أساسياً       

بينما ال توجد فروق دالة إحصائيا في       ). أبناءهن بإهمال أكثر بين األمهات الجامعيات     
  .عليم األم مستوى تالختالف أساليب المعاملة الوالدية تعزىباقي

توجد فروق دالة إحصائيا في عامل السلوك العدواني بين األمهات المتعلمات تعليمـاً              -٧
أي . ( أساسياً واألمهات الجامعيات، وذلك لصالح األمهات المتعلمات تعليماً أساسـياً         

 يزيد لدى أبنائهم السلوك العدواني أكثـر مـن          أن األمهات المتعلمات تعليماً أساسياً    
ي مظاهر اضطراب   اقفي حين ال توجد فروق دالة إحصائياً في ب        ). امعياتاألمهات الج 

  . مستوى تعليم األم الختالفالمسلك تعزى
توجد فروق دالة إحصائيا بين أفراد العينة األسوياء  ومضطربي المـسلك بالنـسبة               -٨

بينما ال توجد   ) إهمال/حماية(، و )عدم اتساق /اتساق(ألساليب المعاملة الوالدية التالية   
العينة األسوياء والمضطربين في إدراكهـم ألسـاليب        إحصائياً بين أفراد    فروق دالة   

  ).تشدد/تسامح(،و)تسلط/اعتدال: (المعاملة الوالدية التالية
ال توجد فروق دالة إحصائيا في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء تعـزى               -٩

  .لمتغير  عدد أفراد األسرة
ا في عامل العدوان التفاعلي بين عـدد أفـراد األسـرة    توجد فروق دالة إحصائي  -١٠

) ٥-٣(فرد، وذلك لصالح فئة عدد أفـراد األسـرة          )١١-٩(أفراد وفئة   ) ٥-٣(فئة
أكثر منـه لـدى   الصغيرة العدوان التفاعلي يزيد لدى األبناء في األسر       أن   أي   .أفراد

ـ  في حين ال توجد فروق دالة إحصائياً فـي        . الكبيرةاألبناء في األسر     قي مظـاهر  ا ب
  .  عدد أفراد األسرةالختالفاضطراب المسلك  تعزى 
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  المراجع المصادر و
  المراجع العربية: أوال
  ةالمراجع األجنبية المترجم: ثانيا
  المراجع األجنبية: ثالثا
  المالحق: رابعا
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   القرآن الكريم-

  :المراجع العربية : أوال 
رسـالة  صورة السلطة الوالديـة لـدى المـراهقين،         ) . ١٩٩٣(محمود   إبراهيم، زينب    -

  . ، كلية اآلداب، جامعة عين شمسغير منشورة ماجستير
                "دراسـات عربيـة وعالميـة     "علـم الـنفس االجتمـاعي       ). ١٩٨٤( أبو النيل، محمود     -
  . دار الشعب: القاهرة ). الجزء الثاني(
ات الشخصية المميزة لألحـداث الجـانحين عـن أقـرانهم     سم). ٢٠٠٠( أبو خاطر، نافذ  -

، الجامعـة   رسالة ماجستير غيـر منـشورة، كليـة التربيـة         األسوياء في محافظات غزة،     
  . اإلسالمية

دراسة لبعض العوامل المؤثرة على الـدافع لالنجـاز لـدى           ). ١٩٩٨( أبو شعبان، إيمان     -
، كلية التربية، جامعة األزهـر  ر منشورة غيرسالة ماجستيرطالبات الجامعة اإلسالمية بغزة،    

  . بغزة
سوء معاملة الطفل وعالقتهـا بـبعض االضـطرابات      ).١٩٩٨(إيمان محمد  أبو ضيف،    -

هاج، و، كلية التربية بـس     غير منشورة  رسالة دكتوراه  ،"دراسة تشخيصية عالجية  "السلوكية  
 .جامعة جنوب الوادي

رابات السيكوسوماتية بالشخصية والتنشئة    عالقة االضط ). ١٩٨٩( أبو طيرة، منى حسين      -
، كلية األداب، جامعـة عـين        غير منشورة  رسالة دكتوراه   ،االجتماعية لدى طالب الجامعة   

 . شمس

: التغير في تصورات األبناء ألساليب الرعاية الوالدية      ). ١٩٩٧( أبو عليا، محمد مصطفى      -
  .٣٥٢ – ٣٤١العدد  الثاني، ، ٢٤، مج ، مجلة دراسات العلوم التربويةدراسة مستعرضة

العالقة بين االتجاهات التعصبية وأساليب المعاملة الوالديـة        ). ١٩٩٩( أبو غالي، عطاف     -
كلية التربية، جامعـة    ،   رسالة ماجستير غير منشورة    كما يدركها األبناء لدى طلبة الجامعة،     

  . األزهر بغزة
 المدارس االبتدائية الحكوميـة     المشكالت السلوكية لتالميذ  ). ١٩٩٦( أبو مصطفى، نظمي     -

المؤتمر الدولي الثالث لإلرشاد النفـسي      في محافظة غزة كما يدركها المعلمون والمعلمات،        
  .، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عين شمسفي عالم متغير

بناء قائمة المشكالت السلوكية لـدى األطفـال فـي البيئـة            ). ١٩٩٣( أبو ناهية، صالح     -
  .٣٥- ٧، العدد األول، مجلة التقويم والقياس النفسي والتربوي، غزةالفلسطينية بقطاع 

  . األهلية للنشر والتوزيع: بيروت. عالم االضطرابات السلوكية). ١٩٧٧( أسعد، ميخائيل -
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دار : بيـروت   ). الطبعة الثانيـة   (مشكالت الطفولة والمراهقين  ). ١٩٩٨( أسعد، ميخائيل    -
  .الجيل

دراسة ميدانية مقارنـة عـن      : االتجاهات الوالدية في التنشئة     ). ١٩٨٩( آغا، كاظم ولي     -
، دراسات مدى إدراك المراهقين في الجمهورية العربية السورية ألساليب معاملة والديهم لهم          

  .١٥٢ -١٣٢ ، العددالثامن عشر ، ٤،  مج تربوية 
اه نحـو    دراسة الفرق بين الجنسين في االتج     ).١٩٨٧(األسطل ، يعقوب محمد إسماعيل       -

أساليب التنشئة االجتماعية كما يدركها األبناء وعالقتها بالشخصية لـدى طـالب الجامعـة              
  .، كلية اآلداب، جامعة عين شمسرسالة ماجستير غير منشورة  ،بقطاع غزة

  . مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. علم النفس االجتماعي). ١٩٨٥(  األشول، عادل عز الدين -

). الطبعـة الثانيـة    (عناصره، مناهجه، أدواته  : البحث التربوي ). ١٩٩٧( اآلغا، إحسان    -
  . مطبعة المقداد: غزة

تقديم برامج الخدمة االجتماعيـة المدرسـية مـع الطـالب           ). ١٩٩٧( البنا، صفاء أحمد     -
، كليـة الخدمـة االجتماعيـة، جامعـة         رسالة ماجستير غير منشورة   ،  المعرضين لالنحراف 

  . القاهرة
العالقة بين إدراك الجو اُألسـري وبعـض سـمات          ). ١٩٩٢(هناء محمد جبر     آل ثاني،    -

 ، غير منشورة  رسالة ماجستير ،  الشخصية لدى عينة من طالبات المرحلة الثانوية بدولة قطر        
 .كلية البنات، جامعة عين شمس

أساليب التنشئة االجتماعيـة كمـا تـدركها        ). ١٩٩٣( البوهي ، فاروق والمطوع، محمد       -
  . ٢٢٧ – ١٨٣، العدد الرابع، مجلة التربية والتنميةدراسة ميدانية، : البحرينيات األمهات 

 سيكلوجية الطفولة والمراهقـة وحقائقهمـا األساسـية       ). ١٩٩٤( الجسماني، عبد العلي     -
  .الدار العربية للعلوم: بيروت). الطبعة األولى(
الطبعة  (في حياتنا اليومية  علم النفس   : الموسوعة النفسية ). ١٩٩٥( الحفني، عبد المنعم     -

 . مكتبة مدبولي: القاهرة). األولى
األمراض النفسية والعقليـة واالضـطرابات   ). ١٩٩٧(كمال،  الخليدي، عبد المجيد ووهبي   -

  .دار الفكر العربي: بيروت. السلوكية عند األطفال
الت الفروق بين المـراهقين الكـويتيين ذوي المـشك        ). ١٩٩٨( الخليفي، إبراهيم محمد     -

السلوكية والمراهقين العاديين من حيث خبرة الضغوط النفسية في مرحلة الطفولـة أثنـاء              
  .١١٨ -٦٥ العدد الثامن، ، مجلة اإلرشاد النفسي،العدوان العراقي

المشكالت السلوكية لدى أطفـال المدرسـة االبتدائيـة    ). ١٩٩٤( الخليفي، سبيكة يوسف     -
  . ٥٠- ١١، العدد السادس، ة بجامعة قطر، مجلة مركز البحوث التربويبدولة قطر
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دراسة تحليلية لبعض االضطرابات السلوكية وعالقتها بتقبـل        ). ١٩٨٨( الجنادي، مديحة    -
  . ١٠٥ – ١٠٢، ، مجلة علم النفسالذات وبعض المتغيرات الشخصية لدى المراهقين

صية الدفء الوالدي وعالقته ببعض خصائص الشخ     ). ١٩٩٦(يوسف علي فهد     الرجيب،   -
 رسـالة  ، دراسة حـضارية مقارنـة  :واإلبداع لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية بمصر والكويت   

 .، كلية اآلداب، جامعة المنيا غير منشورةدكتوراه

األمراض النفسية والمشكالت السلوكية والدراسية عند األطفـال       ). ١٩٩٤( الزغبي، أحمد    -
  . دار الحكمة اليمانية: صنعاء. )الطبعة األولى(
استخدام الجماعة الصغيرة في تعـديل أسـاليب التنـشئة          ). ١٩٩١(نادية سليم    الزيني،   -

المؤتمر الـسنوي   ،   االجتماعية للوالدين وأثر ذلك في تخفيف حدة السلوك العدواني لألبناء         
 ".المجلد األول"، الرابع

سـرة  انتقال أثر التعلم في التنـشئة الوالديـة وحجـم األ          ).  ١٩٩٥(الديب، محمد علي     -
وعالقته باكتساب سلوكي الثقة المتبادلة والعدوانية كـسلوكيات متعلمـة لـدى المـصريين       

-٧١  العدد الثـاني عـشر،  ،المجلة المصرية للدراسات النفسية  ،دراسة مقارنة / والعمانيين
١٠١.   

دراسة سلوك العنف لدى طـالب وطالبـات المرحلـة          ). ١٩٩٨(  السحيمي، أحمد فهمي     -
، رسالة ماجستير غيـر     بعض المتغيرات النفسية واالجتماعية داخل األسرة     الثانويةفي ضوء   

  . منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس
أشكال التفاعل األسري والسلوك العدواني لـدى طلبـة   ).  ١٩٩٤(السلطي ، نادية سميح   -

 التابعة لوكالة الغـوث     الصفين السابع والثامن األساسيين في مدارس محافظة عمان الكبرى        
  .٢٩٦ ، العدد الثاني،   ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة األردنية،الدولية

  .دار المعارف:  القاهرة .األسرة وإبداع األبناء). ١٩٨٠(السيد، عبد الحليم محمود -
الطبعة (ة  من الطفولة إلى الشيخوخ   :  األسس النفسية للنمو     ).١٩٧٥( السيد، فؤاد البهي     -

  . دار الفكر العربي: القاهرة). الرابعة
دار الفكر  : القاهرة). الطبعة الثانية  (علم النفس االجتماعي  ). ١٩٨١( السيد ، فؤاد البهي      -

 .العربي

العالقة بين مفهوم الـذات ومظـاهر الـسلوك العـدواني           ). ١٩٩٨( السيد، محمود علي     -
 غير منشورة، كليـة التربيـة        رسالة ماجستير  ة،الشائعة لدى األطفال في المدرسة االبتدائي     

 . باالسماعيلية، جامعة قناة السويس
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دار : القاهرة). الطبعة األولى (المشكالت النفسية عند األطفال     ). ١٩٩٤( الشربيني، زكريا    -
  .الفكر العربي

السلوك العـدواني وعالقتـه بـبعض جوانـب         ). ١٩٩٣(نجاح حسن خليفة     الشندويلي،   -
 كلية البنات، جامعة عين     ، غير منشورة  رسالة ماجستير  ،ى شرائح من المراهقين   التوافق لد 

 .شمس

مظاهر العدوان لدى األطفال الذكور وعالقتهـا    ). ١٩٩٥( الصيرفي، إيمان السعيد إبراهيم      -
 معهد الدراسات العليـا للطفولـة، جامعـة عـين        ،، رسالة ماجستير غير منشورة    بعمل األم 

  . شمس
عالقة السلوك العدواني ببعض المتغيرات الشخصية      ). ١٩٨٣(محمد منير   ضياء   الطالب،   -

، كليـة التربيـة،      غير منشورة  رسالة ماجستير  ،واالجتماعية لدى أطفال المرحلة االبتدائية    
 .جامعة المنصورة

مكتبة األنجلو  : القاهرة). الطبعة األولى (سيكلوجية النمو اإلنساني    ). ١٩٩٣( الطواب، سيد  -
  . المصرية

التوافق النفسي والمدرسي وعالقته بالـسلوك العـدواني لـدى    ). ٢٠٠٠( الطويل، محمد    -
، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيـة، جامعـة    طلبة المرحلة الثانوية بمحافظة غزة    

  عرفات
مدى فعالية برنامج إرشادي في تنمية القيم الخلقية لـدى          ). ١٩٩٣( العامري، منى محمد     -

، كياً من تالميذ المرحلة االبتدائية العليا في دولة األمارات العربية المتحـدة           المضطربين سلو 
  . كلية التربية، جامعة عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة

دار : األردن). الطبعة الثانية  (الصحة النفسية للطفل  ). ١٩٩٥( العناني، حنان عبد الحميد      -
  . الفكر

دار : االسـكندرية . سيكولوجية التنشئة االجتماعيـة   ).  ١٩٨٥(  العيسوي، عبد الرحمن     -
  . الفكر الجامعي

: األردن). الطبعة األولـى   ( المدخل إلى علم االجتماع   ). ١٩٩٧(الغزوي، فهمي وآخرون     -
  .دار الشروق

دراسة مقارنة لمظاهره بين    : العدوان لدى األطفال  ). ١٩٨٨( الفنجري، حسن عبد الفتاح       -
  .١١٧-١١٣، العدد الخامس، جلة علم النفسم ،أطفال الريف والحضر

تعديل درجة التوافق التالميـذ المـشكلين باسـتخدام بعـض           ). ١٩٩٢( الفخراني، خالد    -
  .  كلية التربية، جامعة طنطا،، رسالة دكتوراه غير منشورةاألساليب العالجية
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دار الفكر  : ةالقاهر). الطبعة األولى  (في الصحة النفسية  ).  ١٩٩٨( القريطي، عبد المطلب     -
 .العربي

  . دار النهضة العربية: القاهرة. أسس الصحة النفسية). ١٩٧٥( القوصي، عبد العزيز-
السلوك العدواني وإدراك األبنـاء     ). ١٩٩٥(علي السيد   ، وسليمان،    حسنين محمد   الكامل، -

 سبحوث المؤتمر السنوي السادس لعلـم الـنف       لالتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية،      
 . الجمعية المصرية للدراسات النفسية:، القاهرة)الجزء الثاني(

، العـد د    ، مجلة علـم الـنفس     في سيكولوجية العدوان والعنف   ). ١٩٨٧( المغربي، سعد    -
  .٣٥- ٢٥األول، 

الريف والحضر، الجمعيـة    : دراسة مقارنة للتنشئة االجتماعية   ). ١٩٨٨( المفتي، مائسة    -
مركـز التنميـة    ، بحوث المؤتمر الرابع لعلم النفس في مـصر       ،  المصرية للدراسات النفسية  

  . البشرية والمعلومات
، في لويس كامـل مليكـة     . التنشئة االجتماعية للطفل المصري   ). ١٩٩٥( المفتي، مائسة    -

الهيئـة  : القـاهرة ). المجلد الخـامس   (قراءات في علم النفس االجتماعي في الوطن العربي       
  . المصرية العامة للكتاب

المشكالت السلوكية والتوافق النفسي ألطفـال األسـر    ). ١٩٩٠(لمقدم، نور الهدى عمر      ا -
، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية بأسوان، جامعة         المتصدعة في المرحلة االبتدائية   

  . أسيوط
مكتبـة  : القـاهرة . أصولها الثقافية واالجتماعية: التربية). ١٩٨٤( النجيحي، محمد لبيب   -

  . لو المصريةاألنج
المكتـب  : اإلسكندرية). الطبعة الثانية (التكيف والصحة النفسية    ). ١٩٨٥(  الهابط، محمد    -

  . الجامعي الحديث
 خصائصه والعوامل التي قد تحوله      -جناح األحداث الكامن  ). ١٩٩١(مهاب محمد    الوقاد،   -

 .شمس كلية البنات، جامعة عين ، غير منشورةرسالة ماجستير ،إلى جناح ظاهر

 ،االنتماء لألسرة وعالقته بأساليب التنشئة االجتماعية     ). ١٩٨٧( امام، الهامي عبد العزيز    -
 .كلية اآلداب، جامعة عين شمس، دكتوراه غير منشورةرسالة 

: التفكك األسري وعالقته باالنحرافات السلوكية لألبناء     ). ١٩٩٣( أمين، فتحي عبد الواحد      -
 كليـة اآلداب   دكتوراه غير منـشورة،   ، رسالة   حلة الثانوية دراسة سيوسيكلوجية لطالب المر   

  . بقنا، جامعة أسيوط
  . ، كلية التربية ، جامعة طنطامقياس السلوك العدواني لألطفال).  ت.ب( باظة، أمال -
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فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسؤولية االجتماعية لدى بعـض  ).  ٢٠٠٠( بركات، ولية  -
رسالة   سلوكياً من تالميذ المرحلة اإلعدادية بالمجتمع اليمني،       المضطربين وغير المضطربين  

  . ، كلية التربية، جامعة اإلسكندريةماجستير غير منشورة
دراسـة حـول الـصحة      : مسح ألحوال األطفـال   ).  ت.ب( برنامج غزة للصحة النفسية      -

  .تلينالجسدية والنفسية واالجتماعية للطفل الفلسطيني في مناطق الضفة والقطاع المح
الطبعـة   (العنف واإليذاء والخبرة الصادمة لـدى األطفـال       ). ١٩٩٩( عبد العزيز    ،ثابت -

 .)بدون اسم الناشر(غزة ). األولى

دار الفكـر   :  القـاهرة  .مشكالت الطفـل النفـسية    ).  ١٩٨٦( حسين، محمد عبد المؤمن      -
  .الجامعي

: القـاهرة    .والدية لألبناء مقياس أساليب المعاملة ال    ).  ١٩٨٩( جبريل ، فاروق السيد      -
  .مكتبة األنجلو المصرية

  .دار الفكر العربي: القاهرة). الطبعة الثانية (الطفولة والمراهقة).  ١٩٧٧( جالل، سعد -
األمراض النفـسية والعقليـة واالنحرافـات    : في الصحة العقلية ).  ١٩٨٦( جالل ، سعد   -

  . دار الفكر العربي:  القاهرة.السلوكية
دراسة مقارنـة   : انتماءات الحدث الجانح وغير الجانح    ). ١٩٩٥(فاتن محمد أمين      جمعة، -

، معهد الدراسات العليـا   غير منشورة، رسالة ماجستير  في ضوء أساليب التنشئة االجتماعية    
 .للطفولة، جامعة عين شمس

مقياس عين شمس ألشكال السلوك العدواني لـدى        ).  ١٩٩٣( حافظ، نبيل، وقاسم، نادر      -
  .طفال األ
الخصائص المفرقة بين أساليب تنشئة األم في وجود        ). ١٩٩٤( حبيب، نشوى زكي محمد      -

 األب وتلك األساليب السائدة في غياب األب وأثرها على بعض األنمـاط الـسلوكية للطفـل،               
  . ، كلية اآلداب، جامعة طنطارسالة ماجستير غير منشورة

، رسـالة   طفل وأثرها في جناح األحـداث     عالقة الوالدين بال  ). ١٩٦٧(محمد علي    حسن،   -
 .، كلية التربية، جامعة عين شمس غير منشورةماجستير

المحاور األساسية لتنشئة الفتيات الجامعيـات فـي        ).  ١٩٨٢( حسين، محيي الدين أحمد      -
: القـاهرة ) المجلد الثاني  ( دراسة عاملية، بحوث في السلوك والشخصية     : األسرة المصرية 

  . دار المعارف
أساليب تنشئة اُألسـر المـصرية لفتياتهـا    ). ١٩٨٥(محيي الدين أحمد وآخرون  حسين،   -

 إعداد لـويس كامـل مليكـة      ، التسلطية ن العدواني واتجاهاته  نالجامعيات وعالقتها بسلوكه  
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 الهيئـة   :، القـاهرة  قراءات في علم النفس االجتماعي في الوطن العربـي         ،) المجلد الرابع (
   .المصرية العامة للكتاب

الهيئـة  : القـاهرة . التنشئة األسرية واألبناء الصغار). ١٩٨٧( حسين، محيي الدين أحمد    -
  . المصرية العامة للكتاب

: القاهرة). الطبعة األولى  ( الطفل والمراهق  ).١٩٨٢( حسين، منصور ، وزيدان، مصطفى       -
  . مكتبة النهضة المصرية

مجلـة علـم     ،شعور األبناء بالفقـدان   التنشئة الوالدية و  ).  ١٩٩٦(حمزة، جمال مختار     -
  .١٤٧-١٣٨  ،العدد السادس والثالثون، النفس

  . المطبعة الفنية: القاهرة. المشكالت النفسية والعالج).  ١٩٩١( حمودة، محمود -
تباين أسـاليب المعاملـة الوالديـة وعالقتهـا بـسمات           ).  ١٩٩٣( خطاب، سمير سعيد     -

  .  كلية اآلداب، جامعة عين شمس، غير منشورةرسالة ماجستير الشخصية،
  . املكتب املصري احلديث: اإلسكندرية). الطبعة الثالثة (أصول علم النفس). ١٩٧٠( راجح، أمحد عزت -

 .دار القلم: بيروت.  أصول علم النفس).١٩٧٩( راجح ، أحمد عزت -

الفـرد  السلوكي في خدمـة     الج   الع ممارسة). ١٩٩١(عبد المنصف حسن علي      رشوان،   -
، كليـة الخدمـة      غيـر منـشورة    رسـالة دكتـوراه    ،تعديل السلوك العدواني لدى األطفال    ل

 .االجتماعية، جامعة القاهرة

ـ   ). ١٩٩٧(عبد المنصف حسن علي      رشوان،   - الج العالقة بين التدخل المهني باستخدام الع
ـ         ة السلوكي في الخدمة االجتماعية ومواجهة مشكالت الطالب المضطربين سلوكياً في المرحل

 .، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة القاهرة غير منشورةرسالة دكتوراه، الثانوية

، إساءة معاملة الطفل وعالقتها ببعض المشكالت النفسية        ).١٩٩٤(عبد العزيز    رفاعي،   -
 . معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، غير منشورةرسالة ماجستير

). الطبعـة األولـى    (معاصرة في الصحة النفسية لألبناء    آفاق  ). ١٩٩٨( رمضان، رشيدة    -
  . دار الكتب العلمية: القاهرة

المعاملة الوالدية وعالقتها بالنمو االجتماعي لـدى تالميـذ         ). ١٩٩٩( زايد، عبير محمود     -
، رسالة ماجستير غير    سنة) ١٤-١١(وتلميذات المرحلة االبتدائية في المرحلة العمرية بين        

 .لدراسات العليا للطفولة ، جامعة عين شمسمنشورة، معهد ا

المشكالت السلوكية التـي يعـاني منهـا أطفـال المرحلـة         ). ١٩٨٥( زكي، عزة حسين     -
، رسالة ماجستير غير منـشورة    االبتدائية المحرومين وغير المحرومين من الرعاية الوالدية      

  . ، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس



 ٢٣٥

برنامج إرشادي لمواجهة مشكلة العدوانية لدى المـراهقين        ). ١٩٨٩(ن   زكي، عزة حسي   -
  . ، رسالة دكتوراة غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمسالجانحين

). الطبعـة الرابعـة   (الصحة النفسية والعالج النفسي). ١٩٧٨( زهران، حامد عبد السالم     -
  .عالم الكتب: القاهرة

: القـاهرة ). الطبعة الخامسة  (علم النفس االجتماعي  ). ١٩٨٤(مد عبد السالم     زهران، حا  -
  . عالم الكتب

الطبعـة  " (الطفولـة والمراهقـة   " علم نفس النمـو     ). ١٩٩٥( زهران، حامد عبد السالم      -
  . عالم الكتب: القاهرة) الخامسة

  .  المستقبلدار: عمان .   سيكولوجية الطفولة).١٩٨٤( دبابنة، ميشيل ومحفوظ، نبيل -
). المجلـد األول   (ذخيرة تعريفات مصطلحات أعالم علوم النفس     ). ١٩٨٨( دسوقي، كمال    -

  . الدار الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة
). الطبعة الثانية  ( نمو الطفل وتنشئته بين األسرة ودور الحضانة       ). ١٩٨٠( دياب، فوزية    -

  . مكتبة النهضة المصرية: القاهرة
رسـالة ماجـستير غيـر    ،  سيكولوجية العنف لدى الشباب   ).  ٢٠٠٠( محمد    ديب، فاطمة  -

  . ، كلية اآلداب، جامعة عين شمسمنشورة
دار : القـاهرة . علم النفس االجتماعي   ). ١٩٧٧( سالمة، عبد الغفار وأحمد، عبد السالم        -

  . النهضة المصرية
ـ  ). ١٩٨٧( سالمة، ممدوحة  - اعي االقتـصادي  عمل األم وحجم األسرة والمـستوى االجتم

  .٦٦- ٥٨، العدد الرابع، مجلة علم النفسكمحددات إلدراك األطفال للدفء الوالدي، 
إعداد برنامج في اللعب الجماعي لتعديل السلوك الالتوافقي        ). ١٩٩٧( سعد، أسعد نصيف     -

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسـات العليـا للطفولـة،            لدى األحداث الجانحين  
  . ن شمسجامعة عي

التنشئة االجتماعية وعالقتها باالستقاللية لدى األبنـاء       ). ١٩٩٥( سيد، هدى سيد إبراهيم      -
، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة          في المرحلة اإلعدادية  

  . عين شمس
 غيـر   راه، رسالة دكتو  االتجاهات الوالدية عبر جيلين   ). ١٩٩٠( شوكت، عواطف إبراهيم     -

  . ، كلية البنات، جامعة عين شمسمنشورة



 ٢٣٦

دراسة مقارنة بـين    : أساليب التربية الوالدية لألطفال   ). ١٩٩٦( عبد الحليم، عفاف محمد      -
، رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية البنـات، جامعـة عـين    ساكني المقابر وساكني المنازل 

  .شمس
طفال غيـر العـاديين واسـتراتيجيات       سيكولوجية األ ). ١٩٩٠( عبد الرحيم، فتحي السيد      -

  . دار القلم: الكويت ).الطبعة الرابعة، الجزء الثاني (التربية الخاصة
الهيئة المـصرية   : القاهرة. الصحة النفسية للحياة الزوجية   ). ١٩٧٢( عبد العزيز، صالح     -

  . العامة للكتب
 األصـم، رسـالة   المـشكالت الـسلوكية للطفـل   ). ١٩٩٣( عبد العظيم، هالة عبد القادر    -

  . ، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمسماجستير غير منشورة 
  . دار النهضة العربية: القاهرة. مقدمة يف الصحة النفسية). ت.ب( عبد الغفار، عبد السالم -

التنشئة االجتماعية لألبناء وعالقتها ببعض سماتهم      ). ١٩٨٠(فايزة يوسف    عبد المجيد،    -
 .، جامعة عين شمس، كلية اآلداب غير منشورةرسالة دكتوراه ،وأنساقهم القيميةالشخصية 

 رسـالة   ،جنوح األحداث فـي القطـر العربـي الـسوري           ).١٩٩٥(إيمان جعفر    عبود،   -
 . كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة دمشق غير منشورة،ماجستير

 التعليم األساسي   من الحلقة الثانية    العدوان لدى تالميذ  ). ١٩٩٤(عالء جابر السيد     عبود،   -
، معهـد    غير منـشورة    رسالة ماجستير  ،وعالقته بأساليب التنشئة االجتماعية كما يدركونها     

 .الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس

: القـاهرة ). الجـزء األول   (علم النفس االجتماعي التربوي   ). ١٩٩٠( عثمان، سيد احمد     -
  . مكتبة األنجلو المصرية

مدى فاعلية برنامج إرشادي فـي تحـسين التفاعـل          ). ١٩٩٥(سيد أحمد عبده     عجاج،   -
 ،  غيـر منـشورة     رسالة دكتوراه  ،اُألسري وانعكاس ذلك على التوافق النفسي لدى األطفال       

  .كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق
ج بعـض  مدى فاعلية العالج الواقعي فـي عـال  ). ١٩٩٥( عسقالني، عائشة عبد الخالق    -

 ، رسالة دكتوراة  االضطرابات السلوكية لدى عينة من أطفال المرحلة االبتدائية بسلطنة عمان         
 .، كلية التربية، جامعة عين شمسغير منشورة

العالقة بين التنشئة االجتماعية والتوافق النفسي لدى       ). ١٩٩١(مهجة عبد المعز     عطية،   -
 .داب، جامعة عين شمس، كلية اآل غير منشورة رسالة ماجستير،األطفال

  . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. الطب النفسي المعاصر). ١٩٩٨( عكاشة، أحمد -
الرفض الوالدي، وتوكيـد الـذات      / دراسة العالقة بين القبول     ). ١٩٩٢( عليان، إبراهيم    -

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الزقازيقوالعدوانية لدى المراهقين
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دار المعرفة  : اإلسكندرية. سيكولوجية العالقات االجتماعية  ). ١٩٨٨( عمر، ماهر محمود     -
  . الجامعية

بعض أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتكيف الطفل فـي       ). ١٩٩٦( علي، مايسة حسن     -
 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عـين        رياض األطفال، رسالة ماجستير غير منشورة،     

  .شمس
التفاعل بين االتجاهات الوالدية والبيئة المدرسية على كل        ). ١٩٩٤(رئيفة رجب    عوض،   -

 رسالة ماجستير من العدوانية وتحقيق الذات لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي،            
 . كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المنوفية،غير منشورة

اط التنشئة األسرية على طبيعة االنحرافات السلوكية       أثر أنم ). ١٩٩٧(عويدات ، عبد اهللا      -
،  دراسات العلوم التربويـة    ،الذكور في األردن   -عند طلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشر     

   .١٠١ - ٨٣،  ، العدد األول٢٤مج 
  .دار النهضة العربية: بيروت .  سيكولوجية الجنوح). ١٩٨٤(عيسوي، عبد الرحمن  -

  . دار الفكر: دمشق). الطبعة األوىل (تنشئة األطفال وثقافة التنشئة). ١٩٩٧(حد  علواين، عبد الوأ-

دار الكتـب  : بيـروت  ). الطبعة األولى ( علم النفس االجتماعي    ). ١٩٩٦( عويضة، كامل    -
  . العلمية

  . ، غير محدد الناشرإرشاد الطفل وتوجيهه). ١٩٨٥(  عياد، مواهب، والخضري، ليلى -
  . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. الطب النفسي المعاصر). ١٩٩٨( عكاشة، أحمد -
  . دار النهضة العربية: القاهرة . كيف نربي أطفالنا). ١٩٧٤( فام، رشدي، وآخرون -
اتجاهات الطالبات الريفيات نحـو الـسلطة الوالديـة         ). ١٩٩٦( فتح اهللا، جيهان عاطف      -

ر منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة،       رسالة ماجستير غي   ،)دراسة مقارنة (والمدرسين  
  . جامعة عين شمس

الطبعـة   (دراسات في سـيكولوجية التكيـف     : الصحة النفسية ). ١٩٧٦( فهمي، مصطفى    -
  . مكتبة الخانجي: القاهرة). الثانية

  .مكتبة مصر: القاهرة). المجلد األول(مجاالت علم النفس ) ت.ب( فهمي، مصطفى -
  .مكتبة مصر: القاهرة. سيكولوجية الطفولة والمراهقة) ت.ب( فهمي، مصطفى -
: القـاهرة . األسباب، األعراض، العالج  : االضطرابات النفسية لألطفال  ). ت.ب( فهيم، كلير    -

  .مكتبة األنجلو المصرية
مفهـوم الـذات واالضـطرابات الـسلوكية لألطفـال      ). ١٩٩٤( قاسم، أنسي محمد أحمد     -

  . ، كلية اآلداب، جامعة عين شمسدكتوراه غير منشورةالمحرومين من الوالدين، رسالة 



 ٢٣٨

) . الطبعـة األولـى    (  نمو الطفـل ورعايتـه     ).١٩٩٧(قطامي، نايفة، والرفاعي، عالية      -
  .دار الشروق : األردن

، ١٦٦العـدد ، عالم المعرفة نمو العالقة بين الطفل واألم،      : األمومة) ١٩٩٢( قنطار، فايز    -
١٥٧   

مكتبـة  : القـاهرة ). الطبعـة األولـى  (سيكولوجية المراهقة ). ١٩٨٠( قشقوش، إبراهيم    -
  .   األنجلو المصرية

مكتبة األنجلو  : القاهرة) . الطبعة الثانية  (تنشئته وحاجاته : الطفل). ١٩٩١( قناوي، هدى    -
  . المصرية

). الطبعـة األولـى    (التنشئة الوالدية واألمراض النفـسية    ). ١٩٨٩( كفافي، عالء الدين     -
  .هجر: القاهرة

في دراسة  . التنشئة االجتماعية وسلوك العنف عند األطفال     ). ت.ب( لطفي، طلعت إبراهيم     -
أحمـد زايـد    . ميدانية لمجموعة من التالميذ في مرحلة التعليم االبتدائي بمدينة بني سويف          

دارالمعرفـة  : ، اإلسـكندرية  دراسات اجتماعية وانثروبولوجية  : األسرة والطفولة . وآخرون
 .ةالجامعي

العالقة بين ممارسة البرنامج فـي خدمـة الجماعـة          ). ١٩٩٨( محمد، أمل أحمد سالمة      -
معهـد الدراسـات العليـا      ،   غير منشورة  رسالة دكتوراه ،  وتحسين األداء االجتماعي للطفل   

 .عين شمس، جامعة للطفولة

ـ       ). ١٩٩٧(علي عيد علي     محمد،   - دى العوامل البيئية والنفسية المرتبطة بظاهرة العنف ل
والبحـوث   ، معهد الدراسـات    غير منشورة  رسالة ماجستير  ،األحداث المودعين بالمؤسسات  

 .البيئية، جامعة عين شمس

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واالعتمادية في       ). ١٩٩٤( محمد، محمد توفيق على      -
، جامعـة   ، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولـة         الموقف المدرسي 

  .عين شمس
السلوك العدواني وعالقتـه بـبعض أنمـاط التربيـة         ). ١٩٨١(ليلى عبد العظيم     متولي،   -

 .، كلية التربية، جامعة المنصورة غير منشورة، رسالة ماجستيراألسرية

مظاهر العدوان لدى طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات       ).  ١٩٩٩(محيسن ، عون عوض      -
 رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة التربيـة ، الجامعـة         ،النفسيغزة وعالقته باالكتئاب    

  .غزة  باإلسالمية



 ٢٣٩

وزارة التربيـة   : القـاهرة .   التربية وعلم الـنفس     ).١٩٨١( مطاوع ، إبراهيم وآخرون      -
  .والتعليم

دراسة للعالقة بين العدوان والعوامل البيئية ومـدى          ).١٩٨٦(أحمد محمد أحمد     مطر ،    -
، كليـة التربيـة،      غير منـشورة   رسالة دكتوراه  ، النفسي في تخفيف العدوان    فعالية اإلرشاد 

 .جامعة قناة السويس

األساليب السوية وغيـر الـسوية فـي المعاملـة          ). ١٩٨٩(منسي ، محمود عبد الحليم       -
الوالدية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى عينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي             

   .١١٣-٩٦ ، العدد السابع ، مجلة كلية التربيةة ، باإلسكندري
 ٢١األسرة علـى مـشارف القـرن    ).  ٢٠٠٠( منصور،عبد المجيد، والشربيني، وزكريا   -
  .دار الفكر العربي: القاهرة). الطبعة األولى(
دراسة بعض أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بعـدوان        ). ١٩٨١(مديحة سليم    منصور، -

، كلية البنات، جامعـة      غير منشورة  ، رسالة ماجستير  م الشخصي واالجتماعي  األبناء وتكيفه 
 .األزهر

االتجاهات الوالدية في التنـشئة وارتباطهـا بشخـصية    ). ١٩٧٩( محمد مصطفى    ،مياسا -
، كليـة   غير منشورة ، رسالة ماجستير  األبناء في المستويات االجتماعية االقتصادية المختلفة     

 .اآلداب، جامعة عين شمس

). الطبعـة األولـى    (الصحة النفسية واألمراض النفسية والعقلية    ). ١٩٩٧( مياسا، محمد    -
  . دار الجيل: بيروت

الشخـصية العدوانيـة وعالقتهـا بالتنـشئة        ). ١٩٨٣(سميحة نصر عبد الغنـي       نصر،   -
 .، كلية اآلداب، جامعة عين شمس غير منشورة، رسالة ماجستيراالجتماعية

االختالفات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها ببعض       ). ١٩٩٣(محمد محمد    نعيمة،   -
 رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة،         ،  سمات الشخصية لدى األبناء   

  .جامعة عين شمس
دراسـة  : التنشئة الوالدية والسلوك االجتماعي لألبناء    ). ١٩٩١(علي فالح حمد     هنداوي،   -

إلدراك األبناء في الريف والمدن لنـوع معاملـة والـديهم لهـم وعالقتـه      نفسية اجتماعية  
 معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعـة       ، غير منشورة  ، رسالة دكتوراه  بسلوكهم االجتماعي 

 .عين شمس

: عمـان ). الطبعة األولى  (االضطرابات السلوكية واالنفعالية  ). ٢٠٠٠( يحيى، خولة أحمد     -
  . شر والتوزيعدار الفكر للطباعة والن



 ٢٤٠

علـم  التوافق النفسي، في عبد الحليم محمود السيد وآخـرون،          ). ١٩٩٠( يوسف، جمعة    -
  . مكتبة غريب: ، القاهرةالنفس العام

  .دار غريب: القاهرة. االضطرابات السلوكية وعالجها). ٢٠٠٠( يوسف ، جمعة سيد -
: القـاهرة .  النفـسية النظريات الحديثة في تفسير األمراض). ٢٠٠١( يوسف، جمعة سيد  -

  .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
تعلق أطفال دولة األمارات بالمربيات األسـيويات فـي         ). ١٩٩٥( يوسف، سلطانة عثمان     -

العامين األولين من عمرهم وعالقته بظهور االضطرابات السلوكية عليهم في مرحلة ما قبـل        
  . ات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، معهد الدراسرسالة ماجستير غير منشورة البلوغ،

إدراك األبناء للمعاملة الوالديـة وعالقتهـا بـسلوكهم    ). ١٩٩٠( فوزي إبراهيم   يوسف،   -
  .٣٠١-٢٥٧ الجزءالثاني، العدد الثاني، بسوهاج، ، كلية التربيةالمجلة التربويةاالجتماعي، 

  
  المراجع األجنبية المترجمة: ثانيا

، )الطبعـة الثانيـة    (علم النفس ومشكالت الحياة االجتماعية     ).١٩٨٢(أرجايل، ميشيل    -
  .مكتبة مدبولي: ترجمة عبد السالم إبراهيم، القاهرة

، ترجمة عبـد    سنة) ١٨ -١١(مقياس تصرف الشباب من سن      ). ت.ب( أكينباخ، توماس    -
 .العزيز ثابت

الطبعـة  (، ترجمة سيد الطـواب وآخـرون        مدخل علم النفس  ).  ١٩٨٨( دافيدوف، ليندال  -
  . الدار الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة). الثالثة

، )القسم الثاني، الطبعـة األولـى      (نظريات اإلرشاد والعالج النفسي   ). ١٩٩٥( سوين، س    -
  . دار القلم: ترجمة حامد الفقي، الكويت

، ترجمـة أحمـد سـالمة،    علم األمراض النفـسية والعقليـة  ). ١٩٧٩( سوين، ريتشارد    -
  .ر النهضة العربيةدا:القاهرة

مـشكالت األطفـال والمـراهقين وأسـاليب     ). ١٩٨٩( شيفر، شارلز، وميلمان، هـوارد      -
  . الجامعة األردنية: ، ترجمة نسيمة داوود، ونزيه حمدي، عمانالمساعدة فيها

. ، ترجمة عادل عبد اهللا محمد     االضطرابات السلوكية لألطفال المراهقين   ). ٢٠٠٠( كازدين   -
  . الرشاددار : القاهرة

، ترجمـة فـرج،   )الطبعة الرابعة (مقياس السلوك التوافقي). ١٩٩٥( كازونهيرا وآخرون  -
  . مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. صفوت، ورمزي، ناهد



 ٢٤١

سـيكولوجية الطفولـة    : علـم الـنفس  التكـويني      ). ١٩٨٧( كونجر، جون وآخـرون،      -
دار النهـضة  : ميد جـابر ، القـاهرة   ، ترجمة  عبد العزيز سالمة، وجابر عبد الح        والمراهقة

  . العربية
). الطبعة األولـى   (أسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة   ).  ١٩٨٦( مسن، بول، وآخرون     -

   .مكتبة الفالح: ترجمة، الكويت 
مكتبة : ، ترجمة هدى قناوي، القاهرة    ثالث نظريات في نمو الطفل    ). ١٩٩٢( هنري وماير    -

  . األنجلو المصرية
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  )١(ملحق 
  تصميم استبانة اضطراب المسلك

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  : المرشد  الفاضل/ المدرس 
 اإلستبانة المذكورة نرجو من سيادتكم مساعدة الباحثة بشرى أبو ليلة في تصميم
من الجامعة _ حيث تقوم الباحثة بإعداد رسالة لنيل درجة الماجستير في علم النفس 

 كما يدركها األبناء وعالقتها باضطراب المسلك ةأساليب المعاملة الو الدي" اإلسالمية بعنوان 
  " .لدى طالب المرحلة اإلعدادية بمدارس قطاع غزة 

والمتكرر من ) سمة  ( تو التصرف هو النمط الثابوالمقصود باضطراب المسلك أ
 والسلوك أو التصرفات العدوانية التي تنتهك حقوق اآلخرين وقيم المجتمع األساسية أ

 المناسبة لسن الطفل في البيت والمدرسة ووسط الرفاق وفي المجتمع على أن يكون ةقوانين
حان األطفال والمراهقين أو العناد هذا السلوك أكثر خطورة من مجرد اإلزعاج المعتاد أو مزا

  .والتحدي 
 والباحثة ترتئي أن األبعاد تالية الذكر قد تكون من األبعاد الرئيسية التي تمثل 

  .اضطراب المسلك داخل الفصل وخارجه 
 بإضافة أي أبعاد أخرى ترونها مناسبة وتحديد مظاهر هذه منرجو من سيادتكم التكر

  . األبعاد بدقة وتفصيل 
  : عاد المقترحة هي األب

  العدوان  .١
 تحطيم الممتلكات  .٢

  واالحتيالالسرقة  .٣

  انتهاكات القوانين االجتماعية  .٤
  

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير
 
 

  
  
  



 ٢٤٥

  )٢(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :امأل البيانات التالية من فضلك: أخي الطالب

  .…………………………………………:اسم المدرسة
  (   )  ثالث إعدادي.٣(   )     ثاني إعدادي.٢(   )        إعداديأول.١:  الفصل الدراسي

  …………………………………:مكان السكن
  (    )الجئ      . ٢(   )       مواطن    . ١    : المواطنة   

  أفراد   ) ٨-٦. (٢أفراد           ) ٥-٣. (١:عدد أفراد األسرة
  فرداً أو أكثر ) ١٢. (٤      فرداً ) ١١-٩. (٣                   

  .…………………:العمر .………………………:ترتيب الطالب بين أفراد أسرته
  (    ) إعدادي .٣(    )       ابتدائي.٢(    )          أمي.١  :أعلى مستوى تعليم لألب

  (   )جامعي أو اكثر.٤(    )        ثانوي.٣   
  (    ) إعدادي .٣   )       ( ابتدائي.٢(    )          أمي.١ : :أعلى مستوى تعليم لألم

  (   )جامعي أو اكثر.٤(    )        ثانوي.٣          
  :مهنة األب قبل أحداث االنتفاضة الحالية

    (    )        }الخ.… كهربائي، لحام، طوبرجي،{مهني.٢(    )      موظف .١
  (    )   ال يعمل  . ٤(   ) يعمل في أحد األجهزة األمنية .٣
  …………………أخرى، أذكر. ٧(   ) طالب . ٦  )   (عامل . ٥
  : مهنة األم
   )      (}الخ…… خياطة، كوافيرة،{مهنية . ٢    (    )       موظفة  .١        

  (    )   ربة بيت . ٤(  )  في أحد األجهزة األمنية  . ٣
  ...……………أخرى، أذكر. ٧  )  (طالبة. ٦  )  (عاملة . ٥

  (    )  ال.٢(    )             نعم.١ھل األب على قید الحیاة ؟     

  (    )ال.٢(    )             نعم.١ھل األم على قید الحیاة ؟      

  (    ) أبي فقط .٢(    )       أمي فقط .١:  بالنسبة للوالدین، أعیش مع

  (    )أمي وأبي معًا.٣                               

  (    )ال.٢(    )              منع.١ھل األب متزوج بغیر األم ؟   
  (    )ال.٢(    )              نعم.١     ؟هل تعيش مع زوجة األب



 ٢٤٦

  )٣(ملحق 
   ساليب المعاملة الوالديةأاستبانة 

  
  تعليمات

  
v يعرض عليك فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف إدراكات األبناء لتصرفات   

  ك العبارات جيدا ، وأمام كل عبارة مقياس والمطلوب منك قراءة تل. الوالدين معهم 
  :تدريجي من خمس استجابات هي 

  دائما  ، كثیرا ، أحیانا ، قلیال ، نادرا
v  والمرجو منك أن تقرأ كل عبارة بدقة ، ثم تحدد درجة انطباقها عليك ، في الخانة   

  التي تعبر عن ذلك مستخدما االستجابات الخمس التي توجد أمام كل عبارة ، مع 
  : مالحظة أن 

  .  دائماً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة دائمة  -
  . تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في معظم األوقات   كثيراً، -
   أحياناً،تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في بعض األوقات، وال ينطبق  -

  .      عليك في أوقات أخرى 
  . ى العبارة ينطبق عليك بصفة قليلة  قليالً، تعبر عن أن معن -
  .  نادراً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك نادرة  -
v  الحظ أنه ال توجد استجابات صحيحة وأخرى خاطئة، واإلجابة تعتبر صحيحة فقط   

  . عندما تعبر عن حقيقة شعورك تجاه المعنى الذي تحمله العبارة 
v ي أغراض البحث العلمي  كافة البيانات سرية وال تستخدم إال ف .  
  

  وشكرا على تعاونكم                               
  

  
  
  



 ٢٤٧

  مفردات المقياس مفردات المقياس   لرقملرقم
  قليالقليال  أحياناأحيانا  كثيراكثيرا  دائمادائما

  ادراًادراًنن

            . أشعر بتدخل والدي قي اختيار أصدقائي .١

            . معاملة والدي لي قاسية أحيانا ومتسامحة أحيانا أخرى .٢

            . طبوعان على التمردأشعر أن والدي م .٣

            يتركني والدي في حيرة حينما أعمل شيئا يختلف عن ذلك الذي طلباه مني .٤

            .يمنعني والدي من اللعب في المنزل كيفما أريد .٥

            . هناك اختالف بين طريقة أبي وأمي في تربيتهما لي .٦

            . أجد لدى والدي رغبة في تسيير أمور اخوتي .٧

            . ال يهتم والدي بأن تكون صورتهم جيدة في عيني .٨

            .رباني والدي على الطاعة الكاملة .٩

            لم اشعر أن هناك مصدرا متفقا عليه في المنزل يمكن أن أتلقى منه األوامر   .١٠

            . يتعمد والدي أن يقيما حاجزا بينهما وبيني حتى يحتفظا بهيبتهما ومكانتهما .١١

            .  تم والدي بدوام ثقتي فيهماال يه .١٢

            .أشعر أن والدي يريدان مني أال أكون ناكراً لجميلهما .١٣

١٤. أشعر بالتخبط في تصرفاتي لعجزي عن تحديد ما يرضي والدي .            

            . اخوتي في نظر والدي إما أقوياء أو ضعفاء .١٥

            . ال يضع والدي ضوابط على ما أتعلمه من خارج المنزل .١٦

            . ال يسمح والدي لي أن أفرض عليهما إرادتي .١٧

            يقبل مني والدي بعض التصرفات في حين ال تقبلها والدتي أو العكس  .١٨

            . يعتمد والدي على أسلوب القوة والضغط في تعويدي على العادات الجديدة .١٩

            . يتجنب والدي مناقشة مشكالتي التي تثير متاعبهما .٢٠

            .أخفي أسراري الخاصة عن والدي .٢١



 ٢٤٨

  مفردات المقياس مفردات المقياس   لرقملرقم
  قليالقليال  أحياناأحيانا  كثيراكثيرا  دائمادائما

  ادراادرانن

          تقبل مني والدتي بعض التصرفات في أوقات معينة وال تقبلها مني أوقات أخرى   .٢٢

            . تعلمت من والدي في مواقف كثيرة أن البقاء لألقوى  .٢٣

            .  ال أثيرها مرة أخرى يتجاهل والدي مشكالتي حتى .٢٤

            . يتبع والدي معي أسلوب العقاب البدني  .٢٥

يقبل مني أبي بعض التصرفات في أوقات معينة وال يقبلها مني في أوقات  .٢٦

  . أخرى

          

            . أحس برغبة لدى والدي في أن تكون لهما سيادة تامة في المنزل  .٢٧

            . أالعيب من جانبيينظر والدي إلى مشكالتي على أنها  .٢٨

            .رباني والدي على عدم الثقة في نفسي وفي  إمكاناتي .٢٩

            . تربية اخوتي . تتسم حياتي األسرية بعدم االتفاق بين والدي على طريقة .٣٠

            . يشجعني والدي على أن أكون مسيطرا على اآلخرين مثلهما .٣١

            .ة لجذب  االهتمامينظر والدي إلى مشكالتي على أنها طريق .٣٢

            . يقيد والدي حريتي في مواعيد خروجي من المنزل وعودتي إليه  .٣٣

            . يؤنب والدي والدتي على عدم إتباع النظام الدقيق في تربيتنا .٣٤

            . أشعر بمتعه والدي حينما ينظمان نشاطات اآلخرين ويوجهانها .٣٥

٣٦.  بمفرديحينما أكون في مشكلة يتركني والدي .            

            . ال يعامالني والدي كصديق لهما .٣٧

عندما أقوم ببعض التصرفات التي ترضي والدي فإنني ٌأقابل باللوم من والدي   .٣٨

  ). أو العكس ( 

          

            . مهمة والدي هي رؤية مدى تقبلنا لما يطلبانه مني  .٣٩

            .  على الوجه السليمينظر إلى والدي على أنني السبب في عدم إتمام عملهما .٤٠



 ٢٤٩

  مفردات المقياس مفردات المقياس   لرقملرقم
  قليالقليال  أحياناأحيانا  كثيراكثيرا  دائمادائما

  ادراادرانن

            .ال القي تشجيعا من والدي على أي شيء جيد افعله  .٤١

تسمح لي والدتي بالذهاب إلى السينما واالشتراك في النادي ، بينما ال يوافق  .٤٢

  ).أو العكس ( والدي على ذلك  

          

٤٣. القرارات التي آخذها بنفسي بعيداً عنهمايرفض والدي .            

            . يشعر والدي بعدم الحرية بسبب تواجدهما باستمرار معي .٤٤

٤٥.  معظم طلباتي مرفوضة من والدي .            

أشعر أن القيم التي يحكم بها والدي على تصرفاتي تختلف عن تلك القيم التي  .٤٦

  . تحكم والدتي في ضوئها

          

            .والدي أنهما مصدر التوجيه وإتخاد القرارات في األسرةيعلمني  .٤٧

يشعر والدي بأن االستكانة للحياة األسرية يعني التخلي عن الكثير من األشياء  .٤٨

  . األخرى

          

            .يطالبني والدي االلتزام بطريقة معينة لتناول الطعام .٤٩

دتي إزاء بعض تصرفاتي     يسمح لي والدي بمخالفة القرارات التي تتخذها وال .٥٠

  ). أو العكس ( 

          

            .يعلمني والدي أن أفكر في أموري الخاصة ، وأن يكون لهما الرأي األخير .٥١

            أشعر أن والدي ندما على االرتباط األسري وأحسا بقيمة الحرية  .٥٢

            . يفرض والدي على قيوداً على اللعب داخل المنزل وباألثاث  .٥٣

يشجعني والدي على عدم تنفيذ تعليمات والدتي بخصوص بعض تصرفاتي       .٥٤

  ).أو العكس ( 

          

يعلمني والدي أن األسرة المثالية هي التي يتضح ألفرادها أن أحد الوالدين  .٥٥

  . يمسك بزمام األمور

          



 ٢٥٠

  مفردات المقياس مفردات المقياس   لرقملرقم
  قليالقليال  أحياناأحيانا  كثيراكثيرا  دائمادائما

  ادراادرانن

            . لو كانا يعلمان مسؤولية الزواج ما كانا أقدما عليه أشعر أن والدي  .٥٦

            . أشعر أن لوالدي مطالب قاسية بخصوص النظافة والنظام  .٥٧

يطالبني والدي على أن أخذ حقي بيدي بينما تدعوني والدتي إلى رفض هذا  .٥٨

  ). أو العكس ( األسلوب 

          

نة فإن بقية األسرة تهتم بتلك عندما يقنع  الوالدان أحد األخوة بفكرة معي .٥٩

  . الفكرة

          

            اشعر أن مقدار االهتمام الذي يعطيه والدي لمنزلنا أقل مما يجب    .٦٠

            . ال يرضى عني والدي إال بمستويات عالية من الطاعة  .٦١

            . أجد صعوبة في إرضاء والدي في وقت واحد  .٦٢

            . أمكن يعلمني والدي على ضبط مشاعري كلما  .٦٣

            . أشعر أن والدي يعتقدان أنني جزء من األسرة وأحتاج لبعض الرعاية  .٦٤

            . والدي أقل تسامحاً بصدد سلوكي العدواني  .٦٥

            . يري والدي أن عقاب األبناء على األفعال الخاطئة هو أساس بناء شخصياتهم  .٦٦

            نه يؤدي إلى تكوين شخصية قوية  يؤمن والدي بأن إتباع النظام وعدم الحياد ع .٦٧

            . يحرص والدي على أن أتمسك بالقوانين  .٦٨

يرى والدي أن من معاني الزواج أن يهتم كالهما باآلخر أكثر من االهتمام  .٦٩

  . بغيرها

          

            يشعرني والدي بأنه يجب أن يكون لدى نظام وآداب أكثر مما أنا عليه  .٧٠

          لى أن أكون حازماً في تصرفاتي مع اآلخرين حتى أكون مثلهما  يربيني والدي ع .٧١

            . يندمج والدي مع األقارب واألصدقاء على حساب مطالب األسرة .٧٢

            . أشعر أن والدي يؤمنان بأن النظام الدقيق ضروري في تربيتي  .٧٣



 ٢٥١

  

  مفردات المقياس مفردات المقياس   لرقملرقم
  قليالقليال  أحياناأحيانا  كثيراكثيرا  دائمادائما

  ادراادرانن

            . عرني والدي بأن تنفيذ قواعد التربية بجدية ال يؤذيني وأنه لمصلحتييش .٧٤

            . أشعر أن والدي ال يحيطاني برعايتهما .٧٥

            . ال يحب والدي أن أفعل شيئا إال إذا طلباه مني .٧٦

            . أشعر أن حرص والدي على أقل من الالزم  .٧٧

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٤(ملحق 

  ليماتتع
  

v  يعرض عليك فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف التصرفات التي يظهرها 
  كل . البعض

  .عبارة تصف تصرفك اآلن أو خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية
v  والمطلوب منك قراءة تلك العبارات جيدا ، وأمام كل عبارة مقياس تدريجي من 

  خمس استجابات 
  :هي 

  ، قليال ، نادرادائما  ، كثيرا ، أحيانا 
v  والمرجو منك أن تقرأ كل عبارة بدقة ، ثم تحدد درجة انطباقها عليك، بوضع عالمة 
  في )   √(



 ٢٥٣

الخانة التي تعبر عن ذلك مستخدما االستجابات الخمس التي توجد أمام كل عبارة، 
  :مع مالحظة أن

  . .  دائماً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة دائمة  دائماً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة دائمة   --
  . .  تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في معظم األوقات  تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في معظم األوقات  كثيراً، كثيراً،  --
 أحياناً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في بعض األوقات، وال ينطبق  أحياناً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في بعض األوقات، وال ينطبق   --

  . . عليك في أوقات أخرى عليك في أوقات أخرى 
  . .  قليالً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة قليلة  قليالً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة قليلة   --
  . . ادرة ادرة  نادراً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة ن نادراً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة ن  --

في خانة واحدة فقط أمام كل عبارة، وال تترك أي عبارة بدون في خانة واحدة فقط أمام كل عبارة، وال تترك أي عبارة بدون )  √(ضع عالمة ضع عالمة     *     * 
  ..إجابةإجابة
الحظ أنه ال توجد استجابات صحيحة وأخرى خاطئة، واإلجابة تعتبر صحيحة فقط * 

  عندما تعبر عن 
  .    حقيقة تصرفك بالضبط حسب المعنى الذي تحمله العبارة 

  . ال تستخدم إال في أغراض البحث العلمي كافة البيانات سرية، و* 
  

  وشكرا على تعاونكم



 ٢٥٤

  
نادراًنادراً  قليالًقليالً  أحياناأحيانا  كثيراًكثيراً  دائماًدائماً  مفردات المقياسمفردات المقياس  الرقمالرقم
            .إذا بدأ شخص بضربي، فإني أرد علیھ بالمثل   .١
            .إذا شتمني شخص أو شتم أسرتي، فإني أتشاجر معھ   .٢
            .أضرب بعضًا من زمالئي ألظھر قوتي علیھم   .٣
            .أستمتع بعمل مقالب تؤذي اآلخرین   .٤
أف  ضل الم  شاجرة باألی  دي واألرج  ل م  ع ال  زمالء األق  ل ق  وة            .٥

  .جسمانیة
          

            ).البیكار(إذا ضایقني زمیلي، أضربھ بسن الفرجار   .٦
            .عندما یشتمني زمیلي، أبصق علیھ   .٧
أف   ضل ف   ي أوق   ات الف   راغ بالمدرس   ة م   صارعة زمالئ   ي أو       .٨

  .متھممالك
          

            .أتشاجر مع أفراد أسرتي بشكل متكرر   .٩
            .أعاكس زمالئي بقذف الحجارة علیھم.١٠
            .أتعمد إصابة اآلخرین أثناء اللعب.١١
            .أحصل على حقوقي بالقوة ولو كان على حساب اآلخرین.١٢
ألش عر  ) ال خ ... موس، منشطر، خنجر، : مثل(أحمل أداة حادة    .١٣

  .ةبالقوة والرجول
          

            .أستخدم أداة حادة عندما أتشاجر مع زمالئي.١٤
            .أھدد زمالئي بأنني أحمل أداة حادة.١٥
            .أستعین بالشلة أو أقاربي ألضرب أي شخص یضایقني.١٦
            .وجھھ)خرمشة(أنتقم من الشخص الذي یسئ إلي بشطب .١٧
            .أقوم أنا وزمالئي بعمل عصابات ونتشاجر خارج المدرسة.١٨
            .عندما أغضب، أقذف اآلخرین بأي شئ أمامي.١٩
            .إذا ضایقني أحد، أشتمھ.٢٠
إذا أس  اء إل   ي زمیل  ي بلف   ظ غی   ر مرغ  وب، أرده ب   أكثر من   ھ    .٢١

  .إساءة
          

            .أستخدم الشتیمة الجنسیة ضد اآلخرین عندما أغضب.٢٢
            .إذا وبخني المدرس، فإنني أرفع صوتي علیھ بشدة.٢٣
            . زمالئي بأن أقربائي سیحضرون إلیذائھمأھدد.٢٤
            .أھدد زمالئي بالضرب خارج المدرسة.٢٥
            .أشكو زمیلي للمدرس ألتفھ األسباب.٢٦
            .أتلذذ في إشعال فتیل الفتنة بین اآلخرین.٢٧



 ٢٥٥

  
نادراًنادراً  قليالًقليالً  أحياناًأحياناً  كثيراًكثيراً  دائماًدائماً  مفردات المقياسمفردات المقياس  الرقمالرقم

            .غضب منھأفشي أسرار زمیلي عندما أ٢٨
            .أحرض زمیلي لسب وإیذاء اآلخرین٢٩
            .أشوه صورة زمالئي وأتھمھم بسوء الخلق ألنتقم منھم٣٠
  أھدد زمالئي بالضرب حتى أحصل على ما أرید٣١

  ) .الخ…سجائر، نقود،حاجات،:مثًال  (
          

            .أھدد زمالئي أن أفتن علیھم للمدرس حتى أحصل على ما أرید٣٢
            .شكو اآلخرین أنني أسرق منھم ی٣٣
            .أجد نفسي أعبث بأدوات المدرسة دون قصد٣٤
            .أندفع لتدمیر محتویات الفصل رغم تعرضي للعقاب المدرسي٣٥
            .بعد انتھاء الدوام المدرسي أقوم بقذف المدرسة بالحجارة٣٦
أقوم بكسر الزجاجات الفارغة في ساحة المدرس ة أو أي مك ان         ٣٧

  .امع
          

            .أحاول تخریب صنابیر المیاه بالمدرسة٣٨
أقوم بإتالف السبورة بالمواد الشمعیة وغیرھا إلعاقة المدرس         ٣٩

  .عن شرحھ
          

            .أحاول تكسیر األشجار وإتالف النباتات الخضراء٤٠
ف  ي المدرس  ة عن  دي ھوای  ة وض  ع أع  واد الكبری  ت ف  ي األقف  ال    ٤١

  .والزرافیل لتخریبھا
          

            .بعد دوام المدرسة أتسلق الحائط وأدخل ألكسر محتویاتھا٤٢
            .عندما ال یراني أحد، أقوم بإتالف كل ما تقع یدي علیھ٤٣
            .الكراسي، الكنب، أو الطاوالت: أتعمد تكسیر األثاث مثل٤٤
            .أسعى نحو تخریب األشیاء التي تعجبني وال أستطیع امتالكھا٤٥
            . الغضب أكسر وأخرب كل شئ أماميعندما یشتد بي٤٦
عن  دما ال یران  ي أح  د أح  اول إش  عال النی  ران وإح  راق ممتلك  ات    ٤٧

  .الذین یسیئون إلي
          

            .أقوم بتحطیم مصابیح الكھرباء في الشارع٤٨
            .أقوم بعمل فتحات بحائط المدرسة حتى یسھل تسلقھ والقفز٤٩
ر ویع  ذبھا، أش  اركھ  عن  دما أج  د زمیل  ي یلع  ب بقط  ة أو ع  صفو  ٥٠

  .اللعب
          

أش   ترك م   ع زمالئ   ي ف   ي كتاب   ة كلم   ات تخ   دش الحی   اء عل   ى     ٥١
  .الجدران

          

            .إذا ضایقني أحد فإنني انتقم منھ بإتالف ممتلكاتھ٥٢
            .تعجبني بعض أدوات زمالئي فآخذھا دون إذن وأخفیھا٥٣



 ٢٥٦

  
نادراًنادراً  قليالًقليالً  أحياناًأحياناً  كثيراًكثيراً  دائماًدائماً  مفردات المقياسمفردات المقياس  الرقمالرقم

            .أستعیر أدوات أو نقود من زمیلي وال أعیدھا لھ٥٤
            .أنتقم من زمالئي بأخذ  أغراض لھم دون علمھم٥٥
            .في زحمة المقصف، آخذ بعض الحاجات دون دفع ثمنھا٥٦
تعجبني بعض أنواع ساعات الی د لزمالئ ي، ل ذلك انتظ ر الفرص ة           ٥٧

  .المناسبة ألحصل علیھا بأي وسیلة
          

            .أخفي األشیاء التي أعثر علیھا دون أن أسأل عن أصحابھا٥٨
أستغل عدم وجود زمیلي في الف صل ف أفتش حقیبت ھ وآخ ذ بع ض         ٥٩

  .أغراضھ
          

أجد نفسي مدفوعًا ألخذ بعض األشیاء أو النقود من المن زل دون     ٦٠
  .أن أخبر أحدًا

          

م ا وس رقة   عندما ال یراني أحد، فإنني أحاول فتح سیارة ش خص    ٦١
  .بعض محتویاتھا

          

أتمنى أن یكون عندي بسكلیت ولو أتیحت لي الفرصة ألخذت أي  ٦٢
  .بسكلیت أجده وھربت بھ

          

            .أستولي على بعض ممتلكات زمالئي وأرفض إعادتھا٦٣
قد تعجبني بعض الحاج ات ف ي ال دكان فأخبئھ ا ف ي مالب سي دون         ٦٤

  .أن یشعر البائع
          

ئ  ي أن ی  شتري أدوات ردیئ  ة عل  ى اعتب  ار أنھ  ا    أقن  ع بع  ض زمال ٦٥
  .عالیة الجودة

          

            .أقوم بعمل بعض األشیاء ولكن اضطر أن أحلف أنني لم أفعلھا٦٦
            .أجد الكثیر من األعذار لتبریر أي مشكلة أقوم بھا٦٧
            .وقد أضطر لسرقة جھاز ما) جوال(أتمنى أن أحمل ھاتف متنقل٦٨
            .دوام المدرسة بدون مبررأتأخر عن موعد ٦٩
            .أنتظر أمام مدارس البنات، لمعاكستھم٧٠
            .استأذن للذھاب للحمام، ثم ال أعود للحصة٧١
            أذھب للحمام، ثم أھرب من المدرسة٧٢
            .أغیب عن المدرسة بدون إذن٧٣
ال أدخل المدرسة أو أھرب منھا ألنني أفضل عم ل أش یاء م سلیة            ٧٤

  ).إلخ…ب األتاري أو البلیارد،لع(مثل 
          

أتابع بعض مواق ع اإلنترن ت وق د ی ضطرني ذل ك إل ى الت أخر ع ن            ٧٥
  .المدرسة أو المنزل

          



 ٢٥٧

  
نادراًنادراً  قليالًقليالً  أحياناًأحياناً  كثيراًكثيراً  دائماًدائماً  مفردات المقياسمفردات المقياس  الرقمالرقم

            .حتى وقت متأخر من اللیل) جنسیة(أتابع أفالم إباحیة ٧٦
            .الء في الحصةأحاول التشویش على الزم٧٧
            .أحاول تخریب الحصة على المدرس٧٨
أتب       ادل م       ع زمالئ       ي ال       صور واألش       رطة والدی       سكات    ٧٩

  ).الجنسیة(اإلباحیة
          

عن  دما أغ  ضب م  ن زمیل  ي أق  وم بعم  ل حرك  ات بالی  د أو الج  سم   ٨٠
  .خارج إطار اآلداب العامة

          

ح ساسة ف ي   أحیانًا امزح مع زمیل ي بم د الی دین إل ى المنطق ة ال           ٨١
  ) العورة(الجسم 

          

أح   اول التل   صص ب   النظر عل   ى بع   ض زمالئ   ي ف   ي حمام   ات     ٨٢
  .المدرسة ألستفزھم

          

            .أجمع ألعاب المفرقعات وأشعلھا ألخیف اآلخرین٨٣
            .یعاقبني المدرسین والمشرفین ألنني أحمل أداة حادة٨٤
            .أرى كثیرًا من الكبار یدخن، لذلك أقوم بالتدخین٨٥
            .أتأخر في العودة للمنزل لیًال، رغم تحذیرات والدّي المتكررة٨٦
            .أتضایق من عائلتي لذلك اھرب من المنزل في اللیل٨٧
            .ال أنصاع ألوامر المسئولین في المدرسة أو أعمل عكسھا٨٨
            . أخالف ما یطلب مني والدّي ولو كانا على حق٨٩
اولت تقلید بعض المشاھد الجنسیة مع    تعرضت للعقاب ألنني ح   ٩٠

  .اآلخرین
          

أخرج من المنزل دون أن أخبر أحدًا ع ن مك اني،رغم تح ذیرات     ٩١
  .والدي المتكررة
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  )٥(  ملحق 

  النهائيةاستبانة اضطراب المسلك 
  

  تعليمات
v رها يعرض عليك فيما يلي مجموعة من العبارات التي تصف التصرفات التي يظه

  كل . البعض
  .عبارة تصف تصرفك اآلن أو خالل اإلثنى عشر شهراً الماضية

v  والمطلوب منك قراءة تلك العبارات جيدا ، وأمام كل عبارة مقياس تدريجي من 
  خمس استجابات 

  :هي 
  دائما  ، كثيرا ، أحيانا ، قليال ، نادرا

v ها عليك، بوضع عالمة  والمرجو منك أن تقرأ كل عبارة بدقة ، ثم تحدد درجة انطباق
  في )   √(

الخانة التي تعبر عن ذلك مستخدما االستجابات الخمس التي توجد أمام كل عبارة، 
  :مع مالحظة أن

  . .  دائماً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة دائمة  دائماً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة دائمة   --
  . .  كثيراً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في معظم األوقات  كثيراً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك في معظم األوقات   --



 ٢٥٩

 أن معنى العبارة ينطبق عليك في بعض األوقات، وال ينطبق  أن معنى العبارة ينطبق عليك في بعض األوقات، وال ينطبق  أحياناً، تعبر عن أحياناً، تعبر عن  --
  . . عليك في أوقات أخرى عليك في أوقات أخرى 

  . .  قليالً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة قليلة  قليالً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة قليلة   --
  . .  نادراً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة نادرة  نادراً، تعبر عن أن معنى العبارة ينطبق عليك بصفة نادرة   --

 عبارة بدون  عبارة بدون في خانة واحدة فقط أمام كل عبارة، وال تترك أيفي خانة واحدة فقط أمام كل عبارة، وال تترك أي)  √(ضع عالمة ضع عالمة     *     * 
  ..إجابةإجابة
الحظ أنه ال توجد استجابات صحيحة وأخرى خاطئة، واإلجابة تعتبر صحيحة فقط * 

  عندما تعبر عن 
  .    حقيقة تصرفك بالضبط حسب المعنى الذي تحمله العبارة 

  . كافة البيانات سرية، وال تستخدم إال في أغراض البحث العلمي * 
  

  وشكرا على تعاونكم



 ٢٦٠

  
نادراًنادراً  قليالًقليالً  أحياناأحيانا  كثرياًكثرياً  دائماًدائماً   املقياس املقياسمفرداتمفردات  الرقمالرقم
            .أفضل املشاجرة باأليدي واألرجل مع الزمالء األقل قوة جسمانية  .١
            .أهدد زمالئي بأن أقربائي سيحضرون إليذائهم  .٢
            .إذا بدأ شخص بضريب، فإين أرد عليه باملثل  .٣

            .ر حمتوياابعد دوام املدرسة أتسلق احلائط وأدخل ألكس   .٤
            .أستمتع بعمل مقالب تؤذي اآلخرين   .٥
            .أفشي أسرار زميلي عندما أغضب منه   .٦
            .بعد انتهاء الدوام املدرسي أقوم بقذف املدرسة باحلجارة   .٧
            .إذا شتمين شخص أو شتم أسريت، فإين أتشاجر معه   .٨
            .أستويل على بعض ممتلكات زمالئي وأرفض إعادا   .٩

            .أفضل يف أوقات الفراغ باملدرسة مصارعة زمالئي أو مالكمتهم .١٠
            . يشكو اآلخرين أنين أسرق بعض أشياءهم .١١
أقوم بإتالف السبورة باملواد الشمعية وغريها إلعاقة املدرس عـن أداء            .١٢

  .عمله
          

            .أضرب بعضاً من زمالئي ألظهر قويت عليهم .١٣
أن يشتري أدوات رديئة على اعتبـار أـا عاليـة           أقنع بعض زمالئي     .١٤

  .اجلودة
          

            .إذا أساء إيل زميلي بلفظ غري مرغوب، أرده بأكثر منه إساءة .١٥
            .أستخدم أداة حادة عندما أتشاجر مع زمالئي .١٦
            .يف زمحة املقصف، آخذ بعض احلاجات دون دفع مثنها .١٧
            ).البيكار(جارإذا ضايقين زميلي، أضربه بسن الفر .١٨
            .أجد الكثري من األعذار لتربير أي مشكلة أقوم ا .١٩
            .استأذن للذهاب للحمام، مث ال أعود للحصة .٢٠
            .أشوه صورة زمالئي وأمهم بسوء اخللق ألنتقم منهم .٢١
أستغل عدم وجود زميلي يف الفصل فـأفتش حقيبتـه وآخـذ بعـض        .٢٢

  .أغراضه
          

            .ين زميلي، أبصق عليهعندما يشتم .٢٣
أتابع بعض مواقع اإلنترنت وقد يضطرين ذلك إىل التأخر عن املدرسـة             .٢٤

  .أو املرتل
          

            أذهب للحمام، مث أهرب من املدرسة .٢٥
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نادراًنادراً  قليالًقليالً  أحياناأحيانا  كثرياًكثرياً  دائماًدائماً  مفردات املقياسمفردات املقياس  الرقمالرقم
            .أندفع لتدمري حمتويات الفصل رغم تعرضي للعقاب املدرسي .٢٦
أجد نفسي مدفوعاً ألخذ بعض األشياء أو النقود من املـرتل دون أن              .٢٧

  .أخرب أحداً
          

            .أتشاجر مع أفراد أسريت بشكل متكرر .٢٨
            .حىت وقت متأخر من الليل) جنسية(أتابع أفالم إباحية  .٢٩
            .أحاول ختريب احلصة على املدرس .٣٠
            .حة املدرسة أو أي مكان عامأقوم بكسر الزجاجات الفارغة يف سا .٣١
عندما ال يراين أحد، فإنين أحاول فتح سيارة شخص ما وسرقة بعـض              .٣٢

  .حمتوياا
          

            .أعاكس زمالئي بقذف احلجارة عليهم .٣٣
            .أحاول التشويش على الزمالء يف احلصة .٣٤
تعرضت للعقاب ألنين حاولت تقليد بعـض املـشاهد اجلنـسية مـع        .٣٥

  .اآلخرين
          

            .أحاول ختريب صنابري املياه باملدرسة .٣٦
قد تعجبين بعض احلاجات يف الدكان فأخبئها يف مالبسي دون أن يشعر             .٣٧

  .البائع
          

            .أتعمد إصابة اآلخرين أثناء اللعب .٣٨
            ).اجلنسية(أتبادل مع زمالئي الصور واألشرطة والديسكات اإلباحية .٣٩
            .وإتالف النباتات اخلضراءأحاول تكسري األشجار  .٤٠
            .أنتظر أمام مدارس البنات، ملعاكستهم .٤١
ألشـعر بـالقوة    ) اخل... موس، منشطر، خنجر،  : مثل(أمحل أداة حادة     .٤٢

  .والرجولة
          

أحياناً امزح مع زميلي مبد اليدين إىل املنطقـة احلـساسة يف اجلـسم               .٤٣
  ) العورة(

          

 أعواد الكربيت يف األقفـال والزرافيـل      يف املدرسة عندي هواية وضع     .٤٤
  .لتخريبها

          

ال أدخل املدرسة أو أهرب منها ألنين أفضل عمل أشياء مـسلية مثـل           .٤٥
  ).اخل…لعب األتاري أو البليارد،(

          

            .أستعني بالشلة أو أقاريب ألضرب أي شخص يضايقين .٤٦
            .أمجع ألعاب املفرقعات وأشعلها ألخيف اآلخرين .٤٧
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نادراًنادراً  قليالًقليالً  أحياناأحيانا  كثرياًكثرياً  دائماًدائماً  مفردات املقياسمفردات املقياس  لرقملرقماا
            .عندما ال يراين أحد، أقوم بإتالف كل ما تقع يدي عليه .٤٨
عندما أغضب من زميلي أقوم بعمل حركات باليد أو اجلـسم خـارج         .٤٩

  .إطار اآلداب العامة
          

            .أقوم أنا وزمالئي بعمل عصابات ونتشاجر خارج املدرسة .٥٠
            .ال أنصاع ألوامر املسئولني يف املدرسة أو أعمل عكسها .٥١
            .الكراسي، الكنب، أو الطاوالت: أتعمد تكسري األثاث مثل .٥٢
أحاول التلصص بالنظر على بعـض زمالئـي يف محامـات املدرسـة              .٥٣

  .ألستفزهم
          

            .عندما أغضب، أقذف اآلخرين بأي شئ أمامي .٥٤
            .الدي ولو كانا على حق أخالف ما يطلب مين و .٥٥
            .أسعى حنو ختريب األشياء اليت تعجبين وال أستطيع امتالكها .٥٦
            .أتضايق من عائليت لذلك اهرب من املرتل يف الليل .٥٧
            .إذا ضايقين أحد، أشتمه .٥٨
عندما ال يراين أحد أحاول إشعال النريان وإحراق ممتلكـات الـذين             .٥٩

  .يسيئون إيل
          

            .أقوم بتحطيم مصابيح الكهرباء يف الشارع .٦٠
أخرج من املرتل دون أن أخرب أحداً عن مكاين،رغم حتذيرات والـدي             .٦١

  .املتكررة
          

            .أستخدم الشتيمة اجلنسية ضد اآلخرين عندما أغضب .٦٢
            .أقوم بعمل فتحات حبائط املدرسة حىت يسهل تسلقه والقفز .٦٣
            . بقطة أو عصفور ويعذا، أشاركه اللعبعندما أجد زميلي يلعب .٦٤
            .أشترك مع زمالئي يف كتابة كلمات ختدش احلياء على اجلدران .٦٥
            .إذا وخبين املدرس، فإنين أرفع صويت عليه بشدة .٦٦
            .إذا ضايقين أحد فإنين انتقم منه بإتالف ممتلكاته .٦٧
            .أعيدها لهأستعري أدوات أو أقترض نقود من زميلي، وال  .٦٨
            .أنتقم من زمالئي بأخذ بعض  أغراضهم دون علمهم .٦٩
            .تعجبين بعض أدوات زمالئي فآخذها دون إذن وأخفيها .٧٠
تعجبين بعض أنواع ساعات اليد لزمالئي، لذلك انتظر الفرصة املناسبة           .٧١

  .ألحصل عليها بأي وسيلة
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نادراًنادراً  قليالًقليالً  حياناحياناأأ  كثرياًكثرياً  دائماًدائماً  مفردات املقياسمفردات املقياس  الرقمالرقم

أمتىن أن يكون عندي بسكليت ولو أتيحت يل الفرصـة ألخـذت أي              .٧٢
  .بسكليت أجده وهربت به

          

            .أقوم بعمل بعض األشياء ولكن اضطر أن أحلف أنين مل أفعلها .٧٣
            .أغيب عن املدرسة بدون إذن .٧٤
            .أرى كثرياً من الكبار يدخن، لذلك أقوم بالتدخني  .٧٥
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حسب يبين الفروق بين األسوياء والمضطربين بالنسبة لمظاهر اضطراب المسلك 
 .تقديرات المرشدين

اليب أس
  المعاملة

/ أسوياء 
  المتوسط  عدد العينة  مضطربين

االنحراف 
  المعياري

متوسط الخطأ 
  الداللة  )ت(قيمة   المعياري

السلوك 
  العدواني

  مضطربين
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

٣٨,١٧٩٦  
٣١,٥٥٨٨  

١٤,٨٤٥٥  
٩,٢٩٢٧  

١,١٤٨٨  
٠,٧١٢٧  

٤,٩١٧  
دالة عند 

)٠,٠١(  
عدم 

االلتزام 
  االجتماعي

  مضطربين
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

٢١,٤٦١١  
١٧,٣٤٧١  

٩,١٧٨١  
٥,٦٠٠٤  

١,٧١٠٢  
٠,٤٢٩٥  

دالة عند   ٤,٩٧٧
)٠,٠١(  

العدوان 
  التفاعلي

  مضطربين
  أسوياء

١٦٧  
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١٦٧  
١٧٠  

٢١,٧٢٤٦  
١٧,٧٧٦٥  
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٦,٠٧٦٢  

٠,٦٤٤٣  
٤,٩٧٩  ٠,٤٦٦٠  

دالة عند 
)٠,٠١(  

عدم 
االلتزام 
  المدرسي

  مضطربين
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

١٢,٠١٢٠  
١٠,٠٥٨٨  

٤,٧٨٥٨  
٣,٤٢٩٣  

٠,٣٧٠٣  
٠,٢٦٣٠  

دالة عند   ٤,٣١٢
)٠,٠١(  

الدرجة 
الكلية 

الضطراب 
  المسلك

  مضطربين
  أسوياء

١٦٧  
١٧٠  

١٢٥,٨٣٣٧  
٢٨,٨٢٨٢  

٤٢,٨٣٣٧  
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Abstract: 
 

The issue of parenting styles is important for both individual and society, as it 
formulate the human character of the way of behavior .Although the student at prep. 
schools period becomes nearly faraway from his family; namely parents, they 
continues to have very deep effects on the sons and their lives, which may be 
manifested by behaviors holding meanings of respect, appraisal, or conducts violating 
the rights of others and the social norms, psychological problems, which may hinder 
the learning process, lead to bad relations among people, delinquency, and 
subsequently, social of psychological maladjustment. That is why it is a must to 
discover its causes, risk factors, preventive measures and treatment. One step for that 
is to know the relationship between parenting styles and conduct disorder, which is 
the goal of this study. 
 
The research tries to answer the following questions: 

1- What is the most common parenting style among preparatory school 
students؟ 

2- What is the most common conduct disorder behavior among 
preparatory school students. 

3- Is there a relationship between parenting styles from the perspective of 
sons and conduct disorder behaviors؟ 

4- Do parenting styles from son's perspectives differ among conduct 
disordered and non conduct disordered students؟ 

5- Do parenting styles differ due to father's education level؟ 
6- Do conduct disorder behavior differ due to father's education؟ 
7- Do parenting styles differ due to mother's education level؟ 
8- Do conduct disorder behaviors differ due to mother's education level؟ 
9- Do parenting styles differ due to number of family members؟ 

10- Do conduct disorder behaviors differ due to number of family 
members ؟ 

 
In order to ensure the research questions, it was worked with most of the male 
preparatory governmental schools of two educational moderate (Gaza and North) in Gaza strip. 
Purposive sample of ( 167) conduct disordered students and random sample of (170) non conduct 

disorders students were defined by the school counselor and two teachers. 
 
At the end of second semester of the study year 2000/2001 and after making sure 

of the study tools validity and reliability, they were applied on the research sample the 
students. The measure of conduct disorder was developed by the present researcher 
and the parenting styles measure was prepared by Farooq Jebreel (1989). Then, data 
were collected and classified. Several statistical tools were used as follows: 
Percentages, Pearson equation of correlation co-efficient, T-test and one way Anova. 
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The results of this study as follows: 
1- The most common parenting style is (authoritative / authoritarian), 

then , (tolerance/ restrictiveness), then ( consistency / non- consistency), & last 
(protection / neglect( 

2- The most common conduct disorder behavior is first reactive 
aggression, second. lack of ethics, thin, non- school commitment, forth 
aggressive behavior and finally non- social commitment. 

3- There are statistically significant correlation between these parenting 
styles: (democracy /restrictions) (consistency / non  – consistency), (protection /
neglect) and various conduct disorder behaviors. Also there is significant 
correlative between parenting style (Authoritative / Authoritarian) and reaction 
aggression behavior. But there is no significant correlation between this 
parenting style and the rest of conduct disorders behaviors, which are: reaction 
aggression, non – social commitment, lack of ethics, non – school 
commitment and the total degree of conduct disorder measure. 

4- There are statistically significant differences in parenting styles of 
(consistency / non  – consistency) and) neglect / protection) between conduct 
disordered and non- conduct disordered samples. But there is no significant 
differences in parenting styles of (authoritative / authoritarian), (restrictiveness 
/ democracy) between conduct disordered and non  - conduct disordered 
samples. 

5- There is no significant differences in parenting styles attributed to 
father’s level of education. 

6- There is no significant differences in conduct disorder  attributed to father’s 
level of education. 

7- There is statistically significant differences in parenting style 
(Neglect\Protection) between mother’s education of elementary & prep. school level & 
university level. The difference is toward elementary & prep. school  level. 

8- There is differences in aggressive behavior between mother’s education of 
elementary & prep school level & university level. The difference was toward elementary 
& prep school level. While there is no differences in the rest of conduct disorder 
behaviors & the educational level of the mother. 

9- There is no significant differences in parenting styles attributed to the number 
of family members. 

10- There is statistically significant differences in reactive aggression behavior 
between number of family members group (3-5) & (9-11) individual, the difference is 
toward group (3-5). But there’s no difference in the rest of conduct disorder behaviors & 
the number of family members.  

 
   

  
  

 
  
  
  
  
  




