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بسم اهللا الرحمن الرحيم  



وتقديرشكر
 )

.19اآلیةالنمل ) وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 
لة 

.الذي أعانني على إتمام بحثي ھذا، ولوال توفیقھ عز وجل لما تحقق من ذلك شيء
رسالةلجابرنصرالدین المشرف على ھذه ا/ إلى أستاذي الفاضل األستاذ الدكتورو العرفانثم الشكر 

،وتوجیھجھدمنقدمھلما

.حتى خرجت بھذه الصورةالرسالةإلى أن واصل إشرافھ ومتابعتھ لجمیع خطوات ھذه 
.دراسةكما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء لجنة المناقشة الموقرة لتفضلھم بقبول مناقشة ھذه ال

-
. تزویدي ببعض الدراسات السابقة التي تھم الدراسة الحالیة

مصر، و إلى األستاذ الدكتور المحترم صالح الحویج –جامعة المنوفیة -التربیة النوعیة
.لبیا، على حسن تعاونھم وعلى كل مساعدة قدموھا لي –بجامعة مصراتة النفسیة 

. بیق، فلتعاونھم دور كبیر في الخروج بھذه النتائجطوال فترة التط

إتمام ھذه الدراسة فجزاھم هللا ع
.معي كل نجاح وكل خطوة أخطوھا



إهداء
"صغیراربیانيكماارحمھماربيوقل"

لتعلیميجاھدوناضلمنإلى....مرھاوالحیاةحلوذاقمنإلى
إلى من ذلل كل صعاب حیاتي...... إلى من بوجوده استمد قوتي 

المرتبةھذهإلىللوصولساعدنيمنلىإ
هللا في عمرك وأن یجعل كل ما قدمتھ لي في یطیلأسال هللا العلي القدیر أن  أبي إلى 

.میزان حسناتك إنھ جواد كریم 

لترضى بالقلیل.... إلى من أعطت الكثیر 
یعطي بال تأخیر.... إلى من قلبھا كبیر 

یستقبلالذيالحضنإلى.....اابتساماتھوبدعواتھاأمدتنيمنإلى
فیبدووجھھاإلىأنظرمنإلى.... وقتكلفيأحزانيوأفراحيدموع

قلبيعلىإنسانأعزإلى.....أزھىالعمرلي
الجزاء في الدنیا خیرعنيأطال هللا عمرھا وأمدھا بالعافیة وجزاھا هللالحبیبةأميإلى

.واآلخرة أمین 

جدتي الطاھرة رحمھا هللا التي طالما تمنیت وجودھا لتشھد معي فترة انتقالیة إلى روح 
.في تاریخ حیاتي، ال یسعني إال أن أدعو هللا أن یتغمدھا برحمتھ ویغفر لھا 

أھدي ھذا الجھد المتواضع 
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199توزیع والدي أفراد عینة الدراسة وفقا للسنیوضح4

199یوضح توزیع والدي أفراد عینة الدراسة وفقا لمستواھم التعلیمي5

200ي أفراد عینة الدراسة وفقا للدخل الشھريتوزیع والدیوضح6

201عدد أفراد أسر عینة الدراسةیوضح 7

202یوضح ترتیب أفراد عینة الدراسة بین إخوانھم وأخواتھم8

203المقاییسیوضح المقاییس الفرعیة وأرقام العبارات التي تتضمنھا ھذه9

في اإلجراء األول المقاییس الفرعیةیوضح معامالت الثبات بین درجات األفراد على10
والثاني

204

= ن(الكلیة للمقیاس یوضح معامالت االرتباط بین درجات المقاییس الفرعیة والدرجة11
30(

205

206)30=ن(یوضح معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألسالیب المعاملة الوالدیة12

األمن مقیاسفيالعلیاوالمجموعةنیاالدالمجموعةبینالفرقلداللة" ت"قیمةیبین13

النفسي
209

المعاملة الوالدیة لألب یوضح معامالت االرتباط بیرسون بین إدراك األبناء ألسالیب14
وبین مستوى شعورھم باألمن النفسي

215

یوضح معامالت االرتباط بیرسون بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم وبین 15
ى شعورھم باألمن النفسيمستو

216

لداللة الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب " ت"یوضح نتائج اختبار16
وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم

218



األبناء في لداللة الفروق بین الذكور واإلناث من" ت"یوضح نتائج اختبار17
بإدراك أسالیب المعاملة الوالدیة لأل

220

الدراسة لداللة الفروق بین الذكور واإلناث من عینة" ت"یوضح نتائج اختبار18
في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة لألم

222

فياألبناءمنواإلناثالذكوربینالفروقلداللة" ت"اختبارنتائجیوضح19
النفسياألمنمستوى

224

ق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب لداللة الفرو" ت"یوضح نتائج اختبار 20
المعاملة الوالدیة لألب حسب سنھ

225

لداللة الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب " ت"یوضح نتائج اختبار 21
المعاملة الوالدیة لألم حسب سنھا

226

تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في یوضح نتائج22
ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب حسب مستوى تعلیمھإدراكھم

227

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة ) LSD(یوضح نتائج اختبار 23
الوالدیة لألب والمتمثلة في التفرقة وأسالیب المعاملة السویة تبعا لمتغیر مستوى تعلیمھ

229

حادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في تحلیل التباین األیوضح نتائج24
إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم حسب مستوى تعلیمھا

234

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة ) LSD(یوضح نتائج اختبار 25
الوالدیة السویة لألم تبعا لمتغیر مستوى تعلیمھا

235

ل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم تحلییوضح نتائج26
ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب حسب الدخل الشھري لألسرة

238

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة ) LSD(یوضح نتائج اختبار 27
وأسالیب المعاملة السویة تبعا لمتغیر الوالدیة لألب والمتمثلة في التفرقة والحمایة الزائدة

الدخل الشھري لألسرة

239

تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم یوضح نتائج28
ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم حسب الدخل الشھري لألسرة

245

راك األبناء ألسالیب المعاملة لمعرفة اتجاه الفروق بین إد) LSD(یوضح نتائج اختبار 29
الوالدیة السویة لألم تبعا لمتغیر الدخل الشھري

246

تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم یوضح نتائج30

ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب حسب عدد أفراد األسرة
249



تجاه لتحدید الفروق بین األبناء في تحلیل التباین األحادي االیوضح نتائج31
إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم حسب عدد أفراد األسرة

250

تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم یوضح نتائج32
ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب حسب ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم

251

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة ) LSD(ح نتائج اختبار یوض33
الوالدیة السویة لألب تبعا لمتغیر ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم

252

تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم یوضح نتائج34
لألم حسب ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھمألسالیب المعاملة الوالدیة 

254

ألسالیب لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ) LSD(یوضح نتائج اختبار 35
المعاملة الوالدیة السویة لألم تبعا لمتغیر ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم
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فهرس األشكال
صفحةالعنوان الشكلرقم الشكل

163یوضح التقسیم الھرمي للحاجات عند ماسلو01



:ة ـدمـقـم
تحتل األسرة أھمیة كبیرة، فھي كانت وال تزال أول مجال یتواجد فیھ الفرد ویتفاعل 

معھ، فھي المكان الطبیعي لتوفیر الحمایة وإشباع الحاجات األساسیة للفرد، ولھذا فإن عملیة 

الجتماعیة ال تتحقق إال بوجود عالقة حمیمة قویة بین األبناء والوالدین، حیث تؤدي التنشئة ا

الطریقة التي یتم بھا تنشئة الفرد في سنواتھ األولى دوراٌ ھاما في التأثیر على تكوینھ النفسي 

.واالجتماعي، أو بعبارة أعم في تشكیل شخصیتھ

یة لألبناء، حیث لكل من األب واألم دوره فللوالدین دور ھام في عملیة التنشئة االجتماع

الخاص والمكمل لألخر في إعداد الفرد لمواجھة الحیاة، وإقحامھ في المجتمع الكبیر، فھما 

یقدمان لھ من خبراتھما وسلوكھما النماذج السلوكیة التي سیقتدي بھا كما یزودانھ بالقیم 

فسھ والثقة بذاتھ وھي من العملیات واالتجاھات المناسبة، كما یعودانھ على االعتماد على ن

الضروریة في حیاتھ ولھذا فإن عملیة التنشئة االجتماعیة ال تتحقق إال بوجود عالقة حمیمة 

قویة بین األبناء والوالدین، بدلیل أن الدین اإلسالمي الحنیف اھتم كثیراً بتربیة األبناء وحثھ 

من أثر في سلوكھم في المستقبل، حیث الوالدین على إكرامھم واالھتمام بأدبھم لما في ذلك

یقول الرسول الكریم صلى هللا علیھ وسلم 

.رواه ابن ماجھ>>أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدبھم<<

كما حث اإلسالم الوالدین على أن تكون معاملتھم ألبنائھم قائمة على أساس العطف 

.والرحمة، والمعاملة الحسنة

أقره الدین اإلسالمي الحنیف على وجوب إتباع الوالدین ألسالیب ولقد أكد العلم الحدیث ما

معاملة والدیة سویة ألن ذلك سینعكس بصورة ایجابیة على سلوكات األبناء مستقبال، أما 

المیل إلى األسالیب السلبیة في المعاملة قد یؤدي باألبناء للوقوع في عدة اضطرابات 

من النفسي لدى األبناء، خاصة في مرحلة وأزمات نفسیة، من بینھا عدم الشعور باأل

.المراھقة وما تتطلبھ من تحدیات 

ویعتبر األمن النفسي من أھم الحاجات الضروریة والتي البد من إشباعھا لدى األبناء، 

خاصة في مرحلة المراھقة، فالرغبة في الشعور باألمن النفسي رغبة ملحة لدیھم نظراُ 

أ علیھم، والتي تحتاج من الوالدین معاملتھم معاملة سویة من أجل للتغیرات العدیدة التي تطر



تجاوزھا، فعندما ینشأ المراھق في كنف رعایة والدیة توفر لھ اإلحساس بالعطف والحب 

واالتساق والتقبل فإن اإلحساس بالثقة سیزید لدیھ ویترتب علیھ الشعور باألمن النفسي،أما 

االستقرار والتفاھم بین الوالدین والمعاملة السیئة التي إذا نشأ في ظل مناخ أسري یتسم بعدم

تقوم على التفرقة بینھ وبین إخوانھ وعلى عدم اتساق الوالدین على أسلوب واحد للتربیة من 

.شأنھا أن تقلل من ثقة المراھق بنفسھ فیشعر بالتھدید وعدم األمن النفسي

وأھمیة األسرة وأسالیبھا في المعاملة وبناء على ماسبق ونتیجة ألھمیة مرحلة المراھقة 

في تحقیق مستوى عالي من الشعور باألمن النفسي، لذلك جاءت الدراسة الحالیة التي 

دراسة (تناولت إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالشعور باألمن النفسي 

ھذه الدراسة االھتمام الكافي حیث أنھ لم تنال ) میدانیة على عینة من طالب المرحلة الثانویة

.على حد علم الباحثة من خالل إطالعھا في البیئة المحلیة

وقد قسمت الدراسة إلى جانبین جانب نظري وأخرى تطبیقیي ولقد احتوى الجانب 

:النظري على الفصول اآلتیة 

:
.الدراسات السابقة، والمصطلحات األساسیة للدراسة، وأخیراً فروض الدراسة 

وخصص ألسالیب المعاملة الوالدیة بدءا بتقدیم نبذة عن التنشئة االجتماعیة :الفصل الثاني

ھا،أھدافھا، شروطھا، خصائصھا،مراحلھا، أشكالھا ومصادرھا، وعملیاتھا،ثم تعریف

. أخیرا مؤسساتھاالنظریات المفسرة لھا، و

كما تناولنا في ھذا الفصل التنشئة األسریة حیث تم التطرق إلى تعریف األسرة ومقوماتھا 

وأنواعھا، خصائصھا ووظائفھا، ثم أھمیة األسرة في التنشئة االجتماعیة ودورھا في إشباع 

لى التنشئة وإلى العوامل المؤثرة في التنشئة األسریة وأخیرا إالحاجات النفسیة لألبناء،

. األسریة في الجزائر

أیضا تطرقنا إل أسالیب المعاملة الوالدیة، تعریفھا وأنواعھا وأھم أسالیب المعاملة الوالدیة 

. التي تھم الدراسة الحالیة

اشتمل على األمن النفسي ولقد اشتمل على  تعریفھ وأھمیتھ والحاجة إلیھ :الفصل الثالث

سي وعناصره وأبعاده وخصائصھ، وتطرقنا إلى ومكوناتھ، وجوانب األمن النف



والعوامل المؤثرة في األمن النفسي، وعالقة األمن النفسي ببعض المفاھیم النفسیة، المصادر

عدم الشعور باألمن النفسي، ثم أھم/ مع رصد أعراض وعالمات الشعور

تقدیره وأدوات النظریات المفسرة لألمن النفسي والتصور اإلسالمي لألمن النفسي،

والمشكالت المؤثرة علیھ، مع رصد مھددات األمن النفسي واآلثار المتربة عن انعدام 

الشعور باألمن النفسي، وأسالیب تحقیقھ،وحاجة المراھق للشعور بھ، وأخیرا 

.العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النفسي 

:أما الجانب التطبیقي فقد احتوى على الفصول اآلتیة 

:

.المستخدمة 

:

.ضوء النتائج المتوصل إلیھا 



الجانـب النظـري



طرح إشكالية الدراسة: الفصل األول  

.إشكالیة الدراسة –1
.أھداف الدراسة –2
.أھمیة الدراسة –3
.حدود الدراسة –4
.مصطلحات الدراسة –5
.الدراسات السابقة –6

.فرضیات الدراسة–7



:إشكالیة الدراسة –1
تعد البیئة االجتماعیة وبصفة خاصة األسرة ذات أھمیة كبیرة في تشكیل شخصیة 

األفراد ، فاألسرة ھي النواة األولى التي ینشأ فیھا الفرد، كما أنھا الجماعة األولى التي 

.یتصل بھا 

د، وحسب أماكن إقامتھا، ولكل ولألسرة صوراً عدیدة وكثیرة تصنف حسب عدد األفرا

أسرة طابعھا الممیز وصفاتھا وتقالیدھا وعاداتھا وسلوكیاتھا التي تجعلھا تحیط باألفراد 

.بحیاة تختلف عن غیرھم من بقیة األفراد 

وتعتبر األسرة المؤسسة االجتماعیة األولى المسؤولة عن التنشئة االجتماعیة والضبط 

اسیا في سلوك األفراد بطریقة سویة أو غیر سویة، من خالل االجتماعي، وتلعب دوراً أس

النماذج السلوكیة التي تقدمھا لصغارھا، فأنماط السلوك والتفاعالت التي تدور داخل األسرة 

.   ھي النماذج التي تؤثر سلبا أو ایجابیا في تربیة الناشئین

ة كما ذكر ً سید أحمد ویرجع احتفاظ األسرة بدورھا الرئیسي في التنشئة االجتماعی

عثمان ً إلى مالألسرة اإلنسانیة بصفة عامة من خصائص أساسیة ممیزة عن سائر 

:المؤسسات االجتماعیة ، وتشتق ھذه الخصائص من عاملین 

.أن األسرة ھي الوحدة االجتماعیة األولى التي ینشأ فیھا الفرد : األول -

الجماعة المرجعیة »cooly«لما سماه  ٌ كولي ٌ أن األسرة تعتبر النموذج األمثل: الثاني -

. ، ص2007أبو جادو، (ویقصد بھا الجماعة الصغیرة التي تتمیز باالرتباط والتعاون

) . 218–217.ص

كما تظهر أهمیة األسرة  في تكوین شخصیة الفرد في السنوات الخمس األولى من عمره، 
ن منذ األیام األولى من حیاته نظرا لعالقته بأبویه إذا أكد النفسانیین أن شخصیة الفرد تتكو 

فنتیجة لجو التفاعل القائم بین اآلباء واألبناء یحتفظ األبناء بالنماذج السلوكیة التي 
Ronalیالحظونها على آبائهم في خیالهم ونفسیتهم، ثم تغدو سلوكًا تلقائیًا في حیاتهم , J,. &

Hotyat ,F,2000,p.83).(



تربیة األبناء وتنشئتھم التنشئة الصحیحة تقع على كاھل األب واألم معاً  ومن فمسئولیة

.)Elizabeth, A,1997,P.10(بعد ذلك تأتي باقي المؤسسات التربویة التي تھتم بھذا الشأن 

ولھذا فإن عملیة التنشئة االجتماعیة ال تتحقق إال بوجود عالقة حمیمة وسویة بین اآلباء 

تلعب أسالیب المعاملة الوالدیة دوراً مھما في تكوین وبناء شخصیة األبناء واألبناء، حیث

بجوانبھا المختلفة، وبصفة خاصة في سنوات المراھقة تلك الفترة التي تشھد كما یرى العدید 

من علماء النفس زیادة في الصراع مع الوالدین فاألبناء لدیھم رغبة في االستقالل عنھم 

.قةخاصة في مرحلة المراھ

وتعد المعاملة الوالدیة من المعامالت االجتماعیة األولى التي یتفاعل معھا األفراد منذ 

البدایة األولى لحیاتھم، وھي من أھم العوامل التي تلعب دوراً أساسیا في تكوین شخصیتھم 

) .02.، ص2009العمري،(

المعاملة كاإلسراف في التدلیل وتتفاوت أسالیب المعاملة الوالدیة، مابین أسالیب سلبیة في 

أو القسوة الزائدة أو التذبذب في المعاملة أو فرض الحمایة الزائدة على األبناء وإخضاعھم 

لكثیر من القیود أو عدم المساواة في التعامل مع األبناء والتمییز فیما بینھم بناء على الجنس 

األبناء وتوجیھھم توجیھاً مثالیاً أو الترتیب، وأسالیب إیجابیة تتمثل في التعرف على قدرات

بناء على إمكاناتھم وقدراتھم، وإتاحة الفرص أمامھم للنمو والتفاعل االجتماعي، والتوسط 

–284ص . ، ص1993العیسوي،(واالعتدال وتحاشي القسوة الزائدة والتدلیل الزائد 

288 . (

إحدى الجوانب المھمة في حیاة وتعتبر أسالیب المعاملة الوالدیة المتبعة من قبل اآلباء 

األبناء وذلك لما لھا من دور فعال في توجیھھم من خالل التنشئة االجتماعیة فإذا أتیح 

لخبراتھم من ھذه المعاملة الجو الذي یسوده األمن النفسي واالستقرار النفسي استطاعوا أن 

.أنفسھم ومجتمعھم یكتسبوا من ھذه الخبرات مایساعدھم على تكوین القدرة على التكیف مع
)eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind5991.pdfمن 2009دیسمبر،14، تم استرجاعها في تاریخ  2006،المھندس(

كما تدل نتائج الكثیر من الدراسات على المكانة الھامة التي تحتلھا أسالیب معاملة 

في مرحلة المراھقة وما الوالدین لألبناء، من حیث تأثیرھا على شخصیة الفرد خاصة 

) 1989(محمد مصطفى میاسا (تتطلبھ ھذه المرحلة من تحدیات كما في دراسة كل من 



، الخطاب )1980(،ھناء المطلق )1987(، األسطل )1980(فایزة یوسف عبد المجید

،إذ للمعاملة الوالدیة أثر في إصابة األبناء المراھقین )إلخ من الدراسات)...1993(

اكل نفسیة منھا عدم الشعور باألمن النفسي خاصة وأن المراھق یحتاج باضطرابات ومش

إلى األمن بقدر مایعیشھ من تبدالت وتحوالت عقلیة ونفسیة وانفعالیة واجتماعیة حیث یؤكد 

، 2000بركات،(علماء النفس على أن المعاملة السیئة تشعر المراھقین بفقدان األمن النفسي 

).02.ص

عبود وعبد العال  ً أن الحاجة إلى األمن النفسي من أھم الحاجات أیضا یرى كل من  ً

الوجدانیة التي یسعى المراھق إلى إشباعھا فالرغبة في األمن رغبة أكیدة وال یتقدم بسھولة 

في أي میدان إال إذا اطمئن وشعر باألمن، فإذا كان المراھق قد نشأ في كنف رعایة أبویھ 

لفة والتقبل واالتساق، فإن اإلحساس بالثقة یكون لدیھ ویترتب فإن ذلك یوفر لھ اإلحساس باأل

علیھ شعور المراھق باألمن، أما إذا نشأ األبناء في ظل مناخ والدي ال یوفر الثبات أو یتسم 

بالرفض والتفرقة بین األبناء أو التذبذب في المعاملة فإن اإلحساس الذي سوف ینشأ ھو 

)106.، ص1989كفافي،(أي الشعور بنقص باألمن عدم الثقة والشك والقلق والتھدید

.فاألمن النفسي یعتبر من الحاجات المهمة والضروریة التي البد من إشباعها لدى األبناء 

ویعتبر األمن من الحاجات الھامة والضروریة والتي البد من إشباعھا لدى األبناء وإذا لم 

.سلب على شخصیتھم تشبع الحاجة إلى األمن النفسي فإنھ سینعكس بال

للحاجات »Maslow«وتبدو أھمیة الحاجة إلى األمن النفسي في تقسیم ً ماسلو ً 

اإلنسانیة حیث وضعھا في المستوى الثاني من النموذج الھرمي للحاجات وھذا التقسیم 

یبدأ بالحاجات الفسیولوجیة ثم حاجات األمن فالحاجة إلى الحب فالحاجة إلى تقدیر الذات ،

). 692.، ص1999عبد المقصود،(فالحاجة إلى تحقیق الذات 

وحسب  ً ماسلو ً فإن الفرد ال یمكنھ االنتقال من مستوى إلى مستوى أخر إال إذا تم 

إشباع الحاجة الخاصة بالمستوى الموجودة فیھ،ومعنى ھذا أنھ عندما یعجز الفرد على تلبیة 

شباع الحاجات التي تلیھا ومن ثمة یشعر وإشباع حاجة األمن فإنھ سیجد صعوبة في إ

بالتھدید وال یتمكن من تحقیق ذاتھ، وھنا تكمن أھمیة الشعور باألمن النفسي لإلنسان وأن 

تلك الحاجة تعد محركا لسلوكھ وتوجیھھ الوجھة السلیمة،أما فقدان الشعور باألمن النفسي 



ر حیاة اإلنسان ونشاطاتھ من شانھ یسبب االضطرابات النفسیة والسلوكیة فیؤثر على سی

المختلفة في شتى المجاالت لذا فإن األمن النفسي ضرورة لكل فرد لیحیا حیاة تتحقق فیھا 

.الصحة النفسیة 

فاألمن النفسي یعتبر من الحاجات المھمة والضروریة التي البد من إشباعھا لدى األبناء 

ونموه المعرفيفللشعور باألمن النفسي دور مھم في تطور شخصیة الفرد
(Fatil , E., & Reddy T,1985,p.12.

لذا فإنھ من المنطقي أن ینصب اھتمامنا على دراسة ھذه األسالیب للمعاملة الوالدیة 

المدركة من طرف األبناء وعالقتھا بشعورھم باألمن النفسي، فھم الذین یشعرون بھا أكثر 

اء إذا لم یشعروا باألمن النفسي فإنھ سینعكس من غیرھم، وبالتالي ھم أقدر من یصفھا، فاألبن

بالسلب علیھم سیشعرون بالیأس والقنوط والغضب على أنفسھم ومن ثمة الوقوع في دائرة 

االضطرابات النفسیة وھذا بدوره سینعكس بالسلب على مجتمعھم وھم 

بصفات األمل في بناء ھذا األخیر، وبالتالي إذا أردنا أن نكون مجتمعاً یتمیز أفراده 

وممیزات معینة فإنھ البد أن نتناول بالدراسة لتلك األسالیب غیر السویة وغیر المرغوبة 

التي یتبعھا اآلباء أثناء تنشئتھم ألبنائھم، ال سیما في المجتمع العربي بصفة عامة والمجتمع 

الجزائري بصفة خاصة، وألن ھذا الموضوع حسب علم الباحثة لم یتم تناولھ بھذا الشكل 

ى المستوى المحلي، األمر الذي دفعھا إلجراء ھذه الدراسة عل

للوقوف على طبیعة العالقة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بشعورھم 

.األمن النفسي 

: لذا تسعى الدراسة الحالیة لإلجابة عن التساؤالت التالیة 

إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وبین ھل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین -1

مستوى شعورھم باألمن النفسي ؟ 

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب –2

وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم ؟ 

معاملة الوالدیة تعزى ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب ال-3

للجنس ؟



ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األبناء –4

تعزى للجنس ؟ 

ھل توجد فروق ذات إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى إلى –5

،الدخل الشھري لألسرة، عدد سن الوالدین،المستوى التعلیمي للوالدین(المتغیرات التالیة 

؟ ) أفراد األسرة ، ترتیب األبناء

: أھداف الدراسة –2
: تھدف الدراسة الحالیة إلى تحقیق األھداف التالیة 

التعرف على طبیعة العالقة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وبین مستوى –1

.شعورھم باألمن النفسي 

لفروق  بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب وأسالیب معرفة درجة ا–2

. المعاملة الوالدیة لألم

معرفة درجة الفروق بین الذكور واإلناث من األبناء في إدراك أسالیب المعاملة -3

.الوالدیة لدى عینة الدراسة 

الشعور باألمن معرفة درجة الفروق بین الذكور واإلناث من األبناء في مستوى–4

.النفسي لدى عینة الدراسة 

التعرف على درجة الفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة والتي تعزى –5

سن الوالدین، المستوى التعلیمي للوالدین، الدخل الشھري لألسرة، (إلى المتغیرات التالیة 

).عدد أفراد األسرة، ترتیب األبناء

:أھمیة الدراسة–3
:تكمن أھمیة الدراسة الحالیة فیمایلي 

تناولھا إلحدى الموضوعات البحثیة المھمة في علم النفس وھو أسالیب المعاملة –1

الوالدیة في مرحلة المراھقة وعالقتھا بالشعور باألمن النفسي لدى طلبة المرحلة الثانویة 

.المترتبة عن ذلك وانعكاسھا على نمو شخصیاتھم والوقایة من اآلثار السلبیة



توعیة اآلباء بإتباع األسالیب التي تؤدي باألبناء إلى الشعور باألمن النفسي واالبتعاد –2

.عن استخدام أسالیب المعاملة التي تؤدي إلى عدم الشعور بھ 

تأمل الباحثة أن تكون نتائج ھذه الدراسة ذات فائدة بالنسبة للمربین وكل المھتمین –3

.ناء بتربیة األب

توفیر بعض المعلومات عن طبیعة دور األسرة خالل تنشئتھ أبنائھا ومحاولة تجنبھم –4

.إصابة أبنائھم باالضطرابات النفسیة 

یمكن االستفادة من نتائج الدراسة في تصمیم برامج إلرشاد الوالدین لممارسة أدوارھم –5

إرشادیة لزیادة الشعور باألمن بما یحقق النمو الصحي السوي لألبناء، كذلك تصمیم برامج

النفسي لدى المراھقین ، وتخفیف ما قد یتعرضون لھ من شعور بعدم األمن وما قد یصاحبھ 

من توترات واضطرابات نفسیة، حتى یستطیعوا مواجھة أیة مصاعب والتعامل مع ظروف 

.الحیاة غیر المالئمة 

ة التي تناولتھا الباحثة وھي مرحلة كما تتضح أھمیة الدراسة في أھمیة المرحلة العمری–6

المراھقة ، ھذه المرحلة الحرجة بالذات على اآلباء ضرورة مراعاة النمو النفسي السلیم لھم 

وإشباع حاجاتھم النفسیة، حتى یتمكنوا من تحقیق لھم الصحة النفسیة ومن ثمة إعدادھم 

.لتحمل المسؤولیة االجتماعیة 

ذه الدراسة في تصمیم برامج إلرشاد الوالدین لممارسة یمكن االستفادة من نتائج ھ–7

.أدوارھم بما یحقق النمو الصحي السوي لألبناء 

إدراك أھمیة األمن النفسي ومدى تأثیره على المراھقین حیث یؤكد العدید من علماء –8

النفس على أن األمن النفسي یعتبر حجر الزوایة في تشكیل الشخصیة السویة وعدم الشعور 

.إلخ ... ھ ینتج عنھ العدید من المشاكل واالضطرابات النفسیة مثل الوحدة النفسیة والسلبیة ب

تبلغ أھمیة الدراسة في أنھا تتناول متغیر األمن النفسي الذي لم ینال نصیبا كافیا من –9

الدراسة في مجتمعنا الجزائري بالرغم من أھمیتھ في تشكیل شخصیة الفرد ومن ثمة 

.تحقیق الصحة النفسیة، وھذا في حدود إطالع الباحثة الوصول إلى

إضافتھا الجدید من الدراسات إلى التراث النفسي في المرحلة الثانویة في مجال األمن –10

.النفسي 



:حدود الدراسة –4
:لقد كانت حدود الدراسة على النحو التالي 

: الحدود البشریة –أ 
.السنة الثانیة من التعلیم الثانوي من تخصصات مختلفةتقتصر الدراسة على طالب 

:الحدود الزمنیة –ب 
بالنسبة للدراسة االستطالعیة تم إجراؤھا خالل الفصل الدراسي الثالث من السنة الدراسیة -

.، وھذا من أجل التحقق من الخصائص السیكومتریة للمقاییس المستخدمة 2008/2009

.2009/2010ساسیة تم إجراؤھا خالل السنة الدراسیة أما بالنسبة للدراسة األ-

:الحدود المكانیة –ج 
:تم إجراء الدراسة الحالیة في مدینة تبسة وبالضبط في 

.ثانویة شریط لزھر وھذا إلجراء الدراسة االستطالعیة -

ي ، وثانویة ثانویة الشیخ مطروح العید، ثانویة حردي محمد، وثانویة الشیخ العربي التبس-

. سعدي الصدیق، ثانویة المیزاب وھذا إلجراء الدراسة األساسیة 

:مصطلحات الدراسة –5
: تتضمن ھذه الدراسة المصطلحات األساسیة التالیة 

:أسالیب المعاملة الوالدیة –1
عیا أي ھي اإلجراءات واألسالیب التي یتبعھا الوالدان في تطبیع أو تنشئة أبنائھما اجتما

تحویلھما من مجرد كائنات اجتماعیة، وما یعتنقاه من اتجاھات توجھ سلوكھما في ھذا 

) .75.، ص2008قناوى،(المجال 

وتعرف أسالیب المعاملة الوالدیة إجرائیا في ھذه الدراسة باألسالیب التي یتعامل بھا 

التي یتحصل علیھا الكلیة اآلباء واألمھات مع األبناء في تربیتھم والتي تتحدد بالدرجات 

" أفراد عینة الدراسة باإلجابة على المقاییس الفرعیة لمقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة  لـ 

: ، ولقد حددت معدة المقیاس خمسة أسالیب للمعاملة الوالدیة  كالتالي "أماني عبد المقصود 



أسلوب -4ب ، أسلوب التذبذ–3أسلوب التحكم والسیطرة ، –2أسلوب التفرقة، -1

) . 07.، ص.ت.دعبد المقصود، (أسلوب المعاملة السویة أو الصحیحة–5الحمایة الزائدة ،

:وفیمایلي سنستعرض التعاریف الخاصة باألسالیب التي تناولتھا الدراسة الحالیة 

:    أسلوب التفرقة –1
لمعاملة ألسباب غیر منطقیة یتمثل ھذا األسلوب في التفضیل والتمییز بین األبناء في ا

كالجنس،أو الترتیب المیالدي أو أبناء الزوج أو الزوجة المحبوبة أو المنبوذة بشكل یولد 

).75.، ص2000خلیل،(الحقد والكراھیة ویخلق الصراع بین األبناء 

ویعرف أسلوب التفرقة في المعاملة إجرائیا في ھذه الدراسة من خالل الدرجة التي 

ا أفراد عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس أسلوب التفرقة ضمن مقیاس یحصل علیھ

. أسالیب المعاملة الوالدیة 

:أسلوب التحكم والسیطرة –2
یتمثل ھذا األسلوب في فرض األم أو األب لرأیھ على االبن ، ویتضمن ذلك الوقوف أمام 

ق رغباتھ التي یریدھا حتى ولو كانت رغباتھ التلقائیة أو منعھ من القیام بسلوك معین لتحقی

).48، ص1430الحربي،(مشروعة 

ویعرف أسلوب التحكم والسیطرة إجرائیا في ھذه الدراسة من خالل الدرجة التي یحصل 

علیھا أفراد عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس أسلوب التفرقة ضمن مقیاس أسالیب 

. المعاملة الوالدیة 

:أسلوب التذبذب–3
یعني أسلوب التذبذب في المعاملة،ھو أن الوالدین ال یعامالن االبن معاملة واحدة في 

المواقف المتشابھة، وھناك تذبذب قد یصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدین، وھذا 

, Hetherngton(أسلوب یجعل االبن غیر قادر على توقع رد فعل والدیھ إزاء سلوكھ  M,

,1998,p.434.(

ویعرف أسلوب التذبذب في المعاملة إجرائیا في ھذه الدراسة من خالل الدرجة التي 

یحصل علیھا أفراد عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس أسلوب التفرقة ضمن مقیاس 

.أسالیب المعاملة الوالدیة 



: أسلوب الحمایة الزائدة –4
الطفل الذي یفترض أن یقوم ھو بھا ھو األسلوب الذي یقوم فیھ الوالدان بأداء واجبات

، 2010السعاوي،(فضال عن الخوف الزائد على الطفل وكذلك مسامحتھ على أخطائھ 

).62.ص

ویعرف أسلوب الحمایة الزائدة في المعاملة إجرائیا في ھذه الدراسة من خالل الدرجة 

تفرقة ضمن مقیاس التي یحصل علیھا أفراد عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس أسلوب ال

. أسالیب المعاملة الوالدیة 

:أسالیب المعاملة السویة –5
ویقصد بھا األسالیب السویة التي یستخدمھا اآلباء في تربیة وتنشئة أبنائھم وعدم استخدام 

).48.، ص1430الحربي،(األسالیب المعبرة عن االتجاھات الغیر السویة 

رائیا في ھذه الدراسة من خالل الدرجة التي یحصل وتعرف أسالیب المعاملة السویة إج

علیھا أفراد عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس أسلوب التفرقة ضمن مقیاس أسالیب 

. المعاملة الوالدیة 

: األمن النفسي –2
قبل تعریف األمن النفسي یجب اإلشارة إلى أن مصطلح األمن النفسي یقابلھ العدید من 

االنفعالیة، األمن الشخصي، األمن الخاص،السلم ثل الطمأنینة النفسیة أوالتسمیات م

:وفیما یلي تعریفھ ) 15.، ص2003الخضري،(الشخصي 

األمن النفسي ھو شعور الفرد بأنھ محبوب ومقبول ومقدر من قبل اآلخرین، وندرة 

خاصة (یاتھشعوره بالخطر والتھدید، وإدراكھ أن األخرین ذوي األھمیة النفسیة في ح

مستجیبون لحاجاتھ ومتواجدون معھ بدنیا ونفسیا، لرعایتھ وحمایتھ ومساندتھ عند ) الوالدین

,p.457(Kerns,1996,(األزمات  K.

ویعرف األمن النفسي إجرائیا في ھذه الدراسة بأنھ مجموع الدرجات التي یحصل علیھا 

" .  ب شقیرزین" أفراد عینة الدراسة على مقیاس األمن النفسي لـ 



:الدراسات السابقة –6
تعتبر الدراسات السابقة ذات دور إیجابي لكل باحث، وبناء على ذلك فإن الباحثة ستلقي 

للتعرف على أھم النتائج التي توصل إلیھا الضوء على الدراسات العربیة واألجنبیة 

الخاصة بأسالیب الموضوعات الباحثون، ولقد تحصلت الباحثة من خالل اطالعھا على

المعاملة الوالدیة واألمن النفسي على بعض الدراسات السابقة التي تستفید منھا في دراستھا 

وقد تم اختیارنا لھذه الدراسات السابقة حسب عالقة كل دراسة بأحد الفرضیات الحالیة،

:المصاغة، وتم تقسمیھا إلى ثالثة محاور كالتالي

.أسالیب المعاملة الوالدیة والشعور باألمن النفسي دراسات تناولت العالقة بین * 

.دراسات تناولت أسالیب المعاملة الوالدیة * 

.دراسات تناولت األمن النفسي * 

والشعور باألمن الوالدیةالدراسات التي تناولت العالقة بین أسالیب المعاملة–أوال 
:النفسي 

: لدراسات األجنبیة اا
):Mussen,et al،1963رون میوسن وآخ(دراسة –1

: عنوان الدراسة 
*أثر العالقة بین اآلباء واألبناء على شخصیة األبناء * 

أجري البحث على عینة من المراھقین الذكور في الوالیات المتحدة األمریكیة 

مستخدما المقابلة المقننة، وأظھرت نتائج الدراسة أن األبناء الذین لم یحصلوا على عطف

أبوي كانوا أقل ثقة بالنفس وأقل توافقا في عالقاتھم االجتماعیة وأكثر توتراً وقلقاً  ولدیھم 

شعور مرتفع بعدم األمن النفسي عن أقرانھم الذین یرون أنھم یحصلون على عطف ورعایة 

كافیة من الوالدین، ما یؤكد أھمیة العطف والتعاطف للقائمین بالتربیة سواء الوالدین أو 

). 701–700.ص. ، ص1999عبد المقصود،(مین المعل



):Rosen & Rothbaum،2009روزین وروثبام (دراسة -2

: عنوان الدراسة
* أثر نوعیة الرعایة الوالدیة على الشعور باألمن النفسي *

)62 (

Rosen(والدیھم  , K, & Rothbaum, F,2009,p.p.358-360(

: الدراسات العربیة 
) : 1985الریحاني،(دراسة –1

:عنوان الدراسة 
*عند المراھقین أثر نمط التنشئة األسریة في الشعور باألمن النفسي*

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر التنشئة األسریة في الشعور باألمن النفسي 

عند المراھقین، ومدى اختالف جنس المراھق، ومكان نشأتھ، وقد أجریت الدراسة على 

رحلة طالباً وطالبة تم اختیارھم بالطریقة الطبقیة العشوائیة من طلبة الم) 450(عینة قوامھا 

اإلعدادیة في المدارس الحكومیة بمنطقة عمان وضواحیھا، واستخدم الباحث خالب دراستھ 

: أداتین وھما 

مقیاس التنشئة األسریة الذي صنف فیھ العینة إلى مجموعتین ھما مجموعة التنشئة 

األسریة المتسلطة، ومجموعة التنشئة األسریة الدیمقراطیة المتسامحة ، واألداة األخرى 

للشعور " ماسلو"مقیاس األمن النفسي للطلبة المرحلة اإلعدادیة وھو عبارة عن اختبار 

وعید كمال دواني" باألمن النفسي وعدم الشعور باألمن النفسي الذي قام بتعریبھ كل من 



لمواءمتھ للبیئة األردنیة، كما استخدم الباحث عددا من األسالیب اإلحصائیة " دیراني

.لحسابیة، تحلیل التباین الثالثي المتوسطات ا:وھي

وقد أظھرت نتائج الدراسة أن مجموعة المراھقین الذین ینتمون إلى نمط التنشئة األسریة 

الدیمقراطیة كانوا أكثر شعوراً باألمن النفسي من أولئك الذین ینتمون إلى نمط التنشئة 

في حین لم توجد فروق األسریة المتسلطة، وأن اإلناث أكثر شعوراً باألمن من الذكور

).78.، ص2003الخضري،(جوھریة بین من نشئوا في الریف أو المدینة 

) :1985،شحاتیت(دراسة –2
:عنوان الدراسة 

العالقة بین الشعور باألمن النفسي عند المراھقین والمراھقات وبعض العوامل المرتبطة * 

* باألسرة 

عالقة بین الشعور باألمن النفسي عند المراھقین ھدفت الدراسة إلى التعرف إلى ال

والمراھقات وبعض العوامل المرتبطة باألسرة، وقد أجریت الدراسة على عینة مكونة من 

طالباً وطالبة من طالب الصف الثاني اإلعدادي في مدارس مدیریات التربیة ) 216(

ین متغیرات الجنس والتعلیم في عمان، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتباط ب

والمستوى الثقافي لألم واألب والدخل الشھري لألسرة، وبین الشعور باألمن عند األبناء ، 

أشارت أیضا إلى أن أھم المشكالت التي تمیز بھا األفراد كان مستوى الشعور باألمن 

ئة عندھم منخفضا ھي مشكلة المشاجرات العائلیة، وقد أرجعت ھذه النتیجة إلى أسلوب التنش

األسریة الذي یتسم بالتفرقة في المعاملة وإلى طبیعة العالقة بین األب واألم والتي تتسم 

بالمشاجرة أمام أفراد األسرة مما قد یؤدي إلى عدم وجود استقرار في الجو األسري 

). 43. ، ص2005اقرع،(وبالتالي عدم الشعور باألمن 

) : 1989عالء الدین كفافي،(دراسة –3
:الدراسة عنوان

* النفسيواألمنالوالدیةبالتنشئةعالقتھوالذاتتقدیر*

التنشئةأسالیبمنبكلوعالقتھالنفسياألمنعلىالتعرفإلىت ھذه الدراسةھدف

حیثبقطرالثانویةالمرحلةطالباتمنعینةعلىطبقت الدراسةوالذات،وتقدیرالوالدیة



مقیاسعلیھنوطبقسنة،) 28–16(أعمارھنومتوسط،طالبة)153(عددھنبلغ

"عیسويعبد الرحمن"إعدادالنفسياألمنومقیاسالباحث،إعداداالجتماعیةللتنشئة

.الباحثإعدادالذاتتقدیرومقیاس

التفرقة(الوالدیةالتنشئةأسالیببینسالبدالارتباطوجودإلىالنتائجوأشارت

كماالنفسي،باألمنالشعوروبینالوالدةأوالوالدمنسواء)المعاملةفيبذبوالتذوالتحكم

تقدیروبینالنفسيباألمنالشعوربیندالموجبارتباطوجودإلىأیضاً النتائجأشارت

).254.، ص2004الشھاب،(الطالباتلدىالذات

):1994جنان سعید الرحو،(دراسة –4
: عنوان الدراسة 

* ألمن النفسي للمراھقین وعالقتھ بأسالیب المعاملة الوالدیة ا* 

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بین مستوى الشعور باألمن النفسي لدى 

الطلبة وأسالیب المعاملة كما یدركھا األبناء،أما عینة الدراسة فقد اقتصرت على عینة من 

من ) 362(طالبا ) 575(، وقد بلغت )توسطالصف الثالث م(طلبة المرحلة المتوسطة 

من اإلناث،أما األدوات المستخدمة في البحث فتمثلت في مقیاس أسالیب ) 213(الذكور و

موقفا لكل ) 25(وكان المقیاس متكون من) 1991الكیكي،(المعاملة الوالدیة من إعداد 

، وقد )ھمالالحزم،التسامح،التسلط، اإل(موقف أربعة بدائل لتغطي أربعة أسالیب ھي

:توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

.إن األسلوب السائد في معاملة اآلباء واألمھات ألبنائھم ھو أسلوب الحزم -

.وجود عالقة ارتباطیة موجبة بین الشعور باألمن النفسي وأسلوب الحزم-

والشعور باألمن وجود عالقة ارتباطیة سالبة ودالة بین أسالیب التسامح والتسلط واإلھمال -

).274- 273. ص. ، ص2010السبعاوي،(النفسي



) :1999أماني عبد المقصود،( دراسة –5
:عنوان الدراسة

المدرسةتالمیذلدىالوالدیةالمعاملةأسالیبببعضوعالقتھالنفسيباألمنالشعور*

*االبتدائیة

المعاملةأسالیبببعضالقتھوعالنفسيباألمنالشعورعلىالتعرفإلىتھدف

: تلمیذاٌ كالتالي ) 300(منالعینةتكونتوقد،االبتدائیةالمدرسةتالمیذلدىالوالدیة

المعاملةأسالیبمقیاسعلیھمطبقوقد،القاھرةمدارسمنتلمیذة)150(وتلمیذ)150(

.الباحثةإعدادماسلوعنلألطفالالنفسياألمنومقیاسالباحثةإعدادالوالدیة

الالسویةالوالدیةالمعاملةأسالیببیندالموجبارتباطوجودإلىالنتائجوأشارت

بعدمالشعوروبیناألممنأواألبمنسواء) الزائدةوالحمایةوالتذبذبوالتحكمالتفرقة(

ي النفسباألمنالشعورفيالجنسینبینفروقتوجدوال،لألطفالالنفسياألمن

) .637.، ص2003مخیمر،(

): 2001جمال مختار حمزة،(دراسة -6
:عنوان الدراسة 

* سلوك الوالدین اإلیذائي للطفل وأثره على األمن النفسي* 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثیر السلوك اإلیذائي للوالدین وعدم الشعور 

تلمیذ بالحلقة الثانیة ) 100(في الدراسة من باألمن النفسي، ولقد تكونت العینة المستخدمة

) 55(من مرحلة التعلیم األساسي وقسمت إلى مجموعتین مجموعة ضابطة وتتكون من 

تلمیذاً بالصف األول والثاني من الحلقة الثانیة بمرحلة التعلیم األساسي، ومجموعة تجربیھ 

كل ذاتیة وتم تثبیت أبعاد تلمیذاً بنفس الصفوف الدراسیة یعانون من مشا) 45(مكونة من 

سنة ومن ) 13- 11(عینة البحث من حیث مستوى السن حیث تراوحت أعمارھم مابین 

حیث المستویات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة

عدم األمان من إعداد ًماسلو ً –ولقد استخدم الباحث أداتین األولى تتمثل في اختبار األمان 

دیة من وجھة نظر األبناء من إعداد الباحث ولقد كانت النتائج والثاني مقیاس التنشئة الوال

: كالتالي 



وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة -

.التجریبیة أي أنھا تعاني من عدم الشعور باألمن النفسي 

والضابطة لصالح المجموعة وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة-

- 136. ص. ، ص2001مختار،(التجریبیة حیث تعاني من أسلوب القسوة والقلق والرفض 

139.(

) :2006مھندس ،المیساء ( دراسة –7
:عنوان الدراسة 

أسالیب المعاملة الوالدیة والشعور باألمن النفسي والقلق لدى عینة من طالبات المرحلة * 

* .بمدینة جدة المتوسطة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین كل من أسالیب المعاملة الوالدیة لألب واألم 

واألمن لنفسي والقلق لدى أفراد العینة، كذلك معرفة الفروق في متوسط درجات األمن 

النفسي لدى أفراد العینة نتیجة الختالف الصف الدراسي، والفروق في متوسطات درجات 

لق لدى أفراد العینة نتیجة الختالف الصف الدراسي، كذلك الفروق بین مرتفعات الق

العقاب البدني، سحب الحب، (ومنخفضات األمن النفسي في أسلوب معاملة األب واألم 

، كذلك معرفة الفروق بین مرتفعات ومنخفضات القلق في كل من أسلوب )التوجیھ واإلرشاد

طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة ) 411(الدراسة من معاملة األم واألب، وتكونت عینة

بمدینة جدة ، وقد استخدمت الباحثة مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد  ً 

، ومقیاس القلق من )1993(ومقیاس الطمأنینة النفسیة من إعداد  ً الدلیم ً ) 1988(النفیعي ً 

) . 2005(إعداد  ً جمال اللیل ً 

:لدراسة إلى األتي وقد انتھت ا

سحب الحب –العقاب (توجد عالقة ذات داللة إحصائیة موجبة بین أسلوبي معاملة األب -

سالبة بین والشعور بعدم األمن النفسي لدى عینة الدراسة، وعالقة ذات داللة إحصائیة ) 

.والشعور بعدم األمن النفسي لدى عینة الدراسة ) اإلرشاد والتوجیھ( أسلوب األب 



) العقاب، سحب الحب (توجد عالقة ذات داللة إحصائیة موجبة بین أسلوبي معاملة األم -

سالبة بین والشعور بعدم األمن النفسي لدى عینة الدراسة، وعالقة ذات داللة إحصائیة 

.والشعور بعدم األمن النفسي لدى عینة الدراسة ) اإلرشاد والتوجیھ(أسلوب األم 

سحب الحب –العقاب (إحصائیة موجبة بین أسلوبي معاملة األب توجد عالقة ذات داللة -

سالبة بین أسلوب األب والقلق لدى عینة الدراسة، وعالقة ذات داللة إحصائیة ) 

.والقلق لدى عینة الدراسة ) اإلرشاد والتوجیھ( 

)سحب الحب –العقاب (توجد عالقة ذات داللة إحصائیة موجبة بین أسلوبي معاملة األم -

سالبة بین أسلوب األموالقلق لدى عینة الدراسة، وعالقة ذات داللة إحصائیة 

.والقلق لدى عینة الدراسة) اإلرشاد والتوجیھ( 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط الدرجات التي حصلت علیھا الطالبات من -

.دراسي أفراد العینة في مقیاس الطمأنینة النفسیة ترجع إلى اختالف الصف ال

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسط الدرجات التي حصلت علیھا الطالبات من -

.أفراد العینة في مقیاس القلق ترجع إلى اختالف الصف الدراسي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین منخفضات ومرتفعات األمن النفسي في األسلوب -

.العقابي لألب 

إحصائیة بین منخفضات ومرتفعات األمن النفسي في أسلوب توجد فروق ذات داللة-

.سحب الحب والتوجیھ واإلرشاد الخاصة باألب 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین منخفضات ومرتفعات األمن النفسي في أسالیب -

).العقاب البدني، سحب الحب، لتوجیھ واإلرشاد(معاملة األم 

ن منخفضات ومرتفعات القلق في أسالیب معاملة األب توجد فروق ذات داللة إحصائیة بی-

) .العقاب البدني، سحب الحب(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین منخفضات ومرتفعات القلق في أسلوب التوجیھ -

.واإلرشاد لألب 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین منخفضات ومرتفعات القلق في أسالیب معاملة األم -

) .لبدني، سحب الحبالعقاب ا(



ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین منخفضات ومرتفعات القلق في أسلوب التوجیھ -

. واإلرشاد لألم 
)eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind5991.pdfمن 2009دیسمبر،14، تم استرجاعها في تاریخ  2006،المھندس(

) :2007سید أبو النیل،مروة عبد القادر البري ومحمود ال(دراسة –8
:عنوان الدراسة 

العالقة بین أسالیب التنشئة األسریة واألمن النفسي األبناء الجانحون وغیر الجانحین * 

* .في مرحلة الطفولة المتأخرة 

ھدفت ھذه الدراسة إلى مناقشة الجھود السابقة والتي عنیت بدراسة أسالیب التنشئة الوالدیة 

األبناء وتأثیرھا على إدراكھم األمن النفسي والجنوح بغرض التعرف على كما یدركھا 

مصادر التابین في نتائجھا وما أغفلتھ مما یساعد على تحدید الجوانب المنھجیة المالئمة 

من الذكور الجانحین من ) 32(للدراسة، وتكونت عینة الدراسة من مجموعتین مجموعة 

طالبا من طالب ) 35(ة ، ومجموعة من األسویاء نزالء مؤسسة األحداث بمحافظة الجیز

سنة، ولقد ) 12–9(المرحلة االبتدائیة، والمجموعتین تقع أعمارھم في الفئة العمریة 

استخدمت الدراسة المنھج الوصفي االرتباطي المقارن ، كما استخدم الباحثین األدوات 

:التالیة 

.إعداد  ً مروة عبد القادر البري ً استمارة البیانات الشخصیة واالجتماعیة من –1

.الرفض الوالدي من إعداد ً ممدوحة سالمة  ً / استبیان القبول –2

استبیان األمن النفسي من إعداد ً عماد مخمیر ً –3

.اختبار الشخصیة االسقاطي الجمعي من إعداد  ً محمود أبو النیل  ً –4

:ولقد كانت نتائج الدراسة كالتالي 

د عالقة ایجابیة دالة إحصائیا بین القبول الوالدي كما یدركھ األبناء الجانحون وغیر توج-

.الجانحین وإدراكھم لألمن النفسي 

العدوان،اإلھمال، (توجد عالقة سلبیة دالة إحصائیا بین الرفض الوالدي المتمثل في -

.كھم األمن النفسي كما یدركھ األبناء الجانحون وغیر الجانحین وإدرا) الرفض غیر المحدد



توجد فروق ذات دالة إحصائیة في إدراك األبناء الجانحین وغیر الجانحین للقبول الوالدي -

.لصالح األبناء غیر الجانحین 

كما توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء الجانحین وغیر الجانحین للرفض -

.لصالح األبناء الجانحین ) غیر المحددالعدوان، اإلھمال، والرفض(الوالدي المتمثل في 

توجد فروق غیر دالة إحصائیة في إدراك األبناء الجانحین وغیر الجانحین لألمن النفسي -

.لصالح األبناء غیر الجانحین 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین األبناء الجانحین وغیر الجانحین في جوانب -

.االسقاطي الجمعي وإدراكھم األمن النفسيالشخصیة كما یقیسھ اختبار الشخصیة 

من2010سبتمبر،19تم استرجاعها في تاریخ،2007،البري والنیل(

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research ncys/Pages/youthRes.aspx)

):2008دالل عبد العزیز موریا،( دراسة -9
:عنوان الدراسة 

-8(الرفض الوالدي لدى عینة من األمھات على األمن النفسي لدى أطفالھن / أثر القبول *

12( *

تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة العالقة السابقة بین األم ووالدتھا وكیفیة 

ھذه العالقة على األمن النفسي لدى أطفال أمھات عینة الدراسة ، وقد معاملتھا لھا وتأثیر

أجریت الدراسة على

سنة مستواھن ) 45-25(من األمھات تراوحت أعمارھم من ) 30(عینة متكونة من 

االقتصادي واالجتماعي والتعلیمي متوسط ولقد تم اختیارھم بطریق عشوائیة ، كما تكونت 

) 29(من الذكور و) 11(من أطفال أمھات العینة مكونین من طفل) 40(العینة أیضا من 

سنة ، ولقد استخدمت الباحثة أداتین األول ) 12–8(من اإلناث تراوحت أعمارھم مابین 

رونالد رونر ً " من إعداد ) صورة األم(الرفض الوالدي  للكبار / تمثلت في استبیان القبول 

األمھات ، والثاني استبیان األمن النفسي وترجمة ً ممدوحة محمد سالمة ً طبق على 

لألطفال من إعداد ً كاترین كیرنز ً وترجمة  ً محمد عماد مخیمرً ، طبق على عینة من 

:األطفال، وكانت النتائج كالتالي 

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research


الرفض الوالدي لألمھات في / توجد عالقة ارتباطیة عكسیة دالة إحصائیا بین كل من القبول-

.من النفسي لدى أطفالھمالطفولة وبین ارتفاع األ

لألمھات من ةالمدركإحصائیا بین كل من الدفء والمحبةدالة طردیةتوجد عالقة ارتباطیة -

.قبل والدتھن وبین األمن النفسي لدى أطفالھن 

توجد عالقة ارتباطیة عكسیة دالة إحصائیا بین الالمباالة واإلھمال المدرك لألمھات من قبل -

.فسي لدى أطفالھن والدتھن وبین األمن الن

ال توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسط درجات األطفال الذكور واإلناث في إدراك األمن -

.النفسي من األم

)www.ensanyat.com/vb1/showthread.php?t=1674من2010جانفي،14تم استرجاعها في تاریخ ،2008،موریا(

:الدراسات التي تناولت أسالیب المعاملة الوالدیة–ثانیا
) :1980المطلق ،ھناء(دراسة –1

:عنوان الدراسة 
*نحو التنشئة االجتماعیة ألطفالھن في المملكة العربیة السعودیةاتجاھات األمھات* 

أماً من المتعلمات ) 57(ر المتعلمات وأماً من غی) 75(وقد تكونت عینة الدراسة من 

أماً من مدینة الریاض وتوصلت الدراسة إلى أن األمھات غیر ) 150(ومجموعھن 

المتعلمات یفضلن الولد على البنت كما أنھن یستخدمن أسالیب غیر سویة في تربیة األبناء 

سة عدم وجود نھن یستخدمن األسالیب السویة ، وتبین من الدراإأما األمھات المتعلمات ف

فروق بین األمھات المتعلمات وغیر المتعلمات في استخدام أسالیب اإلھمال والقسوة 

.والتدلیل

) :1981سعید،(دراسة –2
:عنوان الدراسة 

* .أسالیب التنشئة االجتماعیة وعالقتھا بمستوى تعلیم األبوین * 

عھا اآلباء واألمھات في تربیة األبناء وھدفت الدراسة إلى معرفة األسالیب التي یتب

أماً في مدینة الموصل، ) 60(أباً و) 60(وأثر المستوى التعلیمي، وقد قامت الباحثة بمقابلة 

وكان من أھم النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة أن اآلباء واألمھات یستخدمون أسالیب 

www.ensanyat.com/vb1/showthread.php


والتساھل یستخدم بدرجة النصح واإلرشاد مع البنین أكثر من البنات ، وأن التسامح

متوسطة ویمیل اآلباء الستخدامھ أكثر من األمھات وأن التذبذب في المعاملة أسلوب 

یستخدمھ اآلباء أكثر من األمھات، كما ذكرت الدراسة أن للمستوى التعلیمي أثر في 

لما األسالیب المستخدمة في تربیة األبناء، وأن التشجیع والنصح واإلرشاد یكثر استخدامھا ك

ارتفع المستوى التعلیمي، وأن التذبذب في المعاملة یقل استخدامھا بارتفاع المستوى 

).115- 114.ص. ، ص2003السعادات،(التعلیمي للوالدین

) :1987ممدوحة محمد سالمة،( دراسة –3
عمل األم، حجم األسرة، والمستوى االجتماعي : تھدف الدراسة إلى بیان أثر المتغیرات 

الرفض الوالدي، تكونت عینة الدراسة من / تصادي، على مدى إدراك األبناء للقبول واالق

طفلة من أسر یشترط فیھا وجود األب، استخدمت ھذه الدراسة استبیان ) 52(طفال و) 57(

االجتماعي لألسرة من ً / الرفض الوالدي للصغار،المستوى االقتصادي / رونر للقبول 

:، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة "مي إعداد كمال دسوقي ومحمد بیو

توجد فروق بین أطفال األسر كبیرة الحجم عند مقارنتھا لكل من أطفال األسر صغیرة -

الحجم وأطفال األسر المتوسطة الحجم في درجات إدراك األطفال للرفض من قبل األم أو 

.األب لصالح أطفال األسر كبیرة الحجم 

جانب مجموعتي األسر ذات المستوى االجتماعي االقتصادي توجد فروق دالة إلى-

المنخفضة ودون المتوسط مقارنة بمجموعتي أطفال األسر ذات المستوى المتوسط والمرتفع 

.في درجات إدراك الرفض من قبل األم أو األب 

لم تكن الفروق دالة بین درجات أطفال األسر المتوسطة المستوى عند مقارنتھا بدرجات -

أبو (فال األسر ذات المستوى المرتفع في إدراكھم لقبول أو رفض األم أو األب أط

) .100. ، ص2003لیلة،

) :1989جبریل،(دراسة –4
:عنوان الدراسة 

*البناء االجتماعي وعالقتھ بأسالیب المعاملة الوالدیة والسلوك العدواني لألبناء* 



فردیة بین الجنسین في كل من أسالیب المعاملة ھدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق ال

الوالدیة وأسالیب التعبیر عن السلوك العدواني ، والتعرف أیضا على مدى داللة تأثیر 

التفاعل بین جنس األبناء وكل من متغیرات البناء االجتماعي لألسرة ، وقد أجریت الدراسة 

حث مقیاس أسالیب المعاملة طالبا وطالبة ، واستخدم البا) 459(على عینة مكونة من 

الوالدیة لألبناء ومقیاس أسالیب التعبیر عن السلوك العدواني وبعض متغیرات البناء 

، وتوصلت ) حجم األسرة، جنس األبناء، المستوى التعلیمي للوالدین وغیرھا(االجتماعي 

:الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

تتسم باالتجاه نحو التشدد والتسلط واإلھمال إن أسالیب المعاملة الوالدیة لألبناء الذكور -

مقارنة بأسالیب المعاملة الوالدیة لألبناء اإلناث التي تتجھ نحو التسامح واالعتدال والحمایة، 

.عدم االتساق/وال توجد فروق بین الجنسین على أسلوب االتساق 

یمیة العلیا باالتجاه نحو كذلك تتسم أسالیب المعاملة الوالدیة لدى اآلباء من المستویات التعل-

التسامح واالتساق واالعتدال (المزید من ممارسة األسالیب السویة في التنشئة االجتماعیة 

، بینما تتسم أسالیب المعاملة الوالدیة لدى اآلباء واألمھات في المستویات )والحمایة 

لتنشئة االجتماعیة التعلیمیة الدنیا باالتجاه نحو المزید من ممارسة أسالیب غیر سویة في ا

).  265-264.ص. السبعاوي، ص)( التفرقة، واإلھمال(

):1991رشاد علي موسى،( دراسة –5
:عنوان الدراسة 

* االختالف بین الجنسین في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة •

ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن طبیعة الفروق بین الجنسین في إدراك أسالیب 

طالبة بكلیة التربیة بالجامعة ) 120(طالباٌ و) 120(المعاملة الوالدیة، وتكونت العینة من 

سنة، واستخدم الباحث قائمة ) 24-20(اإلسالمیة في قطاع غزة، وتراوحت أعمارھم بین 

" .شیفار" أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء من إعداد 

: یھا ھذه الدراسة مایلي ومن أھم النتائج التي توصلت إل

وجود اختالف  بین إدراك كل من الذكور واإلناث ألسالیب المعاملة الوالدیة ، حیث إن -

الذكور یدركون آباءھم على أنھم أكثر رفضاٌ لھم وتقییداٌ أو إكراھاٌ وتطفالٌ وضبطاٌ عدوانیاٌ 



عالقة ویدركون أمھاتھم أكثر وعدم اتساق وتلقین القلق الدائم وتباعداٌ سلبیا، وانسحاباٌ لل

 ٌ .ضبطاٌ لھم من خالل الشعور بالذنب وتلقینا للقلق الدائم وتباعداٌ سلبیاٌ ورفضا

آباءھن أكثر تقبالٌ لھن وتساھالٌ شدیداٌ واندماجا إیجابیاٌ  وتدركنأن أما اإلناث فیدركن -

ٌ أقلأمھاتھن أن واندماجاٌ إیجابیاٌ وتقبالٌ تقبالٌ لھن وتمركزاٌ حول الطفل وتقییداٌ وإكراھا

.للفردیة وتطفالٌ 

):1991حوامده،( دراسة –6
:عنوان الدراسة 

* .التنشئة االجتماعیة لألبناء وعالقتھا بأنساقھم القیمیة * 

؟ )أنثى/ ذكر(تغیر النوع ألبنائھم باختالف م

)432 (

:اإلناث من طلبة المرحلة الثانویة باألردن، وقد توصلت الدراسة للنتائج التالیة 

-

.ن من التنشئة مختلفی

-

.بالذكور 

-

.ناث وكن أكثر منحاً لالستقاللیة والمبالغة في رعایة الذكور من اإل

-

). 86.، ص2009الحربي،(ببعض أسالیب المعاملة الوالدیة 



) :1992یوسف عبد الفتاح محمد،( دراسة –7

:عنوان الدراسة 
*دینامیات العالقة بین الرعایة الوالدیة كما یدركھا األبناء وتوافقھم*

* )دراسة عاملین مقارنة بدولة اإلمارات العربیة (

ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة الفروق بین الجنسین من المراھقین والمراھقات بدولة 

اإلمارات في إدراكھم ألسالیب الرعایة الوالدیة، وكذلك الفروق بین الجنسین في 

طالب وطالبة من طالب الصف األول ) 200(التوافق والقیم، واشتملت عینة البحث على 

سنة  ) 17- 16(العربیة المتحدة، وبلغ متوسط أعمارھم من الثانوي بدولة اإلمارات

، "شیفار" واستخدم الباحث مقیاس الرعایة الوالدیة كما یدركھا األبناء مشتق من مقیاس 

.واختبار التوافق ومقیاس القیم الفارق 

:وأسفرت نتائج الدراسة عن األتي 

والدیة، فالذكور أكثر إدراكا لمنحھم ھناك فروق بین الجنسین في إدراك أسالیب الرعایة ال-

. االستقاللیة من جانب األمھات أما الفروق في التقبل ومنح التحرر فھي في صالح اإلناث 

أما من ناحیة الفروق بین الجنسین في التوافق والقیم، فمن حیث التوافق فاإلناث أكثر -

ن الناحیة االجتماعیة واالنفعالیة، توافقا من الناحیة األسریة، أما الذكور فھم أكثر توافقا م

.، ص2008البلیھي،(ومن حیث الفروق في القیم فإن اإلناث أكثر تمسكا بالقیم من الذكور

).61-59.ص

): 1993المفلح،( دراسة –8
:عنوان الدراسة 

* .أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بانحراف األحداث * 

إلى التعرف على نوعیة المعاملة الوالدیة وعالقتھا بانحراف ھدفت ھذه الدراسة 

األحداث واتجاه الوالدین ونظرتھما حیال تربیة أبنائھما ، وفي سبیل ذلك استخدام الباحث 

المنھج الوصفي المختبر للفرضیات باالعتماد على المقارنة بین عینتین تمثل األولى 

ظة االجتماعیة بالریاض ، وتمثل الثانیة األحداث المنحرفین المودعین في دار المالح



األحداث األسویاء الذین تم اختیارھم من مدارس مختلفة في شمال وجنوب الریاض، 

:وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا 

وجود عالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة المادیة والعاطفیة واالجتماعیة لكل من األب -

حداث على عكس األحداث األسویاء ، كما أثبتت الدراسة وجود عالقة واألم وانحراف األ

.بین أسالیب المعاملة الوالدیة المتذبذبة بین األب واألم وانحراف األحداث 

ثبوت عالقة المستوى التعلیمي لكل من األب واألم في معاملتھما لألبناء سواء كانت -

ت النتائج تدرج حسن المعاملة إلى األحسن المعاملة مادیة أو عاطفیة أو اجتماعیة، وأظھر

مع المستویات العلیا للتعلیم بینما كان تدرجھا إلى األسوء مع مستویات التعلیم األقل 

). 149- 148. ص. ، ص2001الغریاني،(

) :1995محمد علي الدیب،( دراسة –9
سرة وعالقتھ باكتساب تھدف الدراسة إلى معرفة أثر التعلیم في التنشئة الوالدیة وحجم األ

دراسة / سلوكي الثقة المتبادلة والعدوانیة كسلوكیات متعلمة لدى المصریین والعمانیین 

من ) 43(طلبة من كلیة المعلمین بسلطنة عمان و) 203(مقارنة ، تكونت عینة الدراسة من 

سنة ، ) 24–20(كلیة التربیة بالفیوم بالسنوات الدراسیة المختلفة ، ترواحت أعمارھم بین 

استبیان إدراك األبناء ألسالیب التنشئة الوالدیة من : ولقد استعمل االختبارات المستخدمة 

التدعیم، مطالبة األبناء :(إعداد  ً مائسة المفتي ً، وقد طوره الباحث ویشمل األبعاد التالیة 

لمتبادلة  من ، مقیاس الثقة ا)باإلنجار وتحمل المسئولیة، العقاب، وتحكم وسیطرة الوالدین

، وقد أعده الباحث للبیئة العربیة، ومقیاس العدوان من إعداد  ً بثینة )1967(إعداد  ً روتر ً 

:، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالیة)1985(قندیل ً 

ھناك عالقة دالة بین االتجاھات الوالدیة واالیجابیة وبین الثقة المتبادلة لدى األفراد كاتجاه -

البة، بینما توجد عالقة عكسیة بین االتجاھات الوالدیة السالبة كالعقاب التدعیم والمط

.والسیطرة وبین العدوانیة 

كذلك توجد عالقة سالبة بین كل من الثقة المتبادلة والعدوانیة، وتوجد عالقة بین كبر حجم -

تبادلة األسرة وزیادة العدوانیة، في حین توجد عالقة بین صغر حجم األسرة وزیادة الثقة الم



أبو (، كما ال توجد عالقة بین حجم األسرة واالتجاھات الوالدیة بنوعیھا من األبناء

).109.، ص2003لیلة،

):1995المقاطي،(دراسة –10
:عنوان الدراسة 

أسالیب اآلباء في التنشئة االجتماعیة دراسة تطبیقیة على األسر السعودیة في مدینة * 

* .الریاض 

أباً من األسر السعودیة في مدینة الریاض ، وكان من ) 295(عینة الدراسة من وتكونت 

أھم نتائج الدراسة أنھ كلما ارتفع مستوى تعلیم اآلباء أدى ذلك إلى انخفاض الحدة والسلبیة 

في المعاملة، وأن تعدد الزوجات وكثرة األبناء وقلة الدخل یؤدي إلى إھمال األبناء وأن 

مین یمارسون العقاب البدني، وأن مستوى التفرقة بین األبناء یزید كلما اآلباء غیر المتعل

ارتفع عدد األبناء وقل مستوى الدخل وتعددت الزوجات وقل مستوى التعلیم 

).61.ص، 2008البلیھي،(

):1997عمار زغینة،(دراسة –11
:عنوان الدراسة 

*االجتماعي دراسة میدانیة أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالتوافق النفسي* 

ھدفت الدراسة الحالیة إلى التعرف على العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا 

األبناء وسوء توافقھم النفسي واالجتماعي، وعلى الفروق بین أسلوب معاملة األب وأسلوب 

في المعاملة الوالدیة معاملة األم في معاملة األبناء، كذلك الكشف عن الفروق الجوھریة 

طالبا ) 650(نتیجة إختالف المستوى االقتصادي للوالدین ، ولقد تكونت عینة الدراسة من 

-16(وطالبة من طلبة السنة الثانیة ثانوي في والیة باتنة الجزائر  ترواحت أعمارھم مابین 

فق للمرحلة سنة، ولقد استخدم الباحث في ھذه الدراسة ثالثة أدوات ھي اختبار التوا) 19

" ، واختبار أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد " عطیة ھنا "اإلعدادیة والثانویة من إعداد 

عبد الكریم " ، واستمارة المستوى االجتماعي واالقتصادي من إعداد "عبد الحلیم محمود 

:، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة "قریشي 



ة الوالدیة ومستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى األبناء وجود عالقة بین أسالیب المعامل-

حیث تؤدي أسالیب المعاملة الوالدیة السلبیة إلى سوء التوافق النفسي واالجتماعي ، بینما 

.تؤدي أسالیب المعاملة الوالدیة االیجابیة إلى التوافق النفسي واالجتماعي 

.ة األم لصالح األم وجود فروق بین أسلوب معاملة األب وأسلوب معامل-

إلى فروق في المعاملة الوالدیة یؤدي االختالف في المستوى االقتصادي واالجتماعي -

وكذلك في التوافق النفسي واالجتماعي، حیث ھناك فروق ذات داللة إحصائیة لصالح اآلباء 

ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض والمتوسط، بینما لم تظھر نتائج تدل على 

).230-8. ص. ، ص1997زغینة،(المرتفعالفروق في المستوى 

: )1999،السبیعي(دراسة –12
:عنوان الدراسة 

 *

*.الحرس الوطني بالمملكة العربیة السعودیة

 .

)706 (

و

: وقد توصلت الباحثة لمجموعة من النتائج ومنھا، السعودیة

-

.بأسالیب التنشئة األسریة السویة

ھناك اتفاق في آراء أفراد العینة في عدد من مناطق المملكة وھي -

)

) المكرمة،المنطقة الشرقیة

.ترتیب أسالیب التنشئة االجتماعیة غیر السویة



وأن . -

الفروق الدالة إحصائیاً في استخدام أسالیب التنشئة السویة كانت لصالح الذین یحملون مؤھالً 

.علمیاً عالیاً 

-

وأن الفروق الدالة إحصائیاً كان،السویة

، 2007،(الدخل في استخدام أسالیب التنشئة منخفضةالذین ینتمون ألسر 

) .14-13.ص. ص

) :2002و لیلة،بشرى عبد الھادي أب( دراسة –13
:عنوان الدراسة 

 *

) .المرحلة اإلعدادیة بمدارس محافظات غزة 

)167 (

طالب  ولقد استخدمت الباحثة ) 170(ددھم وعینة عشوائیة منتظمة من الطالب األسویاء وع

: أداتین وھما 

)1989(من إعداد ً  فاروق جبریلً  

:عمایلي

/ () تسلط/اعتدال(إن أكثر أسالیب المعاملة الوالدیة شیوعا ھو أسلوب -

) .مالإھ/حمایة (، وأخیرا أسلوب )عدم اتساق/اتساق (، ثم أسلوب )تشدد



/) (تشدد/تسامح(توجد عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین أسالیب المعاملة الوالدیة -

)إھمال/حمایة(، )اتساق

)/ (

)/ (

. المسلك 

-

. لمستوى تعلیم األب 

.ال توجد فروق دالة إحصائیا في مظاھر اضطراب المسلك تعزى لمستوى تعلیم األب-

-

.تعلیم األم 

-

).226-225.ص. ، ص2002،أبو لیلة(عدد أفراد األسرة 

):2005فائزة لایر،(دراسة –14
:عنوان الدراسة 

 *
*السنة األولى من التعلیم الثانوي

)200 ()16-16 (

الثانوي في ثالث ثانویات في مدینة بومرداس تم اختیارھم عن 



 " "

) 1980(وجھة نظر األبناء 

:النتائج اآلتیة 

. ال یوجد تأثیر ألسالیب المعاملة الوالدیة على التوجیھ المدرسي لألبناء -

ال -

.تختلف أسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألب باختالف جنس األبناء

.عدم وجود اختالف في أسالیب المعاملة الوالدیة ككل لألم باختالف جنس األبناء-

-

). 152-20. ص. ، ص2005لایر،(لصالح األب 

) :2007محمد أشرف أحمد مصطفى،(دراسة –15
:عنوان الدراسة 

* .بعض أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بھویة األنا لدى طالب الجامعة * 

وعالقتھا بھویة األنا لدى ال

) 600(العینة من

) 150(ذكور) 300(سنة ) 22–17(المحیطة بھا، ممن تتراوح أعمارھم بین 

) 150() 150() 300() 150(و

من إعداد  ً إلھامي ) الصورة أ(الباحث مقیاس أسالیب التنشئة االجتماعیة كما یدركھا األبناء 

)2001(ً◌ ) 1987(عبد العزیزً  

:توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

-

، وعدم وجود فروق ذات)التبعیة،التذبذب، الرفض(الذكور واإلناث في أبعاد 



ة ) (

.األب، ووجود فروق ذات دالة إحصائیا بالنسبة للمجموع ألسالیب المعاملة الوالدیة 

-

.كما یدركھا األبناء والدرجة الكلیة الستبیان ھویة األنا 

من2010سبتمبر،19جاعها في تاریختم استر ، 2007،محمد أشرف أحمد مصطفى(

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Pages/youthRes.aspx(

):2008عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان البلیھي،(دراسة –16
:عنوان الدراسة 

كما یدركھا األبناء وعالقتھا بالتوافق النفسي المعاملة الوالدیةأسالیب*

) دراسة میدانیة على طالب المرحلة الثانویة بمدینة بریدة( 

تھدف ھذه الدراسة التعرف على أفضل أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا طالب 

في مدینة بریدة لدى كل من األب واألم والوالدین معا، والتعرف على المرحلة الثانویة 

مستوى التوافق لدى طالب المرحلة الثانویة في أنواعھ األربعة ، التعرف على العالقة بین 

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا طالب المحلة الثانویة في مدینة بریدة وتوافقھم النفسي 

ن أسالیب المعاملة الوالدیة لألب وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم ، التعرف على الفروق بی

كما یدركھا الطالب، والتعرف على العالقة بین الفروق في بعض الخصائص الدیموغرافیة 

وكل من أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا طالب المرحلة الثانویة في مدینة بریدة 

طالباً ، وقد قام الباحث ) 262(ینة الدراسة من والتوافق النفسي لدیھم، ولقد تكونت ع

مبوألسالیب المعاملة الوالدیة من وجھة نظر األبناء ، بتطبیق المقاییس التالیة مقیاس أ

: واختبار التوافق للطلبة من إعداد ٌ ھیوم بیل ً ، ولقد توصل إلى النتائج التالیة 

لمرحلة الثانویة لألب ھي التوجھ أفضل أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا طالب ا-

لألفضل ثم التعاطف الوالدي، وأن أفضل أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا طالب 

المرحلة الثانویة لألم ھي التوجھ لألفضل والتشجیع ثم التعاطف الوالدي والتسامح ، أما 

http://www.ksu.edu.sa/sites/KSUArabic/Research/ncys/Pages/youthRes.aspx


الدین معا ھي التوجھ أفضل أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا طالب المرحلة الثانویة للو

.نحو الفضل ثم التشجیع والتسامح 

إن جمیع محاور التوافق األربعة وكذلك التوافق بوجھ عام لھا عالقة ایجابیة بجمیع -

أسالیب المعاملة الوالدیة االیجابیة، وان جمیعھا لھا عالقة سلبیة بجمیع أسالیب المعاملة 

.ء أو األمھات الوالدیة السلبیة سواء كانت من جانب اآلبا

ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الوالدین في األسالیب االیجابیة إال في التعاطف -

الوالدي والتشجیع من جانب األمھات أكثر من اآلباء ومن ناحیة األسالیب السلبیة فإن 

ت األسالیب السلبیة مثل القسوة واإلیذاء الجسدي واإلذالل والحرمان وتفضیل اإلخوة كان

أكثر من جانب اآلباء بینما كانت الحمایة الزائدة أكثر من جانب األمھات ولم یكن ھناك 

.فروق ذات داللة إحصائیة ببن اآلباء واألمھات في باقي أسالیب المعاملة الوالدیة 

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین بعض المتغیرات الدیموغرافیة مثل الفروق في -

تلفة للطالب والفروق في فئة الدخل لألسر والتخصص والتقدیر للطالب الفئات العمریة المخ

.التوافق النفسي لدى طالب المرحلة الثانویة 

ال توجد عالقة بین الفروق في فئات الدخل األسري وبین أسالیب المعاملة الوالدیة -

).  113–7.ص. ، ص2008البلیھي،(

):2009ربي،عبد هللا بن محمد الھادي الح( دراسة –17
:عنوان الدراسة 

أسالیب التنشئة األسریة وعالقتھا بكل من التفاؤل والتشاؤم لدى عینة من تالمیذ المرحلة * 

* المتوسطة والثانویة بمنطقة جازان 

عینة الدراسة ، وإمكان

طالب ) 273(طالب وطالبة موزعة على النحو التالي ) 629(وقد شملت عینة الدراسة على 

) 356(و

ً



)1996(

).1989(ترجمة وتعریب  ً عبد الرحمن والمغربي ً 

:واستخدم الباحث األسالیب اإلحصائیة التالیة 

تحلیل التابین األحادي –3، )ت(اختبار –2معامالت االرتباط بیرسون،–1

.االنحدار الخطي المتعدد –5اختبار شیفیھ ، –4

: ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة 

-

)

)،والتدلیل

)( ،

.، والحمایة الزائدة بالنسبة لمعاملة األم )التسامح ، التدخل الزائد(

-)

لمعاملة ) فضل، واإلشعار بالذنب،والتشجیع، وتفضیل اإلخوة، والتدلیللأل

األب، وفي المجاالت التالیة اإلیذاء الجسدي،والقسوة، واإلذالل، واإلشعار بالذنب،  وتفضیل 

 (

) (

لمعاملة ) الحرمان، والرفض، والتدخل الزائد،التسامح والتعاطف الوالدي، والتشجیع (التالیة 

. األم 

-)/ (

)

(

)

)األفضل، التشجیع، وتفضیل اإلخوة، والتدلیل



)

()

).التدخل الزائد، اإلشعار بالذنب

-

).04.ص، 2009الحربي،(ومعاملة األم 

: الدراسات التي تناولت األمن النفسي –ثالثا 
):1991الخلیل،حمد(دراسة –1

: عنوان الدراسة 
 *

*بالطلبة المراھقین في األسر األحادیة الزوجیة 

)160 (

أسرفي مناطق سحاب والقوسمیة وأبو علندا في األردن، وقد قام الباحث 

: د أظھرت الدراسة النتائج التالیةفي المعالجة اإلحصائیة اختبار ً ت ً واختبار ً كا مربع ً، وق

-

في األسر األحادیة الزوجة

.متعددة الزوجات األم لدى الطلبة المراھقین ذوي األسر

) :1992شعبان محمد،( دراسة -2
:عنوان الدراسة 

 *

* النفسي 



) 1000(الدراسة على عینة قوامھا 

)20.7() طالبة500طالب و500(والعریش 

)1984 (

 :

:المتوسط الحسابي، التحلیل العاملي، اختبار ًت ً، وقد أظھرت الدراسة النتائج التالیة 

-

. المواطنین، ووجود فروق في األمن النفسي والحاجز النفسي تعزى للجنس لصالح الذكور

) :1993سامیة الحلفاوي،(دراسة -3
:عنوان الدراسة 

* .الطمأنینة االنفعالیة لدى طلبة الجامعات* 

لمصریة المختلفة ھدفت الدراسة إلى المقارنة بین عینات من طالب وطالبات الجامعات ا

)/ (

)630 (

: تفھ

: مایلي 

.وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في درجة الطمأنینة االنفعالیة لصالح الذكور-

وجو-

.لصالح األزھریین 

-

.االنفعالیة 



) : 1994المفدى،( دراسة -4
:عنوان الدراسة 

.*لدى المراھقین في دول الخلیج العربي الحاجات النفسیة *

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على الحاجات النفسیة لدى المراھقین في دول الخلیج 

العربي،والفروق بین الطالب والطالبات في تلك الحاجات ومنھا الحاجة إلى األمن النفسي، 

المرحلتین المتوسطة من طالب وطالبات) 1907(وقد أجریت الدراسة على عینة قوامھا 

من بعض مدارس دول الخلیج تم اختیارھم ) 19-13(والثانویة تتراوح أعمارھم بین سن 

بالطریقة العشوائیة، واستخدم الباحث مقیاس الحاجات النفسیة

التكرارات والمتوسطات الحسابیة : من إعداده ، كما استخدم األسالیب اإلحصائیة التالیة 

" . ت"ة، وتحلیل التباین، واختبار واالنحرافات المعیاری

وقد أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة في الحاجة إلى األمن النفسي بین 

الطالب والطالبات، كما أظھرت وجود فروق دالة في الحاجة إلى األمن النفسي بین طالب 

. ، ص2003الخضري،(المرحلة الثانویة والمتوسطة لصالح طالب المرحلة الثانویة 

. )83–80.ص

) : 1996محمد جبر،( دراسة –5
:عنوان الدراسة 

.*بعض المتغیرات الدیموغرافیة المرتبطة باألمن النفسي *

ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بین األمن النفسي وبعض المتغیرات 

) لزوجیة، والمستویات التعلیمیة والحالة اكالجنس، والمرحلة العمریة،(الدیموغرافیة 

فرداٌ تترواح أعمارھم بین ) 342(بجمھوریة مصر العربیة، وقد أجریت على عینة قوامھا 

متزوج ) 252(سنة من المتزوجین والعزاب ) 38.14(سنة بمتوسط عمر قدره ) 17-59(

اقتصادیة إناثاٌ، من مستویات تعلیمیة واجتماعیة و) 118(ذكوراٌ و) 224(عازباٌ، ) 90(و

فرداٌ من ) 82(فرداٌ،) 90(مختلفة تم اختیارھم عشوائیا من محافظات المنوفیة 

فرداٌ من طنطا، واستخدم الباحث اختبار ) 50(فرداٌ من البحیرة،) 50(فرداٌ،) 70(الشرقیة،

نقال عن اختبار" عبد الرحمن العیسوي"األمن وعدم األمن الذي أعده للعربیة 



.ألمن لألمن وعدم ا" ماسلو" 

وقد أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة جوھریة في األمن النفسي بین 

الذكور واإلناث، وأن مستوى األمن النفسي یرتفع بتقدم العمر، ویرتفع جوھریا بین 

المتزوجین وغیر المتزوجین لصالح المتزوجین، وارتفاع األمن النفسي ارتفاعا جوھریا 

.، ص1996جبر،(لتعلیمي أي أن المتعلمین أكثر أمناٌ من غیر المتعلمینبازدیاد المستوى ا

) . 93-80.ص

: التعقیب على الدراسات السابقة * 
قامت الباحثة في ھذا العنصر بمراجعة ماتمكنت من الحصول علیھ من دراسات سابقة 

المعلومات لھا صلة بموضوع الدراسة الحالیة، وقد كان الھدف من ذلك جمع أكبر قدر من

حول الدراسات التي تناولت موضوع دراستھا، وقد تفاوتت ھذه الدراسات في أھدافھا 

وفرضیاتھا وتساؤالتھا، باإلضافة إلى تفاوت األدوات المستخدمة واألسالیب اإلحصائیة 

وكذلك اختالف نتائجھا، وعلى كل من خالل اطالع الباحثة وقراءة الدراسات السابقة اتضح 

: مایلي 

: من حیث الموضوع –أ
: الدراسات التي تناولت العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النفسي * 

كان ھناك تشابھ إلى حد ما بین بعض الدراسات السابقة في الموضوعات التي تناولتھا ، 

سي بصفة فبعض الدراسات تناولت داللة العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النف

أماني عبد (،)1985شحاتیت،(،)1985الریحاني،(مباشرة مثل دراسة 

مروة عبد القادر البري (،)2006میساء بنت یوسف بكر مھندس،(،)1999المقصود،

جنان ()Rosen & Rothbaum،2009روزین وروثبام (،)2007ومحمود السید أبو النیل،

.)1994سعید الرحو،

دراسة ھذه العالقة بصورة غیر مباشرة كدراسة في حین تناولت بعض الدراسات

أو أنھا )2001جمال مختار حمزة،(،)1989عالء الدین كفافي،(،)1963میوسن وآخرون،(



دالل عبد العزیز (تناولت أسالیب معاملة أحد األبوین وعالقتھا باألمن النفسي كدراسة 

).2008موریا،

:ة الدراسات التي تناولت أسالیب المعاملة الوالدی* 
من خالل االطالع على الدراسات التي تناولت أسالیب المعاملة الوالدیة یتضح أھمیة ھذا 

الموضوع حیث تم تناولھ بشكل واسع ومن خالل زوایا متعددة، لذلك اكتفت الباحثة بعرض 

بعض الدراسات والتي تخدم بعض فرضیات ھذه الدراسة، والخاصة

رشاد (في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة كدراسة كل من بالفروق بین الجنسین من األبناء 

كذلك االختالف ) 1992یوسف عبد الفتاح محمد،(،)1991حوامده،(،)1991على موسى ،

كدراسة ) المستوى التعلیمي للوالدین،الدخل الشھري لألسرة،عدد أفراد األسرة (الناتج عن 

) 1993المفلح،(،)1987ة،ممدوحة محمد سالم(،)1981سعید،(،)1980ھناء المطلق،(

إلخ من الدراسات المذكورة سابقا ، كذلك دراسات اھتمت بدراسة الفروق بین معاملة ...

) .2008عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان البلیھي،(األب واألم كدراسة 

: الدراسات التي تناولت األمن النفسي * 
نھا من تناول األمن النفسي لدى تنوعت تلك الدراسات في الموضوعات التي تناولتھا فم

شعبان (،)1991حمد الخلیل،(الطلبة المراھقین أو لدى طلبة الجامعات كدراسة 

،والبعض األخر تناول دراسة )1994المفدي،(،)1993سامیة الحلفاوي،(،)1992محمد،

الجنس، المرحلة (األمن النفسي من حیث عالقتھ ببعض المتغیرات الدیموغرافیة 

).1996محمد جبر،(كدراسة ) وى التعلیميالعمریة،المست

: من حیث األھداف –ب
:الدراسات التي تناولت العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النفسي * 

ھدفت بعض الدراسات إلى التعرف على العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا 

میساء بنت (،) 1996أماني عبد المقصود،(،)1985الریحاني،(باألمن النفسي مثل دراسة 

، في )2007مروة عبد القادر البري ومحمود السید أبو النیل،(،)2006یوسف بكر مھندس،

حین ھدفت دراسات أخرى لمعرفة أثر العالقة بین اآلباء واألبناء على شخصیة األبناء ومن 



دالل (، أما دراسة )1963،میوسن وآخرون(بینھا دراسة األثر على األمن النفسي كدراسة 

فقد ھدفت إلى التعرف على طبیعة العالقة السابقة بین األم ) 2008عبد العزیز موریا،

.ووالدتھا وكیفیة معاملتھا لھا ومن ثمة تأثیر ھذه العالقة على األمن النفسي لدى أطفالھا 

:الدراسات التي تناولت أسالیب المعاملة الوالدیة * 
الدراسات التي تناولت موضوع أسالیب المعاملة الوالدیة متفاوتة من لقد كانت أھداف

دراسة إلى أخرى، فالبعض ھدف إلى معرفة األسالیب التي یتبعھا اآلباء واألمھات في 

محمد ) (1993المفلح،) (1981سعید،(تربیة األبناء وأثر المستوى التعلیمي علیھا كدراسة 

بشرى عبد الھادي أبو (،)1999لسبیعي،ا(،)1995المقاطي،(،)1995على الدیب ،

) . 2002لیلة،

ودراسات أخرى ھدفت إلى معرفة الفروق بین الجنسین من األبناء في إدراك أسالیب 

یوسف عبد ) (1991حوامده ،(،)1991رشاد على موسى ،(المعاملة الوالدیة كما في دراسة 

لمستوى االقتصادي وحجم ، والبعض اآلخر إلى معرفة كل من أثر ا)1992الفتاح محمد،

ممدوحة محمد (األسرة على أسالیب المعاملة الوالدیة التي یتبعھا األبناء مثل دراسة 

) 2002بشرى عبد الھادي أبو لیلة ، (،)1995محمد علي الدیب،(،)1987سالمة،

:الدراسات التي تناولت األمن النفسي * 
ن النفسي لدى الطلبة المراھقین ھدفت بعض الدراسات إلى التعرف على مستوى األم

، في حین ھدفت دراسة )1991حمد الخلیل،(ذوي األسر المتعددة الزوجات كدراسة 

إلى الكشف عن بعض مكونات الحاجز النفسي بین المواطنین ورجل ) 1992شعبان محمد،(

) 1993سامیة الحلفاوي،(الشرطة وعالقة ذلك بالشعور باألمن النفسي، أما دراسة كل من 

قد ھدفت إلى المقارنة بین عینات من طالب وطالبات الجامعات المصریة من حیث نوع ف

محمد (التعلیم، الجنس، االختالط والتخصص في درجة الطمأنینة االنفعالیة، أما عن دراسة 

فكان ھدفھا التعرف على العالقة بین األمن النفسي وبعض المتغیرات ) 1996جبر،

).العمریة الحالة الزواجیة، المستویات التعلیمیةالجنس،المرحلة(الدیموغرافیة 



:من حیث العینات –ج
اختلفت عینات الدراسات السابقة تبعاً الختالف أھدافھا ومدى توافر العینات ، حیث 

ترواحت مابین الفئات الطالبیة للمرحلة االبتدائیة والمتوسطة والمرحلة الثانویة والجامعیة 

جمال (،)1989عالء الدین كفافي،(،)1985شحاتیت،(،)1985،الریحاني(مثل دراسة 

)2006میساء بنت یوسف بكر مھندس،(،)2001مختار حمزة،

السبعي (،)1995محمد علي الدیب،(،)1991حوامده ،(،)1991رشاد علي موسى ،( 

مروة عبد القادر (، في حین أجریت دراسة )2007محمد أشرف أحمد مصطفى،(،)1999،

على عینة من األبناء الجانحین وغیر الجانحین في ) 2007سید أبو النیل،البري ومحمود ال

فقد طبقت على ) 2008دالل عبد العزیز موریا، (مرحلة الطفولة المتأخرة، أما في دراسة 

محمد (سنة  وفي دراسة ) 45-25(عینة من األمھات التي ترواحت أعمارھم مابین 

ثثقق"ص.سنة ) 59- 17(ارھم مابین فلقد طبقت على عینة تتراوح أعم) 1996جبر،

:من حیث األدوات المستخدمة –د
: تعددت األدوات المستخدمة من قبل الباحثین في الدراسات السابقة على النحو التالي 

: بالنسبة ألدوات الدراسات الخاصة بالمعاملة الوالدیة * 
داد  ًعالء الدین كفافًي تمثلت األدوات في كل من مقیاس التنشئة االجتماعیة من إع

ومقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد ً أماني عبد المقصودً ، ومقیاس التنشئة الوالدیة 

الرفض الوالدي من / ، واستبیان القبول )1988(من وجھة نظر األبناء من إعداد ً النفیعي ً 

ا یدركھا األبناء من إعداد  ً إعداد  ً ممدوحة سالمة ً ، وقائمة أسالیب المعاملة الوالدیة كم

شیفار ً، ومقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد

حوامده  ً، استبیان إدراك األبناء ألسالیب التنشئة الوالدیة من إعداد ً محمد على الدیب ً ، ً

) 1989(مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد  ً فاروق جبریل ً 

من إعداد ) الصورة أ(االجتماعیة كما یدركھا األبناءومقیاس أسالیب التنشئة



، ومقیاس  ً أمبو ً ألسالیب المعاملة الوالدیة من وجھة نظر )1987(إلھامي عبد العزیز ً "

).1991(،"الكیكي" مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد . األبناء 

: بالنسبة ألدوات الدراسات الخاصة باألمن النفسي * 
استخدمت معظم الدراسات الخاصة باألمن النفسي اختبار ً ماسلو ً لقیاس الشعور باألمن 

عدم الشعور باألمن النفسي من تعریب وتقنین الباحثین ، ومقیاس األمن النفسي / النفسي 

من إعداد  ً عبد الرحمن العیسوي  ً ومقیاس األمن النفسي لألطفال من إعداد  ً أماني عبد 

واستبیان األمن النفسي من ) 1993(، مقیاس الطمأنینة النفسیة من إعداد  ً الدلیم ً المقصود ً

.إعداد ً المفدى ً 

أسالیب المعاملة الوالدیة ، واألمن (على كل حال فإن ھذه األدوات لقیاس كل من 

قد تم تصمیمھا إما من قبل الباحث نفسھ أو تم استخدامھا عن باحث أخر أو ) النفسي

.تھا وتعریبھا أو تقنینھا على مستوى البیئات المحلیة التي أجریت بھا الدراسة ترجم

:من حیث األسالیب اإلحصائیة –ھـ
تنوعت األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسات السابقة حسب أھداف الدراسة 

تباین أحادي وطبیعة العینات ومتغیرات الدراسة، حیث تم استخدام اختبار ًت ً، وتحلیل ال

. االتجاه ، التكرارات، المتوسطات الحسابیة، االنحرافات المعیاریة 

:من حیث نتائج الدراسات –و
: الدراسات التي تناولت العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النفسي * 

وا في أظھرت بعض الدراسات أن األبناء الذین لم یحصلوا على عطف أبوي أو أنھم نشئ

أسر تتسم بالمشاجرة لدیھم مستوى منخفض من األمن النفسي أو أنھ منعدم لدیھم كدراسة 

، كذلك أشارت الدراسات إلى وجود ارتباط )1985الریحاني،(،)1963میوسن وآخرون،(

التفرقة، التحكم، التذبذب (دال سالب بین أسالیب التنشئة الوالدیة التي تتسم باألسالیب التالیة 

،أما دراسة )1999أماني عبد المقصود،(،)1989عالء الدین كفافي،(كدراسة ) املة في المع

وجود عالقة ) 2006میساء بنت یوسف بكر مھندس،(

والشعور بعدم ) اإلرشاد والتوجیھ(ذات داللة إحصائیة سالبة بین أسلوب معاملة الوالدین 

أظھرت ) 2008موریا ،دالل عبد العزیز (األمن لنفسي لدى عینة الدراسة، أما دراسة 



وجود عالقة ارتباطیة عكسیة دالة إحصائیا بین كل من الدفء والمحبة والعداء والعدوان 

والرفض المدرك لألمھات من قبل والدتھن وبین األمن النفسي لدى أطفالھن، أما دراسة 

توصلت إلى وجود عالقة ارتباطیة سالبة ودالة بین أسالیب ) 1989جنان سعید الرحو،(

& Rosenروزین وروثبام (دراسة أماتسامح والتسلط واإلھمال والشعور باألمن النفسي، ال

Rothbaum،2009( أسفرت على أن اھتمام الوالدین بأبنائھم ومنحھم الحب والعطف

.یكسبھم شعوراً باألمن النفسي أكثر من الذین لم یحظوا برعایة وحب وعطف من والدیھم

:لیب المعاملة الوالدیة الدراسات التي تناولت أسا* 

(، )1992(،)1991حوامده،(،)1981سعید،(الذكور كدراسة

)2009عبد هللا بن محمد الھادي الحربي،(،)1991على موسى،

) . 2005فائزة لایر،(

كما أظھرت بعض الدراسات وجود عالقة دالة بین المستوى التعلیمي لألبوین وبین 

استخدامھم ألسالیب المعاملة السویة أو غیر السویة حیث وجدت بعض الدراسات أن اآلباء 

المفلح (ذوي المستوى التعلیمي المرتفع یتبعون األسالیب الصحیحة كما في دراسة 

ھناء المطلق (، في حین أظھرت دراسة )1996ي،السبیع(،)1995المقاطي،(،)1993،

عدم وجود فروق بین األمھات المتعلمات وغیر المتعلمات في استخدام أسالیب ) 1980،

اإلھمال والقسوة والتدلیل، كذلك أظھرت بعض الدراسات وجود عالقة ارتباطیة بین 

محمد على) (1987ممدوحة محمد سالمة ،(المستوى االقتصادي وحجم األسرة 

عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان (،)1999السبیعي،(،)1995المقاطي،(،)1995الدیب،

عبد هللا بن محمد الھادي (، بینما وجدت بعض الدراسات العكس كدراسة )2008البلیھي،

) .2009الحربي،

:الدراسات التي تناولت األمن النفسي * 
سي تعزى للجنس كدراسة أظھرت بعض الدراسات وجود فروق في مستوى األمن النف

، في حین أشارت دراسات أخرى لعدم )1993سامیة الحلفاوي،(،)1992شعبان محمد،(



محمد (، كما أظھرت دراسة )1994المفدي،(،)1991حمد الخلیل ،(وجود فروق كدراسة 

.أن ارتفاع مستوى األمن النفسي یعزى للمستوى التعلیمي وإلى السن ) 1996جبر،

: حالیة بالدراسات السابقة عالقة الدراسة ال* 
من خالل ماتم عرضھ من الدراسات السابقة وجدت الباحثة أن دراستھا الحالیة قد 

اتفقت مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب من ناحیة واختلفت في بعض الجوانب 

.األخرى 

:أوجھ االتفاق بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة * 
عض األھداف وخاصة في التعرف على طبیعة العالقة بین كل من أسالیب اتفقت في ب–1

المستوى التعلیمي حجم (المعاملة الوالدیة واألمن النفسي، والتعرف على مدى تأثیر

على أسالیب المعاملة الوالدیة المتبعة من طرف اآلباء كذلك على تأثیر ) ألسرة،عدد األبناء

.ھري لألسرة على مستوى الشعور باألمن النفسي الجنس والمستوى الثقافي والدخل الش

استخدام مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة  ً ألماني عبد المقصود ً وھو نفس المقیاس –2

) .1999أماني عبد المقصود،(الذي استخدمتھ في دراستھا 

اتفقت الدراسة الحالیة مع بعض الدراسات في اختیارھم لعینة من طالب المرحلة –3

یوسف عبد (،)1991حوامده ،(،)1989عالء الدین كفافي،(لثانویة كدراسة كل من ا

عبد هللا بن محمد (،)2008عبد الرحمن بن محمد سلیمان البلیھي،(،) 1992الفتاح محمد ،

).1994المفدي،(،)2009الھادي الحربي،

في الدراسات استخدام بعض األسالیب اإلحصائیة مثل معامل االرتباط  ً بیرسون ً كما –4

التي اھتمت بالكشف عن طبیعة العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النفسي ، 

واستخدام اختبار ًًت كما في الدراسات التي اھتمت بالكشف عن الفروق بین الجنسین في 

إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة ، كذلك استخدام تحلیل التباین األحادي االتجاه للكشف 

).المستوى التعلیمي،حجم األسرة، المستوى االقتصادي (عن تأثیر كل من المتغیرات التالیة 



:بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة االختالفأوجھ * 
ات الدراسة الحالیة بصورة كاملة لم توجد أي دراسة من الدراسة السابقة تناولت متغیر–1

ات تناولت تأثیر كل سن الوالدین ، و ترتیب األبناء على لم یقع بین یدي الباحثة دراس–2

.األسالیب المعاملة الوالدیة المتبعة من طرف األبناء 

لم یتم استخدام مقیاس األمن النفسيً  لزینب شقیر ً، فكل المقاییس المستخدمة إما –3

احثین آخرین أو عدم األمن النفسي سواء من ترجمة ب/ اختبار ً ماسلو ً لقیاس األمن النفسي 

.نفس الباحثین أصحاب الدراسة أو قیام الباحثین بإعداد أداة تقیس األمن النفسي 

لم تتحصل الباحثة على دراسة محلیة تناولت موضوع الدراسة الحالیة ، وھذا في –4

حدود علمھا من خالل اطالعھا، خاصة في الكشف عن العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة 

. النفسي واألمن 

وعلى العموم استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صیاغة أسئلة الدراسة وأھدافھا 

وفروضھا وكذلك باألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تلك الدراسات كما استفادت الباحثة 

من المعلومات والمفاھیم النظریة التي تزخر بھا ھذه الدراسات في إثراء اإلطار النظري 

خاص بالدراسة الحالیة، وكذلك تستفید الدراسة الحالیة من ال

الدراسات السابقة في تفسیر النتائج ومناقشتھا بما یتسق مع جھود الباحثین اآلخرین في 

.   مجال متغیرات الدراسة 

:فرضیات الدراسة - 7
مستوى توجد عالقة ارتباطیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وبین –1

.شعورھم باألمن النفسي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب –2

.وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى إلى –3

.الجنس 

.لة إحصائیة في مستوى الشعور باألمن النفسي تعزى إلى الجنس توجد فروق ذات دال-4



توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى إلى –5

سن الوالدین، المستوى التعلیمي للوالدین، الدخل الشھري لألسرة، عدد (المتغیرات التالیة 

.) أفراد األسرة ، ترتیب األبناء



أساليب المعاملة الوالدية: الفصل الثاني  
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:تمھید 
موعة من تتم عملیة التنشئة االجتماعیة التي یقوم بھا اآلباء ألبنائھم من خالل مج

االتجاھات واألسالیب، التي یطلق علیھا أسالیب المعاملة الوالدیة ھذه األخیرة التي تتنوع 

وتختلف طبقا لمجموعة من العوامل والمحكات التي تحددھا ، وقد تتمثل ھذه العوامل 

والمحكات في عدم الثقة ونقص الخبرة والمعلومات الوافیة وعدم وجود المساندة المناسبة 

األطفال وتنشئتھم لیست بالمھمة السھلة أو الیسیرة كما یظن البعض ، لذلك على فتربیة

اآلباء أن یحاولوا تقدیم كل إمكاناتھم وخبراتھم لإلسھام في تشكیل نموذج مثالي للتنشئة 

.األسریة السلیمة 

ومن خالل ھذا الفصل سنتناول موضع أسالیب المعاملة الوالدیة حیث سیتم التطرق أوال 

إلى تعریف التنشئة االجتماعیة وأھدافھا وشروطھا وخصائصھا ومراحلھا وأشكالھا 

ومصادر والعملیات التي تتم بھا، وبعدھا یتم تناول التنشئة األسریة حیث سنتعرض إلى 

تعریف األسرة ومقوماتھا وأنواعھا وخصائصھا وظائفھا وأھمیتھا بالنسبة للتنشئة 

رة في إشباع الحاجات النفسیة لألبناء ثم العوامل المؤثرة االجتماعیة وبعدھا إلى دور األس

في التنشئة األسریة ومن ثمة المرور إلى الحدیث عن التنشئة األسریة في الجزائر ، ومن ثم 

تعریفاتھا، أنواعھا، وأسالیب المعاملة الوالدیة التي تھم : نتناول أسالیب المعاملة الوالدیة 

. قیاس المستخدم في الدراسة الحالیة الدراسة الحالیة وھذا حسب الم

:التنشئة االجتماعیة –أوال 
یعد موضوع التنشئة االجتماعیة واحداً من الموضوعات األساسیة والتي حظیت باھتمام 

واضح من الباحثین المختلفین ، خاصة أولئك التي تندرج تخصصاتھم في إطار العلوم 

تماد جمیع المجتمعات اإلنسانیة في تطورھا االجتماعیة، وتعود ھذه األھمیة إلى اع

وتماسكھا على مایتوفر عندھا من قیم وعادات وتقالید سائدة في المجتمع كما أنھا تعلم 

األدوار االجتماعیة المتوقعة عل حسب جنس ومھنة والمركز االجتماعي لألفراد، وھي ال 

اعات االجتماعیة التي تتم في فراغ وال تحدث بمعزل عن اآلخرین ولكنھا تحدث في الجم

ینتمي إلیھا الفرد خالل مراحل عمره المختلفة ، وفي ھذا المقام ستتناول عملیة التنشئة 

.االجتماعیة بنوع من التفصیل 



:تعریف التنشئة االجتماعیة –1
:التعریف اللغوي –1–1

: تعني التنشئة االجتماعیة في اللغة عدة معان 

.أتت من الفعل نشأ ونشأ نشوءاً أو نشأ ونشأة بمعنى ربى وتربى وشبفالتنشئة لغة قد 

.والناشئ الغالم الذي جاوز حد الصغر، وناشئة تعني أول ساعات النھار واللیل 

وللتنشئة االجتماعیة في اللغة استعماالت كثیرة ، فھي تستخدم بمعنى التطبیع أو التربیة أو 

) 68.، ص1987روز، بن یعقوب،الفی(والرعایة والتعھد النمو وتستخدم أیضا بمعنى الكفالة

:التعریف االصطالحي –2–1
:تعریف معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة * 

التنشئة االجتماعیة ھي العملیة التي یتم بھا انتقال الثقافة من جیل إلى جیل والطریقة 

یمكنھم المعیشة في مجتمع ذي ثقافة معینة ، التي یتم بھا تشكیل األفراد منذ طفولتھم حتى

ویدخل في ذلك مایلقنھ اآلباء والمدرسة والمجتمع لألفراد من لغة ودین وتقالید وقیم 

) .252. ، ص2009عبد هللا، وربوح ،(ومعلومات ومھارات 

:تعریف محمود السید أبو النیل * 
لھا التوفیق بین دوافع ورغبات الفرد التنشئة االجتماعیة ھي العملیة التي یتم من خال

الخاصة وبین مطالب واھتمامات اآلخرین والتي تكون ممثلة في البناء الثقافي الذي یعیش 

) .21. ، ص2002نعیمة ،(فیھ الفرد واالستخدام المألوف لألسالیب الشائعة في المجتمع 

: یف  حامد عبد السالم زھران ً تعر* 
عملیة نمو لیتحول خاللھا الفرد من طفل یعتمد على غیره التنشئة االجتماعیة ھي

متمركز حول ذاتھ ال یھدف في حیاتھ إال إلشباع حاجاتھ الفسیولوجیة إلى فرد ناضج یدرك 

).305. ، ص2003زھران،(معنى المسؤولیة االجتماعیة وكیف یتحملھا 

: »Mitchell«" تعریف ً میتشل * 
كل عملیات التثقیف واالتصال والتعلیم التي من خاللھا الفرد التنشئة االجتماعیة تشمل 

Mitchell(یحصل على طبیعة اجتماعیة ویكون قادراً على المشاركة في الحیاة االجتماعیة 

G ,1981,P.205(



: »James«تعریف ً جیمس ً * 
و في التنشئة االجتماعیة تعني األسالیب التي عن طریقھا یتم تحویل الفرد إلى عض

).James,  A,1993,P.75(الجماعة 

ومما سبق یمكننا تعریف عملیة التنشئة االجتماعیة بأنھا عملیة تعلیم وتربیة یتم من 

خاللھا تشكیل السلوك االجتماعي للفرد لكي یتمكن من مسایرة الجماعة والمجتمع الذي 

.یعیش فیھ 

:أھداف التنشئة االجتماعیة –2
ن عملیة التنشئة االجتماعیة ھو تحویل الكائن الحي من كائن بیولوجي إن الھدف العام م

إلى كائن اجتماعي قادر على تحمل المسؤولیة االجتماعیة والتفاعل بصفة ایجابیة مع 

.الجماعة داخل المجتمع الذي یعیش فیھ 

جتماعیة یؤكد على أھمیة التنشئة اال»René Koing«لذلك نجد أن العالم ً رینیھ كوینج  ً 

كونھا المسئولة عن تشكیل السلوك االجتماعي للفرد ومسئولة عن تأثیر ثقافة المجتمع في 

بناء الشخصیة ، ومسئولة عن توافقھ االجتماعي فمن خالل عملیة التنشئة یكتسب الفرد 

) .26. ، ص2009المعشي ،(األدوار االجتماعیة والقیم واالتجاھات والمعاییر االجتماعیة 

عن األھداف الفرعیة التي تنبثق من الھدف العام التي تسعى عملیة التنشئة االجتماعیة أما

: إلى تحقیقھا ظاھرة كانت أو مستترة یمكن إیجازھا فیمایلي 

توفیر عملیة التنشئة االجتماعیة معاییر ذاتیة للفرد تساعده في الحكم على سلوكھ وتطویر -أ

امل الضبط الداخلیة للسلوك وتصبح جزءاً أساسیا الضمیر لدیھ مما یساعد على غرس عو

ن أھم مصادر تحقیق ھذا الھدف أن یكون األبوان قدوة طیبة ‘من شخصیة الفرد، ولذلك ف

ألبنائھا حیث ینبغي أال یأتي أحدھما أو كالھما بنمط سلوكي مخالف للقیم الدنیة واآلداب 

.االجتماعیة 

و االجتماعي السلیم الصالح والالزم لنجاح التربیة توفر عملیة التنشئة االجتماعیة الج- ب 

والتعلم الجید ألن عملیة التنشئة االجتماعیة توفر الظروف البیئیة واالجتماعیة اإلیجابیة 

.للطفل أثناء وجوده في األسرة أو المدرسة أو مؤسسات المجتمع األخرى للتعلم الجید 



النضج النفسي في الجوانب المعرفیة تساھم عملیة التنشئة االجتماعیة في تحقیق- جـ 

واالجتماعیة واالنفعالیة، حیث أن األسرة السلیمة والمتمتعة بالصحة النفسیة الجیدة توفر 

.البیئة المناسبة لطفل متزن ومتكیف من النواحي النفسیة المختلفة 

ین في تساعد مفاھیم التنشئة االجتماعیة في نشر الوعي والفھم الصحیح من قبل المرب-د 

أسلوب التعامل مع األطفال، وتساھم في إدراك حاجات الطفل الجسمیة واالجتماعیة 

.واالنفعالیة والمعرفیة المرتبطة بنموه وتطوره السلیم خالل مراحل النمو المختلفة 

تساھم عملیة التنشئة االجتماعیة في إكساب األطفال المعرفة والمھارات التي تمكنھم -ھـ 

المجتمع ، والتعاون مع اآلخرین واالشتراك في نواحي النشاط المختلفة ، من االندماج في

وتعلمھم أدوارھم االجتماعیة السلیمة واكتساب القیم واالتجاھات والمعاییر االجتماعیة 

.المناسبة للتكیف االجتماعي السلیم مع المجتمع 

حاجاتھم المختلفة بطریقة تساعد عملیة التنشئة االجتماعیة في تعلیم األطفال طرق إشباع -و

) .156-155.ص . ، ص2009العتوم،(منسجمة مع عادات المجتمع معاییره وتقالیده 

تعلم األدوار االجتماعیة المتوقعة من الفرد بحسب جنسھ ومھنتھ ومركزه االجتماعي - ز 

.وطبقتھ االجتماعیة التي ینتمي إلیھا 

أبو (صبح جزءاً من تكوینھ الشخصي اكتساب العناصر الثقافیة للجماعة التي ت- ح 

) .16.، ص2002رداحة،

: وكخالصة یمكننا القول بأن التنشئة االجتماعیة تكتسب أھمیتھا من أن أھدافھا تتمثل في 

.تشكیل السلوك اإلنساني للصغار على النحو االجتماعي -

ات والرغبات الفردیة اكتساب اللغة والعادات والتقالید والمعاني المرتبطة بإشباع الحاج-

.واالجتماعیة 

.تحقق التكیف والتوافق االجتماعي لألفراد -

.تعمل على تنمیة المھارات االجتماعیة الالزمة للحیاة -

تساھم في استمرار وتراكم المعرفة من فرد إلى أخر ومن جیل إلى أخر ، وبالتالي تساعد -

.على تشكل واستمرار الحضارات 



:شئة االجتماعیة شروط التن–3
على ضرورة وجود ثالثة »Handel«و ً ھاندل ً »Elkin«یؤكد كل من ً ألكین ً 

: شروط أساسیة للتوصل إلى تنشئة اجتماعیة مالئمة أو صحیحة تتمثل فیمایلي 

المجتمع القائم : الشرط األول -
ھ قواعده ومعاییره وقیمھ وھو أن یدخل الطفل حدیث الوالدة مجتمعا موجوداً بالفعل ل

.واتجاھاتھ ، وبھ بناءات اجتماعیة عدیدة منتظمة ومنظمة 

:المیراث البیولوجي : الشرط الثاني -
المیراث البیولوجي ھو الذي یسمح لعملیات التعلم بالحدوث ، ذلك أن العقل والجھاز 

ة االجتماعیة ، الھضمي والقلب النابض كلھا متطلبات أساسیة وضروریة من أجل التنشئ

وبالرغم من أھمیة ھذه المتطلبات وحیویتھا إال أنھا غیر كافیة ألن ھناك عوامل معینة مثل 

إصابة العقل أو المخ أو الصمم ، وكذلك الطول الشدید أو القصر الشدید أو شكل األنف 

عل والذقن كلھا مجموعة كبیرة من الشروط الجسمانیة التي تعوق أو تؤثر في عملیات التفا

.و التنشئة االجتماعیة 

:الطبیعة اإلنسانیة : الشرط الثالث -
وھي تشیر إلى عوامل معینة وعالمیة بین البشر، أي أنھا تمیز البشر في حالة مقارنتھم 

بالحیوانات ، ویرى مدخل التفاعل الرمزي ـأن الطبیعة اإلنسانیة تتضمن المقدرة على القیام 

ة على الشعور مثلھم، أو عموما المقدرة على التعامل بالرموز بدور اآلخرین وكذلك المقدر

وھذا یعني إعطاء المعنى لألفكار المجردة ، ومعرفة الكلمات، واألصوات واإلیماءات 

كالغمز بالعین واإلیماء بالرأس، كل ھذه أشیاء یكون لھا معنى تبعاً لمقدرة الفرد على فھم 

أن ھذه األشیاء طبیعیة ، وینفرد بھا البشر دون ماترمز إلیھ ، وبصفة عامة نستطیع القول

) . 235-231. ص. ، ص2000الخولي،(غیرھم من المخلوقات 

:خصائص التنشئة االجتماعیة –4
:للتنشئة االجتماعیة مجموعة من الخصائص وھي على النحو التالي 

عتمد على غیره ، حیث یتحول خاللھا الفرد من طفل ی:التنشئة االجتماعیة عملیة نمو* 

متمركز حول ذاتھ ال یھدف في حیاتھ إال إلى إشباع حاجاتھ الفسیولوجیة ، إلى فرد ناضج 



یدرك معنى المسؤولیة االجتماعیة وكیف یتحملھ ویعرف معنى الفردیة واالستقالل ، وال 

یخضع في سلوكھ إلى حاجاتھ الفسیولوجیة فحسب ، بل یتحكم في إشباع حاجاتھ بمایتفق مع 

.المعاییر والقیم االجتماعیة 

حیث تبدأ ببدایة حیاة الفرد وال تنتھي إال بانتھائھا :التنشئة االجتماعیة عملیة مستمرة* 

فھي ال تقتصر على الطفولة ویمكنھا أن تستمر مع المراھقة والرشد والشیخوخة ، وینتمي 

وكا جدیداً یتفق مع دوره الفرد خالل مراحل نموه إلى جماعات جدیدة ، یتعلم في كل منھا سل

.الجدید 

عملیة دینامیة إذ تتضمن التفاعل والتغییر فالفرد في :التنشئة االجتماعیة عملیة دینامیة * 

تفاعلھ مع خیره یأخذ ویعطي فیما یتعلق بالمعاییر واألدوار االجتماعیة  

) .102.، ص2004بني جابر،(واالتجاھات النفسیة والشخصیة ھي نتیجة لھذا التفاعل 

یتعلم الفرد عن طریق التفاعل االجتماعي :التنشئة االجتماعیة عملیة تعلم اجتماعي * 

أدواره االجتماعیة والمعاییر االجتماعیة التي تحدد ھذه األدوار ، ویكتسب االتجاھات 

.النفسیة واألنماط السلوكیة التي توافق علیھا الجماعة ویرضاھا المجتمع 

حیث إنھا عملیة فردیة وسیكولوجیة باإلضافة إلى :ة عملیة فردیة التنشئة االجتماعی* 

.كونھا اجتماعیة في الوقت نفسھ 

فھي عملیة متشبعة تستھدف مھام كبیرة وتتم بأسالیب :التنشئة االجتماعیة عملیة معقدة * 

) .77- 76. ص. ، ص2003الخطیب، وعید،(ووسائل متعددة لتحقیق ماتھدف إلیھ 

تختلف باختالف الزمان والمكان، كما تختلف :جتماعیة عملیة نسبیة التنشئة اال* 

باختالف الطبقات االجتماعیة داخل المجتمع الواحد، وما تعكسھ كل طبقة من ثقافة فرعیة ، 

.كما أنھا تختلف من بناء ألخر ومن تكوین اجتماعي واقتصادي ألخر

رد من خاللھا طبیعتھ اإلنسانیة حیث یكتسب الف:التنشئة االجتماعیة عملیة إنسانیة * 

والتي ال تولد معھ ، ولكنھا تنمو خالل المواقف االجتماعیة المتعددة ، عندما یشارك اآلخر 

).32.، ص1998مختار،(تجارب الحیاة في المجتمع 



:التنشئة االجتماعیة ) أطوار(مراحل –5
اإلنسان منذ والدتھ إلى غایة على العموم ترتبط مراحل التنشئة االجتماعیة بمراحل نمو 

مماتھ ، ولقد شھدت تقسیمات مراحل ھذه األخیرة اھتمام بالغ األھمیة مما أفرز عدة 

لمراحل »Parsons«تقسیمات ، إال أننا في ھذه الدراسة سنعتمد على تقسیم ً بارسونز ً 

:التالي التنشئة االجتماعیة حیث كل مرحلة ترتبط بأنظمة اجتماعیة معینة على النحو

ویتم داخل األسرة ویستمر حتى دخول المدرسة ، حیث یكتسب :المرحلة األولى - 1–5

الطفل خاللھا بعض المھارات الجدیدة وبعض المفردات تسھل عملیة االتصال مع اآلخرین 

.واالستجابة لرغباتھ 

درب الطفل على وتتم أثناء مراحل الدراسة المتعددة ، حیث یت:  المرحلة الثانیة- 2–5

.ممارسة بعض األدوار المتخصصة 

وھي الخروج إلى حیاة العمل والحصول على مركز في النظام :المرحلة الثالثة - 3–5

.المھني 

وتبدأ بتكوین األسرة حیث یبدأ الفرد بتكوین أسرة جدیدة :المرحلة الرابعة - 4–5

) 22- 21.ص. ، ص2005الرشدان،(بقھا وتتداخل ھذه المرحلة مع المرحلة الثالثة وقد تس

:أشكال التنشئة االجتماعیة –6
:تتخذ التنشئة االجتماعیة شكلین رئیسیین ھما 

یتم ھذا النمط عن طریق األسرة والمدرسة :التنشئة االجتماعیة المقصودة - 1–6

عن طریق األسرة حیث یتعلم األبناء اللغة وآداب الحدیث والسلوك والمعاییر واالتجاھات 

.كما أن التعلم المدرسي یكون تعلما مقصوداً یعمل على تربیة األفراد وتنشئتھم 

یتم ھذا النمط عن طریق المسجد ووسائل :التنشئة االجتماعیة غیر المقصودة - 2–6

اإلعالم واإلذاعة والتلفزیون والسینما والمسرح وما إلى ذلك ، حیث یتعلم الفرد المھارات 

فكار والمعاییر االجتماعیة واالتجاھات والعادات المتصلة بالحب والكره والنجاح واأل

) .  69.، ص2007المعایطة،(والفشل والتعاون وتحمل المسؤولیة 



:مصادر التنشئة االجتماعیة –7
تعرضنا في العناصر السابقة لتعریف التنشئة االجتماعیة وأھدافھا وأشكالھا ومراحلھا 

من حیث أنھا عملیة نمو ومستمرة ودینامیة إلى غیرھا من السمات ، ولذلك وخصائصھا 

وجب علینا اآلن التوقف والتساؤل عن المصادر التي تجعل التنشئة االجتماعیة تستمر، 

: وفیمایلي ذكر لھذه المصادر 

یبدأ تأثیر الوراثة منذ اإلخصاب في رحم األم ، وتحتوي بویضة األم : الوراثة- 1–7

من الصبغیات ، ویحتوي الحیوان المنوي للذكر على نفس العدد ، ) 23(مخصبة على ال

وتحتوي ھذه األخیرة على الجینات، وھذه الجینات ھي التي تحمل االستعدادات الوراثیة ، 

ومعنى ذلك أن كل الخصائص البدنیة التي یأخذھا الطفل من أبیھ وأمھ توجد ضمن ھذه 

الجینات الوراثیة ھي التي تحدد لكل كائن ماسیكون علیھ ، بمعنى أن)46(الكروموزمات 

).109.، ص2005عید ،(من حیث طول القامة ولون البشرة ولون العینین ووزن البدن 

وعلى العموم كلمة وراثة تعني الخواص العضویة للتشریح الفسیولوجي الموروث مثل 

ظام األعصاب  وھي تقدم خواص الحس وخواص نظام الدورة الدمویة ، وتركیب خواص ن

إمكانات متعددة لنمو القدرات والظواھر، وأن الشخصیة تختلف باختالف نشاط المخ 

والوراثة ، كما یعتقد علماء النفس المیالین لالتجاه البیولوجي أن التنشئة االجتماعیة ھي 

ن محدداً عملیة صقل لالستعدادات الموروثة ، ووفقا لھذا االتجاه فإن طریق حیاة الفرد یكو

من قبل وإن الوراثة تعطي طاقة وعملیات متنوعة یصوغھا المجتمع ویكیفھا حسب 

متطلباتھ وقیمھ ومعاییره وھذا مایؤكد على أن الوراثة ھي مصدر أساسي من مصادر 

).66.، ص2003موسى، (عملیة التنشئة االجتماعیة 

: العوامل البیولوجیة –2–7
: الثة أنواع من الغدد یحتوي الجسم على ث:الغدد * 

غدد ذات قنوات تفرز إفرازاً خارجیا حیث تصب إفرازاتھا داخل تجاویف الجسم أو على -

سطح الجسم ، یشترك بعضھا في عملیات الھضم والتغذیة مثل الغدد اللعابیة والمعدیة ، 

یة وبعضھا اآلخر یقوم بعملیات اإلخراج والتخلص من الفضالت كالكلیتین والغدد العرق

.والغدد الدھنیة والدمعیة 



غدد مشتركة والتي تفرز إفرازا داخلیا وخارجیاً معا كالبنكریاس الذي یساھم بإفرازه -

الخارجي في عملیات الھضم ، وداخلیا األنسولین والغدد الجنسیة التي تكون الخالیا الجنسیة 

ي مباشرة في الدم وتقوم الغدد الصماء التي لیست لھا قنوات، بل ھي تصب إفرازھا الداخل-

نمو الجسم : بدور العوامل المساعدة والمعدلة في العملیات وأوجھ النشاط التالیة 

ومن . عملیات الھدم والبناء، والنمو العقلي، والسلوك االنفعالي، وتحقیق التكامل الكیمائي

. ص. ، ص2005،(أھم الغدد الصماء الغدة النخامیة والغدة الدرقیة والغدة األدرینالیة 

110-111  (

ترتبط جمیع أجزاء الجھاز العصبي ببعضھا البعض ویتكون ھذا :الجھاز العصبي * 

:األخیر من جزئیین 

یشتمل على جمیع األعصاب الموجودة في الدماغ والحبل : الجھاز العصبي المركزي -

.الشوكي ویحتوي على غالبیة الخالیا العصبیة للجسد 

:ویقسم ھذا الجھاز إلى قسمین : رعي الجھاز العصبي الف-

وھو الذي تحمل أعصابھ الرسائل من المستقبالت الحسیة : الجھاز العصبي الجسمي -أ 

.وإلیھا إلى العضالت وسطح الجسد 

وھو الذي تصل أعصابھ إلى األجزاء الداخلیة لتنظیم : الجھاز العصبي الذاتي –ب 

:سمان العملیات مثل ضربات القلب وغیرھا وھو ق

ویؤدي دوراً في استثارة العضویة ، فھو یستثیر الغدد فوق الكلیة : الجھاز السمبتاوي -

والبنكریاس ، كما أنھ یعمل على تغییر حجم األوعیة الدمویة فھو یسرع من ضربات القلب 

. ، ویوسع ِبؤبؤ العین ، ویبطئ نشاط الغدد اللعابیة وغیرھا 

ن نشطاً وفعاالً في المواقف الطارئة، وھو ینظم الوظائف ویكو: الجھاز الباراسمبتاوي -

الجسدیة في األوقات التي یكون فیھا اإلنسان معرضا للخطر، ویعمل على تقلص بؤبؤ العین 

.، واستثارة الغدد اللعابیة ، وخفض ضغط اإلنسان، وغیرھا من الوظائف 

مجة وراثیاً ، وتحدث بمعزل ھو سلسلة من التغیرات البیولوجیة المنتظمة المبر: النضج * 

عن المؤثرات الخارجیة ، وقد دلت نتائج بعض الدراسات على أن ھنالك ارتباط بین النضج 

).44-42.ص. ، ص2007سالمة ،(في الجسم والقدرة على أداء وظائفھ 



جسم اإلنسان یحتاج إلى الغذاء والطعام ولكي یقوم بوظائفھ المختلفة، ألن نقص :التغذیة * 

یة یؤدي إلى تأخر النمو وحدوث األمراض المختلفة والھزال وقد یقود نقص إلى التغذ

ارتكاب الجریمة ، فالمراھق أو الفرد الذي ال یجد طعاماً قد یسرق وقد یقتل من أجل أن 

.یأكل 

ویساھم الغذاء بشكل كبیر في عملیة النمو بمظاھرھا المختلفة مما یؤثر في عملیة التنشئة 

دى األبناء فالفرد الذي یتوفر لھ الطعام یختلف نموه عن الذي ال یجد قوت یومھ االجتماعیة ل

) .38.، ص2009المعشي، (

ھي النتیجة الكلیة لجمیع المؤثرات الخارجیة التي تؤثر على الفرد من : البیئة–3–7

ول بدایة الحمل حتى الوفاة ، فالبیئة ھي التي تحول اإلنسان من إمكانیة إلى واقع وتح

، 2007سالمة ،(استعداداتھ إلى قدرات فعلیة مؤثرة ، فھي تؤثر في جسم اإلنسان وعقلھ 

). 44.ص

وھناك عدة أنواع من البیئات التي تعترض سبیل الفرد وتؤثر في تشكیل شخصیتھ تتمثل 

:فیمایلي 

وھنا یجد نفسیة األم وما یصاحبھا من أمراض وضغوط تؤثر على : البیئة الرحمیة -

لجنین ، وكذا التدخین والخمور والعقاقیر الطبیة، وسوء التغذیة والتعرض لألشعة ا

. واتجاھات األم نحو الحمل والرعایة وجنس المولود 

وفیھا بدایة إشباع الحاجات وتعلم المشي والكالم واألكل واإلخراج : البیئة األسریة -

حركیة واكتساب الخبرات والتمییز بین الصواب والخطأ ونمو الضمیر والمھارات ال

.واالتجاھات والمھارات 

وفیھا یحدث النمو المعرفي وتطویر طرق التفكیر وحل المشكالت وبناء : البیئة المدرسیة -

.العالقات وتعلم األدوار ولغة الحوار 

من خالل الجیران والرفاق واألقارب والنوادي ، والمساجد التي : البیئة االجتماعیة -

لھا عادات الجماعة والمعاییر والتقالید التي تحقق لھ االنتماء والتطور في یتشرب من خال

.إشباع الحاجات والرغبات 



وھي المناخ والطقس وتأثیر البرودة والحرارة في صحة ونمو األفراد : البیئة الطبیعیة -

).259.، ص2009عبد هللا ، وربوح ،(ونضجھم 

ن بأي حال من األحوال أن نفصل بین عوامل وفي األخیر نستطیع القول أنھ ال یمك

الوراثة والبیئة والبیولوجیا وأثر كل منھا في عملیة النمو والتنشئة االجتماعیة ، مما سبق 

یتبین لنا أن الوراثة یبدأ تأثیرھا منذ اإلخصاب وأن ھناك تفاعال بین الوراثة والبیئة ، فالبیئة 

والغدد بجمیع أنواعھا تساھم في نمو الفرد ھي عبارة عن مجموع ماھو طبیعي واجتماعي، 

، كذلك الغذاء یعد ضروري لبناء جسم الفرد ، لذلك فھذه العناصر والعوامل كلھا مجتمعة 

. تؤثر في عملیة التنشئة االجتماعیة 

: عملیات التنشئة االجتماعیة –8
خاللھا یتم تحویل من خالل العرض السابق ذكرنا بأن عملیة التنشئة االجتماعیة عملیة من

الفرد من كائن بیولوجي إلى كائن اجتماعي، ویتم ذلك عن طریق مجموعة من العملیات 

: سنذكرھا فیمایلي 

یقصد بالتدعیم المثیرات واألحداث البیئیة التي تعقب صدور االستجابة ):التعزیز(التدعیم * 

ذه االستجابة في المواقف المراد تعلمھا للفرد ، والتي تعمل على زیادة احتمال تكرار ھ

:التالیة ، وینقسم التدعیم إلى نوعین كالتالي 

ویقصد بھ إعطاء الكائن مكافأة مادیة أو معنویة كلما صدر عنھ : التدعیم اإلیجابي -أ

.السلوك المرغوب ، كأن یقدم الطعام للطفل عقب صدور السلوك المرغوب 

منبھات المؤلمة أو المنفرة واستبعادھا  بحیث وھو عبارة عن إیقاف ال: التدعیم السلبي - ب 

یمیل الكائن إلى إصدار السلوك الذي یعقبھ توقف المنبھ المؤلم، كاإلفراج عن السجین بعد 

) .234. ، ص2001عبد هللا ، وخلیفة،(انقضاء نصف المدة لحسن سیره وسلوكھ 

نب سلوك غیر یستخدم العقاب كحدث منفر، سواء بھدف حث الفرد على تج:العقاب * 

مرغوب ، كعقاب الطفل على الكذب، أو بھدف حثھ على إصدار سلوك مرغوب كعقاب 

التلمیذ لتركھ المذاكرة بھدف حثھ علیھا، إال أن العقاب باعتباره أحد العملیات التي تستخدم 

في تنشئة األبناء من األسالیب غیر المجدیة ، حیث یشیر ً سكنیر ً 



»Skinner«ب ال یعتبر طریقة مضمونة النتائج فیما یتصل بتأثیرھا في منع إلى أن العقا

حدوث االستجابات غیر المرغوب فیھا، إذ ال یؤدي بالضرورة إلى كف ھذه االستجابات 

: وعدم صدورھا مستقبال، ویقسم العقاب إلى نوعین ھما 

ه سلوكا غیر ویقصد بھ إعطاء منبھ منفر أو مؤلم للفرد نتیجة إلصدار: العقاب اإلیجابي -

مرغوب فیھ ، وقد یكون ھذا العقاب اإلیجابي بدنیا كالضرب مثال ، كما یمكن لفظیا كتوجیھ 

.اللوم التأنیب لمن یصدر سلوكا غیر مقبول اجتماعیا 

یشیر ھذا النوع من العقاب إلى توقف اإلثابة أو المكافأة بھدف خفض : العقاب السلبي -

. ، ص2006جابر، ولوكیا، (فیھ أو استبعاده تماما تكرار حدوث السلوك غیر المرغوب 

) .44-43.ص 

دور التعلم االجتماعي یختلف من مجرد تلقین الطفل في البدایة :التعلم االجتماعي* 

العادات والتقالید التي سوف یحتاجھا عندما یكبر، بحیث یصبح إدراكھ للعالم الخارجي ناتجاً 

نما تشمل عملیات التنشئة االجتماعیة التعامل مع إلى حد كبیر من إدراكھ لمجتمعھ، وإ

.المشاكل العامة األخرى 

بوضع نظریة تشدد على »Rottor«وألھمیة التعلم االجتماعي قام العالم ً روتور ً 

:دراسة ست حاجات یمكن أن تنتج من استخدام التعلم االجتماعي وھذه الحاجات ھي 

قدرة الفرد على السیطرة على كثیر -حمایة الفرد ، -، وضع الفرد في مكانتھ االجتماعیة-

.الراحة البدنیة - العاطفة ، - االستقالل ، - من إمكاناتھ ، 

وھذه النظریة تؤكد »Allport«كما أنھ ھناك نظریة أخرى ھامة ، وضعھا  ً ألبورت ً  

بالترافق مع التعلم على أھمیة الدوافع االجتماعیة في عملیة التنشئة االجتماعیة وذلك

.االجتماعي ، ولقد سمیت باسم نظریة االستقالل الوظیفي 

على عملیة التقمص والتي لھا دور ھام في عملیات »«Sewardویؤكد العالم ً سیوارد ً 

، 2005كمال،(التنشئة االجتماعیة ، إذا یتقمص الطفل مسلك الكبار في سلوكھ االجتماعي 

) .90- 88.ص. ص

العالم ً بندورا ً یؤكد على دور التعلم بالمالحظة، أب من خالل رؤیة أخر یقوم بسلوك أما 

ما ویثاب أو یعاقب علیھ، بعبارة أخرى من خالل مشاھدة شخص أخر یؤدي استجابة ما 



ویتعلم الشخص االستجابة الصادرة عن شخص أخر حین یبدأ في محاولة تقلید ھذه 

مشاھد أن یتعلم العدید من االستجابات الجدیدة االستجابة بھذه الطریقة یمكن لل

) .237.، ص2001خلیفة،(

توصل ً فروید ً أن الجھاز النفسي یتكون من ثالث :عملیة تكوین األنا واألنا األعلى * 

:منظمات فرعیة ھي 

.وھو مصدر الدوافع والغرائز اإلنسانیة ، والنزعات المكبوتة : الھو -

یجة الحتكاكھ بالواقع عن طریق نمو اإلدراك والتفكیر ویعمل األنا والذي ینشأ نت: األنا -

.وفق مبدأ الواقع ، ومھمتھ األولى تكمن في إدراك الواقع والتكیف معھ وحفظ الذات 

وینشأ اشتقاقا من األنا ، بمعنى أنھ الصورة المثالیة لألنا أو الضمیر أو : األنا األعلى -

كون علیھ السلوك اإلنساني، وھو ینشأ نتیجة الستدخال قیم المعیار القیمي لما ینبغي أن ی

الوالدین المثالیة والمدرسة ومعاییر المجتمع وثقافتھ، وبتكوین األنا األعلى تتسع دائرة عمل 

األنا ، فبعد أن كان یعمل وسیطا بین الھو والواقع الخارجي أصبح علیھ أن یتوسط بین الھو 

) .40- 38.ص . ، ص2006عید،(واألنا األعلى 

وعلى العموم مانستطیع قولھ بأن ھذه القوى الثالث ال تعمل كقوى مستقلة عن بعضھا 

داخل الفرد ، إنما ھناك عملیة تفاعل بینھم، فالھو یمثل الجانب الغریزي لإلنسان واألنا 

المكون النفسي الذي یعمل وفق مبدأ الواقع ، أما األنا األعلى فھو الضمیر الذي یردع 

ان ویجعلھ یختلف عن الحیوان ویمتثل لقیم وعادات وتقالید المجتمع، ولذلك فعملیة اإلنس

.التنشئة االجتماعیة ترتبط ارتباط وثیقا مع تطور األنا واألنا األعلى 

التوافق االجتماعي ھو تلك االستجابات التي تدل على شعور :عملیة التوافق االجتماعي * 

في المشاركة وعدم االنعزالیة ، وإتقانھ لبعض المھارات الفرد بالرضا االجتماعي والممثل

االجتماعیة كالتعاون والمساعدة والصداقة، والتفاعل االیجابي مع اآلخرین وقلة المیول 

).02.، ص2005النوبي،(المضادة للمجتمع لدیھ 

وعملیة التوافق االجتماعي ال تقتصر فقط على الطفل بل تمتد إلى حیاة الراشد 

سیما عندما یواجھ بیئة اجتماعیة جدیدة ، وعندئذ تبدأ عملیة التوافق مع تلك البیئة ورغم وال 

أن أغلب أبحاث التنشئة االجتماعیة تدور حول تنشئة الطفل ونموه االجتماعي إال أن التنشئة 



االجتماعیة بمعناھا العام ال تقتصر على مایحدث للطفل وھو یتحول من فرد إلى شخص بل 

تد لتشمل كل مایحدث ألي فرد عندما یتوافق بسلوكھ مع معاییر الجماعة التي ینضم أنھا لتم

إلیھا وألسلوب حیاتھا وھذا مایحدث مثال للفرد عندما ینتقل من عمل إلى أخر، ومن مستوى 

اجتماعي لمستوى أخر، وبذلك تؤكد عملیة التوافق استمرار عملیة التنشئة االجتماعیة خالل 

).160.، ص1993بھي،ال(مراحل الحیاة 

بعملیة التثقیف یتمكن الطفل من التحكم في مجموعة ضخمة ومعقدة من :عملیة التثقیف * 

السلوكات واألفكار، التي لھا عالقة معھم ، ولكن ذلك ال یعني أن جمیع األفراد یتشابھون 

، فإنھ ال في سلوكھم ، وطرق حیاتھم ألنھا نابعة من ثقافتھم الموجودة فبرغم وحدة الثقافة 

یتشابھ اثنان من بني البشر تماما في تعلم ثقافتھم ، وال أحد یستطیع بالكامل أن یغطي جمیع 

.متطلبات أي بناء اجتماعي 

وتعد عملیة التثقیف عبارة عن عملیة تنشئة اجتماعیة تحول الفرد ككائن بیولوجي إلى 

الجیل الذي یلیھ ویعقبھ عن الشخص ككائن اجتماعي، وفي نفس الوقت تنقل ثقافة جیل إلى 

طریق األسرة والمؤسسات االجتماعیة األخرى، وبمأن الثقافة ھي التي تمیز مجتمعنا عن 

مجتمع أخر، إذن فالتنشئة االجتماعیة من أھم الوسائل التي یحافظ بھا المجتمع على 

).138. ، ص2005الرشدان،(خصائصھ 

لشخص في عملیة التعلم یتكون لدیھ یرى بعض علماء النفس أن ا:التعلم المعرفي* 

مایسمى بالبناء المعرفي في الذاكرة ، تنتظم فیھ المعلومات الخاصة باألحداث التي تحدث 

في موقف التعلم ویحتفظ بھا بداخلھ ، وما یقوم بھ المتعلم یعتمد على البناء المعرفي الذي 

صحاب المنحى المعرفي أن یسترجعھ من الذاكرة، والسیاق الذي یتم فیھ التعلم ، ویؤكد أ

التعلم یصحبھ استثارة الفھم واالستبصار، وتكوین توقعات وتصورات ذھنیة عن 

.الموضوعات المتعلمة ومن شأن ھذه التوقعات التأثیر في سلوكیات الفرد 

ویتضح من ذلك مدى أھمیة العملیات المعرفیة في تنشئة األبناء، وأنھا تقوم بدور مھم في 

طبیعة التفاعل االجتماعي بین اآلباء واألبناء، حیث تحدد العملیات المعرفیة تحدید شكل و

من إدراك وفھم واستبصار وغیرھا من إدراكات واتجاھات نحو أبنائھم ، وبالتالي ترسم 

).235.، ص2001عبد هللا، و خلیفة ،(ھذه العملیات نوعیة العالقة القائمة بین الطرفین 



حثة أن عملیة التنشئة االجتماعیة تعتمد على عدد من العملیات في ضوء ماسبق ترى البا

یتم من خاللھا اكتساب األفراد لمجموعة من االتجاھات نحو عدة أشیاء كذلك سلوكات معینة 

وتعدیلھا، وھذا من خالل التعلم االجتماعي حیث یكتسب األفراد مھارات وسلوكات ومعاییر 

عملیة التعلم المعرفي مجموعة من االتجاھات اجتماعیة وخبرات، كذلك یكتسب عن طریق

مثال نحو اآلباء واألفراد، أیضا ترتبط التنشئة االجتماعیة في نشأتھا وتطورھا بعملیتین ھما 

تشكل األنا واألنا األعلى ھذان األخیرین طبقا لنظریة التحلیل النفسي یعدان أحد المكونین 

مؤثرات االجتماعیة ویقوى من خالل التنشئة األساسین للجھاز النفسي، فاألنا یتشكل من ال

االجتماعیة، أما األنا األعلى فیعد الضمیر الذي یتشكل بفضل قیم ومبادئ المجتمع التي 

. یكتسبھا الفرد ویتشبع بھا من خالل تربیة األسرة

أیضا تعتمد التنشئة االجتماعیة على كل من عملیة التوافق االجتماعي الذي یعمل على 

ر عملیة التنشئة االجتماعیة خالل المراحل العمریة التي یمر بھا األفراد  وھذا عندما استمرا

.یتوافق الفرد عندما ینتقل من وضعیة إلى أخرى مثال انتقالھ من بلد إلى أخر 

أما العملیة األخرى تتمثل في عملیة التثقیف خاصة وأنھ ال یوجد مجتمع سواء كان 

ثقافة، وھذه الثقافة تنتقل من جیل إلى أخر، وھي بماھي تنشئة متقدما أو متخلفا یخلو من

اجتماعیة تحتل مكانة ھامة كما تشكل الھویة الذاتیة والتي یلعب المحیط االجتماعي دور 

.مھم في تشكیلھا 

:النظریات المفسرة للتنشئة االجتماعیة –9
بعا للمدارس التي ینتمي إلیھا ھناك اختالف في تعریف وتفسیر التنشئة االجتماعیة وھذا ت

من یقوم بتعریفھا، فمنھم من یركز على العوامل الذاتیة أي التي تتعلق بالفرد ومنھم من 

إلخ ، لذلك سنتناول ...یركز على العوامل االجتماعیة التي یتفاعل معھا و المحیطة بھ 

:فیمایلي أبرز النظریات التي حاولت تفسیر عملیة التنشئة االجتماعیة 

: نظریة التحلیل النفسي –1–9
تستند أفكار المدرسة التحلیلیة في علم النفس إلى وجود القوى الفطریة والغرائز التي 

تولد مع اإلنسان وتتحكم في سلوكھ ، كما تنظر إلى الشخصیة على أنھا صراع بین قوى 

وناتھ الغریزیة الشعور والوعي وقوى الالشعور، أي بعبارة أخرى صراع بین الھو بمك



والمادیة وبین األنا التي تمثل الواقع واألنا األعلى الذي یمثل الضمیر األعلى لإلنسان ، 

وتنظر مدرسة التحلیل النفسي إلى أن عملیة التنشئة االجتماعیة تعمل على تدعیم األنماط 

مع السلوكیة االیجابیة في سلوك األطفال من خالل تفاعلھم مع األسرة ومؤسسات المجت

وتقمص شخصیة األب واألم بشكل خاص، ویرى ً فروید ً أن جذور عملیة التنشئة 

االجتماعیة تكمن في تطویر األنا األعلى عند اإلنسان نتیجة تقمص الطفل ألدوار الراشدین 

في حیاتھ ، مما یعمل على إضعاف الھو والتي تتمثل في الرغبات والحاجات الغریزیة 

لك یرى أصحاب ھذا االتجاه أن نجاح عملیة التنشئة االجتماعیة والجنسیة عند اإلنسان، لذ

ھو نجاح في كبح الغرائز والقوى البیولوجیة التي تولد مع اإلنسان لتستبدل بقوى ونظم 

اجتماعیة تتناسب مع النظام االجتماعي السائد في المجتمع الذي یعیش فیھ الفرد 

).160.، ص2009العتوم،(

أھمیة التنشئة االجتماعیة في السنوات المبكرة  دون أن یضع في ویؤكد ً فروید ً على

اعتباره المؤثرات االجتماعیة المختلفة التي یتعرض لھا خارج األسرة، وال یھتم بتأثر الفرد 

بالقیم والمعاییر المشتقة من المجتمع، فھو یؤكد على أثر العالقة بین الوالدین والطفل على 

).26.، ص2002أبو لیلة ،(لھ والعوامل المؤثرة على ھذا النمو النمو النفسي واالجتماعي 

: نظریة التعلم االجتماعي –2–9
تفسر نظریة التعلم االجتماعي التنشئة االجتماعیة بأن سلوك اإلنسان متعلم من خالل 

تجربتھ في الحیاة والتعلم تجربة تؤدي إلى تجربة جدیدة یستفاد منھا خبرة جدیدة وھكذا ،

وبذلك تساھم التنشئة االجتماعیة  في تشكیل ثقافة النشء وتعویدھم على السلوك المقبول ، 

وتفید أسالیب الثواب والعقاب والتشجیع والمكافأة ، األبناء على تعلم السلوك االجتماعي 

والمعاییر االجتماعیة ، كما أن المواقف االجتماعیة تتیح فرص مالحظة السلوك واألفعال 

أو اإلقالع عنھا مما یساعد على تشكیل نمط استجابة األبناء للسلوك والخبرة وتكرارھا

المرتبطة، وعلى ضوء التجربة والخبرة واالستجابة تكون التنشئة نتیجة للتعزیز االیجابي 

.أو السلبي اللذین یستخدمھا اآلباء واألمھات لتعوید الطفل على السلوك المرغوب فیھ 

لمحاكاة والقدوة دوراً في تعلم السلوك، ولذلك تھتم النظریة باختیار كما یلعب التقلید وا

).61. ، ص1992الكندري،(نماذج للقدوة یمكن أن یحاكیھا الصغار



ویقولً  باندور ً عن التعلم االجتماعي أن ھناك عملیات أساسیة تدخل في ھذا النوع من 

:التعلم وھي 

.نموذج معین لیتعلم الطفل یجب أن یراقب: االنتباه -

حیث یقوم الطفل بتحویل السلوك المالحظ إلى صور ذھنیة ویختزنھا في الذاكرة : الحفظ -

ویعني أن یكون الفرد سلیم وقادراً من الناحیة الجسمیة على تقلید نموذج : األداء الحركي -

.ما 

,Bondura(إذ یجب أن یكون لدى الطفل میل نحو نموذج معین وذلك لتقلیده: الدافعیة - A

,1971,P.43. (

:نظریة النمو المعرفي –3–9
من أبرز رواد ھذه النظریة حیث اشتغل مدة J.Piqget»«یعد الباحث ً جون بیاجیھ  ً

طویلة بالبحث عن كیفیة تكوین ونمو المعارف لدى األفراد ولقد ركزت ھذه النظریة 

إلخ ، ...إلحساس، االنتباه، اإلدراك والتفكیر اھتمامھا على العملیات المعرفیة الشعوریة كا

وقد وجد ً بیاجیھ ً اھتماماتھ صوب الكیفیة التي یفكر بھا الطفل أكثر من اھتمامھ بمحتواه 

:وینطلق  ً بیاجیھ ً من رؤیة أن الطفل یتكیف مع البیئة من خالل عملیتین رئیستین ھما 

ویستوعب الجدید من المعلومات في بنائھ حیث یغیر الطفل ماحولھ من أشیاء ،: المماثلة -

.المعرفي بإضافتھا إلى معارفھ السابقة 

یغیر الطفل ما في نفسھ أي ما في بنائھ المعرفي لیتكیف مع الجدید من : المواءمة -

.المعارف والخبرات 

وبوجھ عام فإن الطفل یقوم بعملیات من البناء والتعدیل للمعارف المتراكمة لدیھ كي 

تطیع التكیف مع متغیرات البیئة االجتماعیة ، وال شك أن محیط الطفل یلعب دوراً مھماً یس

في سرعة وسھولة التكیف مع معطیات البیئة والسیما منھا األسرة التي تسھل اتصال طفلھا 

-68. ص. ، ص 2007بلغیث،(مع البیئة وتساعده على التكیف الناجح مع مستجداتھا 

69.(



:التفاعل الرمزي نظریة –4–9
یعد ً جورج ھربردمید ً أحد أقطاب االتجاه التفاعلي الرمزي ، ویرى بأن النفس البشریة 

تضم مشاعر ومواقف شخصیة یستوحیھا الفرد من أراء وأحكام ومواقف واتجاھات وتقویم 

وتصور المحیطین بھ والمتفاعلین معھ، ھذه الصورة تمثل صورة راجعة لھ تحدد معالم 

یتھ الشخصیة، والفرد ال یشكل صورة عن نفسھ بنفسھ بل مساعدة اآلخرین المحیطین بھ نفس

.والمتفاعلین معھ ومن ثم یتقبلھا إدراكھ وعقلھ على أنھا الصورة الحقیقة لنفسھ 

كما یشیر إلى أن معرفة النفس من قبل الفرد ال تحصل بسرعة بل بشكل تدریجي 

في سھولتھا وصعوبتھا وعبر تفاعلھ المستمر مع أفراد وبأوقات مختلفة ومواقف متا بینة

أسرتھ وزمالئھ ، التي تتشكل عنده عبر خبرة تفاعلیة واجتماعیة تنطلق من األسرة التي 

یواجھ فیھا االستحسان واالستنكار والثناء والرفض والعقاب والثواب من قبل والدیھ أثناء 

ل سلوكھ بأنھ مقبول أو مرفوض أو غیر تفاعلھ وتصرفھ معھم ، فیتحفز عنده التفكیر حو

.مستساغ 

:ولقد قسم ً جورج ھربرد مید ً النفس إلى قسمین 

:اللذین ینموان عبر مراحل تطوریة كما یأتي : الذات واألنا * 

التي تولد مع میالد المنشأ ، لیس لدیھا أیة صفة من صفات التفاعل : مرحلة نشوء الذات -

.شيء عن المحیط االجتماعي االجتماعي وال تعرف أي

وھذا من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرین وممارسة ادوار : مرحلة نشوء األنا -

اآلخرین التي تبدأ بتعلم مایدور في جماعة اللعب وتقلید أصدقائھ وھنا یؤكد ً جورج 

اتھم ھربردمید ً عل أھمیة اآلخرین ودورھم في جدب الفرد لتقلیدھم ومحاكاتھم في حرك

.ولعبھم وحتى أصواتھم 

تعمیم رؤیة اآلخرین بعد أن یستجیب الفرد ألراء وأحكام اآلخرین المحیطین بھ * 

والمتفاعلین معھ فیأخذ بھا وتنمو عنده األنا االجتماعیة ومع تنوع وتزاید ممارسة الفرد لعدة 

مدركا وواعیا أدوار متعددة فتكتسب األنا صفات جدیدة ومتنوعة التي بدورھا تجعل الفرد

).112-109.ص. ، ص2004العمر،(بنفسھ 

: النظریة البنائیة الوظیفیة –5–9



جرى التمییز بین Sorkins»«و ً سوركین ً T.parson»«تحت تأثیر  ً تالكوت بارسونز 

: ثالثة أنساق اجتماعیة وھي 

رابطة والمتكاملة في وحدة النسق االجتماعي الذي یتحدد في جملة العوامل االجتماعیة المت-

.وظیفیة 

.النسق الثقافي كنظام من األفكار والتصورات -

.نسق الشخصیة الذي یتحدد في الدوافع والحاجات والمیول واالستعدادات في كل متكامل -

وتشترك ھذه األنظمة في أي فعل اجتماعي، فنتیجة التفاعل أن كل نسق یقتضي وجود 

استمراریة النشاط والعمل، وتكمن عملیة التنشئة االجتماعیة في النسق اآلخر من أجل 

التفاعل بین ھذه األنشطة الثالثة، وتنطلق ھذه النظریة من مفاھیم الموقف والدور في تحلیل 

عملیات التنشئة االجتماعیة فالحیاة تتكون من نظام من األدوار یتكامل من خاللھا األفراد 

حیاة االجتماعیة وھكذا فإن عملیة التنشئة االجتماعیة ویتفاعلون في اكتساب عضویة ال

تھدف إلى تعلیم الطفل نسقاً متواصالً من األدوار والمراكز المستمرة طوال حیاتھ 

) .249.، ص2009جعیني،(

:نظریة الدور االجتماعي –6–9
ز معین أو ھو یعرف  ً لینتون ً الدور بأنھ المجموع الكلي لألنماط الثقافیة المرتبطة بمرك

الجانب الدینامكي للمركز والذي یلتزم الفرد بتأدیتھ كي یكون عملھ سلیماً في مركزه ، أي 

أن الدور ھو المظھر المیكانیكي للمكانة، ویشمل الدور عند  ً لینتون ً 

االتجاھات والقیم والسلوك التي یملیھا المجتمع على كل شخص أو على كل األشخاص 

).265.، ص2005الرشدان،(معیناً الذین یشغلون مركزاً 

وتحاول نظریة الدور االجتماعي أن تقدم تفسیر لعملیة التنشئة االجتماعیة ھذه األخیرة 

التي یصبح الطفل عن طریقھا عضواً یقوم بوظائفھ في الجماعة ، كما أنھا تحاول تفھم 

واجتماعیة السلوك االجتماعي باعتبار أن السلوك اإلنساني یشمل عناصر حضاریة 

وشخصیة ، وتشیر ھذه النظریة إلى أن الطفل یكتسب األدوار االجتماعیة من خالل عالقاتھ 

مع اآلخرین كاآلباء واألمھات وذلك عن طریق التعلیم المباشر والمواقف االجتماعیة 

).63- 60.ص . ، ص1994دبابنة، ومحفوظ،(المختلفة واتخاذ اآلخرین نماذج لھ 



: إلسالمي للتنشئة االجتماعیة التفسیر ا- 7–9
من فضل اإلسالم على البشریة أن جاءھا بمنھاج شامل قویم في تربیة النفوس وتنشئة 

األجیال، وتكوین األمم، وبناء الحضارات ،وإرساء القواعد، وما ذلك إلى تحویل اإلنسانیة 

.التائھة إلى نور العلم والتوحید واالستقرار 

بالتنشئة االجتماعیة ، وتربیة األبناء واعتبرھا من أبرز المسئولیات وقد عني اإلسالم 

).05.، ص1981علوان،(التي یجب أن یضطلع بھا المربون 

فلقد أمر اإلسالم بحسن اختیار الزوجة، ووجھ أولیاء األمور أن یبحثوا عن الزوج 

ونفسیاً واجتماعیاً، الصالح صاحب الخلق وحسن الدین، كما وجھ برعایة األم الحامل صحیاً 

.حتى ال تتأثر باألمراض واالضطرابات مما یؤثر على الجنین داخل رحم أمھ 

وكل ذلك یعد مؤشراً مھما على أن نظرة اإلسالم للتنشئة أولت العوامل الوراثیة اھتماما 

خاصا في عملیة التنشئة االجتماعیة، كما تھتم بالبیئة االجتماعیة التي یعیش فیھا الفرد

وتؤثر في طباعھ وأخالقھ وعاداتھ وقیمھ واتجاھاتھ، فقد حدد اإلسالم للوالدین مسئولیتھما 

في توفیر البیئة االجتماعیة الصالحة لتنشئة الطفل والعنایة بھ بدءاً بتسمیتھ ومروراً 

بالرضاعة والتغذیة والتربیة والتعلیم، فالوالدان یمثالن أوال بیئة اجتماعیة یتفاعل معھا 

).10.، ص2004خلیفة،(ل الطف

وعلى العموم التنشئة االجتماعیة في اإلسالم ھي نظام متكامل تشمل جمیع جوانب الفرد 

اإلیمانیة والجسمیة، واالجتماعیة، والعقلیة والنفسیة واألخالقیة ، والجنسیة بصورة متوازنة 

، 2005رشدان ،ال(بحیث ال یطغى جانب على أخر، لتحقیق سعادة اإلنسان وسالمتھ وأمنھ 

) .369.ص

:تعلیق عام على النظریات المفسرة للتنشئة االجتماعیة * 
ترى الباحثة أنھ، وبناء على ما سبق عرضھ، أن النظریات الخاصة بتفسیر التنشئة 

االجتماعیة قد ركزت كل واحدة منھا على بعد معین ، فنظریة التحلیل النفسي ركزت على 

ربطت نجاح عملیة التنشئة االجتماعیة بمدى قدرة األنا األعلى الجانب النفسي لإلنسان، و

على كبح رغبات وغرائز الھو، كما أكد فروید على أھمیة السنوات المبكرة في حیاة الفرد، 

متجاھال باقي المؤثرات االجتماعیة التي یتعرض لھا خارج األسرة من خالل تفاعلھ مع 



االجتماعي فقد أعطت تفسیراُ للتنشئة االجتماعیة باقي مؤسسات المجتمع، أما نظریة التعلم 

على أساس أن سلوكات اإلنسان ناتجة عن عملیة التعلم من خالل تجاربھ في الحیاة ، فعن 

طریق تعامل الفرد مع اآلخرین وتقلیدھم ومحاكاتھم وخاصة تقلید ومحاكاة الجماعة 

تماعیة ھو التعلم عن طریق التقلید المرجعیة أو القدوة فالبنسبة لھم جوھر عملیة التنشئة االج

والتعزیز اإلیجابي والسلبي الذي یستخدمھ خاصة اآلباء، أما بالنسبة لنظریة النمو المعرفي 

فقد ركزت على العملیات العقلیة كاالنتباه والتفكیر والطریقة التي یتم بھا لكي یتكیف الفرد 

.  مع البیئة االجتماعیة 

الرمزي والدور االجتماعي تركز على الجانب االجتماعي للفرد أما كل من نظریة التفاعل 

وعلى التفاعل بینھ وبین غیره من أفراد المجتمع، والتي ینتج عنھا أن الفرد یصبح عضواً 

لدیھ وظیفة ودوراً في الجماعة، أما الحال بالنسبة للنظریة البنائیة الوظیفیة فھي تعتبر 

ل بین األنساق الثالثة والمتمثلة في النسق االجتماعي التنشئة االجتماعیة ناتجة عن التفاع

والنسق الثقافي، كما أنھا تنطلق من مفاھیم الموقف والدور في تحلیل عملیات التفاعل 

الموجود بین العوامل الوراثیة والبیئیة في تكوین الشخصیة وفي تدعیم تنشئتھا االجتماعیة 

.على أسس إیمانیة بالدرجة األولى 

ل العرض لھذه النظریات نستنتج أن لكل نظریة وجھة نظر تختلف من مدرسة ومن خال

إلى أخرى، ولكنھا تتفق على شيء واحد أال وھو أن الفرد یولد وھو مزود بمجموعة من 

االستعدادات والصفات الفطریة ، تسھم بشكل معین في عملیة تحویل الكائن البیولوجي إلى 

عوامل بیئیة مساعدة تساھم في عملیة التحول بشكل كائن اجتماعي شریطة أن یكون ھناك

.سلیم وجید وإیجابي في عملیة التنشئة االجتماعیة 

كذلك من خالل ھذا العرض لوجھات النظر المختلفة في تفسیرھا لعملیة التنشئة 

االجتماعیة یتضح لنا أھمیة األخذ بھا جمیعا دون االقتصار على أي منھا في تفسیر عملیة 

ئة االجتماعیة ، حیث كل منھا یعتمد على جانب معین من جوانب التنشئة االجتماعیة التنش

وھذا األمر الیفي بالغرض خاصة وأن ھذه العملیة بالغة التعقید ومتشبعة الجوانب، لذلك 

تبقى ھذه النظریات مجتمعة یمكن أن تعطي تفسیراً أكثر شموال وتكامالً لعملیة التنشئة 

.مع بین الخصائص النفسیة واالجتماعیة لألفراد في آن واحد االجتماعیة بحیث تج



: مؤسسات التنشئة االجتماعیة –10
:  تمر تنشئة الفرد اجتماعیا عبرعدة مؤسسات ونظم اجتماعیة منھا 

:األسرة –1–10
یتمثل دور األسرة في إنجاب األطفال ورعایتھم صحیا وجسمیا وسلوكیا ، وتوفیر الغذاء 

والكساء والمسكن والحمایة والحنان لھم ، واألسرة ھي أصغر وحدة اجتماعیة في المجتمع، 

وھي أساس المجتمع لھذا یرى علماء النفس وعلى رأسھم  ً أدلر ً 

»«Adler أن مرحلة الطفولة المبكرة ھي أھم مراحل حیاة اإلنسان ألنھا تمثل األساس الذي

ففي السنوات األولى من حیاتھ داخل األسرة یكتسب یعتمد علیھ في بناء شخصیة الطفل، 

الطفل العادات واللغة وأسالیب التفكیر وتتحدد مالمح شخصیتھ في المستقبل ، وفي ظل 

األسرة بین أحضانھا یحس باالنتماء، ویتعلم كیف یتعامل مع اآلخرین ، وكیف یحقق 

.مصالحھ من خالل تفاعلھ داخل األسرة كفرد من أفرادھا 

سرة ھي ممثلة الثقافة التي توجد فیھا ومنھا یستقي الطفل مایرى من ثقافة ومن قیم واأل

وعادات واتجاھات اجتماعیة، ومنھا یتعلم فكرة الصواب والخطأ، ومنھا یتعرف على 

األسالیب السلوكیة التي علیھ أن یتخذھا كأسلوب في سلوكھ، ویتعلم الطفل في األسرة مالھ 

اجبات وكیف یتعامل مع غیره، ولألسرة أثر في النمو النفسي من حقوق وما علیھ من و

للطفل فھي مسئولة إلى حد كبیر عن سمات الشخصیة التي یدخل فیھا عنصر التعلم 

كالعدوان واالكتفاء الذاتي واالنبساط واالنطواء وغیر ذلك من السمات المكتسبة ، فاألسرة 

عامل سعادة لھ أما األسرة المضطربة المستقرة التي تشبع حاجات الطفل المختلفة تعتبر

، 2004بني جابر،(فھي ال شك مرتع خصب لالنحرافات السلوكیة  واالضطرابات النفسیة 

).106-105.ص . ص

: المدرسة –2–10
ھي البیئة الثانیة للطفل، وفیھا یقضي جزء كبیراً من حیاتھ یتلقى فیھا صنوف التربیة 

فھي عامل جوھري في تكوین شخصیة الفرد وتقریر اتجاھاتھ وألوان من العلم والمعرفة، 

وسلوكھ وعالقتھ بالمجتمع األكبر، وھي المؤسسة االجتماعیة الرسمیة التي تقوم بوظیفة 

التربیة وتقل الثقافة المتطورة، وعندما یبدأ الطفل تعلیمھ في المدرسة یكون قد قطع شوطاً ال 



رة ، فھو یدخل المدرسة مزوداً بالكثیر من المعاییر بأس بھ من التنشئة االجتماعیة في األس

االجتماعیة للطفل حیث یلتقي بجماعات جدیدة من الرفاق وفیھا یكتسب المزید من المعاییر 

االجتماعیة في شكل منظم ، ویتعلم أدوراً اجتماعیة جدیدة حین یلقن حقوقھ وواجباتھ 

ت اآلخرین، وفي المدرسة یتعامل مع وأسالیب ضبط انفعاالتھ والتوفیق بین حاجاتھ وحاجا

مدرسیھ كقیادات جدیدة ونماذج مثالیة فیزداد علما وثقافة وتنمو شخصیتھ من كافة النواحي، 

ھذا وقد ینجم عن إتباع الطفل لجدول زمني مدرسي محدد وإخضاعھ لقواعد لم تكن 

سي، ما قد یؤدي موجودة بالمنزل ، ومواجھتھ ألنظمة وواجبات معینة یتطلبھا المنھج المدر

إلى نشأة العوامل المسببة للتوتر عند الطفل واستخدامھم الحیل العقلیة الدفاعیة أو الھروبیة 

إلخ ، ھذا وقد یؤدي اإلحباط كالفشل في مادتھ الدراسیة ...مثل العدوان والتبریر أو اإلسقاط 

جابة الشاذة وصور أو عالقاتھ السلبیة مع زمالء المدرسة إلى توتر أو نوع من أنواع االست

من السلوك غیر المرغوب مثل المشاغبة أو انحراف األحداث أو التلعثم في الكالم أو التبول 

االارادي  وعلى العموم الحیاة في المدرسة لھا جوانب ثالثة قد تكون سببا في انحراف 

راستھ الطفل أو معاناتھ، وھي عالقة التلمیذ بمدرسیھ وعالقاتھ بزمالئھ وعالقتھ بمواد د

).36-34. ص. ، ص2009شفیق ،(وموضوعاتھا 

: جماعة الرفاق –3–10
ویتوقف مدى تأثیر الفرد بجماعة الرفاق على درجة والئھ لھا ومدى تقبلھ لمعاییرھا 

.وقیمھ واتجاھاتھا وعلى تماسك ھذه الجماعة ونوع التفاعل القائم بین أعضائھا 

:األثر في عملیة التنشئة االجتماعیة ومن أھم خصائص جماعة الرفاق ذات

.تقارب األدوار االجتماعیة -

.وضوح المعاییر السلوكیة -

.وجود اتجاھات مشتركة ، ووجود قیم عامة -

:ومن أشكال جماعة الرفاق 

.وتتكون تلقائیا بھدف اللعب واللھو : جماعة اللعب * 

.ھا الخاصة وھي جماعة أكثر تعقداٌ ولھا رموز: العصبة * 



یشرف علیھ الراشدون ویتیح فرصة النشاط الجسمي والنمو العقلي : جماعة النادي * 

والتفریغ االنفعالي والتعلم االجتماعي عن طریق إتاحة فرصة ممارسة النشاط الریاضي 

والنمو العقلي وممارسة الھوایات والنمو االجتماعي وتكوین الصداقات والنمو االنفعالي عن 

.مساندة االنفعالیة، والتدریب على الجدید والمستحدث من معاییر السلوك طریق ال

أما فیما یخص األسالیب النفسیة االجتماعیة التي تتبعھا جماعة الرفاق في عملیة التنشئة 

:االجتماعیة فھي كمایلي 

مما الثواب االجتماعي والتقبل عندما یتفق العضو في سلوكھ مع معاییر الجماعة وقیمھا -

. یعزز ھذا السلوك ویدعمھ

العقاب والرفض االجتماعي في حالة مخالفة العضو في سلوكھ لمعاییر الجماعة مما -

.یكف ھذا السلوك ویطفئھ 

المشاركة في النشاط االجتماعي وخاصة اللعب مما یتیح فرصاً للتعلیم االجتماعي -

) .206–205. ص. ، ص2008رضوان،(

: عالم وسائل اإل–4–10
تلعب وسائل اإلعالم دوراً ھاماً في التأثیر على األفراد في عملیات التطبیع االجتماعي 

.فیتأثر األفراد بالكلمة المكتوبة أو المطبوعة أو المذاعة أو بالصورة المشاھدة 

فوسائل اإلعالم تحیط األفراد بالمعلومات واألخبار واألفكار واالتجاھات وتعمل ھذه 

بطرق متعددة الستمالة األشخاص الذین توجھ لھم الرسالة ، وأن یتاح لھم فرص الوسائل

.الترویح والترفیھ واستثمار أوقات الفراغ في نفس الوقت 

وتتمیز وسائل اإلعالم بخصائص ممیزة فھي تحدث تأثیراً على األفراد دون وجود 

رین كما ھو الحال في عملیات التفاعل االجتماعي، إذ ال یحدث تالقي شخص بأفراد آخ

جماعة األسرة أو المدرسة أو األقران، كما أنھا تعكس جوانب متعددة من ثقافة المجتمع 

وقیمھ فتعرض لنا ھذه الوسائل نماذجاً متعددة من المشكالت االجتماعیة والعالقات 

االجتماعیة عن طریق المقالة األدبیة والقصة االجتماعیة وعن طریق الكتب والصحف 

نما واإلذاعة والتلفیزیون وغالبا مایكون عرض ھذه النماذج بطریقة جذابة تشد االنتباه والسی

).192-193. ص. ، ص2003معوض، (فتترك تأثیراً كبیراً 



:ویتوقف تأثیر وسائل اإلعالم في عملیة التنشئة االجتماعیة على 

.نوع وسیلة اإلعالم المتاحة للفرد-

.لھ من وسائل اإلعالم ردود فعل الفرد لما یتعرض -

. ، ص2007حبیب،(ردود الفعل المتوقعة من اآلخرین إذا سلكوا ماتقدمھ وسائل اإلعالم -

202.(

:دور العبادة –5–9
تقوم دور العبادة بدور مھم وحیوي في تنشئة الفرد نفسیا واجتماعیا خاصة أننا نعیش في 

ب الروح ، مما أدى إلى ظھور العدید عصر یشھد صراعاً بین طغیان المادة وتضاؤل نصی

من المشكالت النفسیة واالجتماعیة، فدور العبادة تقوم بدور مھم وحیوي في تنشئة اإلنسان 

وتربیتھ لما تتمیز بھ من خصائص فریدة ، أھمھا إحاطتھا بھالة من التقدیس، وثبات 

ال ینحصر في التنشئة من وإیجابیة المعاییر والقیم التي تعلمھا لألفراد، فالمسجد أصبح دوره

خالل المعلومات الدینیة والروحیة واألخالقیة فقط ، بل امتد وخصوصا في اآلونة األخیرة 

لیشمل بث وتدریس وخلق مجموعة من القیم العامة لألطفال والبالغین على السواء ، فعن 

، ومن خالل طریق السیرة النبویة الشریفة نستطیع أن نطبع أوالدنا على األخالق الحمیدة 

األحادیث النبویة الشریفة یمكن أن نعمق فھم الدین لدى الناشئة قوال وسلوكاً، وعن طریق 

تفھم القرآن الكریم نستطیع أن نربي جیال مؤمناً یسیر في ضوء القیم الدنیة اإلسالمیة، جیالً 

، عبد هللا ، و خلیفة(یؤمن بالتسامح وعدم التعصب ویرفض العنف والعدوان والتطرف 

).229. ، ص2001

ومن خالل ماقیل سابقا یتضح بأنھ عن طریق مؤسسات التنشئة االجتماعیة تتم عملیة 

التنشئة فالطفل الذي یولد في أسرة تعد الجماعة األولى التي یتعلم فیھا لغتھ وعاداتھ وقیمھ ، 

ق الطفل بأمھ وعن طریق ھذه األسرة وبین أحضان األم تبدأ عملیة التنشئة االجتماعیة فیتعل

ویطمئن لجوارھا ثم تتدرج بھ الحیاة فیمتد تعلقھ إلى أبیھ وإخوتھ وذویھ، ثم یستقل إلى حد 

ما عن أسرتھ بعد دخولھ إلى المدرسة وتتطور تنشئتھ االجتماعیة من البیت إلى المجتمع 

عن طریق تلك المدرسة وما تھیؤه للطفل من جماعات أخرى تسیر بھ قدما في مدارج تلك 

لتنشئة، وذلك عندما یتصل بأقرانھ ویصبح عضواً في جماعة ھؤالء الرفاق وتصبح لھ ا



جماعة مرجعیة شأنھا في ذلك شان األسرة والمدرسة، وعلى العموم تمثل مؤسسات التنشئة 

االجتماعیة المحیطة بالطفل مصادر خیرة مختلفة لھ تلعب أدواراً ھامة في نموه وارتقائھ 

تغیرات اجتماعیة تحد طریقھا لبنائھ النفسي، فاألدوار التي تلعبھا بحكم ما یمثلونھ من م

أدوار متباینة ومختلفة ، وعند تقییم ھذه المؤسسات نجد أن األسرة لھا دور في التنشئة 

االجتماعیة ذا أھمیة ومكانة كبیرة مما یضعھا في موضع الصدارة إزاء المقارنة بینھا وبین 

.لیھ سیتم التفصیل فیھا في العنصر الموالي بقیة المؤسسات األخرى وبناء ع

: التنشئة األسریة –ثانیا 
إن األسرة ھي اللبنة األولى في البناء االجتماعي، لذلك نجد أن العدید من المشكالت 

االجتماعیة واالضطرابات النفسیة تعود أساسا إلى خلل في عملیة التنشئة االجتماعیة والتي 

ك فالتنشئة األسریة للفرد تعد مسئولیة لیست ھینة خاصة خالل تبدأ من األسرة ، لذل

المراحل األولى من الحیاة وحتى سن المراھقة، ألنھ خالل ھذه المراحل یتعلم األبناء في 

محیط األسرة اللغة والعادات واالتجاھات واألخالق والعقیدة والقیم والعملیات الحیاتیة 

سلط والخضوع ، لذلك تبقى األسرة أھم المؤسسات كالحب والكره والتعاون والتنافس والت

.والنظم االجتماعیة في المجتمع 

وتأكیدا على ما أشرنا إلیھ من أھمیة األسرة والدور الحیوي الذي تلعبھ في حیاة األبناء 

.سوف نتعرض من خالل العناصر التالیة إلى التنشئة األسریة بشيء من التفصیل

:تعریف األسرة –1
: التعریف اللغوي –1–1

1997جمال الدین بن مكرم بن منظور، (جاء في لسان العرب بأنھ  ً الٌدرُع الحصینة  ً 

) .19، ص

.أیضا جاء في تاج العروس ً الٌدرُع الحصینة ً  

) 13.، ص 1987الزبیدي،(واألسرة من الرجل الرھط األدنون وعشیرتھ ألنھ یتقوى بھم 

 .



: لتعریف االصطالحي ا–2–1
:عرف العدید من الباحثین األسرة بتعریفات عدیدة نذكر منھا 

:»Beargess et lock«تعریف  ً بیرجس ولوك ً* 
األسرة ھي مجموعة من األشخاص یتحدون بروابط الزواج أوالدم أو التبني فیكونون 

بأدوارھم االجتماعیة المختصة مسكناً مستقالً ، ویتفاعلون في تواصل مع بعضھم البعض 

كزوج وزوجة ، وأم وأب ، وابن وابنة ، وأخ وأخت ، األمر الذي ینشئ لھم ثقافة مشتركة 

).230.، ص2006عدنان، و بسام،(

: »Bogardas«تعریف  ً بوجاردس ً * 
األسرة ھي جماعة اجتماعیة صغیرة تتكون عادة من األب واألم وواحد وأكثر من 

الزبیدي، (یتبادلون الحب ویتقاسمون المسئولیة ویتصرفون بطریقة اجتماعیة األطفال 

).27.، ص2003

:تعریف  ً عبد الحمید محمد الھاشمي ً * 
األسرة ھي المؤسسة األولیة التي تحتضن اإلنسان ولیداً وفیھا یتعلم مبادئ الحیاة والسلوك 

یة ولذا فإن األسرة تسمى ویقیم مع أفرادھا أولى عالقاتھ اإلنسانیة االجتماع

، 2008الھاشمي، (، باعتبارھا أصغر خلیة اجتماعیة قویة متماسكة "الذرة االجتماعیة  " 

) .103. ص

:تعریف ً فاطمة المنتصر الكتاني ً * 
األسرة ھي مجموعة من األفراد المتكافلین ، الذین یقیمون في بیئة شكلیة خاصة بھم 

یة ونفسیة وعاطفیة واجتماعیة واقتصادیة وشرعیة وقانونیة وتربطھم معا عالقات بیولوج

) . 48.، ص2000الكتاني ،(

:تعریف ً جنید فخر الدین وصائب كامل الالل ً * 
تعتبر األسرة الحضن األول للطفل ، في كنفھا ینمو ویترعرع وتتكون شخصیتھ وتتشكل 

فخر الدین، (التربوي والمھني میولھ واتجاھاتھ ، ولھا أثر بالغ في رسم حاضره ومستقبلھ

).09.، ص2006وكامل ، 



ومن خالل التعاریف السابقة تخلص الباحثة إال أن األسرة ھي المجتمع الصغیر الذي 

یتكون من الزوج والزوجة واألوالد الذین یتفاعلون باستمرار ویحافظون على القیم 

. واألخالق الدنیة والتربویة واالجتماعیة 

: مات البنائیة لألسرة المقو-2
تعتبر األسرة الوحدة األساسیة في المجتمع فھي بطبیعة تكوینھا تشكل جماعة لھا من 

المكونات مایجعلھا قادرة على التأثیر في أفرادھا فھي وحدة دینامكیة تفاعلیة صغیرة الحجم 

قیادتھا الممثلة في لھا أھدافھا الموحدة كما أن لھا عضویتھا الممثلة في أفراد األسرة ولھا 

الوالدین، وتعتمد األسرة في حیاتھا على عدد من المقومات األساسیة حتى تتمكن من القیام 

.بوظیفتھا كمؤسسة اجتماعیة 

والمقومات البنائیة لألسرة تعد بمثابة الخامات أو األدوات األولیة للبناء األسري أو ھي 

:ھذه المقومات إلى األعمدة واألركان لتكوین ھذا البناء وتنقسم

:المقومات الدینیة –1–2
یعتبر الدین من أھم النظم االجتماعیة في كافة المجتمعات البشریة وال بد أن تستفید األسرة 

من النظام الدیني والنظم األخرى، فالدین في مجتمع معین یؤلف بین حقوق األفراد 

.لمھیمنة على البشر وواجباتھم ویربط ھذه االلتزامات بالقوة العلیا ا

وعندما نتعرض لمقومات الحیاة األسریة التي تساعد في المحافظة على استقرارھا فأننا 

نجد أن الدعامة األولى ھي ضرورة توفیر القیم الروحیة داخل األسرة ، فاألسرة نظام یقوم 

لى زیادة بعملیة الضبط االجتماعي وغرس القیم األخالقیة، ومن أھم الوسائل التي تؤدي إ

التكامل والوحدة بین أعضاء األسرة ممارسة الشعائر بطریقة جماعیة فمثل ھذه الممارسات 

الدینیة، ترفع األسرة فكریا ومعنویا وتمنع االنحراف، كما ینبغي أن نتیجة المناقشات 

.األسریة والتصرفات نحو تأكید الفضائل والتمسك بالقیم الروحیة 

:المقومات الصحیة –2–2
لكي یتحقق التكامل األسري البد وأن تتوافر الجوانب الصحیة لجمیع أفراد األسرة وذلك 

بإجراء الفحوص الطبیة الالزمة قبل إتمام عملیة الزواج، حیث أن الوراثة تلعب دوراً ھاماً 

.في حیاة األسرة 



وعندما یتعرض أحد أعضاء األسرة للمرض تؤثر حالتھ في كل عضو داخل األسرة

فالمرض یؤثر في الناحیة االقتصادیة واالجتماعیة والجو النفسي المحیط بحیاة األسرة إذ 

.یضطرب نظام الحیاة الیومیة لألسرة لوجود مریض بین أفرادھا 

:ویعتبر المفھوم الصحي أحد دعائم التكامل األسري الھامة حیث تنبع أھمیتھ من األتي

حقیق إنجاب النسل واستمرار حیاة المجتمع وال جدال أن تعتبر األسرة األداة البیولوجیة لت-

.سالمة األبوین الصحیة تؤدي إلى نسل سلیم 

یؤثر المرض على الفرد وأسرتھ بطرق كثیرة متباینة وھذا التأثیر یختلف من فرد إلى -

. أخر نتیجة لتنوع العوامل المتضافرة التي تتصل بالفرد وان اختلفت من فرد إلى أخر

:المقومات االقتصادیة –3–2
للشئون المالیة في األسرة أھمیة بالغة ، حیث أن توفیر األساس المادي من األمور الحیویة 

في حیاة األسرة في مراحلھا المختلفة ، كما أن األسرة تقوم بأداء وظائفھا المختلفة على 

.أساس توافر الموارد االقتصادیة والمالیة 

صادیة لألسرة اإلشباع الالزم للحاجات المادیة التي یحتاج إلیھا الفرد وتحقق الناحیة االقت

. ، ص2005الصدیقي، ومنصور، (في حیاتھ األسریة، وھذه ألخیرة ھي مختلفة ومتباینة 

) .159- 155. ص

: المقومات النفسیة –4–2
دم علیھا وال یمكن تعتبر الحیاة الزوجیة فن دقیق یستدعي إعداداً وتوجیھاً سلیماً لكل من یق

أن یعتبر الزواج ناجحاً إال إذا توافرت لھ عوامل التماسك واالستمرار، فالزواج یقوم على 

األخذ والعطاء، وتسود فیھ الدیمقراطیة، وتتخذ فیھ القرارات المشتركة ویؤدي إلى تنمیة 

.نسق كامل من العادات والتصرفات وأسالیب العمل المتبادلة 

:اسات أن التوافق بین الزوجین أكثر نجاحاً في الحاالت اآلتیة ولقد بینت الدر

فالحیاة الزوجیة تتضمن أسالیب مشتركة :انتماء الزوجین إلى ثقافة اجتماعیة متماثلة-

للحیاة، وعندما ینتمي الشریكان إلى أسر متماثلة تسود فیھا عادات سلوكیة متشابھة ویجمعھا 

.األمور الھینة اتفاق تصبح الحیاة المشتركة من



یعتبر الجو النفسي لألسرة الذي عاش فیھ كل من الزوجین :الخبرات النفسیة للزوجین-

قبل الزواج من العوامل المؤثرة على سعادة الزوجین ، فالشخص الذي یمر في طفولتھ 

بخبرات سارة توفر لھ األمن والحي یمكنھ النجاح في إقامة عالقات زوجیة سعیدة ، ویؤكد 

یر من علماء النفس أن الطفل المحروم من الحب أو المھمل، البد أن یصبح أباً قاسیاً أو كث

زوجاً سیئاً، والواقع أن التاریخ االجتماعي للزوجین یلعب دوراً ھاماً في تحدید السلوك الذي 

.یتخذه الواحد منھما إزاء الطرف اآلخر 

شخصین یقدران على الزواج إن أفضل الزیجات التي تتم بین:النضج االنفعالي-

ویرغبان فیھ ، ویتوفر لھما درجة من النضج تجعلھما یحتكمان إلى العقل والمنطق وتقبل 

.المواقف المختلفة 

فعندما یتفق شخصان من ناحیة المیول واألھداف :اشتراك الزوجین في أھداف عامة -

تتعارض وجھات نظرھما المشتركة العامة یستطیعان تحقیق التكیف المتبادل عن شخصین 

.وفلسفتھما في الحیاة 

تحتاج رابطة الزواج إلى تعارف كامل بین الطرفین قبل الزواج حتى :التعرف العمیق-

توفر لھ فرص النجاح، وال جدال قي أن الزواج الذي یتم بعد فترة مناسبة للتعارف ویقوم 

جلة ال تسبقة فترة تعارف على التروي السلیم أكثر دواماً من الزواج الذي یجرى في ع

) .31- 30. ص. ، ص2009محمد،(حقیقي 

:المقومات االجتماعیة –2-5
تقوم الحیاة األسریة على تلك العالقات القائمة بین أفراد األسرة وشعور ھؤالء األفراد 

.بأھمیة ھذه العالقات والرغبة في استمرارھا یعني االستقرار واالطمئنان في الجو األسري 

ویتضح المقوم االجتماعي لألسرة من خالل تكامل عالقات األسرة من حیث توافق 

االتجاھات والمواقف بین أفرادھا ، ومن حیث التماسك والتضامن والعمل المشترك واالتجاه 

.نحو غایات وأھداف واحدة 

حیث كما تعتبر األسرة المجال الذي یستطیع من خاللھ اإلنسان تحقیق دوافعھ الرئیسیة

تھدأ عواطفھ المختلطة كعواطف األبوة واألمومة واإلخوة المشاركات الوجدانیة مثل 

).25.رمضان، د ت، ص (التعاطف والتراحم والتواد 



: أنواع األسرة –3
: تنقسم األسر إلى أنواع كالتالي 

: األسرة النواة –1–3
بأنھا رابطو اجتماعیة قوامھا زوج یعرفھا عالم االجتماع األمریكي  ً ولیام أوجیرن ً

وزوجة وأطفالھما أو بدون أطفال، أو زوج بمفرده مع أطفالھ أو زوجة بمفردھا مع 

أطفالھا، ویتفق معظم علماء االجتماع المھتمین بمجال األسرة في تعریفھم لألسرة النواة 

میتھا على أنھا مؤسسة اجتماعیة تتكون من زوج وزوجة وأطفالھما ، والسبب في تس

باألسرة النواة یرجع إلى كونھا أصغر وحدة أسریة ، ولكونھا تمثل حجر األساس لجمیع 

.أنواع أنظمة األسرة من ناحیة أخرى 

:األسرة الممتدة –2–3
وھي األسرة التي تتكون من الزوج والزوجة واألبناء والجد والجدة وفي بعض األحیان 

ا النوع من األسر فیكمن في الوسط الریفي وللمحافظة إلخ ، أما عوامل انتشار ھذ...العم 

على الزراعة وعلى األراضي المملوكة من قبل األسر، إذ تقوم األسرة بالزراعة والحراثة 

، 2009مزاھرة ،(إلخ ، والمحافظة على األرض ویتوارثھا من جیل إلى آخر ...والحصاد 

).105. ص

بوحین لتواك ً نوعاً آخر من األسر الممتدة ویضیف أحد علماء االجتماع المعاصرین ً 

، والتي )األسرة الممتدة المعدلة(یعتقد أنھ یناسب عالقات األسرة الحضریة الحدیثة سماه 

عرفھا بأنھا عبارة عن ائتالف من أسر نوویة في حالة اعتماد جزئي وھذا االعتماد الجزئي 

بعضھم البعض، وتحتفظ األسرة یعني أن أعضاء األسر النوویة یتبادلون خدمات ھامة مع

).19.، ص2004األحمر، (الممتدة المحدثة بقدر كبیر من االستقاللیة 

):المركبة (األسرة المشتركة –3–3
وھي تتكون من أسرتین نوویتین أو أكثر، ولكن الزوج واحد، أي أنھا أسرة متعددة 

) . 35.، ص1998حلمي،(الزوجات في حدود األربعة وفقا للشریعة اإلسالمیة 



: خصائص األسرة –4
یشیر العدید من الباحثین أن اآلسرة تتمیز بخصائص تمیزھا عن باقي المؤسسات 

:االجتماعیة األخرى، وفیمایلي نذكر مجموعة من الخصائص العامة لألسرة وھي 

عمومیة األسرة أول خلیة تكون منھا البنیان االجتماعي وھي أكثر الظواھر االجتماعیة-

.وانتشاراً وھي أساس االستقرار في الحیاة االجتماعیة 

تقوم األسرة على أساس عالقات زوجیة اصطلح المجتمع على مشروعیتھا حیث تتكون -

.من أفراد ارتبطوا برباط الزواج أو الدم أو التبني طبقا للعادات والتقالید السادة في المجتمع 

د یمارسون حیاتھم األسریة ویحققون القرابة الدمویة یعیش جمیع أفرادھا تحت سقف واح-

تعتبر األسر اإلطار العام الذي یحدد تصرفات أفرادھا فھي التي تشكل حیاتھم وتضفي -

علیھم خصائصھم وطبیعتھا ، فإذا كانت قائمة على أسس دینیة تشكلت حیاة األفراد بالطابع 

.كلت حیاة األفراد بالطابع التقدیري الدیني وإذا كانت قائمة على اعتبارات قانونیة ش

تعتبر األسرة وحدة اقتصادیة فالبرغم من التطورات التي طرأت على نظم األسرة -

وانتقالھا من أسرة منتجة إلى أسرة مستھلكة فإنھا ال تزال تؤدي وظائفھا االقتصادیة فاألب 

األم تعمل لدعم یعمل لتوفیر مصدر للرزق یصرفھ على واجبات الحیاة األسریة وكذلك 

الحیاة المعیشیة فضال عن قیامھ بتدبیر شؤون المنزل وتربیة األوالد فالنظرة إلى األسرة 

، 2009مزاھرة،(الحدیثة توصف بأنھ شركة اقتصادیة بین طرفین ھما الزوج والزوجة 

) .107-106. ص. ص

، فإذا كان النظام األسرة بوصفھا نظاما اجتماعیا، تؤثر فیما عداھا من النظم وتتأثر بھا-

األسري في مجتمع ما صالحاً أو فاسداً، فإن مدى ذلك ینعكس على وضعھ السیاسي وإنتاجھ 

االقتصادي ومعاییره األخالقیة، وبالمثل إذا كان النظام االقتصادي والسیاسي فاسداً ، فإن 

.ذلك یؤثر في مستوى معیشة األسرة وفي خلقھا وتماسكھا

ت مستمرة على أعضائھا أكثر من أیة جماعة أخرى ، فإذا كانت تلقي األسرة مسؤولیا-

مسؤولیات الحیاة االجتماعیة مرھونة بالمواقف الداعیة إلیھا أو موقوفة بحدود معینة ، فإننا 

نجد المسؤولیات األسریة تمتد طوال العمر، بل إن أكثر مایواجھ األسرة من مشكالت تكن 

.في تخلي أفراد منھا عن مسؤولیاتھم 



تتسم األسرة بدقة التنظیم االجتماعي التي تكفلھ التشریعات القانونیة ویأتي في مقدمة ذلك -

). 20-18.ص. ، ص1996رمضان،(عقد الزواج وشھادة المیالد وشھادة الوفاة 

: وطائف األسرة –5
مادامت األسرة ھي المؤسسة االجتماعیة األولى التي یتعامل معھا الطفل وھي ضرورة 

تمیة لتكیفھ ولبقائھ، فإن لھا وظائف و مسؤولیات عدیدة تؤدیھا لصالح الفرد ولصالح ح

: المجتمع العام تتمثل في اآلتي 

أول وظیفة من وظائف األسرة ھي إنجاب األطفال والمحافظة على النوع البشري -

والتناسل المستمر، فاألسرة ھي منبع تجدید أجیال المجتمع من مرحلة ألخرى، وإذا

ماتقاعست األسرة عن ھذه الوظیفة فإن أول آلفة یصاب بھا المجتمع ھي ارتفاع نسبة 

.الشیوخ وتراجع نسبة الشباب 

الرعایة الصحیة لألطفال ألن إنجاب األطفال ال یكفي إذا لم تتوافر الرعایة الصحیة -

تنعكس والمراقبة المستمرة لنمو جسم الطفل معافى من األمراض فالصحة الجسدیة للطفل

.على النمو السلیم لشخصیة الطفل ولبنیتھ النفسیة واالجتماعیة 

منح المكانة االجتماعیة لألطفال والبالغین عن طریق التقدیر واالحترام لشخصیة الطفل -

داخل األسرة، وعدم تھمیش أو إغفال وجوده وھذا من شأنھ أن یورث الحب والثقة بین 

).84. ، ص2003مصباح،(اون داخل األسرة اآلباء واألبناء وإشاعة روح التع

وظیفة تربویة إنسانیة في التدریب على أنماط السلوك اإلنساني في المشي والنظافة والتكلم -

.بلغة إنسانیة، وتعلم مبادئ السلوك األولي في العالقات والمعاالت 

اللعب تمثل األسرة المسرح األولي الذي تظھر فیھ قدرات الطفل ومواھبھ عن طریق-

والمشاركة االجتماعیة والمناقشة والتشجیع، فاألسرة تشجع طفلھا على استعراض مواھبھ 

.وفروقھ الفردیة وطاقاتھ 

تعلیم لغة األمة وثقافة المجتمع وثقافة المجتمع وأدائھ وأخالقھ فاألسرة تحتضن الطفل -

م لغة األم والثقافة على األقل خمس سنوات قبل المدرسة وھذه السنوات ذات أھمیة في تعلی

). 105.، ص2008الھاشمي،(والعقیدة والخلق وآداب السلوك الفردي واالجتماعي 



كما أن لألسرة وظیفة نفسیة حیث أن ھناك بعض االحتیاجات ال یمكن أن یشبعھا الفرد إال -

في ظل الحیاة الجماعیة، فالفرد في حاجة للشعور باألمن والتقدیر ، وھي احتیاجات نفسیة 

ال تجد مجاال إلشباعھا سوى عن طریق الجماعات التي ینتمي إلیھا الفرد، واألسرة على 

.قمة ھذه الجماعات 

فاألسرة توفر إلفرادھا عالقات االھتمام والتكافل والمجتمعات واألمن، وھي عناصر 

رة تساھم في تھیئة جو من الصحة النفسیة داخل الحیاة األسریة، وإن طمأنة الطفل في األس

وخلقة جو من اإلشباع النفسي، بخلق من الطفل إنسانا متزنا ومستقراً وشاعراً باالنتماء 

األسري، ویعكس صوره االیجابیة على اإلحساس بمشاعر الوالء للمجتمع الخارجي 

).83.، ص1997حسن،(

ول لألسرة دور ھام في تربیة األوالد تربیة دینیة والمقصود بھا ربط الولد منذ تعقلھ بأص-

اإلیمان، وتعویده منذ تفھمھ أركان اإلسالم، وتعلمیھ من حین تمییزه مبادئ الشریعة ، 

فاألسرة المؤمنة تربي ولیدھا في جو مفعم باإلیمان، ویعمل بأوامر هللا ویؤدي فرائض هللا 

ویتلو كتاب هللا ، فتلتقط مخیلة الطفل ھذه الصورة اإلیمانیة السلوكیة وتعرضھا على 

) .41.، ص1429العطاس،(زداد الفطرة الفطرة، فت

لألسرة مسؤولیة أیضا في التحصیل العلمي لألبناء وذلك عن طریق حثھم على اكتساب -

العلم والمعرفة والتدریب على المھارات والكفاءات التقنیة التي یشاركون من خاللھا في بناء 

ؤدیھا العائلة والخاصة المجتمع وتنمیتھ في المیادین كافة، وإن من أھم الوظائف التي ت

بالتحصیل العلمي لألبناء وظیفة تسجیل األبناء في المدارس عند بلوغھم السن القانونیة 

للتعلیم اإللزامي وتھیئة جمیع المستلزمات التربویة والثقافیة التي یحتاجونھا، إضافة إلى 

لك یتطلب من تأمین النقل والمواصالت التي تضمن ذھابھم إلى المدرسة وإیابھم منھا، كذ

األسرة توفیر األجواء الدراسیة اإلیجابیة في البیت وكذلك حثھم المستمر على متابعة 

) .289.، ص2009الحسن،(دراستھم بشكل یومي 

: أھمیة األسرة في التنشئة االجتماعیة –6
األسرة من قدیم الزمن نظام اجتماعي، أو ھي وحدة في النظام االجتماعي الذي ظھر مع 

ق هللا لإلنسان على األرض وقد مرت األسرة من بدایة نشأتھا وحتى وقتنا المعاصر بعدد خل



من التطورات الكبیرة سواء على مستوى حجمھا وھیكلھا أو على مستوى العالقات بین 

.أفرادھا، أو بین األسرة بعضھا ببعض أو من حیث أھدافھا ووظائفھا وأدوارھا 

لھا مرآة تعكس المجتمع الذي تنشأ فیھ من حیث عقیدتھ ولقد كانت األسرة في كل مراح

وحضارتھ ومستوى تقدمھ، وكان لإلسالم األثر البارز في بناء األسرة ووضع الضوابط 

، 2009المسلماني،(والمعاییر التي تنظم قیامھا باعتبار األسرة أھم لبنات المجتمع اإلسالمي 

ة في التنشئة االجتماعیة، ومن صور ، ولقد أكد اإلسالم على أھمیة دور األسر)65. ص

مامن مولود إال یولد على الفطرة [ توجیھات الرسول صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الشأن 

رواه أحمد والبخاري ، وقد اعتبر اإلسالم األسرة ] فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ 

قامتھا لتؤدي وظائفھا وفي ھي المكان الطبیعي الذي یولد فیھ الطفل ویتربى فیھ ورغب في إ

. ، ص1992الحوات،(مقدمتھا إمداد المجتمع باألعضاء الجدد وتنشئتھم في جو من األمن 

:، ولقد حث اإلسالم على تكوین األسرة ألمرین )20

ألن لألسرة وظائف ضروریة ال یمكن االستغناء عنھا بأي حال من األحوال :األمر األول -

بین الزوجین على شكل یحفظ العفة واألعراض والحفاظ على منھا تلبیة حاجة الغریزة 

النوع اإلنساني من االنقراض، كما لھا وظائف في میادین التربیة حیث یقع علیھا عبء 

.كبیر من واجب التربیة الخلقیة والوجدانیة والدنیة في جمیع مراحل الطفولة 

شریة ومعنى ذلك أن اإلنسان أن األسرة أصل راسخ من أصول الحیاة الب: األمر الثاني-

).36. ، ص2009الحربي،(یحتاج بفطرتھ إلى أسرة لیعیش فیھا ومعھا 

وتعتبر األسرة المؤسسة االجتماعیة األولى المسؤولة عن التنشئة االجتماعیة حیث ینشأ 

فیھا الطفل وتبنى فیھا شخصیتھ االجتماعیة، وتلعب األسرة دوراً أساسیاً في سلوك األفراد 

ریقة سویة أو غیر سویة من خالل النماذج السلوكیة التي تقدمھا لصغارھا فأنماط السلوك بط

والتفاعالت التي تدور داخل األسرة ھي النماذج التي تؤثر سلبا أو إیجاباً في تربیة الناشئة 

)Anita, W,1987,P.50.(

ئصھ االجتماعیة وتعد األسرة بال منازع الجماعة األولیة التي تكسب النشء الجدید خصا

األساسیة، أي الوسیلة الرئیسیة للتنشئة االجتماعیة وعن طریق األسرة یكتسب الطفل 

المعاییر العامة التي تعرضھا أنماط الثقافة السائدة في المجتمع ، ویكتسب أیضا المعاییر 



الخاصة باألسرة التي تفرضھا علیھ، وبذلك تصبح األسرة بھذا المعنى وسیلة المجتمع 

البھي ، و عبد (فاظ على معاییره وعلى مستوى األداء المناسب لتلك المعاییر للح

).100.، ص1999الرحمن،

والعنایة باألطفال ھو جزء من الطبیعة البشریة ، لذا فال بد أن یھتم كل من اآلباء 

واألمھات برعایة أبنائھم وبنمو شخصیتھم بإعدادھم للمستقبل فالعالقة السائدة في األسرة 

، 2003الحكیمي ،(تلعب دوراً ھاماٌ في نمو الطفل وتشكیل شخصیتھ وتوحید سلوكھ 

).100.ص

ویرجع احتفاظ األسرة بدورھا الرئیسي في التنشئة االجتماعیة إلى ما لألسرة اإلنسانیة 

بصفة عامة من خصائص أساسیة ممیزة عن سائر المؤسسات االجتماعیة مما یجعلھا أنسب 

دأ فیھا ومنھا عملیة التنشئة االجتماعیة ، وتشتق ھذه الخصائص من ھذه المؤسسات لتب

:عاملین 

أن األسرة ھي الوحدة االجتماعیة األولى التي ینشأ فیھا الفرد مما یجعل :العامل األول -

الطریقة التي یتفاعل أعضاؤھا معھ ونوع العالقات التي یخبرھا تمثل النماذج التي ستتشكل 

ھ وعالقاتھ االجتماعیة ، ویتأثر بھا نموه االنفعالي والعاطفي ، ولھذا كلھ وفقا لھا تفاعالت

.أثره في سیر عملیة التنشئة االجتماعیة للفرد 

الجماعة »Cooly«إن األسرة تعتبر النموذج األمثل لما سماه  ً كولي ً :العامل الثاني -

اط والتعاون المتسمین بالود األولیة ، ویقصد بھا الجماعة الصغیرة التي تتمیز باالرتب

والقرب والمواجھة ، واألسرة جماعة أولیة ، ألنھا الوسط الذي یتعلم الفرد في إطاره 

أبو (األنماط السلوكیة التي تحدد ما سوف یكتسبھ الفرد فیما بعد في الجماعات األخرى 

) .219-218. ص. ، ص2007جادو،

أھمیة دور األسرة في التنشئة االجتماعیة إذ وتؤكد الدراسات االجتماعیة الحدیثة على 

تشیر بعض الدراسات إلى أن عملیة التنشئة االجتماعیة في األسرة قد تكون خاطئة ینقصھا 

تعلم المعاییر واألدوار االجتماعیة السلیمة والمسئولیة االجتماعیة، أو تقوم على اتجاھات 

ة والتدلیل واإلھمال والرفض والتفرقة في والدیة سالبة، مثل التسلط والقسوة والرعایة الزائد



المعاملة بین الذكور واإلناث وبین الكبار والصغار وبین األشقاء وغیر األشقاء والتذبذب في 

.المعاملة 

ھذا وقد أسفرت دراسات أخرى عن األحداث المنحرفین یرجع انحرافھم إلى سوء تكوین 

تربطھم بشخص یتصف بالسلوك شخصیة الحدث، فلم تكن ھناك صالت عاطفیة قویة

االجتماعي السلیم، ولم یتیسر لھم تقمص شخصیة أحد الوالدین الصالحین وذلك لعدم 

.إعجابھم بأسرھم أو النعدام صالتھم العاطفیة بھم 

كما أثبتت أیضا نتائج البحوث المختلفة إلى أھمیة الشعور باالطمئنان في المراحل المبكرة 

من أھمیتھا في تزوید الطفل بآلیات وفعالیات في المراحل الالحقة من من حیاة الطفل التي تك

العمر لمواجھة الصعاب التي تواجھھ، حیث أن التفاعل مع الطفل بإیجابیة مع مراحل 

النضج والبلوغ لجھازه العصبي والعقلي یساھم في تفتح شخصیتھ وتنمیة قدراتھ اإلبداعیة 

).165. ، ص1994حیدر،(

ات أخرى عدیدة أكدت على أھمیة دور األسرة في التنشئة االجتماعیة ولم وھناك دراس

یكن ھذا شأن الدراسات والبحوث االجتماعیة، بل إن البحوث في مجال علم النفس قد أكدت 

بدورھا على أھمیة دور األسرة في التنشئة االجتماعیة، فاالنھیار الناتج عن االنھیار في 

ي إلى أمراض ومشكالت نفسیة ، وغالباً مایحدث ھذا في حالة العالقات داخل األسرة قد یؤد

االنھیار االنفعالي لألسرة المتمیزة بحاالت التسلط من قبل األم أو األب وحینما یعتبر كل 

منھما مصدراً للسلطة المطلقة ، وتنعدم بالتالي روح الحب بین أفرادھا فیشعر الطفل بأنھ 

، فیكبت ھذه المشاعر ویعبر عن عدم رضائھ بسلوك منبوذ ومحروم من الرعایة واالھتمام

قد یأخذ شكل العدوانیة  واالعتداء على الغیر فھو إذن یتبنى سلوكاً موجھاً نحو اآلخرین ، 

سمتھ العدوانیة والنزوعیة وقد یكون ھذا السلوك موجھ ضد نفسھ ومتمثالً في االنطواء 

.والعزلة والشعور بالعداء نحو المنزل 

أن ھناك حقیقتان مھمتان أكدت علیھما بحوث علم النفس تتعلقان بالتنشئة األسریة كما 

:وھما على النحو التالي 

الدور المؤثر الذي تمارسھ األسرة وخاصة فیما یتعلق بأسلوب تنشئتھما ألبنائھما في خلق -

.شخصیات ھؤالء األبناء على نحو أو آخر 



اء في سنوات أعمارھم المبكرة على طابع انعكاس الخبرات التي یمارسھا األبن–

) .58-56. ص. ، ص2001الغریاني،(شخصیاتھم في الفترات العمریة الالحقة 

وعلى العموم فاألسرة الجیدة ھي التي توفر االتزان االنفعالي السلیم حیث یعیش األبوان 

دل فیما بینھما وكذلك في سالم ووئام، وتكون لدیھم الرغبة والقدرة على تحقیق التوافق المتبا

مع الطفل، إال أن ھذا الجو المالئم لنمو الطفل ال یتوفر في كل األسر فعدم وجود أحد 

األبوین أو كلیھما، أو عدم تقدیر أحد الزوجین للطرف اآلخر ، وتبادل الشجار أو 

م المنازعات الدائمة، والغیرة والتنافس بین اإلخوة أو رفض اآلباء ألطفالھم وفرض النظا

الصارم، أو اإلفراط في التدلیل والتساھل من جانب اآلباء أو غیر ذلك من المواقف غیر 

المالئمة التي قد تنشأ في األسرة كلھا تجرد الطفل من حقھ المشروع في النمو االجتماعي، 

فالبیئة المحیطة بالطفل بما في ذلك أسلوب معاملة الوالدین عام في تشكیل شخصیتھ وتكوین 

ومیولھ ونظرتھ للحیاة وخاصة من خالل السنوات األولى من حیاة الطفل التي لھا اتجاھاتھ

، 2003الحكیمي،(أھمیتھا في تنشئنھ وفي تمتعھ بأكبر قسط من التوافق في مستقبل حیاتھ 

).102.ص

وبعد استعراضنا ألھمیة األسرة وتأثیرھا على عملیة التنشئة االجتماعیة كذلك في ھذا 

رض لدور كل من األم واألب بما أن األسرة أصال مكونة بفضل تعاضد كل السیاق سنتع

منھما للقیام بأدوارھما ووظائفھما المتنوعة والمتكاملة في نفس الوقت ھي المرجع األساسي 

الذي تتبلور من خاللھ شخصیة اإلنسان، لذا سنحاول توضیح تلك األدوار بنوع من التفصیل 

: كالتالي 

:دور األم–1–6
األمومة ھي فن إقامة عالقة دائمة وصحیحة بینھا وبین أوالدھا عالقة یظللھا الحب 

واالحترام، والثقة المتبادلة لھ والفھم واإلیمان بأھداف مشتركة ،عالقة حب متبادلة ینمیھا 

. العطاء والبذل والتضحیة من جانب األم واألوالد معا 

:ي تقوم بھا األم نحو أوالدھا وفیمایلي سوف نقوم بعرض األدوار الت



:على المستوى الفسیولوجي * 
.إرضاع الطفل -

تعوید طفلھا على النظافة ، ھذا التعوید الذي فضال عن كونھ أحد مقومات دور األم إنما -

یشكل أیضا أحد عناصر التكیف االجتماعي الممیز لإلنسان السوي ، شرط أال تلجأ األم إلى 

عدوانیة، وشرط أال یتم قبل أن یتقبل الطفل العالم الخارجي ولو بشكل تحقیق إلى وسائل 

.بدائي 

أیضا النظافة في المأكل والمشرب والملبس لحمایة المولود من األمراض وأخذ الحیطة -

والحذر والوقایة من األمراض خصوصاً المعدیة التي تنتقل عبر وسائط مختلفة

وقاتھا من ضروریات أدوار األم التربویة في جانبھا العنایة بالنوم وقضاء الحاجة في أ-

.الفسیولوجي 

:على المستوى الحسي * 
اإلثارة الحسیة یجب أن ُتحي وُتنمي كل أنماط الخبرات الحسیة للصغیر من تحُسس ولمس -

وسمع وإبصار وذوق وشم وتوازن وحركة ، وبحكم الروابط الوجدانیة المتمیزة بین الطفل 

م دون غیرھا دوراً مشھوداً في نمو الطفل الحسي لقدرتھا على تحملھ وأمھ وتلعب األ

وتقبلھ، واألبحاث المعاصرة حول الحرمان الحسي تشیر ألھمیة التحفیز والحث والتنبیھ 

كجزء من العالقة بین األم والطفل، لذا ال یكتمل دور األم في رعایة أطفالھا إال بالتنبیھ 

. ألطفال، وتنبھ استجاباتھ للمؤثرات والمثیرات االجتماعیة واالستجابة ، فھي تنبھ حواس ا

: على المستوى اإلیماني * 

ممارسة سائر العبادات كالصالة والصوم والصدقة، وغرس قیم اإلیمان الحقیقي والصادق 

تعلم علم الیقین أن اإلیمان الحقیقي لھ مكانة عظمى في حیاة اإلنسان من إلى قلبھ، فھي

حیث استقراره النفسي والعقلي والوجداني كذلك انسجام رغباتھ وأھوائھ في المحیط 

االجتماعي الذي یعیش فیھ، فاإلیمان یوفق بین ھذه الرغبات والمحیط ، ویخلق توازناً في 

.شخصیة اإلنسان 



:الخلقي على المستوى* 
یقع على األم مسؤولیة تربیة الطفل منذ الصغر على الصدق واألمانة واالستقامة 

واإلیثار وإغاثة المحتاج واحترام الكبیر وإكرام الضیف واإلحسان إلى الجار ومحبة 

اآلخرین، واألم مسئولة أیضا عن تنزیھ لسان طفلھا من السباب والتلفظ باأللفاظ النابیة كذلك 

الطفل على تنمیة مشاعره اإلنسانیة الكریمة، وأحاسیسھ العاطفیة النبیلة كاإلحسان إلى تعوید

الفقراء والمعوزین والعطف على الیتامى واألرامل، وغیرھا من المسئولیات الكبیرة الشاملة 

.التي تتصل بالتھذیب وترتبط باألخالق 

: على المستوى الجنسي * 
وعیھم وتصارحھم عندما یصلوا إلى التعلق بالقضایا التي تتعلق وفیھ تعلم األم أطفالھا وت

بالجنس والغرائز والزواج، حتى یعلموا مایحل وما یحرم علیھم، ویستقیم سلوكھم وفق آداب 

وتعالیم األدیان السماویة، كذلك األم تعمل على تربیة أوالدھا وبناتھا على آداب النظر 

ي حدود ماسمحت بھ تعالیم األدیان السماویة والقوانین واالستئذان والمجالسة أو المخالطة ف

.األخالقیة 

:على المستوى االجتماعي * 
تضطلع األم بدور أساسي في تنشئة الطفل ، فالتنشئة القائمة على المحبة و الدیمقراطیة 

والتسامح تعزز شعور الطفل باألمان والثقة بالعالم، ونمو الطفل في جو مفعم بالمحبة 

نان یفعل فعلھ في تنمیة ثقتھ بنفسھ وقدرتھ على مواجھة تبعات الحیاة القاسیة، بینما والح

تؤدي معاملة الطفل بتشدد ونفور وكراھیة إلى التعاسة والشقاء وتجعلھ ینظر إلى العالم 

.نظرة قاتمة متشائمة 

د وعلى األم أیضا أن تربي طفلھا على التعاون والتعارف والصفح والجرأة في حدو

اللیاقة واألصول، ومراعاة حقوق اآلخرین كیفما كانوا، وااللتزام بآداب الطریق إن ذلك 

. ، ص2004مختار،(یكون اإلنسان المتزن اجتماعیا، الذي یؤمن بقضایا أمتھ ویدافع عنھا 

).   54-44.ص 



:على المستوى الوجداني * 
لحاجاتھ بانتظام والحاضرة بأحاسیسھا لقد ثبت أن األم المتنبھة إلشارات الصغیر والملبیة

وعواطفھا في استجابتھا للصغیر تھیئ لھ الشروط المناسبة لتنمیة سلوك التعلق اآلمن 

وتعزز لدیھ الثقة، فالطفل یعمم ھذه الثقة في عالقاتھ مع اآلخرین والحب الذي تقدمھ األم 

بل الضروریة لنمو الطفل الحب والثبات والتق: لطفلھا یعد أحد ركائز الطمأنینة الثالث 

.العاطفي والنفسي 

واألم علیھا مسؤولیة في غرس صفات وتوازنات نفسیة في طفلھا منھا الجرأة والشعور 

بالعزة والشجاعة والكمال، وحب الخیر لآلخرین واالنضباط عند الغضب وذلك بتمالك 

والخوف الخجل: األعصاب، كما علیھ تجنبیھ وتحریره من صفات غیر سویة مثل 

.والشعور بالنقص، والتدني أمام الغیر والحسد والبغض وغیرھا من نواقص النفس 

: دور األب –2–6
إن لألب في األسرة وتنشئة األبناء دوراً الیقل أھمیة عن دور األم ولذلك یخطئ األب 

ا األمر لألم كثیراً إذا أشغلتھ متاعب الحیاة عن أسرتھ، وقضي معظم وقتھ بعیداً عنھا، تارك

وحدھا ذلك ألن دوره یختلف عن دورھا إلى حد ما، وال تستطیع ھي أن تعوض أبنائھا 

:النقص الذي ینشأ عن تغیبھ عنھم، وفیمایلي عرض ألھم األدوار التي یقوم بھا األب 

:المشاركة في التربیة * 
ة وطبیعي أن یختلف إن أسالیب التنشئة الحدیثة ترى أنھ البد من مشاركة األب في التربی

دور األب عن دور األم كما وكیفا وفقا لمراحل النمو التي یمر بھا الطفل ولكنھ یظل دوراً 

حیویاً مھماً بال شك، ألن وجود األب وسط أوالده یھیئ دفئاً عاطفیاً حمیماً ومن شانھ أن 

سرة یدعم مفھوم المشاركة من أجل خلق مناخ صحي وسلیم في العالقات بین أفراد األ

جمیعاً وفي مثل ھذا المناخ سوف یكون لألب دوره الفاعل والمؤثر في مساعدة أبنائھ على 

تحقیق أھداف التنشئة السلیمة، وھي تنمي مالدیھم من إمكانات ذھنیة ووجدانیة إلى أقصى 

.    حد ممكن 



:التفاھم مع األم * 
السعادة والھناء ال وفاء بحقھا من أدوار األب أن یوفر لزوجتھ الفرصة لتحقیق الصحة و

فحسب، ولكن من أجل صحة أطفالھ النفسیة أیضا، فالطفل كائن شدید الحساسیة  یستطیع أن 

یستكشف عن كثب وداریة بما یجري بین والدیھ فإذا لمس من ھذه العالقة عالمات الحب 

ه شعور والتعاون واإلیثار، كساه الشعور بالرضا واالطمئنان وإذا لمس عكس ذلك كسا

.بخیبة األمل والقلق وفقدان األمن 

لذلك نؤكد على دور األب في التعاون مع زوجتھ تعاوناً تاماً غیر منقوص لتسیر حیاة 

) .    78–77.ص. ، ص2004فرج ،(الطفل في سالم وأمان 

:على المستوى االجتماعي * 
یكون قدوة لھم في التصرف من أدوار األب تعلیم أبنائھ أنماط السلوك االجتماعي حیث 

والسلوك، والمثل الصالح الذي یقربھ ألبنائھ فیقلدونھ دون عناء ، وعلیھ أیضا أن یھیئ لھم 

مواقف حقیقیة، تتیح لھم ممارسة ھذه الفضائل والعادات ممارسة فعلیة على مستوى بسیط 

ائھ وبناتھ حتى تصبح عادة متأصلة في نفسھم، كذلك على األب أن یعمل على كسب ثقة أبن

ومودتھم لدرجة یتخذون منھ صدیقاً ویلجأون إلیھ كلما أعیتھم الحیل إلى حل مشكلة من 

.مشكالت الحیاة ویسرون إلیھ بأسرارھم 

:على المستوى الوجداني * 
إن مھمة األب كمركز للسلطة التتنافى مع مھمتھ كمصدر للحنان ، فحنان األب الزم 

ان األم، حیث أن الفرد الذي یلقى الحنان صغیراً یلقى اإلشباع لصحة الطفل النفسیة لزوم حن

لحاجة نفسیة ملحة وھي حاجتھ إلى أن یشعر أنھ مقبول ومحبوب كذلك یعمل األب على 

منح وقتھ للطفل لتحاشي الكثیر من عوامل القلق والھم والخطیئة والعدوان التي كثیراً 

.ماتكون لدى الصغار 

حویل أنانیة الطفل إلى حب الغیر ، فالطفل في السنوات األولى من كما یعمل األب على ت

حیاتھ كائن أناني، ال یعرف إال نفسھ، كذلك األب یعمل على تشجیع أبنائھ وتقدیرھم ألنھم 

في حاجة إلى أن یلقوا التشجیع، حیث أن قدراتھم تنمو مع التشجیع وتضمر باللوم ، 



حترام من أبیھ ینمي في نفسھ الشجاعة والعزم واالتزان وشعوره بأنھ یلقى الثقة والتقدیر واال

).169-164.ص. ، ص2006فھیم،(

مما سبق نرى أن األدوار التي تقوم بھا كل من األم واألب في تنشئة األبناء أدوار 

عظیمة، لذلك ینبغي أن یكون سلوك الوالدین القدوة الطیبة لألبناء، ألن لھذا أكبر األثر في 

.ألسریة بطابع خاص ھو الذي یمتصھ الطفل، ثم ینعكس على سلوكھ مستقبال طبع الروح ا

:دور األسرة في إشباع الحاجات النفسیة لألبناء –7
تؤدي البیئة األسریة دوراً مھماً في توجیھ مھما في توجیھ سلوك األبناء على أن 

.التي تغذي الخلق ینظموا دوافعھم الوجدانیة، وعلى أن یكتسبوا العادات الحمیدة 

فالطفل یكتسب أولى الخبرات االجتماعیة في الحیاة من أسرتھ ومن خالل عملیة التفاعل 

االجتماعي فیتعلم كیف یمیز نفسھ ككائن مستقل منذ السنة الثانیة ، ویبدأ في تكوین صورة 

.لذاتھ كما یبدو أفراد أسرتھ كما یتحدد النمط العام لشخصیة الطفل 

الطفل لألسرة، تشبع حاجاتھ، ھذه األخیرة التي ھي متعددة ومختلفة ومن الصعب وبانتماء

حصرھا وتحدیدھا ، ولیس من السھل تحدید ماھو ضروري ، وماھو غیر ذلك ألن ھذا 

یتأثر بعوامل عدیدة منھا نوع المجتمع وثقافتھ بما یتضمنھ من عادات وتقالید وقیم وتراث 

ھ كلما نجحت األسرة وأدت دورھا في إشباع احتیاجاتھ دیني حضاري، ومن المسلم بھ أن

الجمیلي، (بدرجة مناسبة أدى ذلك بدوره إلى نمو شخصیة الطفل نمواً طبیعیا ومتوازناً 

) .109. ، ص1994وعبده،

ویعني مفھوم الحاجات النفسیة أنھا شيء ضروري الستقرار الحیاة بأسلوب أفضل 

وإن فھم حاجات الفرد وطرق إشباعھا یرفع من وتتوقف كثیر على خصائص الشخصیة، 

قدرتنا للوصول إلى أفضل مستوى للنمو النفسي والتوافق النفسي والصحة النفسیة 

).32.، ص2001زھران،(

و لتحدید ھذه الحاجات النفسیة سوف نعتمد على نظریة الدافعیة اإلنسانیة ً ألبراھام ماسلًو  

ت ومیول، وقد حاول ً ماسلو ً أن یصنع في نظریتھ التي ترى أن لإلنسان حاجات وإمكانا

نسقاً مترابطاً یفسر من خاللھ طبیعة الحاجات التي تحرك السلوك اإلنساني وتشكلھ 

:، وھذه الحاجات ھي )43.، ص2004أمین،(



مثل الحاجة إلى الطعام والشراب، الحاجة إلى اإلخراج :الحاجات العضویة –1–7

ھذه الحاجات، بما یمكن للطفل من التوفیق بین دوافعھ الغریزیة ویجب على األسرة إشباع

.ومطالب البیئة االجتماعیة 

یرضي ھذه الحاجات إشباع الحاجات العضویة المختلفة :الحاجة إلى األمن–2–7

وحاجتھ للحب، وأن یكون موضع عطف، ومودة وعنایة من والدیھ وذویھ وأن یلقى . للطفل 

منھم، فیھتمون بأمره ویتحدثون معھ، ویجیبون عن أسئلتھ ویشاطرونھ ألعابھ، تجاوبا انفعالیا 

ومما یرضي ھذه الحاجة ھو وجود سلطة ضابطة ترسم لھ الحدود وتبین لھ مایجب عملھ 

وما یجب تركھ، كما أن شعور الطفل باالنتماء یقوي دعائم الطمأنینة في نفسھ 

).146-145. ص. ، ص1997فھمي،(

األم تعتبر مصدر إلشباع حاجات الطفل ، فھي السند األساسي ألمنھ فھي تطعمھ كما أن 

إذا جاع وال تقسو علیھ أو تضربھ إذا تسبب في إتالف شيء وكل ھذا یشعر الطفل أنھ في 

حمایة وفي طمأنینة وسعادة وتمتلئ نفسھ باألمن، والطفل ال یشعر باألمن إال إذا عاش في 

).38. ، ص2006فھیم ،(لدیھ فتمتلئ نفسھ ثقة جو أسري متماسك في كنف وا

إن الطفل بحاجة ألن یشعر بأنھ محبوب خاصة : الحاجات إلى الحب واالنتماء–3–7

في تلك العالقة  بینھ وبین أعضاء أسرتھ المحیطین بھ، ویمكن أن یصل ھذا اإلحساس 

ھا التفاعل الصوتي، بالحب إلى الطفل منذ شھوره األولى، وذلك من خالل عدة تفاعالت من

). 145.،ص1997فھمي،(البصري والمداعبة، خاصة من طرف األم

كما أن االنتماء إلى جماعة األسرة، حاجة من الحاجات األساسیة للنمو النفسي 

واالجتماعي، وخاصة في السنوات األولى من حیاة الطفل، إال أنھ في بعض األحیان یقوم 

ط من السلوك تدفع األبناء إلى الشعور بأنھم غیر مرغوب اآلباء بأنماط من السلوك بأنما

فیھم، وكلما تكرر ھذا السلوك وخاصة في ھذه المرحلة أصبح ذا أثر سيء في تكوین الطفل 

).113. ، ص1994الجمیلي، وعبده،(النفسي 

یشبع ھذه الحاجات ھو شعور الطفل :الحاجات إلى المكانة والتقدیر واالحترام–4–7

وضوع سرور وإعجاب والدیھ والناس ، كذلك أن یعامل ویقدر بھ كفرد لھ قیمتھ ، بأنھ م

.كما یجب تحقیق إحساسھ باألھمیة بقیامھ بخدمات بسیطة لآلخرین ممن حولھ 



یبدأ شعور الطفل بذاتھ كذات مستقلة في أوائل السنة :الحاجات لتحقیق الذات–5–7

م التي تسھل انفصالھ وعدم اعتماده على أمھ وتزید الثانیة حیث یبدأ عملیات المشي والكال

في الوقت نفسھ من االعتماد على نفسھ ومن اتصالھ باآلخرین ، ویتم إشباع حاجة الطفل 

إلى تحقیق ذاتھ عن طریق تشجیع األسرة للطفل على االستقالل واالعتماد على نفسھ بقدر 

وتشجیعھ ومراعاة حسن معاملتھ ، مایتطلبھ نموه، أیضا توفیر مناخ الحریة واالستقالل 

وإتاحة لھ الفرصة من حین ألخر كي یجرب بنفسھ شئون الحیاة وعدم التدخل لمساعدتھ إال 

).45- 40. ص. ، ص2006فھیم،(إلنقاذه من أي خطر قد یلحق بھ 

من خالل ماتم التطرق إلیھ نستنتج أن ھذه الحاجات تتشابك وتتداخل وتتفاعل مع 

بحیث إن عدم إشباع أي حاجة یؤثر على الحاجات األخرى فیحبطھا بعضھا البعض، 

وإشباع ھذه األخیرة للتنشئة األسریة األثر العمیق في تحقیقھا ، وھذا ألن الطفل في مرحلة 

الطفولة یكون خاضعا لمسؤولیة األسرة لذلك تبقى األسرة ھي المصدر األساسي إلشباع 

. حیاة الفرد 

:التنشئة األسریة العوامل المؤثرة في–8
التنشئة األسریة ھي عملیة تفاعل بین مجموعة من العوامل التي تؤدي محصلة تفاعلھا 

إلى انبثاق نموذج سلوكي معین، فھذه العوامل المختلفة تكون لھا أثار إیجابیة أو سلبیة في 

قات، ومن الوسط األسري، بل تكون ھذه العوامل سببا في خلق العدید من المشكالت والمعو

:ھذه العوامل مایأتي 

:شخصیة الوالدین –1–8
للحالة الجسمیة والنفسیة والعقلیة للوالدین انعكاسات واضحة على نوعیة رعایة األبناء، 

فإصابة أحد الوالدین أو كلیھما بمرض أو بعاھة أو بإعاقة حسیة أو حركیة أو حسیة یؤثر 

ألب المعوق مثال قد یلجأ في بعض الحاالت إلى استعمال سلبا في التربیة السلیمة لألبناء، فا

القسوة أو الشدة والتھدید في تنشئة أوالده كوسیلة إلثبات ذاتھ وقدرتھ على فرض النظام 

داخل المنزل وفي أحیان أخرى یحدث العكس حیث یتبع أسلوب للرفض والالمباالة وعدم 

سرتھ لشعوره بالعجز وعدم قدرتھ االكتراث والھروب من تحمل مسؤولیاتھ تجاه أفراد أ

على مواجھة صعاب الرعایة والتوجیھ ، أما عن الحالة النفسیة والعقلیة لألبوین، فتؤكد 



بعض الدراسات على أن الوالدین العصابیبن یفتقران إلى االستقرار العاطفي في عالقتھما 

لھما بشكل أو بأخر الزوجیة وفي عالقاتھما األسریة وغالبا مایعكسان مشكالتھما على أطفا

).44.، ص2000جابر،(

: توافق الزوج والزوجة داخل األسرة –2–8
ال یعني التوافق أن یكون ھناك تماثل كامل بین الشریكین في ھذا التكوین النفسي 

والعاطفي الذي یكمن وراء فلسفة كل منھما في الحیاة بل یعني التوافق والتقارب بدرجة 

جود تباین كبیر بینھما سوف یكون في حد ذاتھ عامالً أساسیاً یثیر النزاع كافیة ، وإال فإن و

ویؤدي إلى سوء التفاھم المستمر بینھما، ویعتمد حدوث التوافق مع األزمات األسریة على 

مدى فاعلیة أداء أعضاء األسرة ألدوارھم وعلى استجابة المجتمع وتقدیمھ لصور المساعدة 

أزماتھا، وحیث أن األسرة مجتمع صغیر یتمیز بالروابط الوثیقة، والمساندة لألسرة لمواجھة 

لذلك یعتبر سوء التوافق من أھم المشكالت التي تتعرض لھا األسرة، ویمكن النظر إلى ھذه 

المشكالت من زوایة العالقات بین الزوج والزوجة أو فیما یتصل بالتأثیر في عملیات نمو 

من اھتمام األبوین ووقتھم وطاقتھم یؤثر على عملیة األطفال، فمقدار ماتستنفذه المشاجرة

تدریب الطفل واالھتمام بھ حیث یصرف جھد اآلباء ووقتھم في المعارك، وال یبقى إال قدر 

ضئیل یوجھ لألطفال باإلضافة إلى إسقاط االنفعاالت المختلفة التي تثور في نفس األبوین 

اء لبعضھما البعض عن طریق تجاھل على الطفل فكثیراٌ من اآلباء یعبرون عن االزدر

األطفال أوإظھار القسوة في معاملتھم، ومن الواضح أن كثیراً من صور القسوة في معاملة 

األطفال من جانب أبائھم لیست إال تعبیراً مضمراً عن كراھیة كامنة بین األبوین ، فاألم 

األب المعتدي التي یضربھا زوجھا تستطیع بدورھا أن تضرب الطفل الذي یمثل صورة 

أیضا اآلباء المتشاجرین یفقدون اإلحساس بالھدوء والقدرة على تكوین األحكام الصائبة 

. ، ص2004ولي، و محمد ،(واالستبصار الضروري لتكوین عالقات طبیعیة مع األطفال 

) . 74-72.ص 

: سن الوالدین –3–8
اء و اآلباء ، فحین یكون األب مثال مما الشك فیھ أن الفوارق العمریة الكبیرة بین األبن

عاماً من شأنھ أن ) 30(في الخمسین من عمره واالبن في العاشرة ویكون الفرق بینھما 



یجعل ھناك ھوة فكریة بین جیلین مختلفین تماما، والحال نفسھا حین یكون الفارق الكبیر في 

ن فیصعب التفاھم السن بین األب واألم حیث یكون األب في الخمسین واألم في العشری

) . 60. ، ص2009المسلماني،(بینھما مما یؤثر على األبناء واألسرة كلھا 

: العالقة بین الوالدین والطفل –4–8
تعد العالقة االیجابیة بین الوالدین والطفل من العوامل المھمة المؤثرة في التنشئة 

إلى أن الجو العاطفي لألسرة الذي االجتماعیة السویة للطفل، إذ تشیر الدراسات المنشورة

.یسوده التقبل والتسامح والمودة والحب والثقة المشتركة والتعاون والدیمقراطیة 

كما تعد من أھم العوامل المؤثرة إیجاباً في تكوین شخصیة األبناء ونموھم النفسي 

راطي على واالجتماعي وأسالیب تكیفھم، وتشیر الدراسات إلى أن استخدام النمط الدیمق

سبیل المثال من قبل الوالدین في تربیة أبنائھم ومشاركتھم في القرارات والمسائل التي تھم 

األسرة على نحو عام وتھمھم على نحو خاص یؤثر بطریقة ملحوظة على التكیف 

االجتماعي لألبناء، إذ یصبحون أكثر ایجابیة في تعاملھم مع اآلخرین، وأكثر مواظبة 

نفس وأقل عدوانیة وأیضا ھناك ارتباط قوي بین النزوع إلى العدوان واعتمادیة على ال

االجتماعي ونقص المحبة والحنان في البیت، وأیضا أظھرت أن األطفال العدوانیین 

.والمضطربین عاطفیا والمتأخرین دراسیا قد تعرضوا للقسوة والنبذ من الوالدین

: جنس األبناء –4–8

أن التنشئة االجتماعیة للطفولة لدى األبوین تتأثر على نحو مھم تؤكد الدراسات المنشورة

بجنس األطفال، وأنھما یعمالن على تنمیط أدوار األبناء حسب جنسھم ، فقد تبین أن ردود 

فعل األبوین تتأثر بجنس األبناء، وأن اآلباء كانوا أكثر تسامحاً مع األبناء الذكور منھم مع 

أكثر ضبطاً لإلناث منھن للذكور ، وأن اآلباء كانوا أكثر اإلناث، كما أن األمھات كن 

دیمقراطیة مع أبنائھم الذكور منھم مع اإلناث في حین أن األمھات كن أكثر تسلطاً مع 

).339–336. ص. ، ص2003ھمشري،(اإلناث منھن مع الذكور

طفال وفي المجتمعات الشرقیة قد ثبت في ھذا المجال، أنھ بمرور الوقت یدرك األ

والبنات في سن الرابعة االختالف في األدوار بین الذكور واإلناث ، حیث أن الدور األنثوي 

ھو تدبیر شئون المنزل، بینما الذكور األعمال الشاقة وكسب الرزق ولما كان األب في ھذه 



المجتمعات یرغب في أن یقوم ابنھ بدوره كرجل فإن الرجل یفضل إنجاب الذكور بصورة 

.ألنثى أفضل من ا

ونظراً ألن ھناك فروقاً واسعة بین الذكور واإلناث، ھذه الفروق قد تكون جسمیة من 

حیث الطول والحجم والشكل، أو فروقا في القدرات العقلیة والشخصیة فإن ذلك یتطلب من 

الوالدین الفھم التام للجنسین في أسلوب تلبیة وتحقیق احتیاجات األفراد وبالتالي یختلف 

). 160.، ص 1996الكندري،(لوالدین مع أطفالھما تبعاً الختالف جنس الفردمسلك ا

:مركز الطفل وترتیبھ في األسرة –5–8
یؤثر مركز الطفل أي ترتیبھ في األسرة، أي كونھ الطفل األول أو األكبر أو األصغر أو 

. عیة الوحید أو كونھ غیر شقیق أو متبنى، في أسلوب وتربیتھ وتنشئتھ االجتما

فالتفاعل بین الوالدین وكل من األبناء یختلف باختالف موقع الطفل من األسرة فتفاعالتھا 

مع الطفل ذي الترتیب المیالدي األول لیس كتفاعالتھا مع الطفل األوسط أو الطفل األخیر، 

فل من ولھذا فإن ترتیب الفرد بین أخوتھ یؤثر في أسالیب المعاملة الوالدیة التي یتلقاھا الط

كال الوالدین، باإلضافة إلى تأثیره في العالقات المتبادلة بینھ وبین بقیة إخوتھ وأخواتھ ، كما 

أن ترتیب الطفل في األسرة یعرضھ لكثیر من خبرات التفاعل االجتماعي التي تصادفھ في 

حیاتھ داخل األسرة وذلك في مراحل عمره المختلفة، حیث أن خبرات األھل واتجاھاتھم 

لف وتنابین مع والدة كل طفل في األسرة، فترتیب الطفل في األسرة قد یجعلھ یتمتع تخت

بامتیازات ومعاملة خاصة مختلفة عن بقیة األطفال في األسرة، فمثال الطفل األول یخصص 

لھ الوالدین الوقت واالھتمام الكاف ویلبیان لھ حاجاتھ بسرعة وتقدم لھ المساعدة والحمایة 

ل الزائد كما یتوقعان منھ الكثیر ویدفعانھ إلى انجازات كبیرة ومن سمات الزائدة والتدلی

الطفل األول أن لدیھ مستوى من الطموح، یحب االستطالع وھو أقرب وأكثر میال إلى 

التوحد مع الوالدین واكتساب قیمھما، یتحمل المسؤولیة بكفاءة ولدیھ ثقة بالنفس والخوف من 

.الفشل ولدیھ حب السیطرة 

أما بالنسبة للطفل الثاني فإن الوالدین یتعامالن معھ بأقل قلق وتواتر وأكثر ثقة وایجابیة 

واطمئنان نظراً الكتساب الخبرة في تربیة األبناء من خالل تجربتھم مع الطفل األول، 

فیكون أشد عوداً وأقوى من الطفل األول، وقد یعزى ذلك إلى أن الطفل األول وقبل والدة 



المالك الوحید لكل شيء لذلك تنشأ مشكلة عنده بسبب مشاركة أخیھ الجدید أخ لھ یكون

.لحاجاتھ 

أما أطفال المراكز المتوسطة یتمیز ھؤالء بعدم االھتمام بالسلطة وھم أكثر تفاؤال 

بالمستقبل طموحا، تنافساً وأحسن توافقاً من الطفل البكر أو من الطفل األصغر كما أنھم 

المغامرة وأكثر قلقاً، وأكثر قدرة على تكوین عالقات مع اآلخرین وعادة أكثر إقباال على 

-137. ص. ، ص2009مزاھرة ،(مایبذل ھؤالء جھداً كبیراً في العمل والمثابرة والمنافسة 

139.(

وبالمثل فإن للطفل األصغر في األسرة بعض المزایا وبعض العیوب ، حیث یمثل الطفل 

ة لدى والدیھ ألنھ األصغر واألضعف وینال منھما رعایة كبیرة األصغر عادة مكانة خاص

واھتماماً بالغاً قد یثیران حساسیة وغیرة إخوتھ ، كما قد یقع الطفل تحت سلطة والدیھ 

وإخوتھ األكبر منھ، ویعامل باعتباره صغیراً مھما كبر فكلمتھ آخر مایسمع ورأیھ آخر 

أكثر من بقیة إخوتھ اعتماداً على الكبار وقد مایؤخذ باالعتبار، ویكون ھذا الطفل عادة 

.یشعر بالنقص وعدم الكفایة حین یقارن نفسھ باألكبر دائما 

أما بالنسبة للطفل الوحید فیصبح مركز اھتمام األبوین وینال منھما رعایة كبیرة مركزة 

نمو اللغوي وزائدة على اعتبار أنھ كل األبناء ومن المزایا التي تظھر لدى الطفل الوحید ال

المتقدم لتحدثھ كثیراً مع الكبار والمھارات االجتماعیة المتقدمة لتفاعلھ كثیراً مع الراشدین، 

ویعاني الطفل الوحید عادة من مشكالت الوحدة والغیرة من األطفال اآلخرین ومشاكستھم، 

فرطا، مما قد وقد یقع الوالدان في خطأ الرعایة والحمایة الزائدتین لھ وقد یدلالنھ تدلیالً م

یؤثر تأثیراً سیئا على نمو شخصیتھ ، فیصبح معتمداً علیھما، ال یتحمل المسؤولیات المناسبة 

لسنھ ، وحیث إن تعاملھ في معظمھ تعامل مع الكبار، فإنھ قد یجد صعوبات في تفاعلھ 

وتوافقھ االجتماعي مع رفاق سنھ ، لذا یؤكد العلماء والباحثون على ضرورة أن یعوض 

فل الوحید عن إخوتھ من األصدقاء من رفاق سنھ حتى ینموا اجتماعیا النمو المناسب الط

، 2003ھمشري،(والطریقة المناسبة لذبك لحاقھ مبكراً بدار الحضانة وروضة األطفال 

).339-338.ص . ص



:العالقة مع اإلخوة –6–8
وعالقة بعضھم ببعض فطبیعة من العوامل المؤثرة في عملیة التنشئة األسریة ھي اإلخوة 

العالقة بین األبناء أنفسھم ،وطبیعة التفاعل بینھم، تساھم في تحدید توجھات األطفال في 

حیاتھم المستقبلیة، فإذا كان ھناك توتر في العالقة وأنانیة في التعامل وعدم تحمل األبناء 

سرة أو مغادرتھا لبعضھم البعض، یؤدي ھذا باألبناء إلى التفكیر في االستقالل عن األ

والھرب من جوھا، وربما یؤدي إلى النفور التام من التعامل مع بعضھم البعض، من جانب 

أخر یجب أال نغفل أن توافق العالقة بین األبناء أو توترھا یرجع إلى طبیعة المعاملة 

وح الوالدیة لألطفال فإذا اتسمت المعاملة الوالدیة بتفضیل طفل على آخر من شأنھ إثارة ر

).89.، ص2003مصباح،(التنافس والغیرة والتنازع، وتشیع روح الكراھیة والحسد بینھم 

كذلك تعرض ً ألفرد أدلر ً إلى فكرة أن األخ األصغر یشعر بالنقص نحو أخیھ األكبر، 

ویحاول أن یعوض ھذا النقص بإظھار التفوق على من یكبره من إخوة وأخوات وأكد على 

) . 52.، ص2005الشوریجي،(ذلك 

: حجم األسرة –7–8
تتأثر أسالیب المعاملة الوالدیة بعدد أفراد األسرة ، وحیث أن األسرة تتكون عادة من 

، وفي ھذه الحالة تكون األسرة )أطفال فأكثر6(اآلباء واألبناء، فقد یكون عدد األبناء كبیراً 

الجد أو الجدة ، العم أو الحال أما كبیرة ال لعدد األبناء، ولكن لوجود أفراد آخرین مثل 

األسر التي تكون من الوالدین واألبناء فقط بحیث ال یزید عدد األطفال عن ثالثة فتعتبر أسر 

.صغیرة العدد

وعلى العموم ففي األسر كبیرة العدد تتسم باتجاھات اآلباء باإلھمال ألنھ یصعب علیھم 

أسلوب الضبط وتفسیر أمور الحیاة المختلفة االھتمام بأمور كل األطفال، ویصعب استخدام

لألبناء، بل یصعب علیھم حثھم على السلوك المقبول اجتماعیا وھنا تفرض القیود الصارمة 

فیزداد التسلط والسیطرة، وقد أوضح ً نوتول ً بأن األم تزداد سیطرتھا في معاملتھا ألبنائھا 

أثبت أن الحب والمساندة االنفعالیة من خاصة اإلناث منھم، بل تواجھ مطالبھم بالعدوان كما

.اآلباء ألطفالھم تقل أو تنعدم في األسر الكبیرة 



السبب في ذلك أن األسر كبیرة العدد تعاني من »Cicurelli«ویعزو ً سیسیوریلي ً

مستوى اقتصادي منخفض مما یؤدي إللى صراعات دائمة بین الوالدین تنعكس بدورھا 

فالھم، وبالرغم من ذلك فالعائلة كبیرة الحجم تمنح ألطفالھا الشعور باألمن على معاملتھم ألط

النفسي لیس من الناحیة االقتصادیة ، ولكن من الناحیة االنفعالیة فنتیجة لكثرة عدد األفراد 

في األسرة فإن أي مشكلة تواجھ أحد أفرادھا ، تجد المساعدة من اإلخوة أو ممن یقطن 

في حالة عدم الحصول على المساعدة من قبل اآلباء، كما تبین من المنزل من أقارب وذلك

دراسات أخرى أجریت في ھذا الصدد أن أبناء األسر كبیرة الحجم یتمتعون باالستقاللیة أي 

االعتماد على النفس والتوافق مع ظروف حیاتھم بما تحتویھا من صعوبات وإحباطات، 

یرة الحجم بالتعاون المتبادل بین اآلباء وأطفالھم، بینما تتسم اتجاھات الوالدین في األسر صغ

بتقدیم المساندة االنفعالیة، والحب وخاصة من ناحیة األم واالھتمام بكل أمور األطفال 

وخاصة من حیث التحصیل والنجاح الدراسي، وبعبارة أعم تتسم اتجاھات الوالدین في ھذا 

ط المعتدل والنظام المعقول وتتوافر النوع من األسر بالدیمقراطیة حیث یسود أسلوب الضب

.الفرص الحسنة لتكوین العادات االنفعالیة واالجتماعیة التي تفید الطفل في حیاتھ 

وفي بعض األحیان، تتسم اتجاھات الوالدین في األسر صغیرة العدد بالحمایة الزائدة التي 

حیث توافقھ االجتماعي تفقد الطفل القدرة على االعتماد على النفس وتسبب مشكالت لھ من

عندما یصطدم بإحباطات وتحدیات البیئة الواقعیة التي لم یتعرض لھا في أسرتھ، وبصفة 

عامة یتسم أبناء األسر صغیرة العدد بنسبة عالیة من الذكاء نتیجة لما تقدمھ من اھتمام 

). 62–61.ص . ، ص2002النیال، (وتوعیة وحث وتبادل لآلراء 

:االجتماعي –االقتصادي المستوى –8–8

یعتبر العامل االقتصادي أھم عامل في حیاة األسرة ألنھا إذا لم تجد الموارد االقتصادیة 

الكافیة فإنھا تصبح عاجزة عن أداء وظائفھا وتعم فیھا عوامل الفساد والتفكك وتعاني من 

العامل االقتصادي وبین وطأة ھذا العامل الشيء الكثیر، فقد لوحظ أن ھناك عالقة وثیقة بین 

مستوى الصحة العامة فمتى كان الدخل الفردي ضئیال ال یستطیع رب األسرة أن یحقق 

لعناصرھا غذاء صالحا ً ومن ثم تنتابھم األمراض وتعتل صحتھم وتزید بینھم األمراض 

.المتوطنة وتضعف قوى المقاومة 



األسرة وسوء أحوالھا ومن العوامل التي تشكل خطورة على الطفل واألسرة فقر

العبیدي ، ولي (االقتصادیة وما یترتب على ذلك من عجزھا عن توفیر المسكن المناسب 

) .  80.، ص2009،

االقتصادي لألسرة دوراً مماثال في التأثیر –وعلى العموم فإن المستوى االجتماعي 

مجتمع سواء كانت من كحجم األسرة ، فكثیر من االختالفات التي نجدھا بین األفراد في أي

حیث القدرة على حل المشكالت أو اتخاذ القرارات أو تنفیذ قوانین مرجعھا اختالفات في 

.االقتصادي الذي ینتمون إلیھ –المستوى االجتماعي 

وقد اھتم علماء النفس بدراسة أثر المستوى االجتماعي على اتجاھات الوالدین نحو 

إحصاء االختالفات اتجاه الوالدین بدءاً من المستویات الدنیا أبنائھم ، فلقد حاول ً بوسادر ً

.مروراً بالمستویات الوسطى حتى العلیا 

ولقد توصل إلى أن ھدف آباء المستویات العلیا ھو حصول أبنائھم على مركز مرموق 

یرتفع بھ اسم العائلة، وكذلك إسناد أعمال األسرة ومسئولیاتھا لھ فتحاول األسرة بمجرد

وصول ابنھا إلى مستوى النضج إعطائھ ما یحتاج إلیھ من تقدیر ومكانة مما یساعد على 

إحساسھ بالتحرر واالستقالل المبكر ولكن في بعض األحیان ال تمكنھ خبراتھ وقدراتھ من 

الوصول إلى ھدف والدیھ، مما یؤدي إلى فقد الثقة بینھما مما یؤدي إلى نشوب الصراع 

.بینھما وبین ابنھما 

أما األسر ذات المستوى االجتماعي المتوسط فإن أسلوب آبائھم یتمیز بالمعاملة الحسنة 

لألبناء وبأسلوب األمانة الخالیة من الصرامة وتشجیع األبناء على االستقالل واالعتماد على 

النفس، كما أنھم یعتمدون في عقابھم على التأنیب وإشعار الطفل بالذنب مما یؤدي في بعض 

. حیان إلى میل الطفل نحو العدوان األ

أما فیما یتعلق بآباء المستوى االجتماعي المنخفض ، فإن سلوكھم یمتاز بالتسلط 

والصرامة والمیل إلى ممارسة العقاب البدني بدال من حثھم وتشجیعھم ، كذلك فھم یطالبون 

شعره بأنھ طفل األطفال بالسلوك الناضج في سن مبكرة مما یفقد ثقة الطفل في نفسھ وی

منبوذ في المنزل وھذا بدوره یؤدي بالطفل إلى البحث عن األصدقاء خارج  المنزل كي 

.یعوض مافقده 



ولقد أید كل من ً محمد عماد الدین إسماعیل، نجیب اسكندر، رشدي فام ً ماسبق ذكره ، 

تخدمون حیث أوضحوا أن اآلباء في األسر المتوسطة في المستوى االجتماعي غالبا مایس

األسلوب اللفظي في النصح واإلرشاد والذي یستھدف إثارة شعور الطفل بالذنب وفقده 

مركزه في األسرة كما یلجأ عادة آلباء ھذا المستوى إلى استخدام أسلوب التھدید والحرمان 

أكثر من آلباء الطبقات الدنیا، ولقد تصوروا أن أطفال المستوى االجتماعي المتوسط یمرون 

تثیر قلقھم وتشعرھم بالذنب إضافة إلى أنھا تسبب لھم العدید من المواقف بخبرات 

اإلحباطیة، وغالباً مایشعر الطفل في األسرة ذات المستوى االجتماعي المنخفض باأللم 

نتیجة لتعرضھ لمختلف أنواع العقاب البدني وكذلك إلھمال مركزه االجتماعي داخل األسرة 

تماعیة ، وكذلك نجد عدم توفر الحوافز وإنعدام التوجیھ وعدم االھتمام بالعالقات االج

والمراقبة ییسر لھ التمادي في استخدام األسالیب العدوانیة التي قد تعرضھ للتشرد والجنوح، 

عالوة على ذلك فإننا نجد أن األسر ذات المستوى االقتصادي المنخفض تمیل إلى إھمال 

ا مما یساعد على اتجاه الطفل في التفكیر في الطفل والتحقق رغباتھ نظراً لضعف إمكاناتھ

السرقة والھروب من أداء واجباتھ المناطة إلیھ ، مما یؤدي إلى عدم قدرتھ على التوافق 

الدراسي ، وھذا بدوره یؤدي إلى بروز الحقد من قبلھ على زمالئھ نتیجة إلحساسھ بضعف 

وغالباً مایعجز آباء المستوى إمكاناتھ عن أقرانھ مما یؤدي إلى تحول سلوكھ إلى العدوان

االجتماعي واالقتصادي المنخفض من تحقیق األمن االنفعالي ألبنائھم ، كما أوضح ً ملینزر ً 

أن األطفال ذوي المستوى االجتماعي االقتصادي المرتفع غالبا مایتمتعون بالشعور باألمن 

). 67-65.ص. ، ص2006دمنھوري،(االنفعالي أكثر من أطفال المستویات العلیا 

:المستوى التعلیمي والثقافي للوالدین –9–8
یؤثر المستوى التعلیمي والثقافي للوالدین في عملیة التنشئة االجتماعیة وعلى االتجاھات 

التي یتبناھا الوالدان في تطبیع أبنائھما اجتماعیا،إذ تمیل األسر المثقفة إلى توظیف ماتعلموه 

ئھم والعمل على تنشئة أطفالھم على حسب ماتكونوا علیھ علمیا وتثقفوه في معاملتھم ألبنا

وثقافیا وبھذا تختلف اتجاھاتھما في عملیة التنشئة االجتماعیة عن اتجاھات األسر غیر 

المثقفة، وربما األمر البارز في األسر المثقفة ھو االعتناء بأبنائھم من ناحیة تحصیلھم 

).91. ، ص2003مصباح ، (طالعة والدراسة الدراسي وتطویر ثقافتھم وحظھم على الم



ولقد أشارت العدید من الدراسات إلى أثر مستوى تعلیم الوالدین في التنشئة االجتماعیة 

للطفل، وأكدت أن الوالدین یمیالن إلى البعد عن التشدد والعقاب البدني في أسالیب التنشئة 

ب العلمیة الجدیدة في المجال، كلما وإلى االتجاه نحو استخدام المناقشة واستخدام األسالی

ارتفع مستواھما التعلیمي، مما یشیر إلى أھمیة المستوى التعلیمي للوالدین ، وأثره في تعدیل 

اتجاھاتھما نحو التنشئة االجتماعیة، وفي ممارسة دوریھما في ھذه العملیة على نحو 

).340. ، ص2003ھمشري،(متوازن 

)1973 (

). 55.، ص2004الشافعي،(

ولألسرة الدور األكبر إلى جانب المؤسسات االجتماعیة األخرى ووسائل اإلعالم 

واالتصال في نقل التراث الثقافي من جیل إلى أخر ، فعن طریق أسالیب الرعایة والمعاملة 

بن القیم والمعاییر التي تفرضھا أنماط الثقافة العامة والخاصة السائدة ، فیھا یكتسب اال

واألسرة عموما تؤدي دورھا في نقل ھذا التراث ضمن عملیة التنشئة األسریة في إطار 

: ثالث وظائف ھي 

أي أنھا تنتقي من عناصر ومعطیات الواقع الثقافي وتراثھ ماتنقلھ لألبناء : وظیفة االنتقاء -

حیث تقوم بشرح وتفسیر ألبنائھا ماتنقلھ إلیھم في إطار معان ثقافیة : ظیفة التفسیر و-

.تدرسھا وتھتم بھا وفق ثقافتھا 

والتي تعتمد على طبیعة خبرتھا وطموحاتھا وتوجیھھا وإدراكھا التراث : وظیفة التقویم -

).62- 61.ص . ، ص2000جابر،(الثقافي 

:ریة لألسرة القیم الدینیة والحضا–10–8
ال یمكن إغفال الموروث الحضاري الذي یحیط باألسرة والذي انتقل إلیھا عبر عملیة 

تناقل القیم بین األجیال، إذ أننا نجد األسر المحافظة والمتدینة تمیل إلى ترسیخ قیم التدین 



ھم وااللتزام األخالقي واالنتماء الحضاري في نفوس األبناء ویحرصون على إلزام أبنائ

بالمساجد ودور العبادة وتثقیفھم ثقافة دینیة ومعاقبة كل فرد یخرج عن نطاق العادات 

والتقالید الدینیة، في حین نجد أن األسر التي تمیل إلى تقلید كل سلوك جدید في الحیاة 

األسریة تنشئ أطفالھا على نفسیة التحرر من كل سلوك نابع من الدین والتقالید واالنتماء 

.الحضاري 

فاألسرة مؤسسة من أھم مؤسسات التنشئة االجتماعیة تؤثر في سلوك األطفال ولكن ھذا 

التأثیر ال یحدث من فراغ اجتماعي وإنما تؤثر األسرة من خالل المعاییر والقیم والتوقعات 

).91. ، ص2003مصباح،(االجتماعیة النابعة من الثقافة السائدة 

: الوضع المھني للوالدین –11–8
تتنوع المكانة االجتماعیة في المجموع العام لألسر في المجتمع المعاصر وتتأثر العالقات 

األسریة بذلك ، وفي بعض المجتمعات العربیة یعتبر المركز المھني أو الوظیفي لرب 

العائلة داال على المستوى الثقافي لھذه األسرة، فالمھنة تمثل الكثیر حیث أن البعض ال یحب 

بحقیقة عملھ حتى ال تؤثر على نظرة المجتمع واآلخرین لھ ، فالمستوى المھني أن یصرح

یعتبر فخر لألبناء وحافز لھم أن یقتادوا بھ ویحاولوا أن یصلوا إلى ھذا المستوى، من جانب 

آخر یعتبر المستوى المھني لرب األسرة مانع لألبناء من اتخاذ أصدقاء آبائھم في مستوى 

م، مما یجعلھم في صراع نفسي طبقي یؤثر بالسلب على سلوكھ یقل عن مستوى والدھ

) .61–60. ص. ، ص2009المسلماني،(

من خالل العرض السابق نستنج أن التنشئة االجتماعیة في األسرة تحكمھا عدة 

اعتبارات منھا شخصیة وسن الوالدین، والعالقات األسریة القائمة بین الوالدین من جھة و 

الوالدین والطفل و اإلخوة من جھة أخرى، كذلك یؤثر جنس األبناء وترتیبھم بینھما وبین 

على أسالیب التنشئة األسریة تأثیراً بالغ األھمیة على شخصیة األبناء وھذا التأثیر قد یكون 

سلبي أو إیجابي أیضا حجم األسرة والوضع االقتصادي واالجتماعي والثقافي والمستوى 

م الدینیة التي تحملھا األسرة تلعب دوراً كبیراً في تبني الوالدین التعلیمي للوالدین والقی

.ألسالیب معاملة معینة، سواء كانت أسالیب سویة أو مرضیة 



:التنشئة األسریة في الجزائر –9
: تمھید 

تعتبر األسرة في المجتمع الجزائري كغیرھا من المجتمعات لبنة أساسیة في البناء 

ا تراثھا وعاداتھا التي تمیزھا عن غیرھا من األسر في المجتمعات األخرى، االجتماعي ، لھ

ورغم ذلك فاألسرة الجزائریة ھي جزء الیتجزأ من األسرة العربیة تشترك معھا في العدید 

من الصفات وخاصة من حیث البناء والوظیفة والدور والعادات والتقالید العامة، ومن ھنا 

تقوم بھ األسرة لجزائریة في التنشئة االجتماعیة یعتمد في إطاره فإن حدیثنا عن الدور الذي 

المرجعي على الثقافة العربیة اإلسالمیة التي ینتمي إلیھا المجتمع العربي الجزائري ، كما 

أن دراسة بعض القضایا والمشكالت المرتبطة بالتنشئة االجتماعیة في األسرة الجزائریة، 

.یة العربیة إنما یعود إلى البیئة االجتماع

وفیمایلي سنقوم باستعراض خصائص ومظاھر التنشئة األسریة في المجتمع الجزائري ، 

: لكن قبل ذلك سنقوم بالتعرض إلى مفھوم األسرة الجزائریة وخصائصھ وأنماطھا كالتالي 

: مفھوم وخصائص األسرة الجزائریة –1–9
ائریة یتضح أنھا تماثل األسرة اإلسالمیة من خالل الدراسات التي تناولت األسرة الجز

في جوھرھا، نتیجة انطباعھا بالطابع اإلسالمي في مبادئھا وأخالقیاتھا وبنیانھا، غیر أن 

.المجتمع الجزائري قد ساھم في صیاغة عدد من التقالید والعادات واألعراف 

نسبھا أبوي وقد كشفت الدراسات التي تعرضت لألسرة الجزائریة أنھا أسرة ممتدة 

وسلطتھ مطلقة، وإذا انتقلنا إلى البناء الداخلي فإننا نجد رب األسرة یتمتع بسلطات واسعة ، 

فھو الذي یحدد مركز ودور كل فرد من أفرادھا ، وبعد وفاتھ یرث الولد األكبر سلطتھ، 

لت فیتابع سلوك إخوتھ وأخواتھ ویراعي مصالحھم ، أما األم فبالغم من أھمیة دورھا ال زا

تحتل مركزا ثانویا وعلیھا الطاعة واالحترام مع تمتعھا بالسلطة في إدارة الشئون المنزلیة 

وتربیة األطفال، ومن الجدیر بالذكر أن ھناك بوادر تشیر إلى أن ھذا الشكل األسري الممتد 

بدأ یتغیر متأثر بالتطورات الحدیثة، وتشیر بعض الدراسات إلى تحول بناء األسرة 

).23. ، ص1993حمر الرأس،(من ممتدة إلى نوویة الجزائریة



: أنماط األسرة الجزائریة –2–9

إن من أھم الظواھر المرتبطة باألسرة الجزائریة في العصر الحدیث ھو تحولھا من 

نمطھا الواسع الممتد إلى نمط األسرة الحدیثة المحدودة األطراف نتیجة التغیر الكبیر الذي 

الجزائري على غرار باقي المجتمعات العربیة ، وفیمایلي نتطرق إلى حدث في المجتمع

:أنماط األسرة في المجتمع الجزائري 

العائلة الجزائریة التقلیدیة كغیرھا من العائالت في : العائلة التقلیدیة–1–2–9

ة فیطلق المجتمع العربي تعكس صورة المجتمع التقلیدي، وھناك عدة تسمیات للعائلة التقلیدی

.علیھا العائلة الممتدة والواسعة، الكبیرة، والعائلة المركبة 

وتعتبر العائلة الجزائریة التقلیدیة عائلة موسعة تشمل عدة أسر زواجیة تعیش تحت سقف 

واحد ، وتتكون من رب العائلة الذي یمثل األب وزوجتھ أو زوجاتھ وأوالده غیر 

الده المتزوجین مع زوجاتھم وأبنائھم، وكلھم یسكنون المتزوجین وبناتھ غیر المتزوجات وأو

).77.، ص2009لعبیدي ،(منزل واحد أو في شقة ملحقة بالمنزل األصلي 

:ولقد لخص ً مصطفى بوتفنوشت  ً خصائص العائلة التقلیدیة الجزائریة فیمایلي 

تحت سقف العائلة الجزائریة ھي واسعة حیث یعیش في أحضانھا عدة عائالت زواجیة و-

.واحد 

العائلة الجزائریة التقلیدیة یكون فیھا األب والجد ھو القائد الروحي للجماعة العائلیة وینظم -

.فیھا أمور تسیر الجماعة 

.ھي عائلة ذكوریة النسب، والنسب فیھا ذكوریا واالنتماء أبوي -

العالقة بین أفرادھا خاضعة لمبدأ التماسك الداخلي والخارجي، فھي عائلة محافظة وتتمیز -

.باالحترام والتقدیر 

تتمیز بالتضامن فھي منظمة عائلیة مشتركة مصدرھا األساسي ھو انتقال اإلرث من -

.السلف إلى الخلف 

.الزواج المفضل فیھا ھو الزواج الداخلي -

لتقلیدي العائلة الجزائریة التقلیدیة ھب عائلة ساللیة، ألن االعتقاد السائد في ھذا الوسط ا-

.یتمثل في أن وجود اإلنسان ھو أساسا من أجل اإلنجاب والحفاظ على العرق



العالقات االجتماعیة ھي عالقات أخویة تمحي كل األحاسیس السلبیة وتعزز الشعور -

.باأللفة واألخوة 

روح التعاون التي كانت تسود ھذه العائلة الممتدة تشمل كل أوجھ النشاط بما فیھا تربیة -

طفال حیث كان الطفل یخضع إلى رعایة مشتركة فتتكفل بھ إلى جانب أمھ في حالة األ

غیابھا أو انشغالھا في أشغال البیت جدتھ وعمتھ وأختھ الكبرى وغیرھا من نساء العائلة 

).66.، ص 1984بوتفنوشت،(

وتتكون من الزوج والزوجة واألبناء غیر المتزوجین :العائلة الحدیثة –2–2–9

وكلھم یعیشون تحت سقف واحد بشكل مستقل، ویعرفھا  ً مصطفى بوتفنوشت ً بأنھا نموذج 

أسري جدید لألسرة الجزائریة تتضمن كل من الزوجین وأوالدھما غیر المتزوجین، والذین 

یتفاوت عددھم حسب كل أسرة إضافة إلى ھذا فھي أسرة تدیر شؤونھا بنفسھا وتبحث عن 

.ي مسكنھا االستقاللیة واإلنفراد ف

وللعائلة الجزائریة الحدیثة عدة ممیزات تمیزھا عن العائلة التقلیدیة ویمكن إجمال ھذه 

: الممیزات فیمایلي 

أسرة صغیرة الحجم حیث تتمیز بالشكل الزواجي والصغیر، أوكما یطلق علیھ الشكل -

ركز معظم األسر النووي ، وتمیل إلى تقلیل عدد أفرادھا من خالل تنظیم الوالدات، وتتم

.الحدیثة في المناطق الحضریة من المدن الكبرى 

السلطة لقد تحول األب الجزائري من وضع المسیطر في العائلة إلى وضع یتمیز بعدالة -

وتساو أكبر مع أبنائھ، وھنا یدل على أن النظام األبوي الذي كان یضفي على العائلة 

یكي والذي تحدده المفاھیم الصارمة كالسلطة المطلقة التقلیدیة قد فقد الكثیر من معناه الكالس

األسرة النوویة مستقلة اقتصادیا عن بقیة أفراد القرابة ، مما أدى إلى اختفاء التعاون في -

.نطاق األسرة الجزائریة لیصبح كل فرد من أفرادھا وحدة إنتاجیة قائمة بذاتھا 

حریات الفردیة العامة فلكل فرد كیانھ الذاتي أفراد العائلة الجزائریة الحدیثة یتمتعون بال-

وشخصیتھ القانونیة السیما إذا بلغ السن الذي یضفي علیھ ھذه األھلیة ، وتغیرت األسس 

والمعاییر التي یعتمد علیھا في تحدید المكانات والمراكز عن تلك التي كانت في العائلة  



ر تقلیدیة وثانویة ، بل وتؤكد على التقلیدیة كالسن والجنس والقرابة، وأصبحت ھذه المعای

.إلخ ...معاییر أخرى كمھن الفرد ومقدار دخلھ، ودرجة تحصیلیھ العلمي 

مسألة الزواج في األسرة الحدیثة الجزائریة للفرد فیھا كل الحق في تسییر إجراءات -

لمة زواجھ بما في ذلك اختیار شریكھ في الحیاة، كما أن الفتاة ھي األخرى أصبحت لھا الك

في ھذا الشأن ، وكنتیجة لھذا تغیرت مقاییس الزواج ، وضعف نظامھ الداخلي خاصة مع 

.تراجع سلطة األب على أبناءه في ھذا المجال 

تغیرت وضعیة المرأة في ھذه األسرة خاصة بعد حصولھا على فرص التعلیم وخروجھا -

لتقلیدیة أصبح لھا في األسرة إلى العمل ، فبعد أن كانت تعتبر عنصراً ثانویا في العائلة ا

الحدیثة  كیانھا المستقل عن الرجل، وأصبح لھا دور في وضع القرارات داخل األسرة 

وخارجھا، بل إن العالقات بینھا وبین الرجل أصبحت أكثر عدالة واتزانا ودیمقراطیة 

).87-85. ص. ، ص2009لعبیدي،(

ئریة طرأت علیھا تغیرات على المستوى من خالل ماسبق نستطیع القول أن األسرة الجزا

البنائي والوظیفي فانتقلت من نمط األسرة الممتدة إلى نمط األسرة النوویة وبالتالي ستختلف 

.أسالیب التنشئة األسریة التي تتبعھا األسرة في تنشئة أبنائھا 

:التنشئة األسریة في المجتمع الجزائري - 3–9

مجتمع ألخر، فمثال خصوصیة المجتمع الجزائري تقوم على تختلف التنشئة األسریة من 

أساس التفریق الجنسي، فغالبا ما یحظى الذكر بالمكانة المرموقة في األسرة ، فیحظى 

بالتدلیل والعنایة الزائدة ، ألنھ یعتبر العنصر الذي یحافظ على النسل وبقاء اسم العائلة، كما 

لمرأة فھي العنصر الخاضع الذي یجب ردعھ أنھ یعد مصدر للقوة یعتمد علیھ، فأما ا

ومراقبتھ في كل مراحل حیاتھ، فالمرأة علیھا أن تبقى في داخل المنزل بینما الرجل یأخذ 

مكانھ داخل وخارج المنزل كمصدر للسلطة والحمایة 
(Medhar, S,1992,P.57).

وھا في فئة ویعد وجود الفتیات في األسر الجزائریة ، وجود مؤقت إلى حین دخل

المتزوجات ، ولھذا ینظر أن یكون استقرارھا نھائي ، ولحین ذلك یتوجب على الفتاة 

المحافظة على شرف العائلة ، ولذلك یبقى وجود الفتاة في األسرة مصدر قلق 



Toualbi, R , 1984 , P.53)(.

رجت إلى الشارع أو األعمال المنزلیة، وتعلم بأنھا في خطر إذا خوتتلقى الفتاة الجزائریة 

من كل اقتراب ألي رجل دون معرفةكلما كبرت وتحذر من كل شيء لھ عالقة بالجنس، أو

وعلى العموم ترتكز تربیة وتنشئة الفتاة على مجموعة من المفاھیم تشترك وتداخل لتنمیة 

اھیم االستعدادات الطبیعیة للفتاة والتي یتطلبھا نموذج الزوجة المثالیة ، ومن ھذه المف

العیب،الحرام، الطاعة، الحیاء، والحیاء ھو األكثر أھمیة ألنھ یمثل القیمة األساسیة المعبرة 

عن إتمام التربیة، وتشمل تنشئة الفتاة التنشئة المنزلیة من أعمال التنظیف والطبخ والغسل 

ما یخص وتنظیم البیت، واألم ھي من تلقن الفتاة ذلك،ألن ھذا یعد أمر مھم بالنسبة إلیھا فی

الشؤون الداخلیة المنزلیة، فاألعمال المنزلیة حسب األسرة التقلیدیة ھي من تخصص 

المرأة، ومازال ھذا االھتمام مسیطراً على الفتاة لحد الساعة رغم تطور مستواه العلمي 

.وتقلدھا ألدوار اجتماعیة جدیدة 

من قیم في شكل نصائح وتتربى الفتاة وتھذب في األسرة الجزائریة من خالل ماتستمده 

وتوجیھات، باإلضافة إلى تقلید األم التي تعد النموذج المقتدى بھ ، وإذا ماخرجت الفتاة عن 

الطریق الذي رسمتھ لھا أسرتھا و والدیھا فإنھا تتعرض للعقاب بواسطة الضرب فاألسرة 

ة شكوى التقلیدیة تشجع الذكور على ضرب أخواتھم الصغار وخاصة اإلناث منھم، وفي حال

).38. ، ص2008بن عبد هللا ،( الفتاة ، فإنھا ستتعرض للعقاب العائلي

وھكذا نالحظ بأن التنشئة األسریة سواء كانت تقلیدیة أو حدیثة في األسرة الجزائریة تقوم 

.على أساس التفرقة في المعاملة بین الذكور واإلناث منذ الوالدة 

الجزائري نجد أن كثیراً من خصائص ومظاھر التنشئة وعلى العموم فإنھ في المجتمع 

األسریة الجزائریة ھي نفسھا تقریبا مظاھر وأسالیب التنشئة األسریة في األسر العربیة 

.عموماً 

فلقد كانت األسرة الجزائریة إلى عھد قریب تحمل على عاتقھا كامل مسئولیة التنشئة 

أن التطور الذي لحق باألسرة بفعل المؤثرات االجتماعیة حتى یبلغ الطفل سن النضج غیر 

الخارجیة نقل جوانب من التنشئة االجتماعیة إلى مؤسسات المجتمع األخرى كدور الحضانة 

. إلخ ، كما تأثرت التنشئة االجتماعیة بالتغیرات التكنولوجیة...والمدرسة 



: أسالیب المعاملة الوالدیة –ثالثا 
مات والقوانین والنظریات في التأكید على أھمیة العالقة سبق اإلسالم سائر المنظ

الفطریة بین اآلباء واألبناء ومن ذلك أن هللا یبین في كتابھ الكریم أن الذریة نعمة من النعم 

وهللا جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل [ العظیمة ، امتن بھا على عباده حیث قال عز وجل 

).72اآلیة : رة النحل سو] (لكم من أزواجكم بنین وحفدة 

سورة ] (المال والبنون زینة الحیاة الدنیا [ ولقد عد األبناء زینة حیاة أبائھم قال تعالى 

).47اآلیة : الكھف 

كما صور إلحاح الغریزة الوالدیة وأھمیتھا في قصة زكریا علیھ السالم حین دعا ربھ في 

).89اآلیة : سورة األنبیاء ] (رثین ربي التدرني فرداً وأنت خیر الوا[ قولھ تعالى 

ووصف هللا سبحانھ وتعالى أسلوب معاملة لقمان علیھ السالم ألبنھ القائم على التوجیھ في 

والتصغر خدك للناس وال تمش في األرض مرحا فإن هللا الیحب كل مختال فخور ، [ قولھ 

: سورة لقمان (]واقصد في مشیك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت الحمیر 

).19–18اآلیة 

كما شرحت األحادیث النبویة أھمیة الدور الذي یقوم بھ الوالدان في بناء شخصیة األبناء 

كل مولود یولد على الفطرة ، فأبواه یھودانھ أو [ كما في قول الرسول صلى هللا علیھ وسلم 

] .إلخ ... ینصرانھ أو یمجسانھ 

ین أھم محددات تنمیة المرونة والسواء النفسي العام لدى األطفال ، فالمعاملة الوالدیة من ب

وإذا كان من الثابت أن المعاملة الوالدیة المختلة وظیفیا أو القائمة على اإلھمال والتجاھل 

من أكثر عوامل الخطورة تأثیراً سلبیا على األطفال، یمكن القول أن العالقات الودیة 

وحبا غیر مشروط للطفل من أھم عوامل تحصینیة وتنمیة الحمیمة مع أباء یقدمون تقبالً 

مناعتھ النفسیة العامة ضد االضطرابات النفسیة المختلفة وضد المشكالت األخرى في 

.مراحل عمره التالیة 

فاآلباء المصدر الرئیسي لتزوید األطفال بما یصح تسمیتھ  بخریطة طریق اإلبحار 

لمصدر الرئیسي لتنمیة قدرات األطفال على التأقلم أو اإلیجابي في الحیاة ، وھم كذلك ا

التوافق اإلیجابي والمجابھة الفعالة للتغلب على صعوبات وعثرات الحیاة ، كما أن اآلباء 



المصدر المباشر لتعلیم األطفال المھارات واالتجاھات التي تمكنھم من التوافق الذاتي 

).02. أبو حالوة، د ت، ص(واالجتماعي في الحیاة 

وتتم عملیة التنشئة االجتماعیة التي یقوم بھا اآلباء ألبنائھم من خالل مجموعة من 

االتجاھات واألسالیب الوالدیة التي تتنوع وتختلف طبقا لمجموعة من العوامل والمحكات 

التي تحدد ھذه األسالیب، وقد تتمثل ھذه العوامل والمحكات في عدم الثقة ونقص الخبرة 

ت وعدم وجود التعضید والمساندة المناسبة وكلھا تعتبر من العوامل ونقص المعلوما

والمحكات األساسیة التي تحدد أسالیب المعاملة الوالدیة فتربیة األطفال وتنشئتھم لیست 

بالمھمة السھلة والیسیرة لذا یجب على اآلباء أن یحاولوا تقدیم كل إمكاناتھم وخبراتھم 

لتنشئة السلیمة ألطفالھم لإلسھام في تشكیل نموذج مثالي ل
)David , M. , & Hall,B, 1996,P.P.61 – 62.(

معرفة األسالیب الوالدیة یمكن إدراكھا عن طریق مایصدره األبناء من تعبیرات وإن 

سلوكیة ناتجة عن اآلباء أثناء تفاعالتھم المختلفة في عملیة التنشئة األسریة ، حیث أنھا 

.ء عنھا من وجھة نظر اآلباء تختلف من وجھة نظر األبنا

ولقد بدأت دراسة أسالیب المعاملة الوالدیة بالتعرف على اتجاھات للوالدین في التنشئة 

باعتبارھا بمثابة دینامیات توجھ سلوك اآلباء في تنشئة األبناء وھي مایرونھ ویتمسكون بھ 

).17.، ص2008البلیھي،(من أسالیب معاملة ألبنائھم في مواقف حیاتھم المختلفة 

:ویدخل ضمن المعاملة الوالدیة للعملیات اآلتیة 

.التأثیر الذي یحدث في سلوك الطفل من جراء استجابة الوالد أو الوالدة أو كلیھما لسلوكھ -

التأثیر الذي یحدث في سلوك الطفل من جراء أسالیب الثواب والعقاب التي یتخذھا الوالد -

.تعلیمھ وتدریبھ أو الوالدة أو كالھما بقصد 

التأثیر الذي یحدث في سلوك الطفل من جراء اشتراكھ في المواقف االجتماعیة التي -

یتیحھا لھ الوالد أو الوالدة أو كلیھما بھدف تعلیمھ األسالیب الصحیحة للسلوك في نظرھما 

یة التأثیر الذي یحدث في سلوك الطفل من جراء التوجیھات المباشرة والتعلیمات اللفظ-

التي یوجھھا لھ الوالد أو الوالدة أو كالھما بقصد توجیھھ إلى األسالیب الصحیحة في السلوك 

.



التأثیر الذي یحدث في سلوك الطفل من جراء التعارض بین أسلوب الوالد أو الوالدة في -

).46.، ص2002أبو لیلة،(طریقة تربیة الطفل وأسلوب معاملتھ 

: لوالدیة تعریف أسالیب المعاملة ا–1
: ألسالیب المعاملة الوالدیة التعریف اللغوي–1–1

:التعریف اللغوي لألسالیب –أ 
:بالبحث في تعریف كلمة أسالیب في القوامیس اللغویة نجد مایلي 

، ویقال سلبتھ ثوبھ أي أخذت الثوب )سلب(قد اشتقت من الفعل :في المصباح المنیر * 

.والجمع أسالب واألسلوب بضم الھمزة ھو الطریق والفن والسلب مایسلب 

ویقال سلب الشيء أي انتزعھ قھراً واألسلوب ) سلب(ھي من الفعل :في المعجم الوسیط * 

ھو الطریق ویقال سلكت أسلوب فالن أي طریقتھ ومذھبھ ، والجمع أسالیب ویقال األسلوب 

.ھو الفن 

:التعریف اللغوي للمعاملة –ب 
واستعمالھ أي طلب إلیھ العمل ورجل ) عمل(ھي من الفعل :ي المختار الصحاح ف* 

.مطبوع على العمل ، ورجل عمول ، ورجل عامل بمعنى كثیر العمل 

ویقال عمل عمالً أي فعل فعالً عن قصد ) عمل(ھي من الفعل :في المعجم الوسیط * 

أي جعلھ عامالً ، وعاملھ أي وعمل فالن على الصدقة أي سعى في جمعھما ، ویقال أعملھ 

متصرف معھ في بیع أو نحوه ، واعتمل أي عمل لنفسھ ، وتعامال أي عامل محل منھما 

. األخر ، والمعامالت ھي األحكام الشرعیة المتعلقة بأمور الدنیا ، والمعاملة مصدر عامل 

:التعریف اللغوي الوالدیة –ج 
من الفعل ولد والوالد ھو األب ، والوالدة ھي معنى الوالدیة ھي:في المعجم الوسیط * 

).18–17. ص. ، ص2008البلیھي ،(األم، والوالدان ھما األب واألم 

:   التعریف االصطالحي ألسالیب المعاملة الوالدیة –1–2
عرف العدید من الباحثین مفھوم أسالیب المعاملة الوالدیة بتعریفات متعددة ولكن قبل 

التعریفات یجب اإلشارة أن مفھوم أسالیب المعاملة الوالدیة قد استخدم تحت عرض ھذه

العدید من المسمیات مثل أسالیب التنشئة األسریة، الرعایة الوالدیة، التنشئة الوالدیة ، التربیة 



الوالدیة ، لذلك ھنا سیتم االقتصار على ذكر أسالیب المعاملة الوالدیة للداللة على المفھوم 

.للخلط، وفیمایلي عرض لبعض التعریفات ألسالیب المعاملة الوالدیة منعاٌ 

:»Boumrind«تعریف  ً بیومرنداد  ً * 

ھي كل سلوك یصدر من الوالدین أو أحدھما ویؤثر على الطفل ونمو شخصیتھ من 

,P.1031971Diana,( النواحي الجسمانیة والنفسیة واالجتماعیة والمعرفیة  B,(

:»Hetherington«بارك وھیترینجتون  ً ًتعریف * 
یشیر مفھوم أسالیب المعاملة الوالدیة إلى أن تلك األسالیب العدیدة التي یأخذھا اآلباء في 

.اعتبارھم للعمل على تنمیة السلوكیات االجتماعیة االیجابیة ألبنائھم 

:تعریف  ً فام وآخرون ً * 
مایراه اآلباء ویتمسكون بھ في معاملة األطفال في مواقف أسالیب المعاملة الوالدیة ھي 

).239.، ص 2002أبو لیلة،(حیاتھم المختلفة كما یظھر من تقریرھم اللفظي عن ذلك 

: تعریف  ً عالء الدین كفافي  ً * 
ھي كل سلوك یصدر عن األم أو األب أو كلیھما ویؤثر على الطفل ونمو شخصیتھ سواء 

ك التوجیھ والتربیة أم ال، وتتحدد في أسالیب كالرفض والقسوة والحمایة قصداً بھذا السلو

. ، ص2009صیدم، (الزائدة والتحكم والتفرقة في المعاملة وإثارة القلق والشعور بالذنب 

09.(

:تعریف  ً محمد بیومي علي حسن  ً * 
إلكساب أبنائھما أسالیب المعاملة الوالدیة ھي الطرق التربویة التي یتبعھا الوالدان 

) .92. ، ص1993بیومي، (االستقاللیة والقیم والقدرة على اإلنجاز وضبط السلوك 

:تعریف  ً عبد هللا عسكر ً * 
تعرف بأنھا مدى إدراك الطفل للمعاملة من والدیھ في إطار التنشئة االجتماعیة في اتجاه 

ف واالھتمام واالستحسان القبول الذي یتمثل في إدراك الطفل للدفء والمحبة والعط

واألمان، بصورة لفظیة أو غیر لفظیة، أو في اتجاه الرفض الذي یتمثل في إدراك الطفل 

لعدوان الوالدین وغضبھم علیھ واستیائھم منھ، أو شعورھم بالمرارة وخیبة األمل واالنتقاد 

باب والتجریح والتقلیل من شأنھ وتعمد إھانتھ وتأنیبھ من خالل سلوك الضرب والس



والسخریة والتھكم والالمباالة واإلھمال ورفضھ رفضاً غیر محدود بصورة غامضة 

).239. ، ص1996عسكر،(

ویالحظ من خالل تلك التعاریف تناولھا ألسالیب المعاملة الوالدیة من وجھتین مختلفتین ، 

إدراك األبناء فمنھم من ینظر إلیھا من ناحیة مدركات األبناء لما تكون علیھ معاملة اآلباء و

لھذا التعامل وما یعنیھ لھم ھو العامل المھم الذي یحدد إلى أي مدى یكون االضطراب 

.النفسي لدیھم، ومنھم ینظر إلیھا كطرق عامة یتبعھا اآلباء أثناء تعاملھم مع األبناء 

ھا لذلك فالباحثة ترى بأن أسالیب المعاملة الوالدیة ھي الوسائل والطرق التي یتعامل ب

اآلباء واألمھات مع األبناء في المواقف المختلفة والھدف منھا تنشئة األبناء بالطریقة التي 

یراھا اآلباء أنھا صحیحة، إال أن إدراك األبناء لھا یختلف وھذا ینعكس بدوره على 

.شخصیتھ وسلوكات األبناء 

:أنواع أسالیب المعاملة الوالدیة –2
لوالدیة من العملیات الدافعیة واالنفعالیة واإلدراكیة والمعرفیة تتكون أسالیب المعاملة ا

التي انتظمت بصورة دائمة لتعمل كموجھ ألسالیب الوالدین في معاملة الطفل في المواقف 

الیومیة التي تجمعھم، على اعتبار أنھا وسیلة اآلباء للتفاعل مع الطفل والتي من خاللھا یتم 

یتضمنھ ذلك من تمثلھ للقیم والمعاییر واألھداف التي تطبع أي نموه النفسي واالجتماعي بما 

أسرة في تنشئة األبناء، فمنھا أسالیب سویة ومحبذة تتضمن تفاعال لجوانب مشبعة بالحب 

والقبول والثقة واالھتمام تشعر الطفل بالثقة واالرتیاح ومن ثم االستجابة بطریقة ایجابیة 

یتقبل اآلخرین ویثق فیھم ، ومنھا أسالیب غیر سویة للبیئة، وبالتالي ینمو الطفل كشخص 

سلبیة كالرفض والتسلط والقسوة والتدلیل والحمایة الزائدة والتفرقة واإلھمال، مما یؤدي 

).28–27.ص. ، ص2008الحربي،(بالطفل إلى االضطراب النفسي 

بین النماذج وقد قامت محاوالت عدیدة لتحدید أنواع أسالیب المعاملة الوالدیة ، ومن

:النظریة التي تعرضت لوصف سلوك الوالدین مع أبنائھما نذكر مایلي 

) :Symonds«)1939«نموذج  ً سیموندس ً * 
:ولقد اشتمل على بعدین ھما 

. التقبل مقابل الرفض، السیطرة مقابل الخضوع 



) :Baldwin«)1945«نموذج  ً كلودین ً * 
: سالیب المعاملة الوالدیة تتمثل في التالي ولقد أشار إلى أن أ

.أوتوقراطي، دیمقراطي، دقة ، ضبط ، تسلط 

) :Scheafer et al«)1959«نموذج  ً شافیر وآخرون ً * 
العداء / الضبط ، الحب / حیث قدم نماذج لسلوك الوالدین في معاملة األبناء ھي االستقالل

.رفض ال/ التقیید ، القبول / ، التسامح 

) :Beckar«)1969«نموذج  ً بكیر ً * 
:ولقد عرض نموذجا ثالثي البعد لسلوك الوالدین في معاملة األبناء على النحو التالي 

.القلق / التسامح، االندماج / العداء، التشدد / الدفء 

) :Rohner«)1975«نموذج  ً رونر ً * 
:ة في بعدین قسم ً رونر ً أسالیب المعاملة الوالدی

.الحب / القبول الوالدي في بعد الدفء -

الكراھیة والعدوان، الالمباالة واإلھمال : الرفض الوالدي ویأخذ أشكاال ثالثة وھي -

).83.، ص1998رمضان،(الرفض غیر الممیز 

) :Kolman«)1978«نموذج  ً كولمان ً * 
وبین في معاملة األبناء كما یدركھا أجرى ً كولمان ً دراسة تبین فیھا أن ھناك أسل

المراھقون أحدھما یعتمد على الرقابة والضبط والسیطرة، واألخر یعتمد على المساندة 

.االیجابیة أو السلبیة 

) :Moyer«)1979«نموذج  ً مایر ً * 
:صنف  ً مایر ً األسالیب الوالدیة ُتَجاه أطفالھم في ثالثة أبعاد أساسیة ھي 

ابل العداء، التسلط والتحكم مقابل التسامح، االتسام بالقلق االنفعالي مقابل الصداقة الحب مق

.والعالقة الھادئة 

) :1985(نموذج  ً عبد الحلیم محمود السید ً * 
:قام بتصنیف أسالیب المعاملة الوالدیة إلى ثالثة أقطاب متقابلة ھي 

.التقبل مقابل الرفض -



.بل تلقین القلق الضبط العدواني مقا-

.االستقالل مقابل الضبط واإلكراه -

) :1987(نموذج  ً محي الدین أحمد حسین  ً * 
یذھب إلى أن أسالیب الوالدین في التعامل مع فتیانھم ال تخرج عادة عن أسالیب ثالثة ھي 

.إما السماحة أو التشدد أو عدم االتساق : 

) :1988(نموذج  ً مائسة المفتي ً * 
:لقد صممت استبانة إلدراك الطفل ألسالیب المعاملة الوالدیة فتقیم أربعة أبعاد ھي 

.التدعیم ، المطالبة ، العقاب ، التحكم 

) :1997(نموذج  ً عبد هللا عویدات  ً * 
:حیث استخدم في دراستھ أسلوبین من أسالیب المعاملة الوالدیة وھما 

.التسلطي/ األسلوب الدیمقراطي -

.النبذ / أسلوب التقبل -

) :1997(نموذج  ً محمد مصطفى أبو علیا  ً * 
:حیث طور مقیاساً ألسالیب المعاملة الوالدیة وتضمن مقیاس الدراسة ثالثة مجاالت ھي 

.التقبل مقابل النبذ -

.االستقالل مقابل الحمایة الزائدة -

).52- 51.ص. ، ص2002أبو لیلة ، (الدیمقراطیة مقابل التسلط  -

ومما سبق عرضھ من النماذج یتضح أن محاولة تحدید أنواع أسالیب المعاملة الوالدیة 

تعد من أكثر الصعوبات التي تواجھ الباحثین وذلك نتیجة لكثرة عددھا وتداخل أبعادھا ، 

حیث أن كل باحث من ھؤالء الباحثین یستخدم ألفاظ ومصطلحات خاصة بھ عن أسالیب 

ملة الوالدین ألبنائھم، ولكن المتبع لھذه األنواع یجد بأن معظم الباحثین یستخدمون نفس معا

األوتوقراطي، التحكم، (ثم استخدامھ تحت اسم ) التسلط(المصطلح بتسمیات مختلفة مثال 

فقد أشیر إلیھ بالمصطلحات ) الدیمقراطي(، كذلك مصطلح )السیطرة ، الضبط، التشدد

) .لحب، المساندة االیجابیةالتسامح، ا(التالیة 



وعلى العموم تؤكد نتائج الدراسات التي أجریت في ھذا الموضوع أن أسالیب المعاملة 

الوالدیة ال تخضع لنمط واحد یل تختلف من أسرة ألخرى ومن مجتمع ألخر وھي تتأثر 

. بالتغیرات التي تطرأ على حیاة المجتمع من تغیرات ثقافیة واقتصادیة واجتماعیة 

:أسالیب المعاملة الوالدیة التي تھم الدراسة الحالیة –3
ویتحدد مجال ھذه الدراسة بخمسة أسالیب من أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا 

األبناء والتي وردت بمقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء والتي وردت 

أماني عبد المقصود ً في ھذه الدراسة وھذه األسالیب بمقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة لـ  ً

:ھي 

: أسلوب التفرقة –1–3
وھو إدراك الطفل من خالل معاملة والدیھ لھ ، أنھما ال یساویان بین اإلخوة في المعاملة 

وأنھما قد یتحیزان ألحد اإلخوة على حساب اآلخرین، فقد یتحیزان لألكبر أو األصغر أو 

دراسیا أو ألي عامل أخر، ویزید إدراك الطفل لھذا الجانب من المعاملة إذا كان للمتفوقون

).134.، ص2005كفافي،(ھو شخصیا ھدفا للتحقیر ضده 

و یستخدم الوالدین أسلوب التفرقة بین األبناء بسبب الجنس فنجد األسرة التي تؤثر 

اإلناث، ولعلنا نذكر من واقع الذكور عن اإلناث تمیل إلى جانب الذكور غیر عابئة بمشاعر

الحیاة ھذه األمثلة الحیة، فالوالدان یسمحان للولد الذكر أن یقابل أصدقائھ بالمنزل في حین 

ال یسمح للبنت بذلك، كما أن االبن الذكر یعطي مصروفا أكبر من البنت  وعندما تجلس 

.نظم غرفتھ البنت الستذكار دروسھا تطلب منھا األم أن تعد الطعام ألخیھا أو ت

وھناك نوع آخر من التفرقة یحصل على أساس ترتیب الطفل، فإذا كان الطفل ھو أصغر 

إخوتھ أو أخواتھ فھو یتمیز عن جمیع إخوتھ في الملبس والمصروف وكافة االمتیازات 

.ویظلل ھذا الطفل صغیراً في نظر أمھ حتى بعد حصولھ على شھادتھ الجامعیة 

: تخدام أسلوب التفرقة في المعاملة اآلثار السلبیة الس* 
یترتب على أسلوب ھذه المعاملة التي تتسم بالتفرقة إنتاج شخصیات أنانیة حاقدة تتعود 

األخذ دون أن تتعود أن تعطي أیضا، تستحوذ على كل شيء لھا، أو على أفضل األشیاء 

ا واجبات لنفسھا حتى ولو على حساب اآلخرین، شخصیات مریضة تصر على عدم إنھ



اآلخرین نحوھا فھي دائما الترى إال ذاتھا واحتیاجاتھا دون اعتبار أو انتباه لواجباتھا ھي 

نحو اآلخرین، شخصیات تعرف مالھا والتعرف ما علیھا، تعرف حقوقھا والتعرف 

).237-235. ص. مختار، د ت، ص(واجباتھا 

: أسلوب التحكم والسیطرة -2–3
الوالدین رأیھ على الطفل ، ویتضمن ذلك الوقوف أمام رغباتھ یتمثل في فرض أحد 

التلقائیة أو منعھ من القیام بسلوك معین لتحقیق رغباتھ ولو كانت مشروعة ، وقد تصل 

األمور في بعض األحیان إلى تحدید طریقة أكلھ ونومھ ودراستھ وما إلى ذلك، وقد یستخدم 

حاح أو الضرب أو الحرمان وغیرھا الوالدان في سبیل ذلك ألوان التھدید واإلل

).332.، ص2003ھمشري،(

:ومن أسباب لجوء اآلباء الستخدام ھذا األسلوب من المعاملة مایلي 

امتصاص األب لمجموعة من القیم والمعاییر الصارمة في طفولتھ مما یضطره إلى -

.تطبیقھا على أطفالھ 

ل من أبنائھ مجاالً لطموحھ الذي عجز ھو األب الفاشل الذي یفشل في تحقیق أھدافھ یجع-

).252. ، ص2006عوض، (عن تحقیقھ 

: اآلثار السلبیة الستخدام أسلوب التحكم والسیطرة في المعاملة * 
غالبا مایساعد ھذا األسلوب في المعاملة على تكوین شخصیة خائفة دائما من السلطة 

واثقة في نفسھا في أوقات كثیرة خجولة، حساسة، تشعر بعدم الكفاءة والحیرة، غیر

خصوصا عند مواجھة المواقف التي فیھا اختیار، شخصیة لیس لھا القدرة على التمتع 

بالحیاة ، تشعر بالخوف من اآلخرین وبعدم الثقة في نفسھا أو غیرھا ، وحین یكبر ھذا 

مثل ھذه الطفل غالبا مایكون دائم اإلھمال في عملھ إال في وجود السلطة أو الرقابة و

الشخصیة غالبا ماتتلف وتعتدي على ممتلكات الغیر فتصبح مصدر قلق للمجتمع ، ألنھا لم 

تتعود االستمتاع بحریتھا في الطفولة، ولم تشبع حاجاتھا إلى الحریة وھذه الشخصیة غالباً 

ماترتكب أخطاءھا في غبیة السلطة، أما أمام السلطة فإنھا تكون شخصیة خائفة مذعورة 

).77-76. ص. ، ص2008،قناوي(



:)عدم االتساق(أسلوب التذبذب–3–3
یقصد بھ إدراك الطفل من خالل معاملة والدیھ لھ أنھما ال یعامالنھ معاملة واحدة في 

المواقف المتشابھة ، بل إن ھناك تذبذب قد یصل إلى درجة التناقض في مواقف الوالدین ، 

على توقع رد فعل والدیھ إزاء سلوكھ ویدرك الطفل وھذا األسلوب یجعل الطفل غیر قادر

أن معاملة والدیھ تعتمد على المزاج الشخصي والوقتي ولیس ھناك أسلوب ثابت لسلوكھم 

).37.، ص2009صیدم،(نحوه 

ومن صور ھذا النمط التقلب في المعاملة بین أسالیب متعددة تتأرجح بین اللین والشدة أو 

تخدام األبوین ألكثر من طریقة في كل مرة لتقویم نفس السلوك أو القبول،أو الرفض، أو اس

التناقض بین الفعل والقول وعدم التطابق بینھما في اتباع أسالیب تربویة واحدة لتوجیھ 

سلوكیات أبنائھما نظراً الختالف أفكارھما وتباین معتقداتھما أو إلتباعھا لنصائح متناقضة 

عن طریق الكتب أو مقاالت المجالت أو الجرائد غیر تنھال علیھما من مختلف المصادر 

العلمیة أو عن طریق األقارب والجیران واألصدقاء فكل ھذه النصائح وماتحملھ من 

تضارب تزید من حیرة اآلباء وقلقھم في البحث عن األسلوب األمثل في تربیة أبنائھم ، 

).69. ، ص2000جابر،(وھذا مایزید من عدم اتساقھم وتذبذبھم في معاملتھم 

:اآلثار السلبیة الستخدام أسلوب التذبذب في المعاملة * 
یعتبر أسلوب التذبذب في المعاملة من أشد األسالیب في تربیة األبناء خطورة حیث 

یؤدي إلى خلق صراع داخلي لدى الطفل یؤدي بدوره إلى اضطراب في تكوینھ الشخصي 

نقسما على نفسھ التوجد لدیھ القدرة على التمییز والنفسي فیكون متقلبا ازدواجي الشخصیة م

السلیم بین الصواب والخطأ فالسلوك الذي شجع علیھ البارحة یعافب علیھ اآلن وقد یشجع 

علیھ غدا أو یسكت عنھ وما یشجعھ األب من السلوك قد تعاقب علیھ األم فھذا التأرجح بین 

.في حیرة من أمرھم العقاب والثواب والمدح والذم والرفض یجعل األبناء 

كذلك فإن ھذا األسلوب المتذبذب یؤدي إلى أن ینشأ االبن قلقا وضعیف العزیمة التوجد 

لدیھ القدرة على البت في األمور في بعض المواقف ومترددا وغیر قادر على حسم األمور، 

لة في ویكف عن التعبیر الصریح عن أرائھ ومشاعره كذلك فإنھ یؤدي إلى اھتزاز قیمة العدا

).37.، ص2009صیدم ، (نظره 



:أسلوب الحمایة الزائدة –4–3

-232. ص. ، ص2001(

233.(

:إلى أن تلك الحمایة تأخذ أبعاداً ثالثة ھي ) 1943(ھذا وقد أشار ً لیفي ً 

ویتمثل ذلك في رغبة الوالدین في إبقاء أطفالھم معھم والحرص :تعلق المكثف بالطفل -

.الزائد علیھم 

ویتمثل ذلك في عنایة األسرة بأطفالھا والحرص على التجاوز على عقابھم أو :التدلیل -

.اإلقالل من العقاب في حالة قیام الطفل بأي سلوك خاطئ 

ویتمثل ذلك في حرمان الطفل من :في استقاللیة السلوك عدم إعطاء الطفل الحریة -

االحتكاك باألطفال اآلخرین وتمكینھ من تكوین صداقات وعالقات معھم أو االشتراك في 

).55.، ص2006دمنھوري،(األنشطة التي تقوم بھا المدرسة 

:ومن أسباب الحمایة الزائدة لدى الوالدین ھي كالتالي 

ب األطفال لسبب أوألخر یجعلھا شدیدة الشوق إلیھم متلھفة على تعطل األم عن إنجا-

إنجابھم، فإذا ما أنجبت بعد فترة من الزمن حرمت فیھا من الولد طال اشتیاقھا إلیھ فإنھا 

تحیط ھذا الطفل بضروب من الرعایة والرقابة الزائدة ، ومثل ھذا أیضا یقال عن 

.اب كان منھ مثل ھذا السلوك األب، فھو إذا ما أنجب بعد طول یأس من إنج

شدة ألم األم في عملیة الوضع یجعلھا تزید من رعایتھا لھذا الولید فتحیطھ بسیاج قوي من -

.الحمایة 

مرض الطفل الطویل في الطفولة المبكرة یدعو للعطف علیھ أكثر من الالزم فالوالدان -

.أكثر للرعایة یشعران بأنھ عاجز یختلف عن إخوتھ ، ومن ثم فإنھ في حاجة 

.الطفل الوحید -



الطفل األول وسبب ذلك أن الوالدین تنقصھما الخبرة بتربیة األطفال فنجدھما لذلك یبالغان -

في رعایتھ، أما في حالة الطفل الثاني ، فال نجد نفس المعاملة ألن تربیة الطفل األول 

ق ، ویالحظ كذلك أن تربیة أكسبتھم خبرة ، وھم لذلك یربون الطفل الثاني والثالث دون قل

الطفل األخیر تختلف عن تربیة األطفال اآلخرین ، فمن المالحظ أن الطفل األخیر یكون 

موضع رعایة، ألن الوالدین في ذلك الوقت یشعران بان قدرتھما على اإلنجاب قد انتھت أو 

.كادت تنتھي، فھما لذلك یبالغان في رعایتھ 

جاب طفل من جنس معین ولداً مثالً فإذا ما أنجب الوالدان ھذا رغبة الوالدین الشدیدة في إن-

).223. ، ص2008الداھري ،(الطفل كان محل رعایتھما الزائدة 

:اآلثار السلبیة الستخدام أسلوب الحمایة الزائدة في المعاملة * 
، یؤدي أسلوب الحمایة الزائدة في المعاملة إلى نمو شخصیة ضعیفة خائفة، غیر مستقلة

تعتمد على الغیر في قیادتھا وتوجیھھا، وغالیا مایسھل استثارتھا واستمالتھا للفساد حتى ضد 

الوطن والعمل في الجاسوسیة وجمیع أوجھ الفساد نتیجة ضعفھا وعدم تحملھا المسئولیة 

وسرعان ماتصطدم بالواقع والقوانین بعد فوات الفرصة ، وتتسم أیضا بانخفاض مستوى 

نخفاض الطموح وتقبل اإلحباط وتظھر على صاحبھا الكثیر من استجابات قوة األنا، وا

االنسحاب وفقدان التحم االنفعالي، ورفض المسئولیة ویبدو على ھذه الشخصیة الخوف من 

تحمل المسئولیة ، ھذا باإلضافة إلى عدم الثقة في قراراتھا وما أسھل تأثرھا بالجماعة التي 

ین اعتماداً كبیراً ، وغالبا ماتكون مثل ھذه الشخصیة حساسة تنتمي إلیھا فتعتمد على اآلخر

.بشكل مفرط للنقد 

ھذا وقد یتداخل ھذا األسلوب أحیانا مع أسلوب التسلط ، ألن الطفل قد ال یكون راضیاً 

في كل مرة عن مثل ھذا التدخل في شئونھ، فعندما یقف الطفل معارضاَ في بعض األحیان 

سھ بھذه األمور الشخصیة عندئذ یضطر األبوان أصحاب اتجاه الحمایة أو یتمنى أن یقوم بنف

الزائدة إلى فرض رأیھما علیھ وھذا النجد حداً فاصالً بین الحمایة الزائدة والتسلط 

).79–78. ص.، ص2008قناوي،(



) :الصحیحة (أسالیب المعاملة السویة –5–3
ھا اآلباء في تربیة وتنشئة أبنائھم وعدم استخدام ویقصد بھا األسالیب السویة التي یستخدم

).41. ، ص2009الحربي،(األسالیب المعبرة عن االتجاھات الغیر سویة 

:ویتضمن أسلوب المعاملة السویة جانبین 

.ویتمثل في ممارسة فعلیة ألسالیب سویة :جانب إیجابي -

قناوي ، (ویة السابقة الذكر ویتمثل في عدم ممارسة األسالیب غیر الس:جانب سلبي -

). 86. ، ص2008

:اآلثار الناتجة عن استخدام أسالیب المعاملة السویة * 
یترتب علیھ شخصیة متزنة سویة تستمتع بحظ وافر من متطلبات الصحة النفسیة السلیمة 

وخصائصھا، كما تساعد صاحبھا على تكیفھا النفسي واالجتماعي ومستقل بذاتھ ومشكالتھ 

یھ حب االستطالع والدافع للمعرفة والرغبة في االنجاز والقدرة على اإلبداع والعالقة ولد

.الجیدة باآلخرین وضبط الذات واالرتباط اآلمن 

كما توصلت الدراسات إلى أن أسالیب السواء تمیز اآلباء الموثوق فیھم ، فھم یستعملون 

ودونھا بالشرح لمساعدة الطفل الثواب أكثر من العقاب وینقلون تصوراتھم بوضوح ویز

على فھم أسباب المطالب ویستمعون لھ ویشجعونھ على الحوار فتفاعل اآلباء ھنا مع األبناء 

یتصف بالمساندة والتقبل، ومما الشك فیھ أن مایلجأ إلیھ اآلباء من اتجاھات تتسم بالحب 

).114- 113. ص. ، ص2005الرشدان،(نحو أطفالھم یكون مؤثراً  وفعاال 

كما توصل ً میسرة طاھر ً في دراستھ أن اآلباء األكثر میالً لإلیجابیة في تربیتھم 

یتصفون بالمرونة مع أبنائھم، بینما اآلباء األكثر میال للسلبیة في تربیتھم یتصفون بملكیة 

Shaffer«أبنائھم والفرق كبیر بین األبوة واألمومة والملكیة، وفي ھذا الصدد یؤكدً شفیًر  

على أھمیة اتجاھات اآلباء الموجبة في تنشئة األطفال وعدم السلبیة في ذلك وإعطائھم »

جمیع متطلبات اكتساب الخبرة بحیث ال یحرمون من تعلم ثقافة مجتمعھم باالعتماد على 

).32.، ص2008البلیھي،(أفضل األسالیب الممكنة 



ددھا الذي رتب بالمقیاس وبعد العرض السابق لبعض أسالیب المعاملة الوالدیة وتع

المستخدم في الدراسة الحالیة یتضح أن علماء النفس قد اتفقوا على وجود نوعین من أسالیب 

: المعاملة الوالدیة ھما 

أسالیب المعاملة الوالدیة السویة وأسالیب المعاملة الوالدیة الالسویة وكالھما لدیھ تأثیر 

بناء وبعبارة عامة على تكوین شخصیتھ ككل ، عام على التكوین النفسي واالجتماعي لأل

لذلك فقد تؤدي إلى اضطرابات نفسیة وسلوكیة متعددة خاصة طبعا أسالیب المعاملة الوالدیة 

إلخ ، وقد أصبح من المسلم في الوقت الحاضر لدى جمیع ...السلبیة كالتفرقة والتذبذب 

لیب المعاملة الوالدیة تترك أثارھا المختصین في علم النفس والباحثین في ھذا المجال أن أسا

سواء االیجابیة أو السلبیة على شخصیة األبناء مستقبال ومن ثمة على مستوى الصحة 

.النفسیة والتي بدورھا تنعكس على المجتمع

ومن ثمة یتضح أھمیة الدور الذي یقع على عاتق الوالدین أثناء تربتھم لألبناء وإتباعھم 

ر، حیث أن األمھات عادة ماتربي وفق غریزة األمومة وعلى ألسالیب معاملة دون حذ

ماتلقتھ ھي من تربیة كذلك اآلباء وھذا وحده ال یكفي في ظروف عصرنا الحدیث وما 

.یحملھ من تطور علمي ھائل 

: خالصة 
تعتبر التنشئة االجتماعیة من الوظائف األساسیة لألسرة التي اضطلعت بھا منذ القدم 

في تربیة وتنشئة األبناء، وذلك من خالل أسالیب المعاملة الوالدیة التي تمارسھا وحتى الیوم

وتشاركھا في تلك الوظیفة بعض المؤسسات االجتماعیة والثقافیة ومع ھذا تبقى األسرة 

وبدون أدنى شك ھي البیئة األولى والمكان األساسي الذي تتھیأ فیھ مواقف األفراد ویتشكل 

ي اتجاھاتھم ومعارفھم وقیمھم ، ھذه األخیرة التي تختلف من مجتمع فیھ سلوكھم وتظھر ف

إلى آخر ومن أسرة ألخرى ومن فرد إلى آخر ، بل وفي ظروف معینة عن ظروف أخرى 

لنفس األسرة حیث أنھا ال تسیر على وتیرة واحدة من خالل مراحل النمو المختلفة للفرد 

لیا من خالل ماتم عرضھ في ھذا الفصل لذلك فھي تتداخل وتختلف، وعلى العموم یتضح ج

أن أسالیب المعاملة المتبعة من طرف اآلباء سواء كانت إیجابیة أو سلبیة لھا تأثیرا واضح 

على شخصیة الفرد وھذا ماتسعى الباحثة لتأكیده من خالل ھذه الدراسة على أھمیة العالقة 



نفسیة المتمثلة في الشعور باألمن بین أسالیب المعاملة الوالدیة بنوعیھا وأحد االضطرابات ال

.النفسي أوعدمھ
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:تمھید

.تأثیر بعض العوامل على مستوى الشعور بھ كما ھو الحال قي ھذه الدراسة

فمكوناتھ و

قي الضوء على العالقة بین أسالیب المعاملة للوالدین ولألمن وحاجة المراھق إلیھ، وأخیرا نل

. النفسي

: تعریف األمن النفسي-1
: التعریف اللغوي-1-1

"النفسي" و" األمن " إن مصطلح األمن النفسي مؤلف من كلمتین 

.األمن لغة، وبعدھا تعریف النفسي لغة 

:تعریف األمن لغة* 
بمعنى،واألَمانةُ األَمانُ :األمن ھوأنالعربلسانفيجاء

واألَمان،ألَْمنمنغیري

هالتصدیقبمعنىواإلیمان بقومٌ بھآَمنَ یقالالتكذیب،ضدُّ

إلىیطمئنّ كانإذا:أََمنةورجل،الحافظوھوأَمینٍ جمعواألََمنةُ أََخْفُتھ،ضدُّ فھو

.)2040.، ص2010الصیفي،(



).15.، ص1980الجرجاني،(

.واإلیمان ضد الكفر أي التصدیق

:تعریف النفس لغة * 
:نھا ممعانيلعدةتأتياللغةفيالنفسوُنفُوس،ْنفس،أَ علىوتجمعالنفس،منمأخوذ

.نفسھخرجتیقالالروح:النَّْفسُ -

.نفسھسألتیقالالدم:والنَّْفسُ -

.)2040.، ص2010الصیفي،(وعینھذاتھ:الشيءوَنْفس-

.ونرید بالنفس ھنا ھي الذات اإلنسانیة 

.والسكینةبالراحةوالشعوراإلنسانیة،النفسعنالخوفزوالبأنھتعریفھیمكنلغةالنفسيفاألمن

: التعریف اإلصطالحي-1-2

.شخصي، األمن الخاص، الطمأنینة االنفعالیةاألمن ال

ولقد ذكر المفكرون والدارسون عدة تعاریفات لألمن النفسي حسب الزاویة التي ینظر من 

:خاللھا كل منھم وتستعرض الباحثة أھم ھذه التعریفات

:>> Maslou<< " تعریف ماسلو*

" "

والتسامح

).135. ، ص2001حمزة،(الحاجات األساسیة لإلنسان 



: >>Londerville Et Main<<"لندرفیل ومین" تعریف *
یرى أن األمن

)Londerville, S., & Main, M,1981,P.290.(

:>>Thomas<<" توماس"تعریف *
" "

).129.، ص1990الدسوقي،(النفسي في العالقات ما بین األشخاص

:"حامد عبد السالم زھران"تعریف *

ألمن النفسي ھو حالة یكون فیھا إلشباع الحاجات مضمونا، وغیر معرض للخطر مثل ا

الحاجات الفیزیولوجیة، والحاجة إلى األمن، والحاجة إلى الحب والمحبة، والحاجة إلى 

االنتماء والمكانة، والحاجة إلى التقدیر، والحاجة إلى احترام الذات، والحاجة إلى تقدیر 

لى إشباع الحاجات دون مجھود، وأحیانا یحتاج إلى السعي وبذل الجھد الذات وأحیانا یكون إ

لتحقیقھ، واألمن النفسي مركب من اطمئنان الذات والثقة في الذات، والتأكد من االنتماء إلى 

).86.، ص2003زھران،(جماعة آمنة

:  تعریف ً عبد الرحمن عدس ً *
ین الفرد وذاتھ من ناحیة وبینھ وبین المقصود باألمن النفسي وجود عالقات متوازنة ب

األفراد اآلخرین المحیطین بھ من ناحیة أخرى، فإذا توفرت ھذه العالقات المتوازنة فإن 

سلوك الفرد یمیل إلى االستقرار وبالتالي فإنھ یصبح أكثر قابلیة للعمل واإلنتاج بعیدا عن 

). 125. ، ص1988عدس،) (االكتئاب(أنواع القلق واضطراب المزاج 



: ً◌ صالح الصنیع◌ً تعریف * 
ھو سكون النفس وطمأنینتھا عند تعرضھا ألزمة تحمل طیاتھا خطر من األخطار وكذلك 

شعور الفرد بالحمایة من التعرض لألخطار االجتماعیة واالقتصادیة والعسكریة المحیطة 

).  92.، ص2008المقري،(بھ

دیدة التي تناولت األمن النفسي، نرى بأن األمن وبعد أن استعرضنا بعضاٌ التعاریف الع

الفرد بالسعادة مع نفسھ ومع اآلخرین المحیطین بھ، كذلك أن یكون شعورالنفسي ھو 

.مع نفسھ و مع البیئة المحیطة بھأيواجتماعیا وانفعالیامتوافقا نفسیا وشخصیا 

:أھمیة األمن النفسي-2
ي یجب اإلشارة إلى أھمیة األمن بصفة عامة والتي قبل التطرق إلى أھمیة األمن النفس

: تتمثل فیمایلي

تمثل الفرد الذي ال یعیش اإلنسان إال في خاللھ، وھو قرین وجوده :لألمن قیمة عظیمة-أ

وشقیق حیاتھ، فال یمكن مطلقا أن تقوم حیاة إنسانیة، إال إذا اقترنت تلك الحیاة بأمن یستطیع 

وظیف ملكاتھ وإطالق قدراتھ، واستخدام معطیات الحیاة من حولھ اإلنسان الحیاة في ظلھ وت

لعمارة الحیاة، واإلحساس باألمن یسمح لإلنسان أن یؤدي وظیفة الخالفة في األرض، 

.ویطمئنھ على نفسھ ومعاشھ وأرزاقھ

:سي للتنمیةااألمن أس-ب 

.الحدوث إال في ظل أمن واستقرار یطمئن فیھ اإلنسان على نفسھ وثرواتھ واستثماراتھ

:-جـ 
.ه األرضھبط أول إنسان إلى ھذ

.واألمن السیاسي، واألمن العسكري وغیرھا

ولكن األمن النفسي من أھم الحاجات وأكثرھا ا



.النفسي ومواجھة األخطار

یسیطر على لناس، والخوف من مجھول قادم، باإلضافة إلى

).35-34.ص. ، ص2008السھلي،(للفرد من أثار 

.والھیئات لتوفیر األمن النفسي، فبذلوا لذلك أموًال وجھوداً ھائلة

:تتمثل في الجوانب التالیة" لشریفمحمد موسى ا"وأھمیة األمن النفسي كما أوردھا 

: الثبات-1

.ویؤدي إلى االستقرار النفسي، فمتى كان مشوشا مضطربا خائفا فإن الثبات بعید المنال منھ

: البعد عن الیأس واإلحباط-2

وكالھما مدمر لإلنسان واألمن النفسي كفیل بأن ینتقد بالمرء عن ھذین المرضین 

.   الخطیرین

: الشخصیة اإلسالمیةاكتمال-3

.وھذا األمر مھم جدا یجعل المطمئن طموحاً، كثیر التفاؤل، یشیع األمن حولھ

: الثقة الكاملة بمعیة هللا ونصره-4

واثقا بأن كل شيء بید هللا لم یصبھ أي مكروه إال بإذن هللا، واثقا من نصره في وقت ما 

).09.، ص2003الشریف،(وزمان معین 

فإن اإلنسان حین یشعر باألمن النفسي یسعد في " د عبد السالم زھرانحام"وحسب 

من شخص إلى عملھ وینتج، ویمارس حیاتھ الطبیعیة، وتختلف األھمیة إلى األمن النفسي

آخر بالنسبة للفرد والمجتمع والدولة فبالنسبة للفرد فإنھ لضمان حریتھ، وبالنسبة للمجتمع 

مل التي تھدد مقوماتھ النظامیة، بالنسبة للدولة، فإن األمن فھو یحافظ على سالمتھ من العوا

).84.، ص2003زھران،(النفسي یحافظ على كیانھا واستقرار الحال في ربوعھا 



:  الحاجة إلى األمن النفسي-3
الحاجة إلى األمن من أھم الحاجات النفسیة، ومن أھم دوافع السلوك طوال الحیاة، وھو 

.ة الالزمة للنمو النفسي السوي والتوافق النفسي والصحة النفسیة للفردمن الحاجات األساسی

والحاجة إلى األمن ھي محرك الفرد لتحقیق أمنھ، وترتبط الحاجة إلى األمن ارتباطا 

وثیقا بغریزة المحافظة على البقاء، وتتضمن الحاجة إلى األمن إلى شعور الفرد بأن بیئتھ 

وبأن اآلخرین یحبونھ ویحترمونھ ویقبلونھ داخل الجماعة، بیئة صدیقة، مشبعة للحاجات،

واالستقرار واألمن األسري والتوافق االجتماعي، وحل المشكالت النفسیة واالجتماعیة 

وعالج أي مرض نفسي، واالطمئنان في سكن مستقر والى مورد رزق مستقر واألمن 

التزام الحذر، وأمن الجسمي والصحة الجسمیة والشفاء عند المرض، وتجنب الخطر و

.المخاطر الطبیعیة والشعور بالثقة واالطمئنان واألمن واألمان

وتتطلب الحاجة إلى األمن سعي الفرد المستمر للمحافظة على الظروف التي تضمن  

إشباع الحاجات الحیویة والنفسیة، تحت تأثیر شعوره بحاجتھ إلى تأمین نفسھ وممتلكاتھ، 

نینة، وحتى ینطلق إلى السعي وراء عیشھ وتطویر حیاتھ، مستغال ضمنا لالستقرار والطمأ

.طاقتھ وقدراتھ في ظالل األمن

ووحدة ءویحتاج إشباع الحاجة إلى األمن إلى تماسك الجماعة والشعور باالنتما

األھداف وسالمة السلوك، وسالمة األدوار االجتماعیة، ووضوح العالقات االجتماعیة، 

شك أن ارتباط الفرد بالمجتمع والوالء لھ، مرھونان بإشباع الدوافع ویسر االتصال وال

والحاجات التي تمكنھ من العیش والسعي المنظم األمن إلى تأمین رزقھ، وتوفیر موارده 

).87- 86.ص. ، ص2003زھران،.( عیشھ، وتطویر السبل التي ترتقي بھا مظاھر حیاتھ

ظواھر ثالث ھي األمن إلى الحیاة، األمن إن الحاجة إلى األمن من الممكن تصورھا في

النفسي، األمن الحیوي، ومن الطبیعي أن األمن الحیوي یندرج ضمن الحاجات البیولوجیة 

من إشباعھا بغیة المناص، حیث تتشكل حاجات مستقلة )الخ....الطعام، الشراب، الصحة(

حة ال تصل إلى ما ھو استمرار الكائن اآلدمي، أما األمن النفسي فیتشكل بدوره حاجة مل

حیوي لكنھا قد تتمكن فاعلیة أشد منھ ما دامت مرتبطة من جانب یتدفق ما ھو حیوي، 

فالسجین مثال مضطرا إلشباع حاجاتھ للنوم والطعام كما أنھ من جانب أخر یؤثر في إشباع 



حاجاتھ إلى حریة التحرك من انتماء لآلخرین، وانتزاع الحب والتقدیر منھم، بل ممارسة

الحریة أساسا، مما یفقده مع فقدانھ للحریة معنى وجوده أساسا، كما أن المنبوذ اجتماعیا أو 

یتعرض توازنھ الداخلي إلى توتر شدید من . الخ...المحاط بأعداد یتربصون بھ بالسوء

).25.، ص2005اقرع،(الصعب تحملھ عادة مما یقتاده حتى إلى عدم االنتماء مثال 

ھ نالحظ بأن الحاجة إلى األمن النفسي حاجة إنسانیة تمیز ومن خالل ما تم عرض

اإلنسان من غیره من الكائنات، وتأتي بعد الحاجات البیولوجیة ھذا إن لم نقل بأن تحقیق 

الحاجات األساسیة البیولوجیة قد ال یأتي في غیاب عدم تمتع الفرد بالصحة النفسیة  التي ال 

خالل شعوره بالود مع المحیطین بھ وأن یبادلھم تتحقق إال إذا شعر باألمن النفسي من

.شعورا بشعور وحبا بحب، لذلك فالحاجة إلى األمن حاجة أساسیة في حیاة اإلنسان

: مكونات األمن النفسي-4
: لألمن النفسي عدة مكونات ھي

:األمن االجتماعي-4-1
اال

.الجماعة و معاییرھا حیث یتمثلھا الفرد كما لو كانت معاییره ھو الذاتیة

.ر إلى مدى إشباع الفرد لحاجاتھ البدنیة و الجسمیةحیث یشی:األمن الجسمي-4-2

و 

ءمقدار ما وفره ألفراده،إال أنھ في أوقات األزمات یضطرب شعور الفرد باالنتما

ما' عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ'حدث في عام المجاعة في عھد 

. یتساوى الجمیع في تحمل ھذه الظروف بما فیھم بیت أمیر المؤمنین



:األمن الفكري-4-3
ن

مطلبا یجب أن یوضع 

. ، ص2004ایم،وال، (

) .13-12.ص

:جوانب األمن النفسي-5
:من األمن النفسي عدة جوانب أھمھاتضی

:الجوانب اإلنسانیة-5-1

.األمن النفسي سمة إنسانیة لھا تأثیرھا االیجابي في حیاة الفرد 

: الجوانب النفسیة -5-2
. یعبر عنھا في مدى تمتع الفرد بالصحة النفسیة

: الجوانب الفلسفیة-
) 85.، ص2003زھران،(د في حیاتھ قائمة على فلسفة و توجھات الفر

: عناصر األمن النفسي-6
: ھناك ستة عناصر أساسیة تشكل مفھوم األمن النفسي، و ھي على النحو التالي 

.تقبل الذات ویتمثل في نظرة الفرد لذاتھ نظرة ایجابیة و الشعور بقیمتھ-

- :

.اآلخرین تتسم بالثقة و االحترام المتبادل 

-

.معاییر محددة یضعھا لنفسھ 

: السیطرة على البیئة الذاتیة-

. الموجودة في بیئتھ لالستفادة منھا



: الحیاة ذات أھداف-

. تحقیقھا

- :

). 38-36.ص.، ص1413الضبع، (تطور الزمن

: األمن النفسيأبعاد-7
: یشتمل األمن النفسي على أبعاد أساسیة أولیة، وعلى أبعاد ثانویة تتمثل فیمایلي

): األولویة لألمن النفسي(ةاألبعاد األساسی*
: الشعور بالتقبل والحب وعالقات المودة والرحمة مع اآلخرین-1

ال یستطیع الطفل الشعور باألمن النفسي إال من خالل الت

األسریة الجاریة، فال شعور بالطمأنینة إال عندما یكون الطفل في محیط عائلي

" " >>Preston<<

، ص 1995(

.128.(

: الشعور باالنتماء إلى الجماعة والمكانة فیھا-2

ءباالنتما



الع

).190-189. ص. قناوى، د ت، ص(وأن جماعة ما تنتمي إلیھ 

: الشعور بالسالمة والسالم-3

) (

).94. ، ص2009المقري ،(قریب منھ، یجعل البیت نوع من الجحیم في نظر الطفل 

: األبعاد الثانویة لألمن النفسي* 
.الم والحیاة كبیئة صدیقة حین بالعدل والكرامةإدراك الع-1

,و تبادل االحترام معھم, إدراك اآلخرین بوصفھم ودودین أخیارا-2

و االرتیاح لالتصال بھم، و حسن التعامل معھم و كثرة , الثقة في اآلخرین و حبھم-3

.األصدقاء

.التسامح مع اآلخرین، وعدم التعصب-4

.مئنان إلى المستقبلالتفاؤل و توقع الخیر، واألمل واالط-5

.الشعور بالسعادة والرضا عن النفس، وفي الحیاة-6

.الشعور بالھدوء واالرتیاح واالستقرار االنفعالي، والخلو من الصراعات-7

8-

.االجتماعیة وممارستھا

الثقة في النفس، والشعور بالنفع والفائدة في الحیاةتقبل الذات والتسامح معھا و-9

10-

.األمور والنجاح 

.المواجھة الواقعیة لألمور، وعدم الھروب-11



12-

).27-26. ص. ، ص2005اقرع،(

وینتج عن ھذه األبعاد األساسیة أربعة عشر مؤشرا لألمن النفسي تحدث عنھم

: كالتالي" ماسلو"

.الشعور بمحبة اآلخرین وقبولھم ومودتھم-1

.الشعور بالعالم وطنا واالنتماء والمكانة بین المجموعة-2

.مشاعر األمان وندرة مشاعر التھدید والقلق-3

.إدراك العالم والحیاة یدفئ، حیث یستطیع الناس العیش بأخوة وصداقة-4

.إدراك البشر بصفتھم الخیرة من حیث الجوھر، وبصفتھم ودودین وخیرین-5

مشاعر للصداقة واأللفة نحو اآلخرین حیث التسامح وقلة العدوانیة ومشاعر المودة مع -6

.اآلخرین

.یشكل عاماالتجاه نحو توقع الخیر واإلحساس بالتفاؤل-7

.المیل إلى السعادة والقناعة-8

مشاعر الھدوء والراحة واالسترخاء والنقاء الصراع واالستقرار االنفعالي-9

المیل إلى االنطالق من خارج الذات والقدرة على التفاعل مع العالم ومشكالتھ - 10

.بموضوعیة دون التركز حول الذات

.صیةتقبل الذات والتسامح معھا وتفھم االندفاعات الشخ- 11

الرغبة في امتالك القوة والكفایة في مواجھة المشكالت بدال من الرغبة في السیطرة - 12

.على اآلخرین، والحزم واإلیجابیة،أساسا طیب لتقدیر الذات واإلحساس بالقوة والشجاعة

.الخلو النسبي من االضطرابات العصبیة والذھنیة والقدرة المنتظمة في مواجھة الواقع- 13

عبد المجید، (تماعیة وبروز التعاون واللطف واالھتمام باآلخریناالھتمامات االج- 14

).248-247.ص.، ص2004

: خصائص األمن النفسي-8
: یمكن تلخیص أھم خصائص األمن النفسي على النحو التالي



-أ 

.والمواقف االجتماعیة في بیئة أمنة غیر مھددة

.یؤثر األمن النفسي ایجابیا على التحصیل الدراسي وفي االنجاز بصفة عامة-ب 

.المتعلمون والمثقفون أكثر أمنا من الجھلة وأمینین-ج 

.ون باألمن النفسي األكثر من الذین ال یعلمون بھاالذین یعلمون بالسیاسة یشعر-د 

.شعور الوالدین باألمن النفسي نرتبط بوجود األوالد-ھـ 

.اآلمنون نفسیا أعلى في االبتكار من غیر األمنین-و 

.عدم األمن یرتبط موجبا بالتثبت بالرأي والجمود الفكري دون مناقشة أو تفكیر-ز

ض-ح 

).20-19.ص. ، ص2003الخضري،. (أمراض القلب

: المصادر والعوامل المؤثرة في األمن النفسي-9

: الوراثة مقابل البیئة* •
 " "

).509.، ص1998عبد الرحمن،(

" "

 " "

التحلیل العاملي 

).20.، ص2003الخضري،(البیئة الغیر سارة 

" "

).44.، ص1999سرحان،( بیولوجي، ومنھا ما یتعلق بالظروف البیئة المحیطة للفرد وال



).333.، ص1998سعد،(النفسي لھ األثر األكبر

...

).21.، ص2003الخضري،(لھ بعض المجتمعات في بعض الظروفالذي قد تتعرض 

: التنشئة االجتماعیة* •

فھي متداخلة فال یوجد بین

.في مراحل العمر المختلفة

" أریكسون" وقد أكد

" "

.ام االمومي الذي یمثل األھمیة األولى لتفاعالت الرضیع مع شخص آخرالرعایة واالھتم

" "و" "

)1998 ،

).284-282.ص. ص

" لمحمد إسماعی"ویدعم 

.واالرتیاح، واالسترخاء



"  "

الذین لم یح

.أولئك الذین یحصلون على عطف أبوي

 " ">>Ribble<<)1944 ( و"">>Gold forb<<

) 1944(سنة 

(وی

).55.، ص2002

ت بعملیة التنشئة االجتماعیة كأسالیب المعاملة الوالدة، والتفاعل 

).443.ص،1998القریطي،(األم

نكمدرسین وأصدقاء یمثلو

.وزمالئھ

ي

.)56.، ص2002عودة،(وأحفاده

""

:اإلنسان لعوامل متعددة منھا

1-:

.النفسي

:الثقافة-2

ف الثقافات بالتمایز والقوة واألمن یختلف اختال



3-:

ویشاركونھ الذوق وطریقة التفكیر وأسالیب السلوك یحقق لھ قدر أكبر من اإلحساس بالراحة 

.واالسترخاء ویقدر أقل من التوتر والقلق

:بلوغ الھدف-4

.ایجابیة وبالتالي أكثر أمنا لنفسھ

5-:

.أفضل من األمن النفسي

:العائلة المباشرة-6

)2008،

).47.ص

البیئة ینفرد بالتأثیر على عامل الوراثة وال ال في ضوء ما سبقھ ترى الباحثة أن و 

لذا ال یمكن اعتبار أحدھما المسبب الرئیس لألمن النفسي وحده،،مستوى األمن النفسي

النفسي تتولد  من تفاعل الوراثة والبیئة معا وتأثیرھما المزدوج نولكن درجة الشعور باألم

ألخر في تحدید مستوى األمن النفسي معا على الفرد فال یعمل  أحدھما بصورة أكثر من ا

لدى اإلنسان،كما ترى أنھ یبقى أھم مصدر داخلي یستقي منھ اإلنسان األمن النفسي ھو 

عبد '

ھیھ وقام بفرائضھ إذا یقول بأن الفرد إذا أمن بربھ وتقید بأوامره ونوا' الرحمن عرس

ىوأحسن تعاملھ مع اآلخرین و تصرف بحكمة فیما یكسبھ من الرزق أو مال وصبر عل

البأساء والضراء ال یخاف من شيء في ھذه الدنیا، فھو دائم التوجھ إلى هللا تعالى في عبادتھ 

فھو ال ، ابتغاء مرضاتھ وأتقن أنھ لن یصیبھ شرا وأذى إال بمشیئتھ، وفي كل أعمالھ وأقوالھ



یقنط من رحمتھ،فانھ یكون بذلك قد حقق عالقتھ مع خالقھ، وتمكن من إدخال الراحة واألمن 

النفسي على نفسھ،وعلى ذلك فان الطریق إلى هللا تتطھر بھا البشریة من نقائصھا وتبتعد 

فتسلم من األمراض واآلفات النفسیة،وتتجھ إلى األمن و عن مخاوفھا،

).40.ص،1996عدس،(األمان

:األمن النفسي وعالقتھ ببعض المفاھیم النفسیة-10

:األمن النفسي والقلق-10-1
" "

قد ال ) كالھروب الدفاعي، أو الھجوم االیجابي(لخطر بطریقة من الطرق یھدده، فاالستجابة ل

).48.ص،1983و دیراني،، دواني(فانھ قد یصاب بالقلق النفسي

ومما سبق نستنتج أن الشعور بالقلق النفسي في مواقف الحی

.الرئیسیة لألمن النفسي في حیاة اإلنسان

:األمن النفسي والتوتر-10-2
""

"") 23.ص،2003الخضري،(یرات جسمیة ونفسیة وسلوكیة عبر تغ

أن التوتر ھو األساس الدینامي الذي یكمن وراء الشعور بتھدید الطمأنینة أو بتھدید أي اتزان 

على ھذا التھدید وھذا یعني أن 

.فسي لدیھینتج من خالل اختالل التوازن في الجھاز الن

:األمن النفسي والتفاؤل-10-3



.لفتنا الیوم ھو توقع حدوث الخیر

) 1995"(عبد الخالق واألنصاري"ویعرفھ 

حدوث الخیر ویرنو الى النجاح ویستبعد ما خال ذلكیتوقع األفضل وینتظر 

وھما یفترضان بأن التفاؤل ھو سمة ولیس حالة،وبالرغم من توجھ السمة نحو المستقبل فھي 

جیدا في الصحة النفسیة والجسدیة للفرد، األم

).27.ص،2007السھلي،.( باألمن النفسي

.مما سبق نستنتج أن ھناك عالقة وطیدة بین تفاؤل الفرد وشعوره باألمن النفسي

: األمن النفسي والثقة بالنفس-10-4

.)24.ص،د تأسعد،(یتربص ویتآمر علیھ ویتوعده بكل ما یؤدي إلى تمزیق أوصالھ

:األمن النفسي والتوافق النفسي-10-5
تماعیة،إذا كان األمن النفسي یتعلق بمدى قدرة الفرد على إشباع حاجاتھ البیولوجیة واالج

)

ختلفة ومع مطالب  البیئة المادیةوتناغمھ مع اآلخرین في المجاالت المیتمثل في حسن تكیفھ 

).63.، ص1998القریطي،(واالجتماعیة

و 

منطق



و

. لحسن التوافق

:األمن النفسي والتوازن االنفعالي-10-6
" "

).24.ص،2002الخضري،(تنمیة الشخصیة السویة 

.ینتج نتیجة شعور الفرد باألمن النفسييوبالتالي نستنتج أن االتزان االنفعال

:األمن النفسي ومفھوم الذات-10-7
إلى أن درجة الشعور باألمن النفسي تزداد " يبعزمحمد أحمد ال"یشیر 

ر

ن 

)1987 (

وأن 

)125.، ص1994محمد،(

:األمن النفسي والصحة النفسیة-10-8
" "یرى

ء

).10.ص،2002خلیل،( .رق العمر كلھغتست

" سامي محمد ملحم"ویشیر 

.)31.ص،2001ملحم،(ما ھو متوقع وعلى عزمھ وتصمیمھبلوغھا وعلى 



" "ویؤكد

" 89،ص1978"لالنحرافات النفسیة واألمراض السیكوسوماتیة 

" عالء الدین كفافي"ویؤكد 

إیعني أن الشخص السوي ال ینتابھ القلق وال یشعر بالخو

.یثیر القلق، ویخاف إذا ما تھدد أمنھ

،2003(نفالشعور باألم

.)26.ص

.السلوك السويالنفسیة، وأنھ من ممیزات 

.باألمن النفسي لدى األفراد

:عدم الشعور باألمن النفسي/أعراض وعالمات الشعور-11
–قسم ماس

النفسي عام األمن عدم الشعور ب–الشعور ةفي كراسة تعلیمات اختباره النھائي لقیاس دارس

)1925 (،)

، ،ذ( وھذه ت) واألمن،ءواالنتما،بالحب

تمثل الجانب السلبي وتعد ھذه األعراض ذات ا) التھدید

:منھا تنتج أعراض ثانویة نسبیة حددھا بأحد عشر عرضا لكل جانب و ھي كاألتي و 



األمن النفسي حسب ماسلوعدم الشعور ب/ یوضح عالمات الشعور : ) 01(جدول رقم 

).159-158.ص . ص،2006،سالم، وحسن(

عالمات الشعور باألمن النفسي عالمات عدم الشعور باألمن النفسي ت

إدراك الفرد للعالم كوتھ یبعث السعادة 

.والتآخي

إدراك الفرد للعالم كوتھ مصدر تھدید و 

.كل یعمل ضد اآلخر،خطر وعداء

1

ون تصور الناس بوصفھم طیب

.وخیرون

تصورالناس بوصفھم أشرار یشكلون 

.تھدیدا وتحدي لھ

2

الشعور بالود والتعاطف والتسامح مع 

.اآلخرین والثقة بھم

الشعور بالغیرة والحسد والغضب 

.والكراھیة لآلخرین

3

المیل لتوقع حصول الخیر والنظرة 

.المتفائلة للمستقبل

المیل لتوقع األسوأ والنظرة المتشائمة 

.لمستقبلل

4

والسعادةابالرضالمیل للشعور المیل للشعور بالحزن وعدم الرضا 5

يالشعور بالھدوء واالتزان االنفعال

.والخلو من الصراعات

الشعور بالصراع واإلجھاد والتوتر

وما ینسحب عن ذلك من نتائج مثل 

السیكوسوماتیة تاالضطرابا

.والكوابیس وعدم االتزان

6

رر من التمركز حول الذات المیل للتح

.و قدرة الفرد لالھتمام بمن حولھ

التمركز حول الذات وتفحصھا بطریقة 

.قھریة شاذة

7

.الواقعیة وتقبل الذات والتسامح إزاءھا الشعور بالذنب والخطیئة والیأس وإدانة 

.الذات و نزعات انتحاریة

8

الثقة في قدرتھ على حل المشكالت 

لسیطرة على بدال من الرغبة في ا

.اآلخرین بالقوة

ت

كالیة المفرطة والخنوعتاالأو

.ومشاعر الدونیة

9



الخلو النسبي من االضطرابات 

العصبیة والتفاعل مع مفردات للحیاة 

.الیومیة بالقوة

التعطش لألمن واستحواذ ذلك على 

مع میول عصبیة مختلفة تفكیره 

واإلفراط في اعتماد اآللیات الدفاعیة

ءات وھالوسذواألھداف الوھمیة وھ

10

االھتمام االجتماعي والتعاطف

والتعاون

المیول لألنانیة أوالذاتیة المفرطة 11

ضوھذه العالمات أواألعرا

أو

.توافرت لھ كل أسباب األمن والحب واالنتماء 

د

.لوعاش في بیئة نابذة تنطوي على تھدید أو خطر

أب" ایمیل بیدس"و یرى 

:ھي 

-

.التھور

-،

.الجھل والسفھ 

" ایمیل بیدس"كما یرى ،صمود الجنب الغضب والحقد والتكلم بجالء و توجیھ الفكر و ت-

:نسان غیر اآلمن یتمثل بصفات وھيبان اإل

.حالة توتر وتوعك وتفكك ویقوده الفكر فال یركز-1

.بالھ، ینسى ویغفل ویھدر القوة ویفقد الراحة والعافیةتغیب األمور عن -2

یناقض ویعاكس ویغضب ویحتار في أمره ویرتبك ویقلق قلقا عظیما وتزداد -3

).93- 82.ص .، ص1985بیدس،(سلبیتھ



أن من أھم المظاھر السلوكیة المصاحبة لعدم الشعور باألمن " السید عبد المجید"ویذكر 

: النفسي ھي

الوجھ، والمیل إلى اإلنفراد والرغبة في العزلة، والھروب من المواقف احمرار-

االجتماعیة، والعزوف عن المشاركة في األنشطة المدرسیة أو االجتماعیة، التردد والشك 

وعدم الجرأة، عدم االستقرار والقلق، واالعتقاد بأن االتصال االجتماعي سوف ینتھي بخبرة 

.الب واالرتباكسیئة، والخوف من التقییم الس

وفي آخر األمر نستطیع القول بأن الشخص األمن الذي حاجاتھ مشبعة وأن المقومات 

األساسیة لحیاتھ غیر معرضة للخطر ویكون في حالة توازن أو توافق ومن خالف ذلك فھو 

.یدل على أن الشخص ال یشعر باألمن النفسي

: النظریات المفسرة لألمن النفسي- 12
ایا الرؤیا للباحثین في مفھوم األمن النفسي، فتعددت النظریات المفسرة اختلفت زو

لھذا المفھوم، إال أنھ ورغم تعدد واختالف النظریات التي تناولت األمن النفسي إال أن معظم 

ذھبوا إلى أن شعور الفرد باألمن النفسي ھو الركیزة األساسیة في تكوین شخصیة المنظرین

فیمایلي تعرض الباحثة بعض النماذج من النظریات التي تناولت الفرد وتحدید سلوكھ، و

: األمن النفسي بالتفسیر

: نظریة التحلیل النفسي-12-1
" كارین ھورني"و>>Sigmund Freud<<" فرویدسیجموند"وجھة نظر وسنتناول

>>Karen  Horny <<سولیفان"و ">>Salivan<<ألفرید أدلر"و "

>>Alfred Adler<<اریك فورم"و ">>Arike Froom<<

:>>Sigmund Freud<<" فرویدسیجموند"وجھة نظر * 

أن الجھاز النفسي لإلنسان مكون من ثالثة" فروید"تقول نظریة التحلیل  التي جاء بھا 

: أقسام

ویتمثل الجزء الواعي من العقل ویشمل الجزء األكبر من األنا أي العملیات :الشعور-1

.ة الواعیةالعقلی



ویحتوي تلك الخبرات التي ال تكون في مركز الوعي إال أنھ یمكن : ما قبل الشعور-2

.استرجاعھا بشيء من الجھد وأیضا الخبرات في طریقا إلى الكبت

حیث یمثل الجزء األعمق من " فروید"وھو الجزء األھم من وجھة نظر :الالشعور-3

تویاتھ ال شعوریة وعادة ترتبط بالرغبات العقل والبعید عن الوعي، حیث تكوین مح

.لألحداث الماضیة

مزودا بغرائز ودوافع معینة والحیاة عبارة عن سلسلة من الصراعات تعقبھا والفرد یولد

اشباعات أو احباطات، وعلیھ فإن الرفد في صراع بین دوافعھ الشخصیة التي ال یقبلھا 

أن الفرد في صراع " فروید"خرى ویذكرالمجتمع من جھة والمطالب االجتماعیة من جھة أ

:بین شكلین أساسیین من أشكال الدوافع

.تمثلھ دوافع الحیاة والبقاء ویتبلور حول الدوافع الجنسیة:األول

تمثلھ دوافع الموت ویتبلور حول الدوافع العدوانیة والعالقات بین ھذه الدوافع ھي :الثانیة

.عالقات صدام ولیست عالقات توافق

نسان الذي یكون سویا في عملیة التوافق ھو الذي یكون باستطاعتھ أن یحب أن یعمل واإل

وبالتالي تكون دوافع الحیاة ممثلة في األنا كمكون لشخصیة وبالتالي دوافع الحیاة ھي 

).98. ، ص2009المقري،(المسؤولة عن تحقیق األمن النفسي

أن تقھر من یجة لخشیة األنافنتنظریتھ على أساس صراع غزیري، " فروید"وقد أقام 

النزاعات الغریزیة للھو فإن الشخصیة تعیش قلق دائم وذلك من أسباب عدم الشعور باألمن 

النفسي، ولكي یتحقق الشعور باألمن النفسي فإن على األنا أن یوفق بین مطالب الھوا واألنا 

وبسبب تثبیت الفرد األعلى، كذلك عدم الشعور باألمن النفسي ھو نتیجة الحث في الطفولة،

).149- 148. ص. ، ص2006حسن، وسالم، (على أدوار معینة أثناء عملیة النضج

:>>Karen  Horny<<" كارین ھورني"وجھة نظر *

إلى أن شعور الفرد النفسي یتوقف في للدرجة األولى على "كارین ھورني"تشیر 

ویمكن أن یحدث أمرا أن في ھذه منذ اللحظات األولى من حیاتھ،) عالقة الطفل بوالدیھ(

العالقة، أن ویقوم الوالدان في إبداء تعاطف حقیقیا، ودفئا نحو الطفل وبالتالي یشبعان 



حاجاتھ إلى األمن، أن یبدي الوالدان عدم المباالة بھ وعداء لدرجة الكراھیة نحو الطفل 

).125.، ص1990جابر،(وبالتالي یحبطان حاجاتھ لألمن 

إلى أن القلق األساسي وانعدام األمن ھما من العوامل التي تؤدي، " رنيھو"وقد أشارت 

فتشكیل الشخصیة غیر السویة، لذا فإن الفرد یلجا إلى عدة أسالیب دفاعیة حتى تقلل من 

عزلتھ وعجزه، وقد یصبح الفرد عدوانیا لیستعید أمنھ المفقود أو قد یحاول أن یكون لنفسھ 

).109.، ص1998الزیود،(الصورة المثالیة 

:>>Salivan<<" سولیفان"وجھة نظر * 

: أن اإلنسان یسعى في حیاتھ إلى تحقیق ھدفین ھما"سولیفان"یعتبر 

).إشباع الحاجات(التوصل إلى اإلشباع -

.والتوصل إلى تحقیق الشعور باألمن النفسي-

لیاتھما ویتم تحقیق األخیر عن طریق ما یسمى بالعملیات الثقافیة، ویمتزج الھدف وعم

في نسیج واحد، واعتبر أن معظم المشكالت النفسیة تنشأ نتیجة لصعوبات تعترض الفرد 

لتحقیق الشعور باألمن، والشعور بالمن عنده یقوم على الشعور باالنتماء وشعور الفرد بأنھ 

.مقبول في الجماعة

یقلل ویلجأ الشخص إلى القیام بوسائل لحمایة األمن النفسي من أجل أن یتجنب أو 

الحصر الفعلي، أوالمحتمل إلى أدنى حد ممكن، فیحاول اتخاذ أشكاال مختلفة من األسالیب 

.الوقائیة، والضوابط السلوكیة من أجل الحفاظ على األمن النفسي لدیھ

توتر داخلي محكوم بحاجات الفرد :إلى وجود نوعان من التوتر" سولیفان"ویشیر 

النوع األخر التوتر المحكوم باآلخرین وإشباع ھذه الحاجات یخفض التوتر، و

).30. ، ص2003الخضري،(

:>>Alfred Adler<<" ألفرید أدلر"وجھة نظر*

ینشأ منذ الوالدة نتیجة لمشاعر ةأن عدم شعور الفرد باألمن والطمأنین" أدلر" یرى 

بمدى قدرة اإلنسان على " أدلر" القصور العضوي ویرتبط األمن النفسي من وجھة نظر

تحقیق التكیف والسعادة التي یتلقاھا في میادین العمل والحب والمجتمع، ویتم ذلك من خالل 



وینطوي على غائیة مناسبة تسھم في تجاوز عقدة بالدونیةقدرة اإلنسان على تجاوز الشعور 

).37.، ص1999سعد،(النقص المعمقة على بني البشر 

نفس یعود بصورة كبیرة إلى نوع التربیة إلى أن الشعور بعدم األمن ال" أدلر" كما یشیر 

، 2003الخضري،(التي یتلقاھا الطفل في أسرتھ في مرحلة الطفولة والتي لھا األثر الكبیر 

).32.ص

:>>Arike Froom<<" اریك فورم"وجھة نظر*

فیؤكد على الجانب االجتماعي، ویرى أن الطفل باألمن النفسي واالنتماء " فورم"أما 

ل التوحد مع الوالدین واالعتماد علیھم، وأن انفصالھ عنھم یمثل تھدیدا لكیانھ یتحقق من خال

وھدما للشعور باألمن النفسي، وباحثا على الخطر والشعور بالعجز القلق، كما یعد الشعور 

باألمن من متطلبات الصحة النفسیة وأن اعتماد الوسائل الدفاعیة الھروبیة االنصیاع، وھو 

).150.، ص2006حسن، وسالم ،(ألمن النفسي واالستقرارمؤشر على فقدان ا

: النظریة السلوكیة-12-2
یعتقد السلوكیون أن استمراریة أیة استجابة یجب أن تقترن بمعزز، ویكرر الفرد تلك 

إلى القلق والخوف اللذین یعدان " وطاسن"االستجابة للحصول على التعزیز، في حین یؤكد 

رتبطان بالمعززات واالشتراطات التي واجھھا الفرد خالل من مھددات األمن النفسي، ی

.تاریخھ التعلیمي

فإن الفعالیات المعقدة في مجموعة من االستجابات >>Pavlov<<" بافلوف: "ووفقا لـ

المشروطة، وكذا الحال بالنسبة لعدم الشعور باألمن النفسي فھو حصیلة أنواع خاطئة من 

أو أنواع خاطئة من التعزیزات وطبقا لمبدأ االقتران روابط بین المنبھات واالستجابات

.الشرطي یتعلم الفرد الخبرات السارة أو المؤلمة

إلى أن عدم الشعور باألمن النفسي ھو >>Dollard Et Mille<<" دوالرد میللر"ویشیر 

استجابة ال توافقیة متعلقة لصراعات تنمو في مراحل مبكرة وتعمم لمواقف مشابھة مستقبال،

كما أنھما یؤكد أن على التاریخ التعزیزي للفرد وعلى إدراكھ لمثیرات معینة تعد معجلة في 

.شعوره بعدم األمن النفسي



وبذلك فعن وجھة نظر االتجاه تتجسد بأن الشعور بعدم األمن النفسي ھو نتیجة لعملیات 

.متتالیة من التكیف الخاطئ في السلوك التي تبدأ منذ عمر مبكر

خر یعتقد السلوكیون أن الشعور باألمن النفسي یتم من خالل اكتساب الفرد وبمعنى أ

عادات مناسبة تساعده على التعامل مع اآلخرین ومواجھة المواقف والتوافق مع البیئة 

المثیرویرون في اإلنسان تنظیما لعدد من وحدات صغیرة تمثل كل منھا ارتباطا بین 

).150.ص. ، ص2006حسن، وسالم ،(واالستجابة

:النظریة المعرفیة -12-3
یحاولیرى أصحاب ھذه النظریة بان الفرد الذي یعاني من عدم الشعور باألمن النفسي 

أن یحمل اآلخرین مسؤولیة ذلك منكرا الواقع و جاعال لھ نظاما و معنى بأسلوبھ الخاص 

عدم / ر و یؤكدون على أھمیة التقییمات المعرفیة في الشعو،یمكنھ من السیطرة علیھ

معتبرین التھدیدات و الضغوط التي ،الشعور باألمن مقللین من دور المحددات الوالیة 

. یواجھھا الفرد من كتغیرات المعجلة بعدم الشعور باألمن النفسي 

و حسبھ یكون ،من بیئتھأإلى اإلنسان باعتباره جزءا ال یتجزبیاجیھ ًو ینظر ً

نتیجة لخبرات الطفولة السیئة التي یطور الفرد لنفسيوعدم الشعور باألمن اباالضطرا

خاللھا مخططات تكون فیھ الذات والعالم والمستقبل في رؤیة سلبیة وقد ال یتضح ذلك إال 

بمواجھة الضغوط التي تنشط المخطط السلبي جاعلة من المنظومة المعرفیة السلبیة أكثر 

).154- 150.ص. ، ص2006لم،حسن، وساسیطرة و ذلك لعدم الشعور باألمن النفسي 

:نظریة التعلم االجتماعي-12-4
و تؤكد ھذه النظریة ،"باندوراألبرت"ظھرت ھذه النظریة على ید عالم النفس الشھیر 

على التفاعل الحتمي المتبادل والمستمر للسلوك اإلنساني ومحدداتھ الشخصیة و للبیئة من 

التأثیرات المتبادلة حیث ال یمكن إعطاء وجھة نظر ھذه النظریة تشكل نظاما متشابكا من

.أي منھا مكانة متمیزة من األخرى

و یقوم تطور نظریة التعلم االجتماعي على مفھوم األمن النفسي على انھ سلوك متعلم 

وأن للفرد قد یشعر بالتھدید وعدم األمن عند وجود عند وجود ،قائم على التعلم بالمالحظة

الدین على سبیل المثال فاألبناء سوف یتعلمون النفسي كانوأشخاص یشعرون بعدم األمن ا



من أبائھم عدم األمن النفسي واالستقرار نتیجة لرؤیتھم أبائھم غیر مستقرین 

).85.ص، 1985،ينالریحا(

":ابرأھم ماسلو" نظریة الحاجات اإلنسانیة لــ-12-5
تقسیمھ إلى خمسة في تنظیم ھرمي فقام بةبوضع الحاجات اإلنسانی" ماسلو "قام 

:مستویات كاألتي

:ة یالحاجات الفسیولوج-1

سیولوجیةھي الحاجات األساسیة لحیاة اإلنسان التي ترتبط بالتكوین البیولوجي و الفو

، وتعمل ھذه الحاجات على حفظ بقاء الفرد واستمرار والھواء والماء والجنسللفرد كاألكل

الدوافع لدى الفرد التي ال تعمل لالحتیاجات في الحیاة و ھي في رأي ماسلو أقوى ھیت

، إذن من غیر المعقول أن یفكر الشخص بتحقیق ذاتھ أو بالحب إال بعد إشباعھاىاألخر

).124.ص،1995المغربي، (أوباألمان وھو ال یجد لقمة العیش أوالماء لیشرب 

:الحاجات لألمن -2

تحدق بھ، و في توفیر ن أیة أخطار قد حمایتھا مثل في محاولة تامین حیاة الفرد ووتتم

االستقرار واألجر الكافي للفرد و كذلك مستقر یتوفر فیھا المن الوظیفي وعمل بیئة آمنة و

تامین من البطالة والشیخوخة و غیرھا،الین المختلفة كالتامین الصحي والحصول على التأم

عندھا یبدأ الفرد یفكر للحاجات الفیزیولوجیة بشكل جید،واعتمادا على أھرمیة ماسلو 

.األعلىبالحاجات 

:الحاجة إلى الحب و االنتماء -3

الصداقة و إقامة ت في الرغبة في التعاطف والحب والترابط وتتمثل ھذه الحاجاو

تتنتج شخصا عدم إشباع ھذه الحاجاتخرین و في الحاجات االجتماعیة والعالقات مع اآل

.)21-20ص .ص، 1994رضوان،(منعزال 

:لى احترام و تقدیر الذات إالحاجة -4

في تكوین عتراف اآلخرین بجھده وبأھمیتھ وتتمثل ھذه الحاجات في الرغبة للفرد في او

وإشباع حاجة االحترام مرموقة، صورة ایجابیة عن نفسھ و أن تكون لھ مكانتھ االجتماعیة 



یمكن إشباع حاجة التقدیر ووالقوة واألھمیة و تقدیر الذات یقود إلى اإلحساس بالثقة بالنفس 

).125.ص، 1995،المغربي(عن طریق الترقیة واأللقاب لبراقة و كتب الشكر

:الحاجة لتحقیق الذات-5

بعد إشباع الحاجات " ماسلو"وتظھر الحاجة إلى تحقیق الذات بشكل كبیر حسب ھویة 

جازات تسعده وتظھر رغبة الفرد في تحقیق مایتألم  مع قدراتھ وطاقاتھ من اناألخرى،

) 21.ص،1994ضوان،ر(شخصیا، كالفنان الذي یحقق ذاتھ من خالل لوحاتھ 

عن الفروق الجوھریة بین ھذین المستویین حیث تبرز " ماسلو" وتكشف لنا نظریة

الحاجات الدنیا من حیث القوة واألھمیة وأولویة اإلشباع عن الحاجات العلیا، والحاجات 

باعھا یعني البقاء، أما الفشل في إشباعھا ال یعني إال العجز الدنیا ھي حاجات البقاء، وإش

یوضح التنظیم الھرمي للحاجات ) 01(والشكل رقم ،)27.ص،1990السید،(والقصور 

."لماسلو"اإلنسانیة 

یوضح التقسیم الھرمي للحاجات عند ماسلو): 01(شكل رقم 

)Samuel , W,1981,P.90(

یین آخرین لھذه الحاجات،وھما حاجات المعرفة والفھم، بإضافة مستو" ماسلو"كما قام 

).482.ص،1988عبد الرحمن،(والحاجات الجمالیة 

»ویشیر  Samuel William إلى أن ماسلو قام بتسمیة الحاجات الدنیا بحاجات النقص «

.وھو یعني بذلك أن إخفاقھ في إشباع أحد تلك الحاجات



إلى إزالة النقص بالسعي إلشباع تلك الحاجة، یجعل اإلنسان یشعر بالنقص مما یدفعھ 

الحاجات العلیا وھي الحاجة إلى تحقیق الذات والتي تتعلق بالحاجة إلى " ماسلو"كما سمي 

Samuel(المعرفة والحاجات الجمالیة بحاجات الوجود , W,1981,P.90(.

مھیأ ةیفي الحاجات فان للشخص الذي أشبع حاجاتھ الفیزیولوج" ماسلو"وحسب نظریة 

إلشباع حاجاتھ لألمن، وللذي أشبع حاجات األمن مھیأ إلشباع حاجات الحب واالنجاز 

ولالنتماء واالستحسان والتقدیر وحب االستطالع، والذي أشبع ھذه الحاجات مھیأ إلشباع 

،1999مرسي،(حاجات تحقیق الذات التي یشعر الفرد في إشباعھا بالكفاءة والسعادة 

).08.ص

إلى أن ماسلو وضع الحاجة إلى األمن في الترتیب " د السید عبد الرحمن محم" ویشیر

، وأوضح أن حاجات األمن تساعد ةالثاني في التنظیم الھرمي بعد الحاجات الفیزیولوجی

الفرد على تجنب اآلالم الموجعة، واإلصابة ولكنھا قد تبلغ من القوة بحیث تعیق المزید من 

یخضع اإلنسان لقوانین إجباریة دكتاتوریة مثل التجنید النمو الشخصي، كما یحدث عندما

اإلجباري أو التعرض إلى ضغوطات من قبل مصادر متسلطة كاالحتالل  مثال مما یدفع 

الشخص إلى القیام بسلوك عنیف تجاه المصادر التي تسبب لھ فقدان األمن من أجل 

ا بین األمان والنمو فإننا إذا خیرن" ماسلو " الحصول على قدر من الحریة، وفي ذلك یقول

).436.ص،1998عبد الرحمن،(ألمان بالتأكید سوف نختار ا

إلى أن الحاجة إلى األمن، تشمل الحاجات الجسمیة وتجنب األلم، " ماسلو" كذلك یشیر

والتحرر من الخوف، والشعور باألمن، وال تظھر عند الفرد إال بعد أن تشبع حاجاتھ 

حین یتمكن الفرد من إشباع حاجات األمن، فانھ یسعى إلى تحقیق ولو جزئیا، وةالفیزیولوجی

الذات، وأن تحقیق األمن النفسي یتم بوسائل كثیرة، حسب طبیعة الفرد، ولكن أھم تلك 

الوسائل تتم عن طریق تجنب الفرد مصادر التھدید ولأللم القلق والبحث عن األمن 

).36-35.ص.، ص2003الخضري،(

:ظریات المفسرة لألمن النفسيتعلیق عام على الن* 
على ا ترى الباحثة أن النظریات الخاصة بتفسیر األمن النفسي قد ركزت كل واحدة منھ

فھو یرى بأن مقومات األمن " فروید " بعد معین، فنظریة التحلیل النفسي وعلى رأسھم



توتر النفسي ھدف یسعى الفرد لتحقیقھ من خالل مبدأ اللذة حیث یعمل الفرد على خفض ال

أرجعت شعور الفرد باألمن النفسي لعالقة الطفل " كارین ھورني " واستعادة تكاملھ، أما

بوالدیھ من اللحظات األولى في حیاتھ، وأن السلوك العصبي ینشأ اختالل الشعور باألمن 

" النفسي لدى الشخص الذي یلجأ إلى ذلك السلوك من أجل استعادة أمنھ المفقود أما عن

بر أن تحقیق األمن النفسي ھو أحد الھدفین الذي یسعى اإلنسان إلى تحقیقھ في اعت" سولفیان 

حیاتھ ویتم ذلك عن طریق ما یسمى بالعملیات الثقافیة، وأن األمن النفسي یھدد ھذه نتیجة 

لتعرض الفرد إلى أخطار سواء كانت حقیقیة أو وھمیة، وأن القلق الناشئ عن التھدید ھو 

ن النفسي من أجل تخفیض الحصر الفعلي، أما بالنسبة لوجھة أحد محركات تحقیق األم

فیتضح مما سبق أنھ اعتبر أن سعي الفرد لتحقیق األمن النفسي ناشئ " ألفرد أدلر " نظر

كما أنھ أشار إلى مدى تأثیر نوع التربیة التي یتلقاھا الفرد عن الشعور بالنقص والدونیة،

من النفسي یتوقف على قدرة الشخص على على شعوره باألمن النفسي، وأن تحقیق األ

:التكیف مع الذات والبیئة المحیطة

رأى " نفواطس" أما النظریة السلوكیة فقد فسرت األمن النفسي في ضوء عدة محطات

بأن األمن النفسي یرتبط بالمعززات واالشتراطات التي یواجھھا الفرد خالل تاریخ 

فأعتبر عدم " دوالرد میللر" تران الشرطي أما عنربطھ بمبدأ االق" بافلوف " حیاتھ،أما عن

الشعور باألمن النفسي عبارة عن استجابة لتوافقیة متعلمة لصراعات تنمو في مراحل مبكرة 

.وتعمم على مواقف مشابھة خالل اكتساب الفرد عادات مناسبة تساعده على ذلك

من النفسي إلى أما أصحاب النظریة المعرفیة فیرجعون الشعور أوعدم الشعور باأل

. التقییمات المعرفیة

أما نظریة التعلم االجتماعي فقد ركزت على أن األمن النفسي سلوك متعلم قائم على 

التعلم وفقد المالحظة، فالفرد یشعر باألمن النفسي إذا كان قد عایش أشخاص یشعرون 

م علیھ أصل ھذه باألمن النفسي كاآلباء باعتبارھم الجماعة المرجعیة ھذا المبدأ الذي تقو

.النظریة

بذل جھودا كثیرة " ماسلو " أما عن نظریة الحاجات اإلنسانیة فانھ یتضح مما سبق أن

في تحدیده لمفھوم شامل وواضح لألمن النفسي بإظھاره ألبعاده األساسیة والثانویة كذلك 



ا ترتیبھ لحاجات وفق الھرم والذي كان واضح حیث تعتبر ھذه الحاجات مندرجة وأكثرھ

. على الشعور ویحرك الفرد نحو الطریق المناسب إلشباعھاإلحاحا یسیطر

ومن خالل عرض ھذه النظریات نالحظ أن كل واحدة ارتكزت على بعد معین في 

عدم الشعور باألمن النفسي، إال أنھ وأیا كانت نقطة االنطالق في دراسة / تفسیر الشعور

من ضروریة للفرد سواء بالنسبة لصحتھ النفسیة األمن النفسي اتفق الجمیع على أن حاجة األ

.وفي عالقاتھ مع جمیع أفراد المجتمع

للحاجات اإلنسانیة عند تأملھا تبقى " ماسلو " وعلى ضوء ذلك ترى الباحثة إن نظریة

أن ھذه النظریة ركزت على الحیاة أقرب للواقعیة من غیرھا من النظریات األخرى، حیث

على تحقیق السلوك الظاھري فمتى أشبع الفرد الحاجات إذ تؤكد وما یحصل فیھا، 

" وھذا حسب التسلسل الھرميالخ، ...عدھا في الحاجة إلى األمن یكون بةالفیزیولوجی

".لماسلو 

:التصور اإلسالمي لألمن النفسي - 13
عدم / تعرضنا في العنصر السابق للنظریات الغربیة التي تناولت الشعور باألمن النفسي

النظریات ھذه مننظریةكل وھذا التفسیر لألمن النفسي من وجھة ،باألمن النفسيالشعور

محك معین في لىعاستندتنظریة ألن كل وھذا اشمولیاولیس تفسیراجزئیایعتبر تفسیر

ففي اعتقاد الباحثة أن ھناك اتجاه آخر یمتاز بالشمولیة أكثر خاصة لمن یدین بدین ،تفسیرھا

:راإلسالمي لألمن النفسي والذي سنتطرق إلیھ كاألتياإلسالم وھوالتصو

والیوم األخر،،یستند األمن النفسي في معناه و مضمونھ إلى الدین

إلى أمنھ موكل ھذه الثوابت التي یؤمن بھا اإلنسان المسل، والقدر،والقضاء،الحسابو

لفقھاء السنة النبویة الشریفة و بعض او یبدو واضحا بالرجوع إلى القرآن الكریم و،النفسي

.وعلماء الدین اإلسالمي



:األمن النفسي في القرآن الكریم -13-1
األمن في اآلیات ورد ذكر لألمن في القران الكریم في مواضیع متعددة فوردت لفظ

:الكریمة اآلتیة

ورة س(]وف نھم من خفلیعبدوا رب ھذا البیت الذي أطعمھم من جوع وآم[ :قال تعالى

.)4- 3:قریش اآلیة 

).125اآلیة : ورة البقرة س(]للناس وأمنا ثابةوإذا جعلنا البیت م[

).97:ورة آل عمران اآلیةس(]اومن دخلھ كان أمن[ 

ورة الفجر اآلیة س(]28ارجعي إلى ربك راضیة مرضیة 27أیتھا النفس المطمئنة ی[ 

:27 -28(.

إلى أن الشریعة اإلسالمیة حریصة على حمایة اإلنسان " حسن محمد الشرقاوي"یشیر

على الحقوق المشروعة في حرصھامن الخوف والفزع و كل ما یحد من حریتھ وإنسانیتھ 

فالمؤمن یسیر مطمئن القلب ساكن النفس مصداقا لقولھ تعالى ،األمن و السكینة والطمأنینة 

یة ورة الفتح اآلس(]وا إیمانا مع إیمانھم ھو الذي انزل السكینة في قلوب المؤمنین  لیزداد[ 

).243.ص، 1984الشرقاوي،) (04: 

على أن الشعور باألمن النفسي مصدره اإلیمان والذي یعد " فكري الجوھري"یؤكد و

و یقول انھ ،المعیار الوحید الثابت الذي ال یتغیر بتغییر الفرد أو بتغییر الزمان والمكان

أوھویتھ أو وطنھ أو لونھ ،مھما كانت جنسیتھ ،كل مؤمن بابأنیمكن الجزم 

نیا و اجتمعت مصائب الدامن ال یشعرإال باألمن واألمان،أو ثقافتھ أو عاداتھ أو تقالیده فھو 

و ستحطم المصائب على صخرة اإلیمان في حین لو فإنھا لن تعیده عن الشعور باألمن،

ه و ال یأس كفرا بحثا عن األمن في كل مكان فال یجدء فانھ اختبر غ

).37.ص، 2003الخضري،(لن یجده 

إحساسھ بالسكینة و بعده عن أسباب باألمن النفسي عند اإلنسان وفال یأتي الشعور

ولیس األمن النفسي فلم یفتن فیھ،العبد على دینھإذا آمنإال ، الخوف والقلق واالنزعاج

الضیق و دواعي التردد واالرتیاب والشك تصاحب بواعث القلق والخوف ولب الھین فبالط



الكریمة ولقد أوضح لنا القرآن الكریم في آیاتھ یولد و حتى یواریھ التراب،اإلنسان منذ أن

النفسيھذا اإلیمان من الشعور باألمنما یحدثھ أھمیة اإلیمان لإلنسان و

).29.ص،2007،السھلي(

األمان، فالناس یخافون من أشیاء كثیرة وأمور شتى ولكن المؤمن فاإلیمان ھو مصدر 

سد أبواب الخوف كلھا، فلم یعد یخاف إال هللا وحده، یخافھ أن یكون قد فرط في حقھ، أو 

اعتدى على خلقھ، أما الناس فال یخافھم،ألتھم ال یملكون لھ ضرا وال نفعا وال موتا وال حیاة 

.وال نشورا

ان الحق ھو السیر في طریق هللا للوصول إلى حب هللا والفوز بالقرب وعلى ذلك فن اإلیم

من هللا لكي تتحقق السعادة والسكینة والطمأنینة التي ینشدھا ویسعى بھا اإلنسان لینعم باألمن 

.النفسي 

فبإتباع طریق هللا ھو الطریق الوحید الذي ینیر القلب والوجدان والنفس والروح والعقل 

- 165. ص. ، ص2009الخراشي،(ة الوصول إلى نعمة األمن النفسي جمیعا ومن ثم

166.(

ولقد حقق القرآن الكریم األمن النفسي للفرد من خالل غرس قیم التوحید والتوكل واإلیمان 

بالقضاء والقدر خیره وشره، واإلیمان باألجل المحتوم والصبر على البالء وضرب لھ 

قق األمن النفسي للفرد من خالل تزویده بمحطات راحة األمثلة العلمیة لكل األمور التي تح

العتوم، (سنویة وشھریة ویومیة ھي العبادات الخالصة وتعلیق الرزق واألجل بیده سبحانھ 

).16ھـ، ص1418وعبد هللا،

:األمن النفسي في السنة النبویة -13-2
لرسول صلى هللا وذلك استنادا إلى حدیث ا،السنة النبویة بتحقیق األمن النفسياھتمت

،عنده قوت یومھفي جسده،معافى من أصبح أمنا في سریة، [ یقول فیھ علیھ وسلم الذي 

.أخرجھ الترمذي] لھ الدنیاتفكأنما تحیز

في الحدیث الشریف أشار الرسول صلى هللا علیھ و سلم إلى أن ھناك ثالثة أسباب ف

عة صحة الجسم          و الجمافيألمنھي الشعور بارئیسیة لشعور اإلنسان بالسعادة و

ألمن النفسي وبالصحة البدنیة وحصولھ ن شعور اإلنسان باأفالشك الحصول على القوت، 



أنھ یوجد في اعلى الحاجات الفطریة الفیزیولوجیة إنما ھي من مؤشرات الصحة النفسیة كم

السعادة والسكینة أن إشباع الحاجة إلى األمن النفسي یجعل اإلنسان یحیا حیاة ھادئة تظللھا

.وراحة البال خالیة من القلق والتمزق النفسي

إنماللھ(الدعاءھذافالنفساألمنعالمات وسلمعلھهللاصلىالرسولولقد أوجز 

.)يالطبرانرواه()ئكبرضاوتقنعئكبقضاوترضىئكبلقاؤمنتئنةمطمنفساأسألك 

ة الحیویة التي لھا تأثیرا فعال في حیاة وقد دعت السنة النبویة إلى إشباع ھذه الحاج

الفرد اإلنساني في مختلف مراحل نموه إلى أن تكون معاملة الناشئین مبنیة على التیسر 

.والسكینة والرحم

یسروا وال :[ قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم: عن أنس بن مالك رضي هللا عنھ قال

.رواه البخاري] تعسروا، سكتوا وال تنفروا 

لیس منا من [قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : وعن بن عباس رضي هللا عنھ قال 

، 2003الخضري،] (لم یرحم صغیرنا ویوقر كبیرنا یأمر بالمعروف وینھى عن المنكر

).39.ص

إلى أن السنة النبویة أشارت إلى أن إشباع الحاجة إلى " عبد الحمید الزنتاني"ویشیر

نسان یحیا حیاة ھانئة تظللھا السعادة والسكینة وراحة البال خالیة من األمن النفسي یجعل اإل

).211.، ص1993الزنتاني،(القلق والتوتر والتمزق النفسي 

: األمن النفسي عند الفقھاء-13-3
فإنھ یرى سعادة اإلنسان وأمنھ النفسي ال یتحققان إال بعبادة ومحبة هللا " ابن تیمیة " أما 

یصلح، وال یعلم،وال ینعم وال یسر، وال یتلذذ، وال یطیب، وال یمكن، وال فالقلب ال : فیقول

یطمئن إال بعبادة ربھ وحبھ واإلنابة إلیھ، وبذلك یحصل الفرح والسرور واللذة والنعمة 

.والسكون والطمأنینة

أن األمن النفسي مصدره هللا سبحانھ وتعالى وال یحصل علیھ العبد إال " ابن القیم"وذكر 

فالطمأنینة إلى هللا سبحانھ حقیقة ترد منھ سبحانھ على قلب عبده، : " هللا تعالى فقالبذكر 

. ، ص2008السھلي، (

).43-42. ص



إلى أن سكینة النفس وأمنھا وطمأنینتھا إلى أن سكینة " یوسف القرضاوي"وقد أشار 

النفس وأمنھ

، فالمؤمن دائم التوجھ إلى هللا تعالى في عبادتھ، وفي كل ما یقوم بھ من أعمال ابتغاء 

مرضاتھ سبحانھ وتعالى، ولذلك فھو یشعر أنھ دائما معھ وفي عونھ وھذا كفیل ببث الشعور 

).113.، ص1990ضاوي،القر(باألمن النفسي

:تعقیب * 
في ضوء ما سبق یتضح أن النظرة اإلسالمیة تختلف في تفسیرھا لألمن النفسي عن 

الفطریات النفسیة، فالتصور اإلسالمي لألمن النفسي باإلیمان في الدرجة األولى من خالل 

ریط، بینما االلتزام باألوامر والنواھي الشرعیة، ومن ثم اإلشباع المادي دون إفراط أو تف

.تعتمد النظریات النفسیة في تفسیرھا لألمن النفسي على مدى تلبیة الفرد للحاجات المادیة

بینما تناول اإلسالم األمن النفسي من جمیع الزوایا بصورة شاملة ومنظمة وتقوم في 

تصورھا لألمن النفسي بأن مصدر أمن اإلنسان من رب العالمین مما یجعلھ ثابتا في 

.خطار والتھدیدمواجھة األ

كما استند اإلسالم في تفسیره لألمن النفسي إلى مفاھیم الحیاة األخرى والحساب 

وربط الشعور باألمن النفسي والعقاب وإرضاء هللا عز وجل واإلخالص لھ، واإلیمان بھ،

باإلیمان كما ربط بین إشباع الحاجات الفیزیولوجیة بالحاجة إلى األمن النفسي مصدقا لقولھ 

، وذلك بعكس )04:صورة قریش اآلیة] (الذین أطعمھم من جوع وآمنھم من خوف[ الىتع

النظریات النفسیة السابقة الذكر والتي لم تربط مفھوم األمن النفسي بالجوانب الروحیة 

واألخالقیة بل اقتصرت على الجوانب المادیة فقط، ومنھا من ركز على الجوانب 

إلى الشعور بالدونیة ومنھا من ركز على إشباع الحاجات البیولوجیة، ومنھا من عزا تفسیره 

.إلخ ، ولكن اإلسالم تعامل مع اإلنسان كمخلوق مكرم على جمیع الخالئق ...اإلنسانیة 

وفي آخر المطاف بالنسبة لھذا العنصر یبقى المؤكد والموثوق بھ أن الدین اإلسالمي 

حاجات األفراد واإلشباع الصحیح بأیسر وبمجرد االلتزام بجمیع تعالیمھ یكون كفیال بإشباع

.الطرق، واإلیمان بقضاء وقدر هللا سبحانھ وتعالى فیشعر باألمن النفسي



: قیاس األمن النفسي-14
یرى علماء النفس أن قیاس الشخصیة یجب أن یعتمد على االتجاه الذي یقوم على 

عتمد على االتجاه التجریب والقیاس بینما یرى البعض األخر أن قیاس الشخصیة ی

.اإلكلینیكي

: أما بالنسبة لقیاس األمن النفسي فإنھ یتم كالتالي

بوضع اختیار لقیاس الشعور باألمن النفسي، ) 1952(سنة " أبراھم ماسلو"ولد قام 

وكان ھذا االختیار حصیلة للبحث الحیادي والنظري واستھدفت قیاس الوعي الداخلي 

).34.، ص1999سعد،(لإلحساس باألمن

، وقد تبین لھ أن الشعور باألمن "ماسلو"وھو یطلق علیھ اختیار الطمأنینة االنفعالیة لـ 

النفسي شعور مركب یتضمن أبعاد أولیة والتي تم ذكرھا في العنصر الخاص بأبعاد األمن 

.النفسي من ھذا الفصل

ة ولقد مر اختبار بمراحل متعددة وطبق على عینات متنوعة في الوالیات المتحد

لسؤال إلى اختیار یتكون ) 394(األمریكیة، وتحول بعد التجریب من اختیار یتكون من 

سؤال مقسمة إلى ثالث ) 75(سؤال لیصل إلى صورتھ النھائیة والذي یتكون من ) 130(

).34، ص 1999علي سعد، (سؤال، ) 25(مجموعات كل واحد منھا 

ت السابقة التي تناولت بالبحث ومن خالل اإلطالع على مجموعة من األبحاث والدراسا

الشعور بالمن النفسي، وعدم الشعور باألمن النفسي، أن الباحثین استخدموا  بال استثناء 

للطمـأنینة االنفعالیة، وقد جاءت محاوالت الباحثین والدارسین في تقریب " ماسلو"اختبار

: المقاییس وترجمتھ إلى العربیة وإعادة تقنینھ ومن ھذه المحاوالت

حیث قنن المقیاس على البیئة " ألحمد عبد العزیز سالمة " المحاولة األولى وكانت * 

).1973(المصریة، وھذا سنة 

.بتقریب المقیاس عن أجلھ وتطبیقھ على طلبة الجامعات) 1999" (على سعد"قام * 

فقد قاما بتعریب المقیاس واستخراج دالالت) 1983" (عید دیراني"و" كمال دواني"أما * 

.الصدق والثبات لھ في البیئة األردنیة



.وإعداد بما یناسب مع البیئة المصریة) 1984" (عبد الرحمان بخیبة"كما قاما بترجمتھ * 

وحیث أن كثیر من العلماء والباحثین اعتبروا أن األمن النفسي من أكثر مؤشرات 

ن اعتبروھا أحد الصحة النفسیة أھمیة فمنھم من اعتبرھا مرادف للصحة النفسیة، وآخرو

من بطاریة مقیاس لقیاس الصحة " ماسلو"أھم عوامل الصحة النفسیة، فطبقوا اختبار 

).61- 59.ص.، ص2002عودة، . (النفسیة

ونظرا للتداخل القوي بین أبعاد الطمأنینة االنفعالیة والصحة النفسیة فإنھ من الممكن 

خالل نتائجھا على الطمأنینة اعتبار أن مقاییس الصحة النفسیة یمكن االستدالل من 

عبد العزیز "و" عبد المطلب القریطي: "االنفعالیة، ومثال ذلك مقیاس الصحة النفسیة لـ

: ، والذي یقیس الخصائص والصفات التالیة)1992" (الشخص

.الشعور بالكفاءة والثقة بالنفس-

.المقدرة على التفاعل االجتماعي-

.نفسالنضج االنفعالي والمقدرة على ضبط ال-

.المقدرة على توظیف الطاقات واإلمكانات في أعمال مشبعة-

.التحرر من األعراض العصابیة-

.البعد اإلنساني و القیمي-

).10- 9.ص. ، ص1992القریطي، والشخص،(تقبل الذات وأوجھ القصور العضویة -

ومن ذلك نالحظ بان جمیع األبعاد السابقة تمثل مؤشرات للشعور باألمن النفسي ومنھا

.التحرر من األعراض العصابیة والذي یعد بعد من أبعاد األمن النفس

ومن االستجابات التي تعكس الشعور باألمن النفسي بصورة ضمنیة استجابة الحاجات 

التي أوضحت أن اإلشباع النسبي لھذه ) 1996" (أنور الشرقاوي"النفسیة للشباب من إعداد 

:من خمسة حاجات وھياالستبیانون الحاجات یكون نتیجة لألمن النفسي، ویتك

الحاجة إلى إشباع النواحي االقتصادیة، ویقصد بھا رغبة الرفد في الحصول على -

.ضروریات الحیاة

.الحاجة إلى التفاعل واالحتكاك باآلخرین-

.الحاجة إلى االنجاز وتحقیق الذات-



.الحاجة إلى تحقیق المكانة االجتماعیة-

).11- 10.ص.، ص1996الشرقاوي،(ة والمعرفةالحاجة إلى الثقاف-

ویمكن االستدالل على الشعور باألمن النفسي لیس فقط عن طریق االختبارات 

والمقاییس الموضوعیة وإنما خالل االختبارات االسقاطیة أیضا، حیث أن اإلسقاط عملیة 

واتھ أعقلیة الشعوریة یقوم فیھا الفرد بلصق أو نسب بعض أفكاره أو مشاعره أو رغب

صفاتھ االنفعالیة إلى أشخاص أو أشیاء في البیئة المحیطة، ومن أھم االختبارات االسقاطیة 

اختبار تفھم ( كشف عن الدوافع واالنفعاالت والصراعات وخاصة النزعات المكبوتة

ویتكون من سلسلة من الصور الغامضة ،ویطلب من المفحوص أن ) TATالموضوع 

لة من الصور الغامضة،ویطلب من المفحوص أن یستجیب لھا یستجیب لھا ویتكون من سلس

أن القصص التي یستجیب بھا الفحوص على االختبار ھي ىبقصة بسردھا من وحیھا بمعن

.ص،1995الحفني،(إسقاطات من المشاعر والعواطف والحاجات والدوافع على الصور

).21-20.ص

ا للطمأنینة االنفعالیة إلى أن في دراستھ) 1993( " سامیة الحلفاوي" قد توصلت و

، كشف عن مدى شعور الفرد باالطمئنان حیث طبقت )TATاختبار تفھم الموضوع (

المقیاس على عدد من الطلبة الجامعیین وقامت بمقارنة نتائج اختبار تفھم الموضوع مع 

.للطمأنینة االنفعالیة حیث وجدت تقارب في النتائج" ماسلو " نتائج مقیاس

حیث كان " لمینوستا " ناك اختبارات مثل اختبار الشخصیة المتعدد األوجھكما أن ھ

عدة من المقاییس الموضوعة لقیاس ساألساس الذي استوحى منھ كثیر من العلماء مقایی

مثل مقاییس الثقة بالنفس،الرضا عن الذات، مفھوم سالتوافق والتكیف، أو بطاریة مقایی

نفعالي، قوة األنا وغیرھا، یمكن أن تعطي داللة على الذات، الصحة النفسیة،االتزان اال

الشعور باألمن النفسي، حیث تشكل مكوناتھا وأبعادھا مؤشرات الداللة على األمن 

.)62.، ص 2002عودة،(النفسي

والتي تسعى إلى " ماسلو" والمقاییس األخرى بخالف اختبارتلالختباراةأما بالنسب

الشعور باألمن النفسي، فان الباحثة من خالل اطالعھا عدم / قیاس الشعور باألمن النفسي



عدم الشعور باألمن النفسي وجدت أن / على بعض الدراسات التي تناولت موضوع الشعور

:الباحثین استخدموا في دراساتھم ومن أجل تحقیق أھدافھم االختبارات والمقاییس التالیة

).1987"(دي صالح الدین حم" مقیاس حاجات األمن النفسي من إعداد•

).1993("فھد عبد هللا الدلیم وآخرون" من إعداد) الطمأنینة النفسیة ( مقیاس األمن النفسي•

، )Kearns et al ')1996" كاترین كیرنز وآخرون " مقیاس األمن النفسي لألطفال إعداد•

".عماد محمد مخیمر " وقام بترجمتھ إلى العربیة 

).1997"(محمد عید "مقیاس فقدان األمن النفسي من إعداد•

).2004(مقیاس الشعور باألمن النفسي لدى األطفال إعداد السید محمد عبد الحمید•

).2006"(جمیل الطھراوي " مقیاس الشعور باألمن النفسي من إعداد•

، وھو المقیاس )2005" (زینب شقیر" من إعداد ) الطمأنینة االنفعالیة(مقیاس األمن النفسي •

.  ثة في الدراسة الحالیةالذي استخدمتھ الباح

:المشكالت المؤثرة على األمن النفسي –15
إن أھم مصادر المشكالت التي تؤثر على " عبد الرحمن سلیمان الطریري"یوضح 

األمن النفسي  تتمثل في األتي

:المشكالت االنفعالیة-1–15
.وسرعة التھورتوتروالكالثورة والغضب واالكتئاب والفتور

:المشكالت االقتصادیة-15-2
وذلك بان األفراد الغیر امنین نفاسھم األفراد الذین یعیشون مستوى اقتصادي اجتماعي 

منخفض ویعیشون في منطقة مزدحمة بالسكان وان ھؤالء یعیشون اضطرابات أسریة 

.والجسمیةةویعانون من ارتفاع معدل اإلصابة باألمراض النفسی

:المشكالت األسریة-3–15
یحدث عدم األمن النفسي نتیجة مشكالت أسریة تنتج عن أسباب متعددة داخل األسرة 

مثل المرض أو غیاب احد الوالدین عن األسرة والطالقة ،وكلھا مصادر للضغوط النفسیة 

.تتسبب في ظھور بعض االضطرابات النفسیة لدى األفراد



:الضغوط االجتماعیة-4–15
.باآلخرین وصعوبة تكوین صداقاتوالمتمثلة في سوء العالقة

:المشكالت الصحیة-5–15
المرتبطة بالصحة الجسدیة الفسیولوجیة كالصداع وارتفاع ضربات القلب والغثیان 

.والرعشة

:المشكالت الشخصیة-15-6
مستوى الطموح والتصلب  ضكالھروب والمقاومة وانخفاض تقدیر الذات وانخفا

.الخ...وجمود الرأي 

:المشكالت الوظیفیة-15-7
والمتعلقة بظروف وأعباء العمل مثل صعوبة التعامل مع الجمھور والزمالء وضعف 

).14.، ص2009الصعب،(التركیز ىالقدرة عل

: مھددات األمن النفسي- 16
إن ما یھدد األمن النفسي كل ما من شأنھ أن یؤدي ویكون نتیجة لحالة الشعور 

العزلة والوحدة، والشعور الدائم بالتھدید والخطر إضافة إلى إشاعة بالذنب وعدم المحبة و

: الخوف والفوضى ویمكن أن نحمل جملة من العوامل المھددة لألمن النفسي كاآلتي

: العوامل االقتصادیة-16-1
یعد الوضع  ضغطا یھدد حیاة األفراد بالخطر، إذ یشار إلى أن قلة الدخل الشھري 

دم االطمئنان في إشباع حاجاتھ المعیشیة الیومیة ورغباتھ الذاتیة، وھذه تخلق لدى األفراد ع

المشاعر من عدم الكفایة وإرضاء الحاجات المادیة تولد لھ نوعا من القلق واالضطراب 

.نتیجة عدم االطمئنان على إشباع حاجاتھ الشخصیة وحاجات أسرتھ

: التغیر في القیم-16-2
جیة أو الفلسفة العامة للمجتمع، فالقیم ما ھي إال انعكاس عن القیم تشیر إلى اإلیدیولو

لألسلوب الذي یفكر بھ األشخاص في ثقافة معینة، وكذلك تحدد القیم أشكال األسلوب غیر 

المرغوب، فإذا حدث تغیر في أشكال السلوك التي یتم اختیارھا إلشباع الحاجة إلى األمن، 



وك غیر المقبول اجتماعیا أو شخصیا، وإذا ما فإن الفرد یبني قیما تعمل على تبریر السل

حصل تغیر في القیم فغنھ قد یؤدي إلى تغیر اإلیدیولوجیة السیاسیة والدینیة واالقتصادیة 

واالجتماعیة ویحدث التغیر في القیم عندما یتعرض األفراد لمواقف الفشل واإلحباط 

ذلك یحدث التغیر في القیم والضغوط الشدیدة التي یقع فیھا األفراد تحت ظروف عصبیة وك

.لدى األفراد والجماعات نتیجة للتغییر االجتماعي السریع والعوامل السكانیة

: الحروب والنزاعات-16-3
إن وقوع الحروب والنزاعات یؤدي إلى إحداث تغیرات اقتصادیة واجتماعیة تؤدي إلى 

صادیة وظھور أنماط عمل مختلفة، تفكك العالقات االجتماعیة، وارتباك األوضاع االقت

تترتب علیھا نشوء حاجات جدیدة ألفراد المجتمع وظھور أنماط جدیدة من ردود األفعال 

الفرد بالخوف من المستقبل لعدم قدرتھ على روالسلوك، وھذه التغیرات تكون نتیجة لشعو

.بقائھالتنبؤیة، مما یجعل الفرد یغیر من قیمھ ومبادئھ في سبیل إزالة ما یھدد 

والتاریخ قدیما وحدیثا یشھد أن العدید من الحروب والنزاعات التي أحدثت تغیرات 

واسعة وكانت تشكل بحق خطرا دائما یھدد األفراد والمجتمعات ویشیع انتشار االنتھاكات 

.وبالتالي أصبحت مھددا لألمن النفسي

:العوامل الثقافیة والتنشئة االجتماعیة المضطربة-16-4
وامل المحیطة بالفرد في وسطھ االجتماعي كاضطراب العوامل الثقافیة وشیوع إن الع

أنماط غیر سویة من أسالیب التنشئة االجتماعیة سرعان ما تتحول مستقبال إلى تناقضات 

وصراعات تھدد الفرد في حالة مواجھتھ لھا أو االنتقال إلى بیئات أخرى مختلفة في أنماط 

شباع الحاجات وطرق إشباعھا، وھذا یتسق مع منظور بنائھا، فیحدث خلل في سلم إ

في أن الشعور باألمن تزداد مظاھر انخفاضھ في أوقات األزمات والحروب، " ماسلو"

.والكوارث الطبیعیة والفساد االجتماعي والمعانات االقتصادیة واضطراب القیم

إلى خلل في إن شیوع قیم وثقافة التطرف والعنف والتعصب والعدوان واإلرھاب تؤدي 

).174- 173.ص. ، ص2006حسن، وسالم، (األمن النفسي للفرد والمجتمع



: ضعف الوعي الدیني-16-5
یعد انخفاض مستوى الوعي الدیني من السبل التي تعوق وتھدد األمن النفسي للفرد 

والمجتمع أیضا، فقد أشارت العدید من الدراسات والبحوث إلى وجود عالقة موجبة بین 

).76. ، ص1998القیسي،(اإلیما

وعلى العموم یرتبط األمن النفسي بعدة عوامل، فقد یتعثر اإلنسان في إحساسھ باألمن 

النفسي لعدة أسباب تعمل مجتمعة أو بصورة منفردة منھا إخفاق الفرد في إشباع حاجاتھ، 

عدم تقدیر المجتمع، والقلق، وعدم القدرة على تحقیق الذات وعدم الثقة بالنفس والشعور ب

والغط النفسي، وتوقع الفشل وتھدید الذات، وعدم االستمتاع بالحیاة، وأسالیب التنشئة 

االجتماعیة الخاطئة واألسالیب غیر التربویة في التدریس، والتعامل غیر المناسب في 

).251.، ص2004عبد المجید،(األسرة أو المدرسة أو المجتمع

ھ سابقا ترى الباحثة بأن األمن النفسي ھو نتیجة لعوامل عدیدة من خالل ما تم عرض

منھا داخلیة مرتبطة بالفرد في حد ذاتھ كشخصیة وتكوینھا ونموھا وما یمكنھ من قدرات 

وسمات، وعوامل أخرى خارجیة كالتنشئة االجتماعیة ومدى قیام مؤسساتھا بدورھا على 

فرد بالعالم الخارجي وتلیھا المدرسة أتم وجھ وخاصة األسرة التي ھي أول احتكاك لل

الخ، ومن ثم حینما تضطرب كل ھذه العوامل نتیجة لتعرضھا لظروف ضاغطة ... والمسجد

.متنوعة فإن نظام األمن النفسي یخترق لدى األفراد

:اآلثار المترتبة عن عدم الشعور باألمن النفسي- 17
األفراد و فیما یلي سنتعرض یتضح لنا فیما سبق أھمیة الشعور باألمن النفسي لدى

إلى أن انعدام "  احمد عزت راجح"یشیر : لآلثار المترتبة عن عدم الشعور باألمن النفس

.الشعور باألمن النفسي یعد من أكثر العوامل و أكثرھا شیعا لإلصابة باالضطراب النفسي

إلى الجد و أن شعور اإلنسان باألمن و األمان یدفعھ" حمد عبد الخالقأ"كما اعتبر 

االجتھاد، و دون المن النفسي یشقى اإلنسان و یضطرب و یكون عرضة لالضطراب 

).85.، ص2001عبد الخالق،(النفسي و العقلي و عرضة لألمراض السیكوسوماتیة 



إلى أن انعدام الشعور باألمن النفسي قد یؤدي بان " محمود الزیادي" في حیت یرى 

سب عطف اآلخرین و ودھم أو قد یلجأ إلى الرضوخ من بصاح الفرد عدوانیا من اجل ك

النفسي یسعى بكل ألمناجل استعادة أمنھ المفقود، فقد نجد أن الموظف الذي یفتقد للشعور با

طریقة للحصول على رضا رئیسھ، و للطالب غیر اآلمن یسعى في الغالب إلى طلب 

یا تلح على زوجھا بشدة كي یقدم التشجیع و االستحسان من أستاذه، و الزوجة الغیر أمنة نفس

) .185.ص،1980الزیادي،(لھا البراھین على صدق حبھ لھا

كما یشیر بعض الباحثین إلى أن الحرمان من األمن النفسي  یختلف تأثیره على 

الصحة النفسیة من شخص إلى آخر، و من مرحلة عمریة إلى أخرى فإذا حدث حرمان في 

د یكون مؤقتا یزول بزوال أسبابھ و توفر األمن النفسي أیضا إذا المرحلة الرشد فان تأثیره ق

النفسي في مرحلة الطفولة المبكرة فانھ یعیق النمو النفسي و یؤثر األمنحدث الحرمان من 

سلبیا على الحالة النفسیة في جمیع مراحل الحیاة الن الحرمان من األمن النفسي  قد یعني 

و ھو ضعیف و ال یقوى على إشباعھا  فیشعر بقلق و تھدید خطیر إلشباع حاجات الطفل 

حرمان الذي ینمي فیھ سمات التوافق التي من أھمھا سمات القلق والعداوة والشعور 

كما أن فقدان الحاجة إلى األمن النفسي یؤدي إلى تولید صراع نفسي واضطراب .بالذنب

والتردد قبل اإلقدام سلوكي في مرحلة الطفولة، وقد یؤدي إلى إضعاف ثقة الطفل بنفسھ

على أي عمل أو المجاھرة بالرأي و قد یصل الحد إلى االنكماش واالنطواء على النفس، أو 

یعیش سلوك الطفل سلوكا عدوانیا نتیجة لشعوره بعدم المحبة من قبل األفراد والبیئة التي 

رى، مما یؤدي الشعور باألمن النفسي فقدان الحاجات النفسیة األخفیھا، كما قد یؤدي فقدان

ھ یصبح خطرا على نفسھ إلى االنحراف السلوكي للفرد إلى درجة ان

).29-28.ص. ، ص2003الخضري،(والمجتمع

في أعماق الطفل وتنمو تدریجیا كمن جذورھا تھي حاجة إن الحاجة إلى األمن النفسي 

ف ذلك من بل، وقد یختلمن الصعب التنبؤ بما ستسفر عنھ ھذه الحاجة من سلوك في المستقو

، فنجد شخصان یفتقران إلى المن النفسي، األول نراه ملتزم بمعاییر شخص إلى آخر

المجتمع بدقة و متمثل بجمیع قواعده من تجل الحصول على رضا الناس، في حین أن 



األخر قد تمرد و تزعم عصابة من المجرمین كمحاولة مرضیة من جانبھ للعدوان على ھذا 

.)185.، ص1980الزیادي،(اجھ لشعور باألمن النفسي الذي یحتالمجتمع الذي حرمھ من ا

النفسي سینعكس سلبا على إشباع الحاجات في األمنكما أن عدم تحقیق الحاجة إلى 

یفشلون في إشباع الحاجة إلى األمن النفسي ، ویؤكد ماسلو أن األفراد الذین المستویات العلیا

خصیاتھم إلى الخوف من اآلخرین، ھ شتتجل في تحقیق ذواتھم وسیفشلون بطیعة الحا

ختیار المھنة التي توفر محاولة السیطرة علیھم كاالقوة الجسدیة إلیذاء اآلخرین واستخدامو

االطمئنان بعیدا عن المخاطر التي ھي من األسالیب التي یسلكھا الفرد األمان واالستقرار و

.)21.، ص2009الدلبحي، (النفسياألمنإلشباع حاجة 

تاالضطراباعلى عدم الحساس باألمن النفسي العدید من المكالت النفسیة وتب یترو

والشك في اآلخر، و انعدام الثقة، السلوكیة والخوف والقلق والتوتر والحرص الزائد، و

السلبیة والتردد واالعتماد على اآلخرین نقص انتمائھ، والتبعیة والتقید وعدم الحریة و

التبعیة على اآلخرین، ولومھم واالنزواء والعزلة واألنانیة، والتھرب من المسؤولیة، وإلقاء

واالنتھازیة والعدوان، واإلحساس بالقھر والظلم والكبت والكذب والتبریر واالغتراب وعدم 

احترام المواعید والمواثیق أو العھود، واإلحساس بالیأس، وكراھیة الحیاة ومن فیھا، وقد 

.تحاریة واإلحساس باألسى والحزن واالستسالم والثقافةیقود فقدان األمن الى األفكار االن

فدرجة إحساس وشعور الفرد باألمن النفسي ذات عالقة ارتباطیھ بذاتھ وعالقاتھ 

وأسلوب حیاتھ ومدى إشباع حاجاتھ األساسیة أو االجتماعیة أو النفسیة، وحرمان الفرد من 

شتى جوانب حیاتھ النفسیة األمن النفسي یجعلھ فریسة للمخاوف مما ینعكس سلبا على

).251-250.ص. ، ص2004عبد المجید،. (واالجتماعیة

ویتضح مما سبق أن انعدام الشعور باألمن النفسي قد یكون سببا في حدوث العدید من 

االضطرابات النفسیة أو قیام الفرد بسلوكات غیر مقبولة اجتماعیة كاالسلوكات العدوانیة 

سببا في عدم شعوره باألمن النفسي كذلك قیامھ بأنماط سلوكیة اتجاه المصادر الني یعتبرھا

غیر سویة من اجل الحصول على أمنھ النفسي الذي إلیھ، أو االنطواء على النفس والعزلة و 

. االبتعاد عن مھددات أمنھ النفسي



وعلى العموم یختلف تأثیر انعدام األمن من شخص إلى أخر بحسب تكوینھ ونموه 

اكتسبھا طوال مشوار حیاتھ، كذلك یختلف من مرحلة عمریة إلى أخرى والقدرات التي

ومن جنس إلى آخر، بل ومن مجتمع إلى آخر على حسب المعتقدات والعادات والتقالید 

. والدین المعتنق

:أسالیب تحقیق األمن النفسي- 18
في ھناك العدید من الوسائل واألسالیب التي من خاللھا یتحقق األمن النفسي للفرد

مجتمعھ، فالبعض یتحقق األمن النفسي لھ من خالل عمل دائم یتقاضى فیھ أجر معقول یسد 

حاجاتھ النفسیة واألسریة، وأخر من خالل تأمین صحي والبعض من خالل بناء بیت، 

.وحریة التنقل والسفر، والتجارة

من واإلنسان مسؤول عن تحقیق األمن لنفسھ وفي المجتمع، وذلك عن طریق العدید 

األسالیب االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة، والتربویة، والنفسیة وكل اإلجراءات التي 

).84.ص،2003زھران،(تتخذھا أجھزة األمن 

ولتحقیق األمن النفسي یلجأ الفرد إلى ما یسمى عملیات األمن النفسي وھي أنشطة 

یر الذات والشعور یستخدمھا الجھاز النفسي لخفض أو التخلص من التوتر وتحقیق تقد

.باألمان ویجد الفرد أمنھ النفسي في انضمامھ إلى جماعة تشعره بھذا األمن

واألسرة السعیدة والمناخ األسري المناسب لنمو أفرادھا نموا سلیما وإشباع حاجاتھم 

وخاصة الحاجة إلى األمن یؤدي إلى تحقیق األمن النفسي، وأسرة العمل واالنتماء إلى نقابة 

ي، ویقابل ھذا االنتماء إلى الوطنشعور باألمن النفسیزید ال

)7Bates, J,1985, p.16(

ن جماعات الرفاق تدعم األمن النفسي ألفرادھا ویتضح ذلك في جماعات العمل أكما

في السلم والحرب واإلنتاج، حیث یعتمد األفراد بعضھم على بعض بشكل واضح، حتى 

قرار كما یرتبط تحقیقھ أیضا في واقع الجماعة یشعروا بدرجة أكبر من األمن واالست

التعلیمیة بسیادة وانتشار العادات السلوكیة الخاصة بالتحرر من الخوف وعدم التھدید من 

قبل األساتذة وكذلك بالشعور بالرضا عن المادة العلمیة واألساتذة واألجھزة الخاصة 

).31- 30.ص.ص،2005أقرع،(



:لى الفرد مایليولتحقیق األمن النفسي یتعین ع

إشباع الحاجات األولیة للفرد أساسا ھاما في تحقیق األمن الطمأنینة النفسیة وھذا - 1- 18

ما أكدت علیھ النظریات النفسیة والتصور اإلسالمي بحیث وضعتھا في المرتبة األولى من 

.حاجات اإلنسان التي ال حیاة بدونھا

ویعتمد علیھا قوم على أن یقدر الفرد قدراتھتقدیر الذات وتطویرھا وھو أسلوب ی- 2- 18

عند األزمات، ثم یقوم بتطویر الذات عن طریق العمل على إكسابھا مھارات وخبرات 

.جدیدة تعینھ على مواجھة الصعوبات التي تتجدد في الحیاة

االعتراف بالنقص وعدم الكمال حیث أن وعي الفرد بعدم بلوغھ الكمال یجعلھ - 3- 18

ة قدراتھ وضعفھا وبالتالي فانھ یقوم باستغالل المناسب دون القیام بإھدارھا من یفھم طبیع

غیر فائدة حتى لیخسرھا عندما یكون في أمس الحاجة إلیھا، ومن ھنا فانھ یسعى إلى سد ما 

لدیھ من نقائص عن طریق التعاون مع اآلخرین، وھذا یشعره باألمن ألن ذلك یجعلھ یؤمن 

.ة األخطار وحده دون مساعدة اآلخرین والتعاون معھمبأنھ ال یستطیع مواجھ

معرفة حقیقة الواقع وھذا یقع على عاتق المجتمع ولھ الدور الكبیر في توفیره - 4- 18

وخاصة في الحیاة المعاصرة التي أصبح فیھا الفرد یعتمد على وسائل اإلعالم في معرفة 

لحروب حیث أن األفراد الذین الحقائق المختلفة، وتظھر أھمیة ھذا أسلوب في حالة ا

یعرفون حقیقة ما یجري حولھم تجعلھم أكثر صالبة في مواجھة أزمات الحروب على 

- 78.ص.، ص1995الصنیع، (عكس األفراد  المضللون الذین ال یعرفون ما یحدث حولھم

80.(

حد الثقة بالنفس والتي تعد من أھم ما یدعم شعور الفرد باألمن والعكس صحیح فأ- 4- 18

.أسباب فقدان الشعور باألمن النفسي واالضطرابات الشخصیة ھو فقدان الثقة بالنفس

للعمل على كسب رضا الناس وحبھم ومساندتھم االجتماعیة والعاطفیة بحیث یجد - 5- 18

من یرجع إلیھ عند الحاجة، كما أن للمجتمع دور في تقدیم الخدمات التي تضمن للفرد األمن 

في معاملة جمیع األفراد مھما كانت مراكزھم االجتماعیة ألن العدل عن طریق المساواة

).113.، ص1992راجح، (أساس األمن

كما أن األمن النفسي یبقى مسؤولیة جماعیة ومجتمعیة تتحقق- 6- 18



.بإزالة الخوف من اإلجرام واالنحراف، من خالل تطبیق مضامین األمن الشامل- 7- 18

الجمھور وضمان اطالعھ على الوضعیة األمنیة من واقع توعیة وتثقیف - 8- 18

.اإلحصائیات والجھود المبذولة 

خلق رادع ذاتي من خالل تنشئة المواطن وتعویده على االلتزام بأحكام التشریعات - 9- 18

النافذة وتوفیر عوامل التحصین الذاتي بجھد متكامل، بدءا من األسرة والمدرسة والمسجد 

).20.، ص2005اقرع،(معیة وغیرھا، والھیئات المجت

كذلك لإلیمان دور كبیر في تحقیق األمن النفسي، ودیننا الحنیف أشار إلى -10- 18

عدة    عوامل تساھم في تحقیق الشعور باألمن النفسي من أھمھا الرضا والقناعة واألمل، 

الرضا والقناعة فھذه جمیعھا یمكنھا بث األمن النفسي لدى من یتحلى بھا فكرا وسلوكا، ف

.تشعر المؤمن بأنھ قریب من هللا وفي رعایتھ فیطمئن إلى قدرة هللا تعالى ویعقل

القلب على هللا وتوكل علیھ، وإن شعور الفرد بالرضا من أول أسباب السكینة النفسیة التي 

.سر السعادةھي

ویبقى القرآن الكریم أثر عظیم في تحقیق األمن النفسي ولن یتحقق السعادة الحقیقیة 

لإلنسان إال في شعوره باألمن واألمان، ولن یحس باألمن إال بنور هللا الذي أنار سبحانھ بھ 

ال األرض كلھا، وأضاء بھ الوجود كلھ ویؤكد لنا القرآن الكریم بأنھ لن یتحقق لإلنسان إ

).32-31.ص. ، ص2007السھلي،. (الطمأنینة واألمان

عندلیب أحمد "و" عدنان الشیخ یوسف العتوم"وقد أكدت الدراسة إلى أجراھا كل من 

بھدف معرفة اثر سماع القرآن الكریم على مستوى المن النفسي لعینت ) ھـ1418" (عبد هللا

یم على مستوى األمن النفسي طالبة، على وجود أثر لسماع القرآن الكر) 130(تكونت من 

).13.ھـ، ص 1418العتوم، وعبد هللا،(لدى المجموعة التجریبیة ألفراد العینة 

. وھذا یدل على اثر القرآن الكریم في تحقیق الشعور باألمن النفسي لدى األفراد

وخالصة القول أن مستوى الشعور باألمن النفسي أیا كانت العوامل المؤثرة فیھ فإن تحقیقھ 

على فلسفة األفراد في الحیاة وعلى الدین الذي یتمسكون بھ وعلى سعتمد في األسای

شخصیة الفرد ككل متكامل، ومن ھنا تنشأ الفروق وتتباین أسالیب تحقیقھ من فرد ألخر، إال 



أنھ یبقى القرآن الكریم وسنة محمد صلى هللا علیھ وسلم ھما خیر مصدر ینتقي منھ اإلنسان 

.تمد منھ قوة إرادتھ، وھما الطریقة األفضل إلى الصحة النفسیةأمنھ النفسي ویس

:حاجة المراھق إلى األمن النفسي-19
یعد الشعور باألمن النفسي من المطالب األساسیة لجمیع األشخاص في كل فئات المجتمع 

یمكن فھم حاجات الفرد بمعزل عن شعوره باألمن النفسي ، باختالف خصائصھم حیث ال

یر من ھذه المطالب األخرى تأخذ أھمیتھا وتبرز عند تحقیق المطلب األساسي فالكث

).2155.، ص2010السمیري،(لألشخاص والمتمثل في األمن النفسي

وإذا كان األمر ھكذا بالنسبة لكل مرحلة من مراحل النمو اإلنساني فإن الوضع یختلف 

تیجة لكل المتغیرات والتطورات بعض الشيء بالنسبة لمرحلة المراھقة بصفھ خاصة وذلك ن

النمائیة الھائلة، وكذلك التعقیدات المختلفة التي قد ترتبط بھذه المرحلة الحساسة والحرجة 

،الدلیم(سواء من الناحیة الفسیولوجیة أو االجتماعیة أو االنفعالیة 

).03.، ص2004و شفیق،

ي من أھم الحاجات الوجدانیة ویرى كل من عبود وعبد العال أن الحاجة إلى األمن النفس

المراھق مالتي یسعى المراھق إلى إشباعھا، فالرغبة في األمن رغبة أكیدة ، وال یتقد

بسھولة في أي میدان إال إذا اطمأن وشعر باألمن النفسي في شئونھ الحیویة وفقدانھ لألمن 

.النفسي یترتب علیھ القلق والخوف وعدم االستقرار
) eref.uqu.edu.sa/files/Thesis/ind5991.pdfمن 2009دیسمبر،14ترجاعھا في تاریخ  ، تم اس2006المھندس،(

االجتماعیةألمن النفسي ھو من أھم الحوافز التي یحتاجھا المراھق لتكون مشاركاتھ فا

الشعور باألمان یضمن للفرد : ویقول جان بیاجیھ،صافیة ومواكبتھ للحاضر واقعیة، موفقة

المؤدیة االنفعالیةرة عالیة على التكّیف المثالي، ویتیح لھ إمكانیة التحكم بالمیول التمتع بقد

التسّیب السلوكي، فالراحة النفسیة تمّد المراھق بالطاقة الرافدة التي تمكنھ من تقبل إلى

وھي أیضاً تمّثل قوة موجبة ،، ومن تحّمل صدمات الحیاة وشدائدھااالجتماعیةالمسؤولیة 

.استقرار وجداني وسلوك إیجابيإلىد دافعة تقو

)http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=0ar&id=4567من2011جوان،20تم استرجاعها في تاریخ ).ت.د(فخري، (

http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp


ع حاجة األمن النفسي لدى المراھقین، وبناء على كل ماسبق یتضح جلیا مدى أھمیة إشبا

فالمراھق ، خاصة وأن مرحلة المراھقة من الفترات الھامة والجد حساسة في حیاة الفرد

یعیش فترة حرجة وھي فترة انتقالیة مؤقتة یحكمھا تغیرات سریعة، فھي غیر مستقرة، وھذا 

Colton(من النفسي یؤثر على المراھق من حیث استقرار النفس واألالحرج في ھذه الفترة

et al, 1991, P191.(

فالمراھق یتسأل عما یعتري جسده من تغیرات ، وما یطرأ على مشاعره وانفعاالتھ ومن 

تبدل واضح، وما یواجھ من مواقف اجتماعیة جدیدة علیھ، ونتیجة لذلك قد یدرك المراھق 

ن تبث األمن في كیانھ الخوف والشعور بعدم األمن، فعلى البیئة التربویة المحیطة بھ أ

وتشبع حاجاتھ إلى األمن، وأن تعمل على توعیتھ بنفسھ بصورة عفویة واضحة 

).45.، ص1415النغیمشیي،(

االنتقالیة إلى االعتماد على النفس،

تمده بالسند الروحي والتوجیھي،

.، ص1977(

). 114-113.ص

وترى الباحثة أن المراھقین في أمس الحاجة إلى إشباع الحاجة إلى األمن النفسي وھذا 

نظرا لما یعیشونھ من تبادالت وتحوالت عقلیة وانفعالیة واجتماعیة خاصة بعد النتائج التي 

تحصلت علیھا من خالل دراسة قامت بھا والتي تھدف إلى الكشف عن مستوى الشعور 

نفسي لدى المراھقین، ومدى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى الشعور باألمن ال

ومن أجل تحقیق ذلك تم تطبیق مقیاس األمن باألمن النفسي بین الذكور واإلناث منھم

طالباٌ وطالبٌة في السنة الثانیة ) 186(على عینة قصدیة مكونة من " زینب شقیر"النفسي لـ 

یط لزھر، وثانویة ھواري بومدین في والیة تبسة، وأسفرت ثانوي في كل من ثانویة شر

:النتائج على

. وجود مستوى منخفض من األمن النفسي لدى المراھقین –



وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى األمن النفسي لدى المراھقین  ُتعزى لمتغیر -

.)250.، ص2011ابریعم،(الجنس لصالح الذكور

من خالل اإلحساس بالحمایة للمراھقین الشعور باألمن النفسي إالیتسنىعلى كل ال و

وتوفیر كل والشعور بالود والمحبة اتجاه اآلخرین والشعور باالھتمام والتقدیر من قبلھم

، لذا ال بد من إسھام البیئة التربویة ببث األمن النفسي في كیان المراھق النفسي العوامل

العلم والمعرفة، والمنھج اإلسالمي یركز على إشباع حتى یتمكن من إشباع حاجاتھ من 

حاجاتھ من العلم والمعرفة وعلى إشباع حاجاتھ من األمن النفسي لدى المراھق، ونبذ 

: المخاوف التي تلم بالمراھق وتعیق تحقیق األمن النفسي لدیھ، وأھم ھذه المخاوف

.التخوف من تحمل المسؤولیة والنجاح فیھا-

.تحوالت الجسدیة والشكلیةالتخوف من ال-

.التخوف والتردد حول األھداف الكلیة البعیدة للحیاة-

.التخوف في مواقف الحوار والمواقف االجتماعیة-

).50-47. ص. ، ص1415،النغیمشیي.( التخوف من الحاالت العاطفیة واالنفعالیة-

امة عالقة مع الوالدین ویحتاج المراھق إلى االطمئنان على أسرتھ، وأمنھ العائلي، وإق

).405.، ص1997عقل،(یشبع من خاللھا حاجتھ لألمن 

لذلك فمرحلة المراھقة بالذات تتطلب من الوالدین وعیا ومسئولیة أعظم في سبیل تحقیق 

حمدي علي "األمن النفسي وزیادة تحریر المراھق من الخوف والحمایة الزائدة فحسب 

: إتباع مایلي یجب على الوالدین خالل " الفرماوي

یجب أن تمھد األم ألبنتھا دخوال سلیما في مرحلة البلوغ، وذلك باالقتراب النفسي منھا –أ 

متحدثة معھا على التغیرات الجسمیة والفزیولوجیة القادمة على أنھا تغیرات طبیعیة، فال 

یجب تحدث للبنت صدمات نفسیة نتیجة ھذه التغیرات عندما ال تكون على وعي بھا، وكذلك

.على األب القیام بنفس دور األم ھذا ولكن مع الصبي وإن اختلفت المعلومات 

یكون الصبي أو الصبیة في مرحلة المراھقة ذا نزعة استقاللیة أشد ، ولدیھ حاجة –2

.أقوى إلى تأكید ذاتھ، من ھنا یحتاج اآلباء لمزید من الكیاسة والفطنة في التعامل معھ



حلة المراھقة أن یسلكوا مع أوالدھم سلوكات تشعرھم بأھمیتھم في على اآلباء في مر–3

حیاتھم ، وعلى النحو الذي یشعر فیھ كل ابن أو ابنة بأن لھ أو لھا دورا یقوم 

).57- 56. ص. ، ص2008الفرماوي،(بھ

:العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النفسي- 20
لنفسي عند األفراد، ذلك أن أسالیب التنشئة األسرة من أھم مصادر األمن اتعد 

االجتماعیة والعالقات األسریة القائمة على االحترام المتبادل وأسالیب التعامل السویة لھا 

دور كبیر في شعور األبناء باألمن النفسي، فتحقیق الشعور باألمن النفسي من أھم الوظائف 

حاجة " ماسلو"ألمن النفسي تعتبر عند التي تقع على عاتق األسرة، ذلك ألن الحاجة إلى ا

أساسیة البد من إشباعھا لیستطیع الفرد أن ینمو نمواً نفسیاً سلیماً فتوافق الفرد في مراحل 

نموه المختلفة یتوقف على باألمن النفسي في طفولتھ ، فإذا تربى الفرد في جو أسري آمن 

عیة ویرى في الناس الحب والخیر مشبع فإنھ یمیل إلى تعمیم ھذا الشعور على بیئتھ االجتما

فیتعاون معھم ویتسم بالتفاؤل والرضا مما یجعلھ یحظى بتقدیر وتقبل اآلخرین فینعكس ذلك 

).31.، ص2009الشھري،(على ذاتھ

أن الشعور باألمن النفسي ھو حجر الزاویة >>Erikson<<" اریكسون " لقد ذكرو

حاجات الطفل األساسیة من طعام ودفء في الشخصیة السویة، وینشأ األمن من إشباع 

وغیرھا من أشكال الرعایة الوالدیة التي تخلق لدى الطفل إحساسا باألمن والثقة المطلقة في 

ذاتھ، بینما الرفض والرعایة غیر المالئمة یجعالن الطفل یشعر بعدم األمن النفسي وعدم 

).121.، ص 2007بدر،(الثقة والتوجس تجاه العالم واآلخرین

أن الشعور باألمن النفسي ینتج عن قدرة >>Maccoby<<"الینور ماكوبي" رىوت

اآلباء على إعطاء أبنائھم التقبل والحب واالھتمام بمیولھم ومشكالتھم ووضع ضوابط 

وحدود معقولة وواضحة ومتسقة لھم، وإعطائھم حریة التعبیر عن الرأي واالستماع 

، 2003أحمد ،(ي منع بعض القرارات األسریة لوجھات نظرھم،والسماح لھم بالمشاركة ف

).614.ص



أن العالقة اآلمنة التي یسودھا  الدفء والحب >>Rutter<<" مایكل راتز" ویعتبر

بین الطفل ووالدیھ تمثل عامال واقیا للفرد یؤدي إلى شعوره بالكفایة والثقة والقدرة على 

دم األمن النفسي ناتج عن تعرض كذلك أن الشعور بع" راتز " المواجھة والتحدي، ویرى

الطفل لإلساءة النفسیة واالنفعالیة من رفضھ وتھدید بسحب الحب ومقارنتھ بأقرانھ وتجاھلھ 

.مما یؤدي إلى شعوره بعدم األمن والتقلیل من حریتھ وتلقائیتھ في استكشاف العالم

بدني إلى أن التواجد ال) قاعدة أمن(في كتابھ >>Bowlley<<" بولیي " ویشیر

والنفسي أو االنفعالي للوالدین والمتمثل في إشباع حاجات الطفل األساسیة وإشعاره بالحب 

واالھتمام والرعایة والحمایة، وفرض ضوابط معقولة علیھ، یجعل الطفل یكون رابطة تعلق 

أمنھ، ویتكون لدیھ الشعور بالثقة في ذاتھ وفي كفاءة الرعایة الوالدیة خاصة األمومیة

).615.، ص2003مخیمر،(

أن الشعور باألمن النفسي یعكس شعور الفرد بأن " حامد عبد السالم زھران " ویرى 

البیئة االجتماعیة بیئة صدیقة ویشعر الفرد بأن اآلخرین یحترمونھ ویتقبلونھ داخل الجماعة، 

أن االجتماعیة المباشرة في األسرة بمیل إلى والفرد الذي یشعر باألمن واإلشباع في بیئتھ

.یعمم ھذا الشعور ویرى البیئة االجتماعیة مشبعة لحاجاتھ

أن تكوین الشعور باألمن النفسي في الفرد یحتاج إلى " عبد الرحمن العیسوي"ویضیف

العنایة ومنذ الطفولة المبكرة، فنحسن معاملة الطفل ونشعره بالثقة في نفسھ وأال نعمد إلى 

ربھ ضربا مبرحا أو مقارنتھ بأقرانھ ممن ھم صده أو زجره أو حرمانھ أو القسوة علیھ وض

عدم معاملتھ بالتساوي مع بقیة أشقائھ وشقیقاتھ وإشباع حاجاتھ المادیة أكثر تفوقا منھ، أو

).123-122.ص. ، ص2007بدر،(والنفسیة واالجتماعیة لألسرة دور كبیر فیھا

ن النفسي إلى أن ولقد أشارت العدید من الدراسات التي أجریت على شعور الفرد باألم

من أھم العوامل التي تؤدي إلى تحقیقھا ھي التنشئة االجتماعیة والرعایة الوالدیة في إحدى 

المؤسسات البالغة األھمیة، وھي األسرة ذلك أن الطفل یتلقى أولى مشاعر األمن من خالل 

.التفاعل بین أفراد األسرة والسیما األبوین

ونة، وعدم التذبذب في المعاملة، وتقبل األبناء من قبل فالمعاملة الوالدیة العطوفة والحن

األبوین بال تفریق بینھم یساھم في ترسیخ شعور الطفل بالثبات واالتساق مما ینعكس على 



شعوره باألمن النفسي، كما أن المعاملة الوالدیة القاسیة أو المدللة واإلھمال، والتذبذب في 

ي للطفل فیكثر الشعور بالیأس والغضب على نفسھ المعاملة ینعكس سلبا على البناء النفس

عبد السالم عبد " و" أحمد عبد العزیز سالمة " ویعیش الفرد وھو یشعر بأنھ وحید ولقد أكد

على أن الطفل الذي یعیش بین والدین كثیري الخالف لدیھ مستو مرتفع من " الغفار 

.التوتر،القلق، وعدم الشعور باألمن النفسي

الضبط والتھذیب القائمة على درجة من الشدة والقسوة تؤدي إلى انعدام كما أن عملیة 

). 15.، ص2004الصایم،والشافعي، (االستقرار واألمن النفسي

یحتاجھ األطفال من الناحیة النفسیة ھو الشعور أن أول ما" يقكمال الدسو" ویرى

راد ومرغوب فیھم باألمن النفسي، بمعنى أنھم یحتاجون إلى الشعور بأنھم محبوبون كأف

زاز حیث تظھر ھذه الحاجة متكررة في نشأتھا وأن خیر لذاتھم، وأنھم موضوع حب واعت

).22-21.ص. ، ص2003الخضري،(من یقوم على إشباعھا خیر قیام الوالدان 

على أن لخبرات الطفولة دورا ھاما في نمو الشعور باألمن لدى " علي سعد"ویؤكد 

ار إلیھ فریق من العلماء ومن البحوث التي أكدت أثر خبرات الفرد، وذلك استنادا لما أش

الطفولة على تنمیة مشاعر األمن النفسي، حیث اتضح أن الذین لم یحصلوا على عطف 

أسري كاف كانوا أقل أمنا وأقل ثقة بالنفس وأكثر قلقا، وأقل توافقا مع أولئك الذین یحصلون 

أن أسالیب التنشئة االجتماعیة، على" محمود عطا حسین"على عطف أسري كما أكد 

والعالقات األسریة القائمة على االحترام المتبادل، وأسالیب التعامل القائمة على تفھم الطفل 

وتقبلھ وإشعاره أنھ مرغوب فیھ وأسالیب الرعایة المتزنة دون إھمال أو نقص نقد شروطا 

).31.، ص1999سعد،(أساسیة لألمن النفسي 

عدید من الدراسات التي عثرت علیھا الباحثة من خالل اطالعھا وعلى العموم أكدت ال

/ على وجود عالقة سواء كانت طردیة أو عكسیة بین أسالیب المعاملة الوالدیة بین الشعور

.عدم الشعور باألمن النفسي ولقد تم اإلشارة إلیھا في العنصر الخاص من الدراسات السابقة

ب المعاملة الوالدیة والشعور باألمن النفسي لدى وسنختم الحدیث عن العالقة بین أسالی

األبناء ببعض التوجھات التربویة في سیاق المعاملة الوالدیة والتي تعزز مستوى األمن 

:النفسي لدى األبناء كالتالي 



بین توفیر جو أسري یسود فیھ االحترام المتبادل بین األبوین واالحترام المتبادل –1

.األبناء

أسري یسود فیھ االحترام المتبادل بین األبوین واالحترام المتبادل بین توفیر جو–2

.األبناء 

عدم تفضیل اآلباء ألحد األبناء، فالعدل في التعامل سواء كان مادیا أو نفسیا یعطي –3

.االبن أو االبنة األمن النفسي 

احتقان نفسي عدم تفضیل اآلباء للذكر من األبناء على األنثى،ألن ذلك یؤدي إلى–4

.ینمو عبر السنین، ویؤدي بالولد إلى سوء تكیف مع المرأة مستقبالً 

عدم عقاب اآلباء لألبناء أمام زمالئھم أو أصدقائھم حتى ال ینمو الشعور بالدونیة –5

).55.، ص2008الفرماوي،(لدى األبناء ذلك الذي یؤدي إلى عدم السواء

: خالصة
لمفھوم األمن النفسي یتضح بأنھ من الحاجات لھامة على ضوء ماسبق عرضھ بالنسبة

لبناء شخصیة الفرد، وأن الشعور بھ من أھم شروط الصحة النفسیة، وھو ینشأ نتیجة لتفاعل 

اإلنسان مع البیئة المحیطة بھ من خالل الخبرات التي یمر بھا خالل مسار حیاتھ، ویعتبر 

ص إلى آخر فما یحققھ لشخص قد ال الشعور باألمن النفسي مسألة نسبیة تختلف من شخ

یحققھ آلخر، كما یختلف تأثیر الحرمان من األمن النفسي على الصحة النفسیة من شخص 

.إلى آخر ومن مرحلة عمریة إلى أخرى

ومن المالحظ أن جمیع الدارسین لمفھوم األمن النفسي اتفقوا على أنھ مفھوم متعدد 

أحیانا وبشكل غیر مباشرا أحیانا أخرى مع األبعاد، وأن مكوناتھ تتداخل بشكل مباشر

.مفاھیم عدة كالتوافق والصحة النفسیة 

كما أن الشعور باألمن النفسي یتشكل بفعل عوامل التنشئة االجتماعیة والخبرات 

وأسالیب المعاملة الوالدیة، ھذه األخیرة التي أكدت نتائج العدید من الدراسات وجود عالقة 

. لشعور باألمن النفسي لدى األفراد ارتباطیة بینھا وبین ا



الجانب التطبيقي
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.نتائج الدراسة االستطالعیة–5

: الدراسة األساسیة –ثانیا
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.  مجتمع الدراسة–2
.عینة الدراسة–3
.أدوات الدراسة–4
.اجراءات تطبیق الدراسة األساسیة–5
.راسةاإلحصائیة المستخدمة في الداألسالیب–6



: تمھید 

.وأخیر األسالیب

: الباحثة إجراءات الدراسة المیدانیة على النحو التالي 

: الدراسة االستطالعیة -أوال 
: أھداف الدراسة االستطالعیة –1

: أجریت الدراسة االستطالعیة بھدف تحقیق مایلي 

–أ

. والثبات

.بشكل عام خصائص مجتمع الدراسة األساسیة وتحدیدالتعرف–ب

: إجراءات الدراسة االستطالعیة -2
قا

،" " " شریط األزھر" ثانویة  

م 2009/م2008

.فیھا الدراسة األساسیة 

م حیث 2010/م2009

من ھذا الفصلسیتم توضیحھا في العناصر التالیة 



)

.األساسیةوالتي تخدم أغراض الدراسة) الثانیة ثانوي

: عینة الدراسة االستطالعیة –3
) 30(تتكون عینة الدراسة االستطالعیة من 

) 30.10()سنة19-17(تراوحت أعمارھم بین 

، تم اختیارھم)7.98(مقداره 

 "" ""

:عینة الدراسة أن تنطبق علیھا المعاییر التالیة 

.أن یكون الوالدان على قید الحیاة -1

.أن یكون الوالدان غیر منفصلین -2

.أن یكون الطالب یعیش في كنف والدیھ -3

.أال یكون األب متزوج بأكثر من واحدة -4

ھ العاملین بكل من الثانویتان التي تم ولقد تم اختیار العینة بمساعدة مستشاري التوجی

. اختیارھا 

: األدوات المستخدمة في الدراسة االستطالعیة –4
اللتان سوف تعتمدھم في الدراسة استخدمت الباحثة في الدراسة االستطالعیة األداتین

:األساسیة وھذا من أجل التأكد من خصائصھم السیكومتریة كالتالي 

المخصص للتعرف " أماني عبد المقصود " عاملة الوالدیة الذي أعدتھ مقیاس أسالیب الم-

.  على أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء 

المخصص لتحدید مستوى األمن النفسي " زینب شقیر " مقیاس األمن النفسي الذي أعدتھ -

. لدى المفحوص 



: نتائج الدراسة االستطالعیة –5
الدراسة، تم حساب درجات الطالب على المقیاسین ، كما یتضح في بعد تطبیق أدوات-

ولم تجد الباحثة أي صعوبة لدى الطالب والطالبات في فھم العبارات ) 01الملحق رقم (

. الخاصة بكل أداة من األدوات المطبقة علیھم 

صدق من أجل حساب )(spss 16.0تم استخدام نظام الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة -

وثبات أدوات الدراسة وھَذا بعد تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة، أما بخصوص نتائج 

التأكد من الخصائص السیكومتریة فإننا سنقوم بعرضھا في عنصر أدوات البحث من ھذا 

.الفصل 

.تم تحدید خصائص مجتمع الدراسة األساسیة -

: الدراسة األساسیة -ثانیا 
: منھج الدراسة –1

المنھج ھو الطریقة أو األسلوب الذي ینتھجھ الباحث في معالجة مشكلة البحث بقصد 

).63.، ص2005العایدى،( الوصول إلى حلول لھا 

، فإن طبیعة وموضوع واالجتماعیةونظرا لتعدد المناھج في إجراء البحوث في العلوم 

في إجراء الدراسة، حیث الدراسة والھدف منھ ھو الذي یحدد طبیعة المنھج المستخدم

اقتضت طبیعة ھذه الدراسة استخدام المنھج الوصفي االرتباطي، إذ تسعى الباحثة إلى تحدید 

إدراك األبناء لألسالیب المعاملة الوالدیة ومستوى بین ارتباطیةما إذا كانت ھناك عالقة 

. األمن النفسي لدى عینة من طالب المرحلة الثانویة 

الوصفي االرتباطي بأنھ البحث الذي یدرس العالقة بین المتغیرات أو یتنبأ وُیعرف المنھج

أبو (بحدوث متغیرات من متغیرات أخرى مستخدم في ذلك أسالیب إحصائیة متطورة

).239.، ص2006عالم،



:مجتمع الدراسة –2
المسجلین في یتمثل مجتمع الدراسة في طالب وطالبات السنة الثانیة من التعلیم الثانوي 

طالبة وطالب موزعین على خمس ) 940(، وقوامھم م2010/م2009العام الدراسي 

.ثانویات في مدینة تبسة 

ولقد تم اختیارھذه الثانویات من أصل عشرة ثانویات بمدینة تبسة نظراً لتباعدھا 

نة على الجغرافي والذي یسمح بتمثیل أوسع لمختلف أُسر المراھقین المتمدرسین في المدی

: اختالف مستویاتھم  كما ھو موضح في الجدول التالي 

یوضح توزیع طالب وطالبات السنة الثانیة ثانوي على الخمس ثانویات) :02(جدول رقم 

عدد اإلناثعدد الذكورالعدد االجمالي للطالباسم الثانویة
ثانویة الشیخ مطروح 

العید
26198163

ثانویة الشیخ العربي 
يالتبس

22879149

22057163ثانویة حردي محمد

1388454ثانویة سعدي الصدیق

934350ثانویة المیزاب

940361579العدد اإلجمالي

:عینة الدراسة –3
طالبا من طالب السنة الثانیة ثانوي، وتم إختیارھم ) 581(تكونت عینة الدراسة من 

نة القصدیة ولقد تم اختیار طالب السنة الثانیة ثانوي وبطریقة العیغیر عشوائيبأسلوب 

تجنبا لوجود االضطرابات االنفعالیة لدى طالب السنة األولى التي یمكن أن یسببھا االنتقال 

من مرحلة التعلیم األساسي إلى مرحلة التعلیم الثانوي، كذلك تفادیا للقلق والخوف 

ثانويباكلوریا لدى طالب المرحلة الثالثةوالضغوطات الذي ینتج عن االستعداد المتحان ال

: عینة الدراسة أن تنطبق علیھا الماعییر التالیة اختیاركما روعي في،



.أن یكون الوالدان على قید الحیاة -1

.أن یكون الوالدان غیر منفصلین -2

.أن یكون الطالب یعیش في كنف والدیھ -3

.حدة أال یكون األب متزوج بأكثر من وا-4

ولقد تم اختیار العینة بمساعدة مستشارین التوجیھ العاملین بكل من الثانویات المختارة 

ومع مدیر الدراسات في حالة عدم وجود مستشاري التوجیھ ، مع مراعاة المعاییر التي 

.حددتھا الباحثة والتي تخدم أھداف الدراسة الحالیة 

:صائص العینة خ•
:حسب متغیر الجنس -

متغیر الجنسالدراسة وفق عینة أفرادیوضح خصائص:)03(رقم جدول

النسب المئویةالعددالجنس

%17830.63ذكور

%40369.37إناث

%581100المجموع

فیما یتعلق بتوزیع عینة الدراسة وفقا لمتغیر الجنس أن  )03(من الجدول رقمیتضح

ھم من جنس اإلناث، %)69.37(ھم ذكور، وأن نسبة من أفراد العینة) %30.63(نسبة 

في ھذه الثانویات المتمدرساتوھذه النسبة متفاوتة ویعود ذلك إلى ارتفاع نسبة اإلناث

:حسب متغیر العمر-
.سنة19إلى 17تتراوح أعمار أفراد العینة من 



: والدي أفراد عینة الدراسة األساسیة حسب متغیر سن-
توزیع والدي أفراد عینة الدراسة وفقا للسنیوضح: )04(جدول رقم 

السن
األماألب

النسبةالعددالنسبةالعدد

]34-44[34459.21%47681.92%

]45-55[23740.79%10518.08%

%581100%581100المجموع

الدراسة قد تراوحت مابین أن فئات سن والدي أفراد عینة) 04(یتضح من الجدول رقم 

، في )%81.92(سنة والتي مثلت أكبر نسبة بالنسبة لسن األم حیث كانت النسبة ] 44- 34[

والتي ]55-45[بالنسبة لسن األب ، تلیھا الفئة العمریة ) %59.21(حین كانت النسبة 

سبة ، في حین كانت الن)%40.79(مثلت أكبر نسبة بالنسبة لسن األب حیث كانت النسبة 

. بالنسبة لسن األم ) 18.08%(

: لوالدي أفراد عینة الدراسةحسب متغیر المستوى التعلیمي -
یوضح توزیع والدي أفراد عینة الدراسة وفقا لمستواھم التعلیمي) :05(جدول رقم 

األماألبالمستوى التعلیمي
النسبةالعددالنسبةالعدد

30.46%177%16929.09أمي
17.04%99%7713.25ائيابتد

13.77%80%10618.24متوسط
22.72%13.77132%131ثانوي

%9316.00%9816.87جامعي أو أكثر
%581100%581100المجموع



أن نسبة األمیة متساویة تقریبا لدى األب واألم  حیث ) 05(یتضح من الجدول رقم 

وعلى العموم تشكل نسبة األمیة النسبة األكبر )30.46%(و) %29.09(بلغت النسبة 

بالنسبة للمستویات العلمیة األخرى ، أما المستوى االبتدائي فقد بلغ بالنسبة لألب 

لدى األم وعلى العموم ھي نسبة متفاوتة أي أن تعلیم ) 17.04%(تقابلھا نسبة ) 13.25%(

مستوى المتوسط قد مثل نسبة األمھات االبتدائي افضل من تعلیم األب، في حین نجد أن ال

بالنسبة لألب، أما نسبة األمھات التي وصلن إلى مستوى تعلیم المتوسط فقد ) 18.24%(

وھي نسب متفاوتة لصالح األب، ومثل مستوى التعلیم الثانوي نسبة ) 13.77%(مثلت نسبة 

)22.72%(و) 13.77%(متفاوتة بین األب واألم فقد بلغت النسبة 

كانت لدى األمھات، أما المستوى الجامعي فقد وصلت نسبة اآلباء الجامعیین والنسبة األكبر 

.وھي نسب متساویة تقریبا) %16.00(أما األمھات فمثلن نسبة ) 16.87%(

:لوالدي أفراد عینة الدراسة حسب متغیر الدخل الشھري-
توزیع والدي أفراد عینة الدراسة وفقا للدخل الشھري یوضح) :06(جدول رقم 

النسبة الوالدینقیمة الدخل الشھري

%18431.67دج10000أقل من 

%14024.09دج16000دج و11000بین 

%8113.94دج21000دج و17000بین  

%9215.83دج26000دج و22000بین 

%8414.58دج فأكثر27000من 

%581100المجموع

دخل الشھري الكاند العینة ھم الذین أن أعلى نسبة ألفرا) 06(یتضح من الجدول رقم 

، تلتھا نسبة الدخل الشھري )%31.67(حیث وصلت نسبتھم ) دج10000(للوالدین أقل من 

، أما )%24.09(حیث وصلت إلى ) دج16000دج و11000(للوالدین الذي یترواح مابین 

تھ فقد وصلت نسب) دج21000دج و17000(الدخل الشھري للوالدین الذي یترواح مابین 



دج 22000(، وبین وھي أقل نسبة للدخل الشھري لوالدي أفراد العینة)13.94%(

دج 27000(، أما الدخل الذي یترواح من )%15.83(فقد وصل إلى نسبة ) دج26000و

.)%14.58(فقد مثلت نسبتھ ) فأكثر

:أسر عینة الدراسةحسب متغیر عدد أفراد-
الدراسةعدد أفراد أسر عینةیوضح ) :07(جدول رقم 

النسبةالعددفئات عدد أفراد األسرة

%12221فرداً ] 1-5[

%43875.39فرداً ] 10–6[

%213.61فرداً فما فوق11

%581100المجموع

أن أعلى نسبة لعدد أفراد أسر عینة الدراسة ھي ) 07(یتضح من الجدول رقم 

فرداً ، بینما مثلت أقل نسبة بخصوص ] 5-1[وھي التي مثلت الفئة التي تضم ) 75.39%(

فردا فما فوق، 11والتي مثلت الفئة العددیة من ) %3.61(عدد أفراد أسر عینة الدراسة 

) .%21(فرداً ] 10–6[في حین  بلغت النسبة التي مثلت الفئة العددیة من 

:  حسب متغیر ترتیب أفراد عینة الدراسة بین اإلخوة -
یوضح ترتیب أفراد عینة الدراسة بین إخوانھم وأخواتھم ) : 08(جدول رقم 

النسبةالعددترتیب أفراد عینة الدراسة 

%15727.02األول

%31353.87المتوسط 

%11119.04األخیر 

%581100المجموع

أن أعلى نسبة لدى أفراد عینة الدراسة ھم الذین ترتیبھم ) 08(یتضح من الجدول رقم 

، تلیھا نسبة أفراد عینة الدراسة ) %53.87(بین إخوتھم حیث وصلت نسبتھم المتوسط



، في حین سجلت أقل نسبة )%27.02(الذین ترتیبھم األول بین إخوتھم حیث مثلت نسبة 

.) %19.04(أفراد العینة الذین ترتیبھم األخیر بین إخوتھم فوصلت نسبتھم 

:  أدوات الدراسة –4

: الدراسة الحالیة قامت الباحثة باستخدام المقاییس التالیة 

" ) ب() أ(•

" .أماني عبد المقصود

" . زینب شقیر" مقیاس األمن النفسي لـ •

: وفیما یلي عرض تفصیلي لكل منھما 

:مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة -4-1
وذلك لقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة كما " أماني عبد المقصود" أعدت ھذا المقیاس 

: یدركھا األبناء ویعبرون علیھا ویتكون المقیاس من خمس أسالیب للمعاملة الوالدیة ھي 

أسالیب –5الحمایة الزائدة ، –4التذبذب ، –3التحكم والسیطرة ، –2قة، التفر–1

.المعاملة الوالدیة السویة أو الصحیحة 

لألم وھي نفس عبارات ) ب(لألب والصورة ) أ(ویشتمل المقیاس على صورتین الصورة 

عبارة ) 60(ولكن تم صیاغة العبارات بصیغة التأنیث وكل صورة تتكون من ) أ(الصورة 

) 10(، كما أن كل صورة تتكون من خمس مقاییس فرعیة وكل مقیاس فرعي یتكون من 

) 02أنظر الملحق رقم(عبارة ) 20(عبارات ماعدا األسلوب الخامس الذي یتكون من 

:  والجدول التالي یوضح أرقام العبارات الخاصة بكل مقیاس فرعي 



لمقاییساة وأرقام العبارات التي تتضمنھا ھذه یوضح المقاییس الفرعی):09(رقم جدول

أسالیب المعاملة 
الوالدیة

أرقام العبارات

.54، 49، 44، 38، 32، 26، 21، 6،12،16التفرقة

.57، 52، 41، 37، 29، 24، 19، 15، 9، 3التحكم والسیطرة

.58، 56، 47، 43، 35، 31، 25، 20، 11، 5التذبذب

.59، 51، 40، 34، 28، 23، 18، 14، 8، 2الحمایة الزائدة

أسالیب المعاملة 
السویة

1 ،4 ،7 ،10 ،13 ،17 ،22 ،27 ،30 ،33 ،36 ،39 ،

42 ،45 ،46 ،4850 ،53 ،55 ،60.

:طریقة تصحیح المقیاس •
إذا كانت العبارة " نعم " بة تكون إما طریقة اإلجافبسیطةتعلیماتللمقیاسعضِ و

إذا كانت العبارة ال تنطبق على المفحوص ، وتعطى" ال " تنطبق على المفحوص أو 

درجة واحدة وبذلك تتراوح الدرجة على كل من " ال" درجتین وتعطى اإلجابة " نعم" 

ي الخامس ، أما بالنسبة للمقیاس الفرع) 20-1(المقاییس الفرعیة األربعة األولى من 

). 40- 20(فتتراوح درجات اإلجابة من 

: الخصائص السیكومتریة للمقیاس•
ولقد قامت معدة المقیاس بحساب صدقھ باستخدام كل من الصدق المنطقي والصدق 

واالتساق الداخلي فجاءت جمیع وكان نتیجتھا التعدیل في بعض عبارات المقیاس، الظاھري

لكن معدة المقیاس لم تشیر للقیمة  أما ثباتھ فقد ،)0.01(توى معامالت االرتباط دالة عند مس

تم حسابھ باستخدام طریقة إعادة اإلجراء فكان معامل االرتباط بین الدرجات بالنسبة 

بالنسبة للصورتین والجدول التالي ) 0.01(للمقاییس الفرعیة دال إحصائیا عند مستوى 

:یوضح ذلك 



الثبات بین درجات األفراد على المقاییس الفرعیة في یوضح معامالت ) :10(رقم جدول

اإلجراء األول والثاني

الخاصة باألم) ب(الصورة الخاصة باألب) أ(الصورة أسالیب المعاملة الوالدیة

0.830.86التفرقة

0.880.72التحكم والسیطرة

0.840.82التذبذب

0.710.74الحمایة الزائدة

0.800.69ویةأسالیب المعاملة الس

.) 10-7.ص.، صد تعبد المقصود، (

:الحالیةالدراسةفيللمقیاسالسیكومتریةالخصائص•
أما في الدراسة الحالیة للتأكد من مدى مالئمة المقیاس مع البیئة المحلیة ، قامت الباحثة 

ح أعمارھم طالبا من طالب السنة ثانیة ثانوي تتراو) 30(بتطبیقھ على عینة تتكون من 

، تم اختیارھم بأسلوب غیر عشوائي وبطریقة العینة القصدیة من )سنة19-17(مابین 

.تبسة -ثانویة شریط األزھر وثانویة ھواري بومدین بوالیة

:كالتاليالمقیاسوثباتصدقحسابتمقدو
: المقیاسصدق–أ

تم حساب صدق المقیاس عن طریق طریقة االتساق الداخلي،

" "

)Spss,16.0) (03 (

: الجدول التالي 



عیة والدرجة الكلیة یوضح معامالت االرتباط بین درجات المقاییس الفر) :11(جدول رقم 

) 30= ن(للمقیاس 

أسالیب المعاملة 
الوالدیة

الخاصة بمعاملة ) أ ( الصورة 
األب 

الخاصة بمعاملة ) ب( الصورة 
األم

معامل 
االرتباط

مستوى الداللةمعامل االرتباطمستوى الداللة

دال**0.611دال**0.672أسلوب التفرقة

أسلوب التحكم 
والسیطرة

دال**0.681دال**0.521

دال**0.703غیر دال0.303أسلوب التذبذب

أسلوب الحمایة 
الزائدة

دال**0.703دال*0.408

أسلوب المعاملة 
السویة

دال*0.446دال**0.498

) 0.01(تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى * * 

) 0.01(ند مستوى تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائیة ع* 

) 0.01(یتضح أن معظم معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند ) 11(رقم من الجدول 

فیما عدا أسلوب التذبذب بالنسبة لألب، مع مالحظة ارتفاع مستوى الداللة  مما ) 0.05(

. یشیر إلى وجود قدر كاف من الصدق 

: المقیاسثبات–ب
باستخدام معامل أسالیب المعاملة الوالدیةبحساب ثبات مقیاس لمعرفة ذلك قامت الباحثة 

أسالیب المعاملة الوالدیةحیث ُطبق مقیاس " Alpha Coefficient" ثبات ألفا لكرونباخ 

، و)spss16.0)) (04العینة السابقة الذكر، و

: الي إلى النتائج الموضحة في الجدول الت



یوضح معامالت الثبات ألفا كرونباخ ألسالیب المعاملة الوالدیة ) :  12(جدول رقم 

)30=ن(

الخاصة ) أ ( الصورة أسالیب المعاملة الوالدیة
بمعاملة األب

الخاصة ) ب( الصورة 
بمعاملة األم

معامل الثبات 
دالة عند 
مستوى 
الداللة 

)0.01(

معامل الثبات 
دالة عند 
مستوى
الداللة 

)0.01(

0.8800.883أسلوب التفرقة

0.7690.735أسلوب التحكم والسیطرة

0.7290.772أسلوب التذبذب

0.8020.748أسلوب الحمایة الزائدة

0.7780.927أسالیب الحمایة الزائدة

0.7900.924المقیاس ككل

ثبات دالة إحصائیا عند مستوى الداللة أن معامالت ال) 12(رقم یتضح من الجدول 

، ومرتفعة وھذا یدل على أن المقیاس یتمتع بدرجة عالیة من الثبات ، مما یزید من )0.01(

.مستویات الثقة في النتائج المترتبة عند تطبیق ھذا المقیاس 

: مقیاس األمن النفسي –-4-2

ھذا المقیاس إلى استخدامھ كأداة ، ویھدف إعداد " زینب شقیر" أعدت ھذا المقیاس 

موضوعیة مقننة إلى تشخیص األمن النفسي لدى العدید من الفئات المتنوعة سواء في مجال 

الصحة أو المرض، ودلك في جمیع المراحل العمریة للفرد ابتداء من مرحلة الطفولة 

إلجابة عبارة ، یقوم المفحوص با) 54(المتأخرة وحتى الشیخوخة، ویتكون المقیاس من 

، وغیر ")كثیراٌ (موافق ) " "كثیرا جداٌ (موافق بشدة " علیھا وذلك على مقیاس یتدرج من 

ٌ (موافق ).05أنظر الملحق رقم (،) " ال(، وغیر موافق بشدة ) "أحیانا



: تصحیح المقیاس طریقة •
)1،0، 3،2(حیث تمنحبدائلأربعةضوءفيالمقیاسعلىاإلجابةتتم

)1-19()0،1،2،3 (

) .162-0(، وبذلك تتراوح الدرجة الكلیة للمقیاس بین )54-20(وھذا عند العبارات من 

: الخصائص السیكومتریة للمقیاس•
ن الصدق ولقد قامت معدة المقیاس بتقنینھ وذلك بحساب صدقھ عن طریق حساب كل م

الظاھري حیث تم عرض المقیاس على مجموعة من المتخصصین في مجال الصحة 

النفسیة واإلرشاد النفسي، كذلك استخدام صدق المحك حیث تم تطبیق المقیاس الحالي 

) 100(ومقیاس الطمأنینة النفسیة من إعداد مستشفى الطائف بالسعودیة  على عینة قوامھا 

ة التربیة، فكان معامل ارتباط بین درجات المقیاسین مناصفة من طالب وطالبات كلی

، كذلك تم استخدام صدق المفردات حیث تم حساب ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلیة )0.80(

) .0.01(للمقیاس فجاءت جمیع معامالت االرتباط مرتفعة ودالة عند مستوى 

دة التطبیق ، حیث تم كما تم حساب ثبات المقیاس باستخدام عدة طرق منھا طریقة إعا

، وقد بلغ معامل االرتباط )80(تطبیقھ على عینة من الجنسین من طالب الجامعة عددھا 

ث استخدمت معادلة ی، أیضا تم تطبیق طریق ثبات االتساق ح) 0.75(بین التطبیقین 

طالبا )120(للتجزئة النصفیة بین البنود الزوجیة والفردیة لعینة مقدراھا" سبیرمان بروان"

وھو معامل ثبات مرتفع، كما ) 0.744(معامل الثبات بھذه الطریقة من الجنسین، ولقد بلغ

وتم حساب معامل االرتباط بین ) 54-28(،)27-1(تم تقسیم معامل االرتباط بین البنود من 

كذلك تم حساب ،)0.01(وھو معامل مرتفع ودال عند ) 0.74(المجموعتین من البنود وبلغ 

وھو معامل تبات مرتفع ) 0.913(ق طریقة ألفا كرونباخ والذي بلغ معامل الثبات وف

) .19-7.ص.، ص2005شقیر،(

، " زینب شقیر" أما في الدراسة الحالیة للتأكد من مدى مالئمة مقیاس األمن النفسي لـ 

قامت الباحة بتطبیقھ على نفس العینة السابقة التي طبقت علیھا مقیاس أسالیب المعاملة 

.لدیةالوا



: وقد تم حساب صدق وثبات المقیاس في الدراسة الحالیة كالتالي 

: صدق المقیاس –أ 
)

) %27(و) %27(،ح)

) 30(ن

30(النأ) 08(

x0.27 =08(،)08 ()08 (

" ت"

) Spss,16.0()06(خدام

: التاليالجدولفيمبینةھيكما

فيالعلیاوالمجموعةالدنیاالمجموعةبینالفرقلداللة" ت"قیمةیبین) : 13(جدول رقم 

األمن النفسيمقیاس

مقیاس
األمن 
النفسي

المتوسط نالمجموعات
الحسابي

االنحراف 
"ت " يالمعیار

مستوى 
الداللة

المجموعة 
الدنیا

871.2510.49

13.490.01

دال المجموعة 
العلیا

8127.125.19

) 0.01(" ت"أن)13(منیتضح

نیاأن

. یقیسھفیماصادقایعتبرفالمقیاس

: المقیاسثبات–ب

)Spss,16.0()07(،و



0.01)(و)0.921(

.یشیر إلى أن المقیاس یتمتع بقدر عالي من الثبات 

: إجراءات تطبیق الدراسة األساسیة -5
)

) ) أوب( 

:الخطوات التالیة 

–الحصول على طلب من جامعة محمد خیضر -

.سم العلوم االجتماعیة ق–في كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة 

--

).08أنظر الملحق رقم (2010/ت.ت.م/46الدراسة المیدانیة حسب رده  رقم 

--

قصدیة وھذا ن

)940(

: وطالبة في ھذه الثانویات، والمدارس الثانویة الخمسة ھي 

.التبسي ثانویة الشیخ العربي–2ثانویة الشیخ مطروح العید، -1

. ثانویة المیزاب –5ثانویة سعدي الصدیق، –4ثانویة حردي محمد، –3

-

: الباحثة والتي تخدم أھداف الدراسة والمتمثلة في مایلي 

.أن یكون الوالدان على قید الحیاة -أ

.أن یكون الوالدان غیر منفصلین - ب

.أن یكون الطالب یعیش في كنف والدیھ - جـ

.وج بأكثر من واحدة أال یكون األب متز-د



.كذلك تحدید الوقت المناسب لإلجابة على أدوات الدراسة 

قامت الباحثة بتطبیق أدوات على أفراد العینة بعدما حددتھا بشكل جماعي في مجموعات -

حسب األقسام الدراسیة، مع التأكید على الطالب والطالبات أن الھدف ھو ھدف علمي وأن 

لیس لھا أي غرض إال البحث العلمي ، وطلبت منھم الجدیة والدقة إجاباتھم على المقاییس

. في إجاباتھم وااللتزام بالتعلیمات مع توضیح أي استفسار بخصوصھا 

بعد االنتھاء من إجراءات تطبیق األدوات على عینة الدراسة قامت الباحثة تم استبعاد -

) 581(بات الواقعین ضمن العینة فبلغ عدد الطالب والطال،المقاییس غیر مكتملة االستجابة

ثم قامت الباحثة بحساب درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس أسالیب وطالبة، " طالبا

الملحق رقم(كما ھو موضح في الخاصة باألب واألم) أوب(المعاملة الوالدیة بصورتیھ 

موضح ، كذلك حساب درجات أفراد عینة الدراسة على مقیاس األمن النفسي كما ھو)09

).10الملحق رقم (في 

بعد ذلك قامت الباحثة بمعالجة الدرجات المتحصل علیھا إحصائیا عن طریق نظام الحزمة -

.ومن ثمة اختبار فرضیات الدراسة ) Spss,16.0( اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة 

: األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة -6
من أجل حساب صدق وثبات األدو

spss,16.0)(

: اإلحصائیة التالیة 

–أ
:اإلحصائیة التالیة 

تم استخدام ا•

،الحسابي لمتغیر العمرالخاص بعینة الدراسة االستطالعیة

.الدراسة االستطالعیة 

ل""م•

.طریقة االتساق الداخلي بصورتیھ الخاصة باألب والصورة الخاصة باألم وفق



وغیر متساویتین وغي متجانسة لداللة الفرق بین عینتین مستقلتین " ت " تم استخدام اختبار •

موعات الدنیا والمجموعات العلیا إلفراد عینة ، وھذا للتوصل للفروق بین درجات المج

.الدراسة االستطالعیة أثناء حساب الصدق التمییزي، للتأكد من صدق مقیاس األمن النفسي 

.م استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات المقیاسین المستخدمین في الدراسة ت•

ة تم استخدام العملیات اإلحصائیة من أجل اإلجابة على تساؤالت الدراسة الحالی–ب

: التالیة 

لإلجابة على التساؤل األول من تساؤالت الدراسة تم استخدام معامل االرتباط بیرسون •

لدراسة العالقة بین إدراك أفراد عینة الدراسة ألسالیب المعاملة الوالدیة ومستوى الشعور 

.باألمن النفسي 

لداللة الفرق بین عینتین مستقلتین " ت " ام اختبار لإلجابة على التساؤل الثاني تم استخد•

وھذا لحساب داللة الفروق بین المتوسطات إلیجاد الفروق . غیر متساویتین وغیرمتجانستین

بین األبناء في إدراك أسالیب المعاملة بین األم واألب

ین عینتین لداللة الفرق ب" ت " اختبار لإلجابة على التساؤل الثالث والرابع تم استخدام•

لمعرفة مدى اختالف إدراك األبناء ألسالیب مستقلتین غیر متساویتین وغیرمتجانستین

المعاملة الوالدیة، ومدى االختالف في مستوى الشعور باألمن النفسي باختالف متغیر 

.الجنس 

لإلجابة على التساؤل الخامس تم استخدام تحلیل التباین أحادي االتجاه لمعرفة مدى اختالف •

، الدخل سن الوالدین(التالیة األبناء في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة باختالف المتغیرات 

).الشھري للوالدین، عدد أفراد األسرة ، ترتیب األبناء



عرض ومناقشة النتائج: الفصل الخامس  

یدـمھـت
.عرض النتائج –أوال
.مناقشة وتفسیر النتائج –ثانیا
.استنتاج عام –ثالثا

.توصیات الدراسة–رابعا
. الدراسات المقترحة–خامسا
.خاتمة الدراسة–سادسا 



: تمھید

ر باألمن النفسي لدى العالقة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وبین مستوى الشعو

. خاتمة الدراسة، مع مجموعة من االقتراحات في ضوء ما تم التوصل إلیھ من نتائج 

:عرض النتائج –أوال 

.ھذه األخیرة

: عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى –1
:نص الفرضیة األولى 

شعورھم توجد عالقة ارتباطیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وبین مستوى " 

" .باألمن النفسي 

بین الدرجات التي " بیرسون"تباط وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام معامل االر

الصورة أ (تحصل علیھا أفراد عینة الدراسة على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیھ 

وبین الدرجات التي تحصلوا علیھا على مقیاس ) الخاصة باألب، والصورة ب الخاصة باألم

تحصلنا على ،)11أنظر الملحق رقم )(SPSS,16(األمن النفسي،وبعد المعالجة بنظام 

:النتائج الموضحة في الجدولین التالیین 



العالقة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب وبین مستوى شعورھم –أ 
:باألمن النفسي 

یوضح معامالت االرتباط بیرسون بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة :)14(جدول رقم 

شعورھم باألمن النفسيالوالدیة لألب وبین مستوى

أسالیب المعاملة الوالدیة 

الخاصة باألب) الصورة أ(

معامل االرتباط بیرسون لدى العینة 

581= الكلیة ن 

الداللة

دال**0.144-أسلوب التفرقة

دال**0.184-أسلوب التحكم والسیطرة

دال**0.171-أسلوب التذبذب

غیر دال0.051-أسلوب الحمایة الزائدة

دال**0.115لوب المعاملة السویةأس

).0.01(تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ** 

:مایلي ) 14(یتضح من الجدول رقم 

بین إدراك األبناء ألسالیب ) معامالت ارتباط عكسیة(وجود عالقة ارتباطیة سالبة -

ي كل من أسلوب التفرقة وأسلوب التحكم والسیطرة المعاملة الوالدیة لألب، والمتمثلة ف

وأسلوب التذبذب، وبین شعورھم باألمن النفسي، حیث بلغت قیم معامالت االرتباط 

ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب السابقة الذكر وبین مستوى الشعور باألمن " بیرسون"

میعھا معامالت على الترتیب وج)0.171-(،)0.184-(،)0.144- (النفسي لدى األبناء 

، وتعني ھذه النتیجة أنھ كلما )0.01(ارتباط سالبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

. استخدم األب أسالیب معاملة خاطئة كلما قل مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األبناء

عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسلوب الحمایة الزائدة في -

معاملة من قبل األب وبین مستوى شعورھم باألمن النفسي ، حیث بلغت قیمة معامل ال

).0.01(وھي قیمة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.051(االرتباط بیرسون 



بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة ) معامل ارتباط طردي(وجود عالقة ارتباطیة موجبة -

مستوى شعورھم باألمن النفسي، حیث بلغت قیمة معامل السویة من قبل األب وبین 

، وتعني ھذه )0.01(، وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة )0.115(االرتباط 

النتیجة أنھ كلما استخدم األب أسالیب معاملة سویة كلما زاد مستوى الشعور باألمن النفسي 

.لدى األبناء

لیب المعاملة الوالدیة لألم وبین مستوى شعورھم العالقة بین إدراك األبناء ألسا–ب 
:باألمن النفسي 

یوضح معامالت االرتباط بیرسون بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة : )15(جدول رقم 

الوالدیة لألم وبین مستوى شعورھم باألمن النفسي

أسالیب المعاملة الوالدیة 

الخاصة باألم) الصورة ب(

ن لدى العینة معامل االرتباط بیرسو

581= الكلیة ن 

الداللة

دال**0.163-أسلوب التفرقة

دال**0.176-أسلوب التحكم والسیطرة

دال**0.204-أسلوب التذبذب

دال**0.110-أسلوب الحمایة الزائدة

دال**0.121أسلوب المعاملة السویة

).0.01(لداللة تعني أن معامل االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى ا** 

:مایلي ) 15(یتضح من الجدول رقم 

بین إدراك األبناء ألسالیب ) معامالت ارتباط عكسیة(وجود عالقة ارتباطیة سالبة -

المعاملة الوالدیة لألم والمتمثلة في كل من أسلوب التفرقة وأسلوب التحكم والسیطرة 

ألمن النفسي، حیث بلغت قیم وأسلوب التذبذب، وأسلوب الحمایة الزائدة وبین شعورھم با

ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم السابقة الذكر وبین مستوى " بیرسون"معامالت االرتباط 

،)0.204- (،)0.176- (،)0.163- (الشعور باألمن النفسي لدى األبناء 



على الترتیب وجمیعھا معامالت ارتباط سالبة ودالة إحصائیا عند مستوى الداللة )0.110- (

، وتعني ھذه النتیجة أنھ كلما استخدمت األم أسالیب معاملة خاطئة كلما قل مستوى )0.01(

.الشعور باألمن النفسي لدى األبناء 

بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة ) معامل ارتباط طردي(وجود عالقة ارتباطیة موجبة -

یمة معامل االرتباط السویة من قبل األم وبین مستوى شعورھم باألمن النفسي، حیث بلغت ق

، وتعني ھذه النتیجة أنھ كلما )0.01(وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة) 0.121(

.استخدمت األم أسالیب معاملة سویة كلما زاد مستوى الشعور باألمن النفسي لدى األبناء

:عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة –2
:نص الفرضیة 

داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب توجد فروق ذات" 

".وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم 

لداللة الفروق بین متوسطات " ت"وللتحقق من صحة الفرضیة تم استخدام اختبار 

) أ(درجات أفراد عینة الدراسة من الجنسین على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة للصورة 

خاصة باألب، وبین متوسطات درجاتھم على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة للصورة ال

، )12أنظر الملحق رقم ) (SPSS,16(الخاصة باألم، وبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام ) ب(

:تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي 



وق بین إدراك األبناء ألسالیب لداللة الفر" ت"یوضح نتائج اختبار):16(جدول رقم 

المعاملة الوالدیة لألب وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم
أسالیب المعاملة 

الوالدیة

أحد 

الوالدین

المتوسط ن

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

مستوى "ت"قیمة 

الداللة

دال58112.8962.630116020.837األبأسلوب التفرقة

0.01عند 58116.3062.939ألما

أسلوب التحكم 

والسیطرة

غبر دالة 58116.3082.96811600.499األب

0.01عند  58116.2222.968األم

غیر دالة 58116.2873.02811600.707األبأسلوب التذبذب

0.01عند  58116.1672.775األم

أسلوب الحمایة 

الزائدة

دالة  عند 58115.5403.05411605.856األب

0.01 58114.4493.293األم

أسالیب 

المعاملة 

السویة

غیر دالة 58130.8436.91911600.127األب

0.01عند  58130.8956.915األم

لعینة أفراد الدراسة من الجنسین " ت"المتعلق بنتائج اختبار ) 16(یتضح من الجدول رقم 

:مایلي 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اآلباء واألمھات في أسلوب التفرقة في المعاملة -

وھي قیمة دالة إحصائیا ) 20.837(المحسوبة " ت"حسب إدراك األبناء حیث بلغت قیمة 

، مما یشیر بوضوح إلى وجود فروق بین اآلباء واألمھات في )0.01(عند مستوى الداللة 

سلوب للمعاملة وھذا من جھة نظر وإدراك األبناء وھذه الفروق ھي إتباع أسلوب التفرقة كأ

وانحراف ) 16.306(لصالح األمھات مقابل اآلباء، حیث بلغ المتوسط الحسابي لألمھات 

وانحراف ) 12.896(وھو أكبر من المتوسط الحسابي لألب والذي بلغ ) 2.939(معیاري 

اآلباء واألمھات في استخدام أسلوب ، مما یعني أن ھناك اختالف بین )2.630(معیاري 



التفرقة في المعاملة وھذا حسب إدراك األبناء ، أي أن األمھات یستخدمون أسلوب التفرقة 

.في معاملة األبناء مقارنة باآلباء

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اآلباء واألمھات في استخدام كل من أسالیب -

من وجھة نظر ) والسیطرة، التذبذب، أسالیب المعاملة السویةالتحكم (المعاملة المتمثلة في

على الترتیب، ) 0.127(،)0.707(،)0.499" (ت"وإدراك األبناء، حیث بلغت قیم 

، مما یعني أن األبناء یدركون )0.01(وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

. ھات بنفس الطریقة ھذه األسالیب المستخدمة سواء من طرف اآلباء أو األم

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین اآلباء واألمھات في أسلوب الحمایة الزائدة في -

وھي قیمة دالة ) 5.856(المحسوبة " ت"المعاملة حسب إدراك األبناء حیث بلغت قیمة 

، مما یشیر بوضوح إلى وجود فروق بین اآلباء )0.01(إحصائیا عند مستوى الداللة 

في إتباع أسلوب التفرقة كأسلوب للمعاملة وھذا من جھة نظر وإدراك األبناء واألمھات

وھذه الفروق ھي لصالح اآلباء مقابل األمھات، حیث بلغ المتوسط الحسابي لآلباء 

وھو أكبر من المتوسط الحسابي لألم والذي بلغ ) 3.054(وانحراف معیاري ) 15.540(

یعني أن ھناك اختالف بین اآلباء واألمھات ، مما)3.293(وانحراف معیاري ) 14.449(

في استخدام أسلوب الحمایة الزائدة في المعاملة وھذا حسب إدراك األبناء أي أن اآلباء 

.یستخدمون أسلوب الحمایة الزائدة في معاملة األبناء مقارنة باألمھات

:عرض النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة –3
:نص الفرضیة الثالثة 

تعزى إلى توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة" 

" الجنس 

لداللة الفروق بین متوسطات " ت"وللتحقق من صحة الفرضیة تم استخدام اختبار 

) أ(درجات أفراد عینة الدراسة من الجنسین على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیھ 

) SPSS,16(الخاصة باألم، وبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام ) ب(األب والصورة الخاصة ب

:تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدولین التالیین ) 13أنظر الملحق رقم (



في إدراك عینة الدراسةعرض النتائج المتعلقة بالفروق بین الذكور واإلناث من –أ 
:أسالیب المعاملة الوالدیة لألب

لداللة الفروق بین الذكور واإلناث من األبناء " ت"یوضح نتائج اختبار: )17(رقم جدول 

في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة لألب
أسالیب المعاملة 

لألبالوالدیة

المتوسط نالعینة

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

مستوى "ت"قیمة 

الداللة

غیر دالة17813.0052.6675790.663ذكورأسلوب التفرقة

0.01عند 40312.8482.615إناث

أسلوب التحكم 

والسیطرة

غبر دالة 17816.3482.9845790.217ذكور

0.01عند  40316.2902.964إناث

غیر دالة 17816.3143.0555790.144ذكور أسلوب التذبذب

0.01عند  40316.2753.020إناث 

وب الحمایة أسل

الزائدة

غیر دالة  17815.6063.0365790.347ذكور 

0.01عند  40315.5113.065إناث 

أسالیب 

المعاملة 

السویة

دالة عند 17829.5676.6485792.974ذكور 

0.01 40331.4066.969إناث 

بین الذكور واإلناث في وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) 17(یتضح من الجدول رقم 

إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة لألب في بعض األسالیب وعدم وجودھا في إدراك أسالیب 

:المعاملة األخرى كالتالي

-

" ت")(

)0.663( ،)0.217(،)0.144(،)0.347 (



)0.01 (

.ألسالیب المعاملة الوالدیة الغیر السویة لألب

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث من األبناء في إدراك أسالیب -

وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) 2.974" (ت"حیث بلغت قیمة المعاملة السویة لألب، 

، مما یشیر إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث في إدراك أسالیب المعاملة )0.01(الداللة 

السویة التي یتعامل بھا األب معھم أثناء تنشئتھم، وھذه الفروق ھي في صالح اإلناث مقابل 

وانحراف معیاري ) 31.406(لإلناث من األبناءحیث بلغ المتوسط الحسابيالذكور، 

) 29.567(والذي بلغ للذكور من األبناءوھو أكبر من المتوسط الحسابي ) 6.969(

الیب المعاملة السویة مع اإلناث أساألب یستخدم ، مما یعني أن )6.648(وانحراف معیاري 

.أثناء تربیتھم وتعاملھ معھم أكثر من الذكور 



رض النتائج المتعلقة بالفروق بین الذكور واإلناث من األبناء في إدراك أسالیب ع–ب
:م المعاملة الوالدیة لأل

لداللة الفروق بین الذكور واإلناث من عینة " ت"یوضح نتائج اختبار: )18(جدول رقم 

الدراسة في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة لألم
أسالیب المعاملة 

لألمالوالدیة

المتوسط نعینةال

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

مستوى "ت"قیمة 

الداللة

غیر دالة17816.3482.9615790.228ذكورأسلوب التفرقة

0.01عند 40316.2872.933إناث

أسلوب التحكم 

والسیطرة

غبر دالة 17816.2472.9415790.138ذكور

0.01عند  40316.2102.898إناث

غیر دالة 17816.1852.7935790.106ذكور أسلوب التذبذب

0.01عند  40316.1582.771إناث 

أسلوب الحمایة 

الزائدة

غیر دالة  17814.5613.3015790.547ذكور 

0.01عند  40314.3993.292إناث 

أسالیب 

المعاملة 

السویة

دالة عند 17829.5676.6485793.098ذكور 

0.01 40331.4816.957إناث

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث من ) 18(یتضح من الجدول رقم 

األبناء في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة لألم في بعض األسالیب وعدم وجودھا في إدراك 

:أسالیب المعاملة األخرى كالتالي

-

" ت"،)(

)0.228( ،)0.138(،)0.106(،)0.547 (



)0.01 (

.یة الغیر السویة لألماألبناء ألسالیب المعاملة الوالد

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلناث من األبناء في إدراك أسالیب -

وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى ) 3.098" (ت"المعاملة السویة لألم، حیث بلغت قیمة 

املة ، مما یشیر إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث في إدراك أسالیب المع)0.01(الداللة 

مقابلالسویة التي تتعامل بھا األم معھم أثناء تنشئتھم ، وھذه الفروق ھي لصالح اإلناث

معیاريوانحراف) 31.481(األبناءمنلإلناثالحسابيالمتوسطبلغحیثالذكور،

وانحراف) 29.567(بلغوالذياألبناءمنللذكورالحسابيالمتوسطمنأكبروھو) 6.957(

تربیتھمأثناءاإلناثمعالسویةالمعاملةأسالیبتستخدماألمأنیعنيمما،)6.648(معیاري

.الذكورمنأكثرمعھموتعاملھا

:الرابعةبالفرضیةالمتعلقةالنتائجعرض–4

:الرابعةالفرضیةنص

متغیرإلىتعزىالنفسيباألمنالشعورمستوىفيإحصائیةداللةذاتفروقتوجد" 

" .الجنس

أفرادمتوسطاتبینالفروقلداللة" ت"اختباراستخدامتمالفرضیةھذهصحةمنوللتحقق

بنظاماإلحصائیةالمعالجةوبعد،النفسياألمنمقیاسعلىالجنسینمنالدراسةعینة

)SPSS,16) (التاليالجدولفيالموضحةالنتائجعلىتحصلنا) 14رقمالملحقأنظر:



فياألبناءمنواإلناثالذكوربینالفروقلداللة" ت"اختبارنتائجیوضح: ) 19(رقمجدول

النفسياألمنمستوى

المتوسطنالعینةنوع
الحسابي

االنحراف
المعیاري

درجة
"ت" الحریة

مستوى
الداللة

178101.01132.583الذكور

5790.099

دالغیر
عند

0.01

403100.71233.772اإلناث

األبناءمنالجنسینبینالفروقإلیجاد" ت"باختبارالمتعلق) 19(رقمالجدولمنیتضح

غیرقیمةوھي) 0.099(تساويالمحسوبة" ت"قیمةأنالنفسي،باألمنالشعورمستوىفي

فيفروقوجودعدمإلىبوضوحیشیرمما،)0.01(الداللةمستوىعندإحصائیادالة

.الجنسمتغیرإلىیعزىاألبناءبینلنفسيااألمنمستوى

:لخامسةابالفرضیةالمتعلقةالنتائجعرض–5

:لخامسةاالفرضیةنص

توجد فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى إلى " 

ي لألسرة، عدد أفراد سن الوالدین،المستوى التعلیمي للوالدین،الدخل الشھر(المتغیرات التالیة

).األسرة، ترتیب األبناء

لتحدید الفروق في إدراك األبناء " ت"وللتحقق من صحة ھذه الفرضیة تم استخدام اختبار 

" ف"من الجنسین ألسالیب المعاملة الوالدیة حسب سن الوالدین، كما تم حساب قیمة 

إدراك األبناء من الجنسین ألسالیب باستخدام تحلیل التباین أحادي االتجاه لتحدید الفروق في 

المستوى التعلیمي للوالدین، الدخل (المعاملة الوالدیة والتي تعزى إلى المتغیرات التالیة 

، وبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام )الشھري لألسرة، عدد أفراد األسرة، ترتیب األبناء

)SPSS,16) ( تحصلنا على النتائج التالیة)15أنظر الملحق رقم ،:



عرض النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –1–5

:
 ừ–:

 ƥƙң ƟƳқǜ)20( : لداللة الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب " ت"یوضح نتائج اختبار

المعاملة الوالدیة لألب حسب سنھ
أسالیب المعاملة 

لألمالوالدیة

المتوسط نسن األب 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

مستوى "ت"قیمة 

الداللة

غیر دالة34412.9592.6865790.691)44-34(أسلوب التفرقة

0.01عند )45-55(23712.8052.548

أسلوب التحكم 

والسیطرة

غبر دالة 34416.3432.9465790.342)34-44(

0.01عند  )45-55(23716.2573.005

غیر دالة 34416.3083.0205790.198)44-34(أسلوب التذبذب

0.01عند  )45-55(23716.2573.047

أسلوب الحمایة 

الزائدة

غیر دالة  34415.6013.0295790.582)34-44(

0.01عند  )45-55(23715.4513.093

أسالیب 

المعاملة 

لسویةا

غیر دالة 34431.1396.9575791.244)34-44(

0.01عند  )45-55(23730.4136.856

):20(یتضح من الجدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب معاملة األب تعزى إلى -

على ) 1.244(،)0.582(، )0.198(، )0.342(،)0.691" (ت"سنھ، حیث بلغت قیم 

، مما یعني أن طبیعة )0.01(الترتیب وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

إدراك األبناء من الجنسین ألسالیب معاملة األب التي یتعامل بھا معھم ھي نفسھا وال تختلف 

.باختالف سن األب 



 ỹ–:

 ƥƙң ƟƳқǜ)21: ( لة الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب لدال" ت"یوضح نتائج اختبار

المعاملة الوالدیة لألم حسب سنھا
أسالیب المعاملة 

لألمالوالدیة

المتوسط نسن األم 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

مستوى "ت"قیمة 

الداللة

غیر دالة47616.3252.9145790.336)44-34(أسلوب التفرقة

0.01عند )45-55(10516.2193.063

أسلوب التحكم 

والسیطرة

غبر دالة 47616.2202.8935790.025)34-44(

0.01عند  )45-55(10516.2282.991

غیر دالة 47616.1632.7615790.057)44-34(أسلوب التذبذب

0.01عند  )45-55(10516.1812.854

أسلوب الحمایة 

الزائدة

غیر دالة  47614.3783.3115791.108)34-44(

0.01عند  )45-55(10514.7713.205

أسالیب 

المعاملة 

السویة

غیر دالة 47630.9976.9725790.763)34-44(

0.01عند  )45-55(10530.4286.660

اك األبناء عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدر) 21(یتضح من الجدول رقم 

، )0.025(،)0.336" (ت"ألسالیب معاملة األم تعزى إلى سنھا، حیث بلغت قیم 

على الترتیب وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى ) 0.763(،)1.108(،)0.057(

، مما یعني أن طبیعة إدراك األبناء من الجنسین ألسالیب معاملة األم التي )0.01(الداللة 

.ي نفسھا وال تختلف باختالف سن األمتتعامل بھا معھم ھ



عرض النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –2–5

ƩƹқƣỷƳƤƣ ƸƧƹƤƌǔƣỷ ƵƳǔҳƧƣỷ:
 ừ–ƥƹƤƌǔ ƵƳǔҳƧ ỹƽỷ:

 ƥƙң ƟƳқǜ)22: (ء في تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبنایوضح نتائج

.إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب حسب مستوى تعلیمھ 
أسالیب 
معاملة 

األب 

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط 
المربعات 

درجة 

الحریة 

قیمة 

"ف"

الداللة 

اإلحصا

ئیة 

مستوى 

الداللة 

أسلوب 
التفرقة 

دالة 125.5431.3844.6520.001بین المجموعات 

عند 

0.05

3886.256.74576داخل المجموعات

4011.80/580المجموع 

أسلوب
التحكم 

والسیطرة

غیر 7.191.7940.2030.937بین المجموعات

دالة 5102.658.85576داخل المجموعات

5109.85/580المجموع 

أسلوب 
التذبذب 

غیر4.231.0540.1150.977بین المجموعات

دالة  5316.769.23576داخل المجموعات 

5320.99/580المجموع 

أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

غیر 73.3018.3241.9780.096بین المجموعات

دالة  5336.999.26576داخل المجموعات

5410.29/580المجموع

أسالیب 
المعاملة 
السویة 

دالة 8884.57221.1444.7380.001بین المجموعات

عند 

0.05

26884.1746.67576داخل المجموعات 

27768.74/580المجموع 

:مایلي ) 22(یتضح من الجدول رقم 



عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب -

ومستوى تعلیمھ، إذ بلغت ) رة، التذبذب، الحمایة الزائدةالتحكم والسیط(والمتمثلة في أسالیب 

على الترتیب وجمیعھا قیم غیر دالة عند مستوى ) 1.978(،)0.115(،)0.203("ف"قیم 

، مما یعني أن طبیعة إدراك األبناء لھذه األسالیب التي یتبعھا األب أثناء )0.05(الداللة 

ي أن اآلباء على اختالف مستویات تعلیمھم معاملتھم ال تختلف باختالف مستواه التعلیمي أ

. یتعاملون بنفس األسالیب السابقة الذكر مع األبناء

-

)

) 0.001()4.652(" ف")

)4.738 ()0.001 (

)0.05(

التفرقة(

 (

)LSD (

:موضحة في الجدول التالي



بناء لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األ) LSD(یوضح نتائج اختبار ):23(جدول رقم 

ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب والمتمثلة في التفرقة وأسالیب المعاملة السویة تبعا لمتغیر 

مستوى تعلیمھ

أسالیب 

معاملة 

األب

المستوى 

التعلیمي

المتوسط 

الحسابي

المستوى التعلیمي

جامعي ثانويمتوسطابتدائيأمي

فأكثر

1.0330.6190.1540.228*-12.994أميأسلوب 

0.804*0.878*1.652*--11.961ابتدائي 

0.847*---13.613متوسط التفرقة 

0.074----12.839ثانوي 

-----12.765جامعي فأكثر

أسالیب 

المعاملة 

السویة 

1.8811.0850.747*3.923*-29.609أمي 

3.175*2.837*2.041*--33.532ابتدائي

0.7951.133---31.490متوسط  

0.337----30.694ثانوي

-----30.357جامعي فأكثر

) .0.05(تعني أن القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 

:مایلي ) 23(یتضح من الجدول رقم 

:بالنسبة ألسلوب التفرقة لمعاملة األب •

1–)0.05 (

)(

)12.994 (



) 11.961(ت 

. مع األبناء أسلوب التفرقة أكثر من األب المتعلم إلى المستوى االبتدائي

2-)0.05 (

)13.613 (

)11.961(

. تعاملھم مع األبناء أسلوب التفرقة أكثر من اآلباء المتعلمین للمستوى االبتدائي

3-)0.05 (

)12.839 (

)11.961(

.مع األبناء أسلوب التفرقة أكثر من اآلباء المتعلمین للمستوى االبتدائي

4-)0.05 (

)12.765 (

)11.961(

.تعاملھم مع األبناء أسلوب التفرقة أكثر من اآلباء المتعلمین للمستوى االبتدائي

5-)0.05 (



)13.613 (

)12.839(

. تعاملھم مع األبناء أسلوب التفرقة أكثر من اآلباء المتعلمین للمستوى الثانوي

6-)0.05 (

)13.613 (

)12.765(

. تعاملھم مع األبناء أسلوب التفرقة أكثر من اآلباء المتعلمین للمستوى الجامعي

).الجامعي فأكثر-الثانوي-االبتدائي-األمي(

:بالنسبة ألسالیب المعاملة السویة لألب•

1-)0.05 (

)33.532 (

)29.609(وال

.المتعلمین



2-)0.05 (

)31.490 (

)29.609(

.المتعلمین

3-)0.05 (

)33.532 (

)31.490(

.للمستوى المتوسط

4-)0.05 (

)33.532 (

)30.694(

.الثانوي



5-)0.05 (

)33.532 (

)30.357(

.الجامعي 

)-

).الجامعي فأكثر-الثانوي-المتوسط



ỹ–ƥƹƤƌǔ ƵƳǔҳƧƽỷƥ:

 ƥƙң ƟƳқǜ)24: (تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في ئجیوضح نتا

.إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم حسب مستوى تعلیمھا 
أسالیب 
معاملة 

ماأل

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط 
المربعات 

درجة 

الحریة 

قیمة 

"ف"

الداللة 

اإلحصائیة 
مستوى 

الداللة 

أسلوب 
التفرقة 

14.3653.5914بین المجموعات 

0.4140.799

غیر 

دالة 

عند 

0.05

4997.4668.676546داخل المجموعات

5011.466/850المجموع 

أسلوب
التحكم 

والسیطرة

12.7253.1814بین المجموعات

0.3740.827

غیر 

دالة 4895.6338.499576داخل المجموعات

4908.358/580المجموع 

أسلوب 
التذبذب 

10.1612.5404بین المجموعات

0.3280.859

غیر 

دالة  4458.4667.741576داخل المجموعات 

4468.806/580المجموع 

أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

50.50712.6274بین المجموعات

1.1650.325

غیر 

دالة  6241.24510.835576داخل المجموعات

6291.552/580المجموع

أسالیب 
المعاملة 
السویة 

1133.812283.4534بین المجموعات

6.1370.000

دالة 

عند 

0.05

26602.78346.185576داخل المجموعات 

27736.596/580المجموع 



:مایلي ) 24(یتضح من الجدول رقم 

-

(م

) 0.328(،)0.374(،)0.414("ف"ا) 

)1.165 ()0.05 (

.یتعاملن بنفس األسالیب السابقة الذكر مع األبناء

-

) 6.137(" ف"

)0.05(

)LSD (

:اتجاه ھذه الفروق والنتائج موضحة في الجدول التالي

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ) LSD(یوضح نتائج اختبار ):25(جدول رقم 
ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألم تبعا لمتغیر مستوى تعلیمھا

لیب أسا

معاملة األم

المستوى 

التعلیمي

المتوسط 

الحسابي

المستوى التعلیمي

جامعي ثانويمتوسطابتدائيأمي

فأكثر

أسالیب 

المعاملة 

السویة 

4.1891.3391.0351.333*-29.548أمي

2.855*3.154*2.849*--33.737ابتدائي 

0.3040.005---30.887متوسط 

0.298----30.583ثانوي 

-----30.881جامعي فأكثر

) .0.05(تعني أن القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 

:مایلي ) 25(یتضح من الجدول رقم 



1-)0.05 (

)33.737 (

)29.548(

.السویة أكثر من األمھات الغیر متعلمات

2-)0.05 (

)33.737 (

)30.887(

.المتوسط

4-)0.05 (

)33.737 (

ي 

)30.583(

.المتعلمات للمستوى الثانوي



5-)0.05 (

)33.737 (

)30.881(

.المتعلمات للمستوى الجامعي 

).الجامعي فأكثر-الثانوي-المتوسط-األمي(

Ǒƹқ عرض النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوال–3–5

 ǐңҳƾƣ ƷңƲһƣỷ Ɵҗқƣỷ:
 ừ–:



 ƥƙң ƟƳқǜ)26: (تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في یوضح نتائج

إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب حسب الدخل الشھري لألسرة
أسالیب 
معاملة 

األب 

مجموع تباینمصدر ال
المربعات

متوسط 
المربعات 

درجة 

الحریة 

الداللة "ف"قیمة 

اإلحصائیة 

مستوى 

الداللة 

أسلوب 
التفرقة 

77.90819.4774بین المجموعات 

2.8520.023

دالة عند 

0.05 3933.866.830576داخل المجموعات

4011.804/580المجموع 

أسلوب
التحكم 

ةوالسیطر

4.4181.1054بین المجموعات

0.1250.974

غیر دالة

5105.4348.864576داخل المجموعات

5109.852/580المجموع 

أسلوب 
التذبذب 

1.2900.3234بین المجموعات

0.0350.998

غیر دالة 

5319.7089.236576داخل المجموعات 

5320.998/580المجموع 

أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

170.26442.5664بین المجموعات

4.6790.001

دالة 

5240.0369.097576داخل المجموعات

5410.299/580المجموع

أسالیب 
المعاملة 
السویة 

1007.546251.8874بین المجموعات

5.4220.000

دالة عند 

0.05 26761.20146.460576داخل المجموعات 

27768.747/580المجموع 

:مایلي ) 26(یتضح من الجدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –1

یعزى إلى الدخل الشھري لألسرة، ) التحكم والسیطرة،التذبذب(لألب والمتمثلة في أسلوبي 

على ) 0.998) (0.974(وبمستوى داللة إحصائیة) 0.035(،)0.125("ف"إذ بلغت قیم 

فقیم الداللة اإلحصائیة ) 0.05(الترتیب وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

، مما یعني أن طبیعة إدراك األبناء لھذین )0.05(كلھا قیم أكبر من مستوى الداللة 

.ملتھ لھم ال تختلف باختالف الدخل الشھري لألسرةاألسلوبین الذي یتبعھم األب أثناء معا



وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب –2

) التفرقة،الحمایة الزائدة،أسالیب المعاملة السویة(والمتمثلة في كل من األسالیب التالیة 

) 5.422(،)4.679(،)2.52" (ف"یعزى إلى الدخل الشھري لألسرة، إذ بلغت قیم 

على الترتیب وجمیعھا قیم دالة ) 0.000(،)0.001(،)0.023(وبمستوى داللة إحصائیة

، ونظراٌ لوجود ھذه الفروق ذات الداللة اإلحصائیة فقد )0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة 

:لتاليلمعرفة اتجاه ھذه الفروق والنتائج موضحة في الجدول ا) LSD(تم تطبیق اختبار 

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة ) LSD(یوضح نتائج اختبار ):27(جدول رقم 
الوالدیة لألب والمتمثلة في التفرقة والحمایة الزائدة وأسالیب المعاملة السویة تبعا لمتغیر الدخل الشھري 

لألسرة
أسالیب 

معاملة األب
الدخل 

الشھري 
لألسرة

المتوسط 
الحسابي 

الدخل الشھري لألسرة 
12345

أسلوب 
التفرقة 

112.929-0.163*0.7680.4720.274
213.092--*0.9320.3090.438
312.160---*1.2410.494
413.400----0.747
512.654-----

أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

115.576-0.4380.7850.586*0.861
216.014--*1.2240.148*1.300
314.790---*1.3720.075
416.163----*1.448
514.714-----

أسالیب 
المعاملة 
السویة 

129.668-*3.3741.2200.2771.022
233.042--*2.153*3.0972.352
330.888---0.9430.198
429.945----0.744
530.690-----

).0.05(تعني أن القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 

: مالحظة 

:الدخل الشھري لألسرة حیث) 27(في الجدول رقم ) 1،2،3،4،5(األرقام 

).دج10000(یمثل الدخل أقل من ) 1(الرقم 

).دج16000-11000(یمثل الدخل أقل من الذي یتراوح بین ) 2(الرقم



).دج21000-17000(یمثل الدخل أقل من الذي یتراوح بین ) 3(الرقم

).دج26000-22000(یمثل الدخل أقل من الذي یتراوح بین ) 4(الرقم

).دج27000(یمثل الدخل أكثر من ) 5(الرقم

:مایلي) 27(ویتضح من الجدول رقم 

:بالنسبة ألسلوب التفرقة لمعاملة األب •

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ھناك فر–1

التفرقة الذي یتبعھ األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي ھو أقل من 

وھذه الفروق ) دج21000-17000(وبین الدخل الشھري الذي یتراوح بین ) دج10000(

حیث أن قیمة متوسط مجموعة ) دج1000(من ھو أقللصالح ذوي الدخل الشھري الذي

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط اآلباء ذوي الدخل الشھري ) 12.922(ھذا الدخل بلغت 

، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة )دج21000- 17000(الذي یتراوح بین 

ن اآلباء ذوي یستخدمون أسلوب التفرقة في تعاملھم أكثر م) دج10000(الذي ھو أقل من 

).دج21000- 17000(الشھري الذي یتراوح بین الدخل

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة - 2

التفرقة الذي یتبعھ األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي یتراوح 

) دج21000- 17000(الذي یتراوح بین وبین الدخل الشھري ) دج16000-11000(مابین

حیث )دج16000-11000(یتراوح مابینوھذه الفروق لصالح ذوي الدخل الشھري الذي

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط ) 13.092(أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

والتي بلغت ) دج21000-17000(اآلباء ذوي الدخل الشھري الذي یتراوح بین 

-11000(یتراوح مابینھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة، و)12.160(

الشھري یستخدمون أسلوب التفرقة في تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي الدخل) دج16000

).دج21000- 17000(الذي یتراوح بین 

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة - 3

رقة الذي یتبعھ األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي یتراوح التف



) دج21000- 17000(وبین الدخل الشھري الذي یتراوح بین ) دج26000-22000(مابین

حیث )دج26000-22000(یتراوح مابینوھذه الفروق لصالح ذوي الدخل الشھري الذي

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط ) 13.400(أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

والتي بلغت ) دج21000-17000(اآلباء ذوي الدخل الشھري الذي یتراوح بین 

-22000(یتراوح مابین، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة)12.160(

الشھري یستخدمون أسلوب التفرقة في تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي الدخل) دج26000

).دج21000- 17000(اوح بین الذي یتر

:لمعاملة األب الحمایة الزائدةبالنسبة ألسلوب •

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -1

الحمایة الزائدة الذي یتبعھ األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي ھو أقل 

وھذه الفروق ) دج27000(لدخل الشھري الذي ھو أكثر من وبین ا) دج10000(من 

حیث أن قیمة متوسط مجموعة ) دج1000(ھو أقل منلصالح ذوي الدخل الشھري الذي

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط اآلباء ذوي الدخل الشھري ) 15.576(ھذا الدخل بلغت 

اآلباء ذوي الدخل ، وھذا یؤكد أن )14.714(والتي بلغت ) دج27000(الذي ھو أكثر من

یستخدمون أسلوب الحمایة الزائدة في ) دج10000(الشھري لألسرة الذي ھو أقل من 

).دج27000(الشھري الذي ھو أكثر من تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي الدخل

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -2

لذي یتبعھ األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي یتراوح الحمایة الزائدة ا

) دج21000- 17000(وبین الدخل الشھري الذي یتراوح بین ) دج16000-11000(مابین

حیث ) دج16000-11000(یتراوح مابینوھذه الفروق لصالح ذوي الدخل الشھري الذي

ھي قیمة أكبر من قیمة متوسط و) 16.014(أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

والتي بلغت ) دج21000- 17000(اآلباء ذوي الدخل الشھري الذي یتراوح بین 

-11000(یتراوح مابین، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة)14.790(



یستخدمون أسلوب الحمایة الزائدة في تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي الدخل) دج16000

).دج21000- 17000(یتراوح بین الشھري الذي 

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -3

الحمایة الزائدة الذي یتبعھ األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي یتراوح 

وھذه ) جد27000(وبین الدخل الشھري الذي ھو أكثر من ) دج16000-11000(مابین

حیث أن قیمة )دج16000-11000(یتراوح مابینالفروق لصالح ذوي الدخل الشھري الذي

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط اآلباء ذوي ) 15.576(متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

،وھذا یؤكد أن اآلباء )14.714(والتي بلغت) دج27000(الذي ھو أكثر من الدخل الشھري

یستخدمون أسلوب الحمایة ) دج16000- 11000(یتراوح مابینسرةذوي الدخل الشھري لأل

).دج27000(الشھري الذي ھو أكثر من الزائدة في تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي الدخل

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -4

م تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي یتراوح الحمایة الزائدة الذي یتبعھ األب في تنشئتھ

) دج21000- 17000(وبین الدخل الشھري الذي یتراوح بین ) دج26000-22000(مابین

حیث )دج26000-22000(یتراوح مابینوھذه الفروق لصالح ذوي الدخل الشھري الذي

سط وھي قیمة أكبر من قیمة متو) 16.163(أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

والتي بلغت ) دج21000-17000(اآلباء ذوي الدخل الشھري الذي یتراوح ما بین 

-22000(یتراوح مابین، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة)14.790(

یستخدمون أسلوب الحمایة الزائدة في تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي الدخل) دج26000

).دج21000- 17000(الشھري الذي یتراوح بین 

في إدراك األبناء ألسلوب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -5

الحمایة الزائدة الذي یتبعھ األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي ھو أكثر 

وھذه ) دج26000- 22000(وبین الدخل الشھري الذي یتراوح مابین) دج27000(من 

حیث أن قیمة متوسط )دج27000(ھو أكثر من ذوي الدخل الشھري الذيالفروق لصالح 

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط اآلباء ذوي الدخل ) 16.163(مجموعة ھذا الدخل بلغت 



، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي )14.714(والتي بلغت ) دج27000(الشھري الذي ھو أكثر من

یستخدمون أسلوب الحمایة ) دج26000- 22000(الذي یتراوح مابینالدخل الشھري لألسرة

).دج27000(الشھري الذي ھو أكثر من الزائدة في تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي الدخل

:بالنسبة ألسالیب المعاملة السویة لألب•
في إدراك األبناء ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -1

بعھا األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة ألسالیب المعاملة السویة الذي یت

- 11000(وبین الدخل الشھري الذي یترواح بین ) دج10000(الذي ھو أقل من 

- 11000(یترواح بین وھذه الفروق لصالح ذوي الدخل الشھري الذي) دج16000

وھي قیمة أكبر ) 33.042(حیث أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت ) دج16000

والتي بلغت ) دج10000(ن قیمة متوسط اآلباء ذوي الدخل الشھري الذي ھو أقل منم

، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح ما ببن )29.668(

یستخدمون أسالیب المعاملة السویة في تعاملھم أكثر من اآلباء ذوي ) دج16000- 11000(

).دج10000(الشھري الذي ھو أقل من الدخل

في إدراك األبناء ألسالیب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -2

المعاملة السویة الذي یتبعھا األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي 

- 11000(وبین الدخل الشھري الذي یترواح بین ) دج21000- 17000(یترواح مابین 

- 11000(یترواح بین وق لصالح ذوي الدخل الشھري الذيوھذه الفر) دج16000

وھي قیمة أكبر ) 33.042(حیث أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت ) دج16000

) دج21000-17000(من قیمة متوسط اآلباء ذوي الدخل الشھري الذي یترواح مابین 

ة الذي یترواح ما ، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسر)30.888(والتي بلغت 

یستخدمون أسالیب المعاملة السویة في تعاملھم أكثر من اآلباء ) دج16000-11000(ببن 

).دج21000-17000(الشھري الذي یترواح مابین ذوي الدخل

في إدراك األبناء ألسالیب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -3

ا األب في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي المعاملة السویة الذي یتبعھ



- 11000(وبین الدخل الشھري الذي یترواح بین ) دج26000- 22000(یترواح مابین 

- 11000(یترواح بین وھذه الفروق لصالح ذوي الدخل الشھري الذي) دج16000

أكبر وھي قیمة ) 33.042(حیث أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت ) دج16000

) دج26000-22000(من قیمة متوسط اآلباء ذوي الدخل الشھري الذي یترواح مابین 

، وھذا یؤكد أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح ما )29.945(والتي بلغت 

یستخدمون أسالیب المعاملة السویة في تعاملھم أكثر من اآلباء ) دج16000-11000(ببن 

).دج26000-22000(ي یترواح مابین الشھري الذذوي الدخل

ویمكن القول من خالل ھذه النتائج أن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح 

التفرقة والحمایة الزائدة (ھم أكثر استخداما لألسالیب التالیة) دج16000-11000(مابین 

. ھمكأسالیب للمعاملة أثناء تنشئتھم ألبنائ) وأسالیب المعاملة السویة

ỹ–:
 ƥƙң ƟƳқǜ)28: (تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب المعاملة یوضح نتائج

الوالدیة لألم حسب الدخل الشھري لألسرة
أسالیب 

معاملة األم 
مجموع مصدر التباین

المربعات
متوسط 

ات المربع
درجة 

الحریة 
الداللة "ف"قیمة 

اإلحصائیة 
مستوى 
الداللة 

أسلوب 
التفرقة 

8.4252.1064بین المجموعات 

0.2420.914

غیر
دالة عند  5003.0428.686576داخل المجموعات

5011.466/580المجموع 
أسلوب
التحكم 

والسیطرة

0.7420.1854بین المجموعات

0.0220.999

غیر دالة
4907.6168.520576داخل المجموعات

4908.358/580المجموع 
أسلوب 
التذبذب 

134670.3674بین المجموعات

0.0470.996

غیر دالة 
4468.8067.756576داخل المجموعات 

13.572/580المجموع 
أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

6278.1803.3934عاتبین المجمو

0.3110.870

غیر 
6291.75210.900576داخل المجموعات

1007.538/580المجموع
أسالیب 

المعاملة 
السویة 

26729.058251.8844بین المجموعات

5.4280.000

دالة عند 
0.05 26729.05846.405576داخل المجموعات 

27736.596/580المجموع 



:مایلي ) 28(یتضح من الجدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم –1

) التفرقة،التحكم والسیطرة،التذبذب، الحمایة الزائدة(والمتمثلة في كل من األسالیب التالیة 

، )0.022(،)0.242" (ف"قیم یعزى إلى الدخل الشھري لألسرة، إذ بلغت 

) 0.870(،)0.996(،)0.999) (0.914(وبمستوى داللة إحصائیة) 0.311(،)0.047(

فقیم الداللة ) 0.05(على الترتیب وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

ذه ، مما یعني أن طبیعة إدراك األبناء لھ)0.05(اإلحصائیة كلھا قیم أكبر من مستوى الداللة 

األسالیب السلبیة التي تتبعھا األم أثناء معاملتھا لھم ال تختلف باختالف الدخل الشھري 

.لألسرة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة السویة لألم –2

وبمستوى داللة ) 5.428" (ف"تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة، إذ بلغت قیمة 

، ونظراٌ لوجود ھذه ) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة )0.000(إحصائیة

لمعرفة اتجاه ھذه الفروق ) LSD(الفروق ذات الداللة اإلحصائیة فقد تم تطبیق اختبار 

:والنتائج موضحة في الجدول التالي

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ) LSD(یوضح نتائج اختبار ):29(جدول رقم 

ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألم تبعا لمتغیر الدخل الشھري

أسالیب 

معاملة 

ماأل

الدخل 

الشھري

المتوسط 

الحسابي

الدخل الشھري 

12345

أسالیب 

المعاملة 

السویة 

129.668-*3.3741.2200.2771.379

233.042--*2.153*3.097*1.995

330.888---0.9430.558

429.945----1.101

530.047-----



) .0.05(تعني أن القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 

:مایلي ) 29(یتضح من الجدول رقم 

) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -1

المعاملة السویة الذي تتب

) دج16000-11000() دج10000(

) دج16000-11000(یترواح بین الفروق لصالح ذوات الدخل الشھري الذي

)33.042 (

)29.668(والتي بلغت ) دج10000(ذوات الدخل الشھري الذي ھو أقل من

) دج11000-16000(

).دج10000(ھو أقل من

في إدراك األبناء ألسالیب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -2

المعاملة السویة الذي تتبعھا األم في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح 

) دج16000- 11000(وبین الدخل الشھري الذي یترواح بین ) دج21000-17000(مابین 

حیث ) دج16000- 11000(یترواح بین الفروق لصالح ذوات الدخل الشھري الذيوھذه

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط ) 33.042(أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

والتي بلغت ) دج21000- 17000(األمھات ذوات الدخل الشھري الذي یترواح مابین 

شھري لألسرة الذي یترواح ما ببن ، وھذا یؤكد أن األمھات ذوات الدخل ال)30.888(

یستخدمن أسالیب المعاملة السویة في تعاملھن أكثر من األمھات ) دج16000- 11000(

).دج21000-17000(الشھري الذي یترواح مابین ذوات الدخل

في إدراك األبناء ألسالیب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -3

الذي تتبعھا األم في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح المعاملة السویة

) دج16000- 11000(وبین الدخل الشھري الذي یترواح بین ) دج26000-22000(مابین 

حیث ) دج16000- 11000(یترواح بین وھذه الفروق لصالح ذوات الدخل الشھري الذي



وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط ) 33.042(أن قیمة متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

والتي بلغت ) دج26000- 22000(األمھات ذوات الدخل الشھري الذي یترواح مابین 

، وھذا یؤكد أن األمھات ذوات الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح ما ببن )29.945(

یستخدمن أسالیب المعاملة السویة في تعاملھن أكثر من األمھات ) دج16000- 11000(

).دج26000-22000(الشھري الذي یترواح مابین الدخلذوات

في إدراك األبناء ألسالیب ) 0.05(ھناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة -4

المعاملة السویة التي تتبعھا األم في تنشئتھم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرة الذي ھو أكثر 

وھذه ) دج16000-11000(رواح بین وبین الدخل الشھري الذي یت) دج27000(من 

حیث أن قیمة ) دج16000-11000(یترواح بین الفروق لصالح ذوات الدخل الشھري الذي

وھي قیمة أكبر من قیمة متوسط األمھات ) 33.042(متوسط مجموعة ھذا الدخل بلغت 

، وھذا یؤكد أن )31.047(والتي بلغت ) 27000(ذوات الدخل الشھري الذي ھو أكثر من 

) دج16000- 11000(مھات ذوات الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح ما ببن األ

الشھري الذي یستخدمن أسالیب المعاملة السویة في تعاملھن أكثر من األمھات ذوات الدخل

).27000(ھو أكثر من 

ویمكن القول من خالل ھذه النتائج أن األمھات ذوات الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح 

ھن أكثر استخداما ألسالیب المعاملة السویة كأسالیب للمعاملة ) دج16000-11000(مابین 

. أثناء تنشئتھم ألبنائھم

عرض النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –4–5

ǐңҳƽỷ қỷңƕừ ққƋ:
 ừ–:



 ƥƙң ƟƳқǜ)30(:تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في یوضح نتائج

إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب حسب عدد أفراد األسرة
أسالیب 
معاملة 

األب 

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط 
المربعات 

درجة 

الحریة 

قیمة 

"ف"

الداللة 

اإلحصائیة 
مستوى 

الداللة 

لوب أس
التفرقة 

15.7097.8552بین المجموعات 

0.1360.332

غیر 

دالة  3996.0946.914578داخل المجموعات

411.804/580المجموع 

أسلوب
التحكم 

والسیطرة

35.96717.9832بین المجموعات

2.0491.130

غیر 

دالة 5073.8858.778578داخل المجموعات

5109.852/580وع المجم

أسلوب 
التذبذب 

21.72410.8622بین المجموعات

1.1850.307

غیر 

دالة  5299.2749.168578داخل المجموعات 

5320.998/580المجموع 

أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

36.20318.1012بین المجموعات

1.9470.444

غیر 

دالة  5374.0969.298578داخل المجموعات

5410.299/580المجموع

أسالیب 
المعاملة 
السویة 

173.03986.5192بین المجموعات

1.8120.164

غیر 

دالة  27595.70847.743578داخل المجموعات 

27768.747/580المجموع 

:مایلي ) 30(یتضح من الجدول رقم 

اللة إحصائیة في إدراك األبناء لجمیع أسالیب معاملة األب تعزى وجود فروق ذات دعدم -

، )1.947(، )1.185(،)2.009(،)1.136" (ف"إلى عدد أفراد األسرة، حیث بلغت قیم 

) 0.164(،)0.144(،) 0.307(،)0.130(،)0.322(وبمستوى داللة إحصائیة ) 1.812(



فقیم الداللة ) 0.05(لداللة على الترتیب وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى ا

، مما یعني أن طبیعة إدراك األبناء من )0.05(اإلحصائیة كلھا قیم أكبر من مستوى الداللة 

الجنسین ألسالیب معاملة األب التي یتعامل بھا معھم ھي نفسھا وال تختلف باختالف عدد 

.أفراد األسرة

 ỹ–ƥƽỷ ǑƤƧỸƌƧǐңҳƽỷ қỷңƕừ ққƋ:

 ƥƙң ƟƳқǜ)31: (تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في یوضح نتائج
إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم حسب عدد أفراد األسرة

أسالیب 
معاملة 

ماأل

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط 
المربعات 

درجة 
الحریة 

قیمة 
"ف"

الداللة 
اإلحصائیة 

مستوى 
الداللة 

لوب أس
التفرقة 

30.69515.3472بین المجموعات 

1.7810.169

غیر 
دالة  4980.7728.617578داخل المجموعات

5011.466/580المجموع 
أسلوب
التحكم 

والسیطرة

24.33512.1682بین المجموعات
1.4400.238

غیر 
دالة 4884.0238.450578داخل المجموعات

4908.358/580جموع الم
أسلوب 
التذبذب 

30.2232بین المجموعات
1.9680.141

غیر 
دالة  4438.583578داخل المجموعات 

4468.806/580المجموع 
أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

46.57518.1012بین المجموعات
2.1550.117

غیر 
دالة  6245.1779.298578داخل المجموعات

6291.752/580المجموع
أسالیب 

المعاملة 
السویة 

278.03086.5192بین المجموعات
2.9260.054

غیر 
دالة  27458.56647.743578داخل المجموعات 

27736.596/580المجموع 

:مایلي ) 31(یتضح من الجدول رقم 

ائیة في إدراك األبناء لجمیع أسالیب معاملة األم تعزى وجود فروق ذات داللة إحصعدم -

) 1.968(،)1.440(،)1.781" (ف"إلى عدد أفراد األسرة، حیث بلغت قیم 

) 0.141(،)0.238(،)0.169(وبمستوى داللة إحصائیة ) 2.926(،)2.155(،

على الترتیب وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.054(،)0.117(،



، مما یعني أن )0.05(فقیم الداللة اإلحصائیة كلھا قیم أكبر من مستوى الداللة ) 0.05(

طبیعة إدراك األبناء من الجنسین ألسالیب معاملة األم التي تتعامل بھا معھم ھي نفسھا وال 

.تختلف باختالف عدد أفراد األسرة

ǑƹқƣỷƳƣỷ ǑƤƧỸƌƧƣỷ عرض النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب –5–5

ƥƲǔỷƳҗừƳ ƥƲƫỷƳҗữ Ʃƹǎ ƥƲǎƹǔңǔ:
 ừ–:

 ƥƙң ƟƳқǜ)32: (تحلیل التباین األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب المعاملة یوضح نتائج
ھم وأخواتھمالوالدیة لألب حسب ترتیبھم بین إخوان

أسالیب 
معاملة 

األب 

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط 
المربعات 

درجة 
الحریة 

الداللة "ف"قیمة 
اإلحصائیة 

مستوى 
الداللة 

أسلوب 
التفرقة 

18.0439.0222بین المجموعات 
1.036

0.272

غیر دالة 
3993.7616.910578داخل المجموعات

4011.804/580المجموع 
أسلوب
التحكم 

والسیطرة

0.9980.4992بین المجموعات

0.0560.945

غیر دالة
5108.8548.839578داخل المجموعات

5109.852/580المجموع 
أسلوب 
التذبذب 

0.2480.1242بین المجموعات

0.0130.987

غیر دالة 
5320.7509.205578داخل المجموعات 

5320.998/580المجموع 
أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

32.62416.3122بین المجموعات

1.7530.174

غیر دالة 
5377.6759.304578داخل المجموعات

5410.299/580المجموع
أسالیب 

المعاملة 
السویة 

441.711220.8552بین المجموعات

4.6710.010

ة عند دال
0.05 27327.03647.279578داخل المجموعات 

27768.747/580المجموع 

:مایلي ) 32(یتضح من الجدول رقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب -1

تعزى إلى ترتیب ) لحمایة الزائدةالتفرقة،التحكم والسیطرة، التذبذب،ا(والمتمثلة في أسالیب 

، )1.753(، )0.013(،) 0.056(،)1.306" (ف"األبناء بین إخوانھم وأخواتھم إذ بلغت قیم 

على الترتیب وجمیعھا ) 0.174(،) 0.987(،)0.945(،)0.272(ومستویات داللة إحصائیة 



كلھا قیم أكبر من فقیم الداللة اإلحصائیة ) 0.05(قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

لھذه األسالیب السلبیة التي یتبعھا ، مما یعني أن طبیعة إدراك األبناء)0.05(مستوى الداللة 

.األب أثناء معاملتھ لھم ال تختلف باختالف ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة-2

وبمستوى ) 4.671" (ف"لألب تعزى إلى ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم،إذ بلغت قیمة 

وقیمة الداللة ) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.010(داللة 

، مما یعني وجود فروق ذات داللة ) 0.05(اإلحصائیة ھي قیمة أصغر من مستوى الداللة 

ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألب تعزى إلى ترتیب األبناء إحصائیة بین إدراك األبناء 

بین إخوانھم وأخواتھم ، ونظراٌ لوجود ھذه الفروق ذات الداللة اإلحصائیة، فقد تم تطبیق 

: لمعرفة اتجاه ھذه الفروق والنتائج موضحة في الجدول التالي) LSD(اختبار

رفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة لمع) LSD(یوضح نتائج اختبار ):33(جدول رقم 
الوالدیة السویة لألب تبعا لمتغیر ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم

أسالیب 
معاملة 
األب

ترتیب األبناء بین 
إخوانھم وأخواتھم

المتوسط 
الحسابي

ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم
123

أسالیب 
المعاملة 

سویةال

1.8141.165*-29.834األول
1.648*--31.648المتوسط
---30.000األخیر

) .0.05(تعني أن القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 

:مایلي) 33(یتضح من الجدول رقم 

1–)0.05 (

)31.648 (

).29.834(مجموعة األبناء ذوي الترتیب األول والتي بلغت 



2-)0.05 (

)31.648 (

).30.000(مجموعة األبناء ذوي الترتیب األخیر والتي بلغت 

. ترتیبھم األول أو األخیر بین إخوانھم وأخواتھم

 ừ–:
 ƥƙң ƟƳқǜ)34: (األحادي االتجاه لتحدید الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم تحلیل التباین یوضح نتائج

حسب ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم

أسالیب 
معاملة األم 

مجموع مصدر التباین
المربعات

متوسط 
المربعات 

درجة 

الحریة 

الداللة "ف"قیمة 

اإلحصائیة 

مستوى 

الداللة 

أسلوب 
التفرقة 

0.3530.1762المجموعات بین

0.0200.980

غیر دالة 

5011.1148.670578داخل المجموعات

5011.466/580المجموع 

أسلوب
التحكم 

والسیطرة

0.5650.2832بین المجموعات

0.0330.967

غیر دالة

4907.7938.491578داخل المجموعات

4908.358/580المجموع 

أسلوب 
التذبذب 

1.7640.8822بین المجموعات

0.1140.892

غیر دالة 

4468.0427.728578داخل المجموعات 

4468.806/580المجموع 

أسلوب 
الحمایة 
الزائدة 

43.61921.8102بین المجموعات

2.0180.134

غیر دالة 

6248.13310.810578داخل المجموعات

6291.452/580المجموع

أسالیب 
المعاملة 
السویة 

397.668198.8342بین المجموعات

4.2040.015

دالة عند 

0.05 27338.92847.299578داخل المجموعات 

27736.596/580المجموع 



:مایلي ) 34(یتضح من الجدول رقم 

بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة-1

تعزى إلى ترتیب ) التفرقة،التحكم والسیطرة، التذبذب،الحمایة الزائدة(والمتمثلة في أسالیب 

، )2.018(، )0.114(،)0.033(،)0.020" (ف"األبناء بین إخوانھم وأخواتھم إذ بلغت قیم 

على الترتیب ) 0.134(،) 0.892(،)0.967(،)0.980(ومستویات داللة إحصائیة 

فقیم الداللة اإلحصائیة كلھا قیم ) 0.05(وجمیعھا قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

، مما یعني أن طبیعة إدراك األبناء لھذه األسالیب السلبیة )0.05(أكبر من مستوى الداللة 

.م بین إخوانھم وأخواتھمالتي تتبعھا األم أثناء معاملتھا لھم ال تختلف باختالف ترتیبھ

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألم -2

وبمستوى داللة ) 4.204" (ف"تعزى إلى ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم،إذ بلغت قیمة 

اإلحصائیة ھي وقیمة الداللة) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.015(

ذات داللة إحصائیة بین إدراك ، مما یعني وجود فروق )0.05(قیمة أصغر من مستوى الداللة 

األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألم تعزى إلى ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم، ونظراٌ 

لمعرفة اتجاه ھذه الفروق والنتائج ) LSD(لوجود ھذه الفروق ذات الداللة اإلحصائیة،فقد تم تطبیق اختبار

: موضحة في الجدول التالي

لمعرفة اتجاه الفروق بین إدراك األبناء ) LSD(یوضح نتائج اختبار ):35(جدول رقم 
ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألم تبعا لمتغیر ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم

أسالیب 
معاملة 

األم

ین ترتیب األبناء ب
إخوانھم وأخواتھم

المتوسط 
الحسابي

ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم
123

أسالیب 
المعاملة 
السویة

1.8140.435*-29.834األول
1.378--31.648المتوسط
---30.270األخیر

) .0.05(تعني أن القیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة * 

:مایلي) 35(الجدول رقم یتضح من 



1–)0.05 (

)31.648 (

).29.834(مجموعة األبناء ذوي الترتیب األول والتي بلغت 

المتو

. ترتیبھم األول أو األخیر بین إخوانھم وأخواتھم

: مناقشة وتفسیر النتائج –ثانیا 
بعد أن تطرقنا إلى عض النتائج في الجداول التي تم عرضھا في العنصر الخاص 

ي ھذا العنصر إلى مناقشة النتائج على ضوء بعرض النتائج من ھذا الفصل، سنتعرض ف

: فرضیات الدراسة بحسب ترتیبھا كالتالي

:مناقشة وتفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى–1
إن البیانات المتحصل علیھا من عرض النتائج الخاصة بالفرضیة األولى باستخدام معامل 

:ین والموضحة في الجدولین التالی" بیرسون"االرتباط 

:)14(الجدول رقم –أ 
بمعامالت االرتباط بین درجات األبناء على مقیاس أسالیب المعاملة وھو جدول خاص

:الخاصة باألب، ومن خالل ھذا الجدول یتضح مایلي) أ(الوالدیة على الصورة 

ألب ) (وجود عالقة ارتباطیة سالبة -

):(

.انخفض مستوى الشعور باألمن النفسي لدیھم والعكس صحیح



ةلتفرقة یجعل من األبناء األب ألسالیب افعندما یستخدم 

م، فیتولد لدیھم اإلحساسوبین إخوتھمبالتفرقة بینھونیشعر

ینمممم

، اواعلى طلب المساعدة إذا حدث وأن وقع

.في موقع ضیق وحرج وعدم الرضى ومن ثمة عدم الشعور باألمن النفسيینالمراھق

أما حینما یستخدم األب أسلوب التحكم والسیطرة أثناء معاملتھ لألبناء وعدم التحاور معھم 

من األسرة حیث یجعلوالجمود،بنوع من التصلبتمتازعالقة بینھماسیؤدي إلى وجود 

مركز ضیق وخطر مما یؤدي إلى تھدید لدى األبناء ومن ثمة ینخفض مستوى الشعور 

لدیھم باألمن النفسي خاصة وھم یمرون بمرحلة المراھقة،ھذه األخیرة التي تمتاز بعدة 

تغیرات تنعكس بتأثیرات عدیدة على مشاعرھم فھم یحتاجون إلى أب یسمح لھم بحریة أكبر 

اعر والمشاكل بكل دیمقراطیة، فالتقارب بین اآلباء واألبناء یرتبط بارتفاع للتعبیر عن المش

عد القدوة والمثل األعلى لدى األبناء یمستوى الشعور باألمن النفسي لدیھم خاصة وأن األب 

.

أما بالنسبة ألسلوب التذبذب الذي یستخدمھ األب في التنشئة، والذي یدركھ األبناء على 

الف األب تجاه بعض السلوكات الصادرة عنھم بالموافقة علیھا أحیانا أنھ تأرجح واخت

ورفضھا أخرى، فاألبناء یربطون ھنا بین سلوكاتھم وردود أفعال والدھم ، فإذا كانت ردود 

األفعال غیر متسقة أو متساویة تجعل األبناء یصلون إلى مرحلة یعجزون فیھا عن التمییز 

ثمة یتزعزع عندھم الشعور باألمن النفسي، فعدم بین السلوك الصحیح والخاطئ ومن 

اتساق الوالد وتذبذبھ بین الشدة واللین، بین الحریة والتقیید ، بین الحالل والحرام، من شأنھ 

أن یجعل األبناء في حالة صراع بین اإلقدام واإلحجام على السلوك، وبالتالي یصبح األبناء 

.غیر قادرین على اتخاذ القرارات بأنفسھم 

كفافي، (وتتفق ھذه الدراسة مع ما توصلت إلیھ نتائج بعض الدراسات، منھا دراسة 

التفرقة، (التي كشفت على وجود ارتباط دال سالب بین أسالیب التنشئة الوالدیة) 1989

في المعاملة سواء من الوالد أو الوالدة وبین الشعور باألمن ) التحكم والسیطرة،التذبذب

والتي توصلت إلى وجود عالقة ) 1994جنان سعید الرحو،(ت مع دراسة النفسي، كما اتفق



ارتباطیة موجبة بین الشعور بعدم األمن النفسي وأسلوب الحزم ، كذلك وجود عالقة 

عبد (ارتباطیة سالبة ودالة بین أسالیب التسلط واإلھمال وعدم الشعور باألمن النفسي

وجب دال بین أسالیب المعاملة الوالدیة التي توصلت إلى وجود ارتباط م) 1999المقصود،

سواء من األب أو من األم وبین الشعور بعدم األمن ) التفرقة،التحكم،التذبذب(الالسویة

إحصائیةداللةذاتعالقةوجودوالتي توصلت إلى) 2006مھندس،(النفسي،أیضا دراسة 

لدىالنفسيألمنابعدموالشعور) الحبسحب–العقاب(األبمعاملةأسلوبيبینموجبة

) اإلرشاد والتوجیھ(سالبة بین أسلوب األبإحصائیةداللةذاتوعالقةالدراسة،عینة

إلى ) 2007البري،(والشعور بعدم األمن النفسي لدى عینة الدراسة، كما توصلت دراسة

العدوان،اإلھمال،الرفض(فيالمتمثلالوالديالرفضبینإحصائیادالةسلبیةعالقةوجود

النفسي، ودراسة األمنوإدراكھموغیر الجانحینالجانحوناألبناءیدركھكما) المحددغیر

التي توصلت إلى أنھ كلما حضي األبناء باالھتمام والرعایة التي ) 2009روزین وروثبام،(

تتسم بالحب والعطف كلما ارتفع مستوى الشعور باألمن النفسي لدیھم والعكس صحیح وھذه 

على أن عملیة الضبط والتھذیب القائمة على درجة ال " بلیر وجونز"ره النتیجة تؤید ماذك

.مبرر لھا من القسوة والشدة تؤدي إلى انعدام االستقرار واألمن النفسي 

،)4.، صد ت(

تؤدي بشكل قوي إلى انخفاض مستوى الشعور باألمن النفسي لدیھم

. المؤدیة إلى البعد عن طریق السویة

وكذلك توصلت الدراسة الحالیة إلى عدم وجود عالقة ارتباطیة بین أسلوب الحمایة الزائدة 

في المعاملة لألب والشعور باألمن النفسي وھذا ألن قیم معامالت االرتباط لم تكن دالة 

. إحصائیا

(و) 1989(

1999 (



الحمایة الزائدة لمعاملة األب وبین الشعور باألمن النفسي، وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أسلوب 

معاملة عادي ولیس أسلوب تدخل بصورة مفرطة، وقد یرجع ذلك إلى التغیرات التي طرأت 

تاركین األمرومسؤولیاتھم التربویة متبعین أسھل الطرق عن تنشئة أبنائھم 

أسالیب معاملة عیر سویة فإن ذلك ال یؤثر علیھم ال بالسلب وال باإلیجاب ألنھم ت

. أكثر

بین أسلوب المعاملة ) طردیة(كما توصلت ھذه الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة 

كلما اتسمت أسالیب معاملة األب كما وھذا یعني أنھ السویة لألب والشعور باألمن النفسي، 

، یدركھا األبناء باالسواء كلما ارتفع مستوى الشعور باألمن النفسي لدیھم والعكس صحیح

تسامح وتعاطف األب وتشجیعھ لھم مستوى األمن النفسي یرتفع عند األبناء  نتیجة نأي أ

وتوجیھھم نحو األفضل مما یكون لھ األثر في رفع روحھم المعنویة، ومساعدتھم في التوجھ 

نحو بناء مستقبلھم والتعامل مع المشاكل التي قد تعترض طریقھم ومن ثمة تعزیز الشعور 

وتعد ھذه النتیجة طبیعیة وأقرب إلى التفسیرات النظریة وھذا ألن م، باألمن النفسي عندھ

األسرة تعد من أھم مصادر األمن النفسي عند األبناء ذلك أن أسالیب التنشئة االجتماعیة 

القائمة على االحترام المتبادل وأسالیب المعاملة السویة لھا دور كبیر في تعزیز شعور 

المراھق یشعر باألمن النفسي إذا تمت عملیات البلوغ بسالم األبناء باألمن النفسي، كما أن



وشعر بالتقبل من والده وحصل على احتیاجاتھ واحترامھ الستقاللھ وتقدیره لرأیھ، 

فاألسالیب السویة في التنشئة ھي من عوامل النمو الطبیعي والسوي لألبناء فینشأ الفرد وھو 

ألسرة وینمو لدیھ اإلحساس باألمن النفسي، یشعر بحب والده فیسود التفاھم في جو ھذه ا

جاء ت بھ ومما یؤكد ویعزز وجوب استخدام أسالیب سویة ایجابیة في التعامل مع األبناء ما

بین كل من أسالیب معاملة األب ) عكسیة(الدراسة الحالیة أن ھناك عالقة ارتباطیة سالبة 

أي أن استخدام أسالیب ) والتذبذبالتفرقة،التحكم والسیطرة، (والمتمثلة في كل من أسلوب 

المعاملة السویة من طرف األب سیدعم الشعور باألمن النفسي ویساعد على نشوء شخصیة 

سویة آمنة وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات التي دلت على وجود ارتباط دال إحصائیا 

عبد (و) 1989كفافي،(بین أسالیب المعاملة الوالدیة واألمن النفسي كدراسة كل من 

من أجل المقارنة بینھا ) 1985الریحاني، (، كما یمكننا استغالل دراسة)1999المقصود،

وبین الدراسة الحالیة حیث أن ھذه الدراسة توصلت إلى أن مجموعة المراھقین الذین 

ینتمون إلى نمط التنشئة األسربة الدیمقراطیة كانوا أكثر شعوراً باألمن النفسي من أولئك 

تمون إلى نمط التنشئة األسریة المتسلطة وھذا دلیل واضح على أن إشباع الوالدین الذین ین

في معاملتھم ألبنائھم ألسالیب سویة یؤدي إلى الشعور باألمن النفسي إذ تعد أسالیب المعاملة 

.الدیمقراطیة من أسالیب المعاملة السویة

والتي توصلت إلى ) 2007نیل،مروة عبد القادرالبري ومحمود السید أبو ال(أیضا دراسة 

وجود عالقة ایجابیة دالة إحصائیا بین القبول الوالدي كما یدركھ األبناء الجانحون وغیر 

.الجانحین وإدراكھم لألمن النفسي

وعلى العموم ترى الباحثة أن ھذه النتیجة تؤكد دور األب في التنشئة االجتماعیة السویة 

ة المراھقین في صحتھم النفسیة مما یدفع بھم إلى وھذا التأثیر واضح خاصة على فئ

.االطمئنان والشعور باألمن النفسي أكثر

:)15(الجدول رقم –أ 
بمعامالت االرتباط بین درجات األبناء على مقیاس أسالیب المعاملة وھو جدول خاص

:، ومن خالل ھذا الجدول یتضح مایليمالخاصة باأل) ب(الوالدیة على الصورة 



مبین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لأل) عكسیة(وجود عالقة ارتباطیة سالبة -

.)،الحمایة الزائدةالتفرقة، التحكم والسیطرة،التذبذب:(والمتمثلة في األسالیب التالیة

كلما اتسمت أسالیب معاملة األم كما یدركھا األبناء بالتفرقة والتحكم ھذا یعني أنھ و

لسیطرة والتذبذب والحمایة الزائدة كلما انخفض مستوى الشعور باألمن النفسي لدیھم وا

.والعكس صحیح

مستوى األمن النفسي لدیھم، وذلك ألن األم 

.إلى الحیاة بنظرة تشاؤمیة ومن ثمة انخفاض مستوى الشعور باألمن النفسي 

أن " وینیكوت " فاألم تلعب دوراً بارزاً في تعزیز الشعور باألمن النفسي حیث تشیر

یرتبط بتوفر األمومة الجیدة الكافیة التي تعطي شعوراُ باألمن شعور الطفل باألمن النفسي

. والثقة والقیمة من خالل االستجابة لحاجتھ الفسیولوجیة وكذلك حاجاتھ النفسیة
).ensanyat.com/vb1/showthread.php?t=1674wwwمن2010جانفي،14تم استرجاعها في تاریخ ،2008،موریا(

لذلك كانت أسالیب المعاملة التي یتلقاھا األبناء من جانب األم في مراحل نموھم قیمة كبرى، 

فكثیراً ما تتأثر درجة الشعور باألمن النفسي بأ

التي تؤدي إلى الشعور بعدم األمن النفسي ، فا

.األبناء لحاجة األمن النفسي 

أما بالنسبة ألسلوب التحك



بمشاعر سلبیة وبالتالي نقص الشعور باألمن ا

.عائقا یعیق إحساسھم باألمن النفسي 

والذي یدركوه األ

بقبول وتأیید األم الیوم ستلقى رفضاً ومعارضة شدیدة غداً، فیجد األبناء أنفشھم عاجزین عن 

األمن النفسي، وبالتالي عدم ا

بین الفرد والعالم الخارجي فالفرد یستطیع زیادة ثقتھ بنفسھ في مواجھة العالم أو إخفاقھ ومن 

).  42.، ص2003الزبیدي،(ر باألمن النفسي ثمة تحقیق مستوى مرتفع من الشعو

فرصة اتخاذ قراراتھم بأنفسھم أو فرصة اختیار مما

ألنھم قد یدركون حمایة األم أنھا نابعة من خوفھم علیھم وع

مع األبناء أثناء تربیتھم أسلوب الحمایة الزائدة مما یفقدھ



.باألمن النفسي 

(وتتفق ھذه الدراسة مع ما توصلت إلیھ نتائج بعض ا

) 1989كفافي،

) (

)1999 (

) (

) 2006دراسة میساء بنت یوسف بكر مھندس،

) (

)2008 (

)/ (

.النفسي ألطفالھن والعدوان والرفض المدرك لألمھات وبین األمن 

" "

)

.)04.ص،د تالمقصود، 

-) (

النفسي لدیھم ، فأسالیب المعاملة السویة لألم لھا الدور الكبیر في استقرار الحالة النفسیة لدى 



.  الشعور باألمن النفسي

والدوام والتقبل فإن اإلحساس بالثقة یتكون لدیھم، ویترتب علیھ شعورھم

.األمن النفسي 

)1989 (

) 1999(و

می(المعاملة الوالدیة السویة لألم وبین الشعور باألمن النفسي، كذلك دراسة 

) 2006بكر مھندس،

) اإلرشاد والتوجیھ(األم 

)

) 2007یل،الن

) 2008دالل عبد العزیز موریا،(ما توصلت إلیھ دراسة 

دالة إحصائیا 

.  النفسي لدى أطفالھن

 )

) لتفرقة،التحكم والسیطرة،التذبذبا

) (ھذه العالقة السالبة 

الوالدین 

.  وھذا ما أجمعت علیھ كل الدراسات السابقة التي تحصلنا علیھا 



)

) .../الوحید،االبن

ذات ) (

من 

. النفسي، وھذا ما یتشابھ مع نتائج الدراسات السابقة التي وقعت بین أیدینا

) (

.سواء من جھة اآلباء أو األمھات ودرجة الشعور باألمن النفسي لدى األبناء 

وتفسر الباحثة ھذه النتیجة

.مستوى شعورھم باألمن النفسي

ویم

یجب التأكید على دور الوالدین



الجد ضروریة عند األبناء ال یتم إلى عن

.سویة أثناء تنشئتھم 

:الثانیةمناقشة وتفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة –2

لداللة الفروق بین متوسطات درجات أفراد عینة ا" ت"اختبار

:والذي یظھر مایلي ) 16(الجدول رقم 

-

) 20.837(" ت"كانت قیمة المعاملة حسب إدراك األبناء حیث 

)0.01(

.اآلباء 

وتعني ھذه النتیجة أن األبناء یدركون أن األمھات أكثر میالً الستخدام أسلوب التفرقة في 

المعاملة من اآلباء، بمعنى أن األ

.اھتمامھا موجھ نحو إخوتھ



.عنھم ومیل أكثر لباقي إخوتھم 

)

بھدف دراسة التن) 1430المعشي،

:الجانحین وغیر الجانحین بمنطقة جازان، والتي أجراھا على عینتین كالتالي 

)48 ()354 (

)0.01 (

).190-1.ص. ، ص1430المعشي،(األب

(لكن النتیجة الجزئیة للدراسة الحال

2007 (

) 2008(بھا 

.والحرمان وتفضیل اإلخوة، وكانت أكثر استخداما من جانب اآلباء

) 16(كما یظھر من خالل الجدول رقم -

(واألمھات ف

 (

) 0.127(،)0.707(،)0.499"(ت"

)0.01(

.األسالیب سواء كانت أسالیب سلبیة أو أسالیب سویة

)

) التذبذبوالسیطرة،



.    في تعاملھما معھ وفق أسلوب التحكم والسیطرة

األسلوب، وھذا ما جعل األبناء من الجنسین یدركون أن والدیھم یتعامالن مع

.التذبذب 

والتوجیھ ویعیشانھم في جو من الدیمقراطیة مما یجعل األبناء یدركون ھذه األ

.بنفس الطریقة عندما یقارنون أسالیب المعاملة الوالدیة بین األب واألم

)

) 2008البلیھي،

.بیة األسالیب االیجا

)1981 (

)1997 (

) 2005فائزة لایر،(الفروق لصالح األم ، كذلك تختلف مع دراسة 



)

) -() 1430المعشي،

بھدف معرفة العالقة بین أسال) 2006نزیھ أحمد الجندر،(بھا 

)352 (

).57.، ص2010الجندر،(

) 16(كما یتضح من الجدول رقم -

" ت"

)5.856 ()0.01( ،

.وجاء ھذا الفرق لصالح اآلباء مقابل األمھات 

الزائدة في المعاملة من األمھات، ونجد أن الفروق 

.انشغالھم وإرضاء لضمائرھم

عود إلى اختالف وجھة نظر األبناء في تلقیھم لھذا لتشجیعھم لتجاوز ھذه األخیرة بسالم، أو ی



.ومبالغة شدیدة في حمایتھم ال معنى لھا 

 "

 "

).39.، ص2008البلیھي،(الشدیدة لتعكس قلقھم

)2003 (

ھدفت

)12-6() 30(طفل و) 30(طفل بواقع ) 60(

النتائج التي توصل إلیھ

-108. ص. ، ص2003(

166.(

)

2008 (

.واألمھات في أسلوب الحمایة الزائدة، حیث كانت أكثر استخدام من جانب األمھات 

. حیاتھم الزوجیة 



:الثالثةمناقشة وتفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة –3
إن البیانات الم

" ت"اختبار 

:في إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة من قبل الوالدین ، والموضحة في الجدولین التالیین 

):17(الجدول رقم –أ 

:المعاملة الوالدیة لألب، ومن خالل ھذا الجدول یتضح مایلي 

-

)

" ت") 

)0.663(،)0.217(،)0.144(،)0.347 (

).0.01(مستوى الداللة 

تھم 

) .إناث/ذكور(لألبناء حسب جنسھم 

) .%30.64(الثانوي والجامعي 

وا) 1989(

.عدم االتساق / فروق بین الجنسین على أسلوب االتساق 



) 2002(كما تتفق مع دراسة 

/ على مدى العالقة بین القبول 

)681 ()18-23

/ ، حیث طبق استبیان القبول)سنة

) أب/أم(/ 

).23-6، ص ص 2002أحمد علي محمد إبراھیم الكبیر،(

(كما تتشابھ النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع نتیجة دراسة كل من 

2008 (

)43 (

)146 (

)

).327.، ص2008دقة،

) 2009(لنتیجة الحالیة مع نتیجة دراسة كما تتشابھ ا

) األم/األب(المعاملة الوالدیة كما یدر

) 55() 71() 126(من 

).169-117.ص. ، ص2009الصنعاني،(

)2010 (

)168 (



).223.، ص2010عتروس،(أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة 

)

) 2005لایر،

.األبناء 

والتي أسفرت ) 2009عبد هللا بن محمد الھادي الحربي،(كما أنھا تختلف مع نتائج دراسة 

اإل(

.لمعاملة األب ) الجسدي، القسوة، الرفض، الحمایة الزائدة، تفضیل اإلخوة

) 17(أیضا یتضح من الجدول رقم -

" ت"

) 0.01(الة إحصائیا عند مستوى الداللة وھي قیمة د) 2.974(تبلغ 

.لصالح اإلناث مقابل الذكور من األبناء 

" عینة الدراسة تبعا

اآل

.تعامل األب معھم بأسلوب معاملة سویة ذلك مما تزید من فرصة



)30.64% (

.أماله علیھم الدین الحنیف الذي یوصي بالنساء خیراً 

یجعلونھم یبحثون عن مص

.االعتقاد الراسخ الذي یخلقھ الموروث االجتماعي في أذھان اآلباء 

) 1989(وت

)1991 (

)1991 (

ور، 

)2002 (

.لصالح اإلناث 

)1981 (

)2005 (

. اختالف أسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألب باختالف جنس األبناء



)2009 (

.التسامح والتعاطف الوالدي لمعاملة األب(المجاالت التالیة 

) :18(الجدول رقم –ب 

:یلي المعاملة الوالدیة لألم، ومن خالل ھذا الجدول یتضح ما

-

)

" ت") 

على ال) 0.547(،)0.106(،)0.138(،)0.228(

).0.01(مستوى الداللة 

عن طریقة التعامل السویة لتنشئة 

.واإلناث في المعاملة 

الطریقة ألنھم في م

.إدراكھم ألسالیب معاملة أمھاتھم السلبیة بالرغم من اختالف جنسھم 

)2002 (

) .الصورة الخاصة باألم(الرفض الوالدي / القبول 



) 2005فائزة لایر،(كما تتفق أیضا مع دراسة 

.أسالیب المعاملة الوالدیة الغیر سویة لألم باختالف جنس األبناء 

وال) 2007(

).التذبذب،الرفض، التفرقة(األم

)2009 (

.لمعاملة األم) الحرمان، الرفض، التدخل الزائد(

)

1991 (

الوالدیة، حیث إن الذكور ید

.حین اإلناث یدركون أمھاتھم على أنھن أقل ضبط وتقییداً 

)1191 (

.وتأكیداٌ على التبعیة وتحكماً في تنشئة اإلناث أكثر من الذكور

) 21(ضح من الجدول رقم أیضا یت-

" ت"

)3.098 ()0.01 (

.كور من األبناءالفروق لصالح اإلناث مقابل الذ

مساعدة أمھاتھن في كثیر من أمور الحیاة وشئون البیت، وھذا ما یجعل معاملة أمھاتھن

علیھم، میالة إلى انتقادھم وال تسعى كثیرا لھم، وال توفر لھم كثیراُ من التدلیل االیجابي، 

.تكون غیر حساسة بصورة كافیة لحاجاتھم خاصة من وجھة نظرھم 



) .%38(ھم في مستوى التعلیم الثانوي والجامعي نسبة 

. األم أكثر استخدام للسواء في تعاملھا وذلك بالقیاس إلى الذكور من األبناء

)

،1989 (

.التسامح واالعتدال في حین تتسم باالتجاه نحو التشدد مع األبناء الذكور

)1992 (

) (

.وھذه الفروق ھي لصالح اإلناث من األبناء

)2009 (

) (

)2009 (

.باألبناء من الذكور

)

،1991 (



)2005 (

.اختالف في أسالیب المعاملة الوالدیة السویة لألم باختالف جنس األبناء

() األب، واألم (

(

" "

) .157.، ص2002نعیمة،(والكراھیة تتعرض وحدة األسرة لالنھیار

.  علیھما الدین اإلسالمي 

:الرابعة مناقشة وتفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة–3

" ت"اختبار

:والذي یظھر مایلي ) 19(باألمن النفسي والموضحة في الجدول رقم في مستوى الشعور



-

) 0.099" (ت"باألمن النفسي، حیث كانت قیمة 

) .0.01(الداللة 

) / (

.الشعور باألمن النفسي لدى األبناء 

" ماسلو"

البیولوجی

الدراسات السابقة الذكر أن ظروف التربیة والتنشئة الخاطئة لھا أثار سلبیة على صحة الفرد 

.النفسي، وھذا ما أكدتھ نتائج الفرضیة األولى للدراسة الحالیة أیضا 

.أو أنثى لدوافعھ األولیة وحاجاتھ الثانویة ولیس بكونھ ذكراٌ 

فاألمن النفسي یتأثر بعملیة التنشئة النفسیة االجتماعیة، أما الدور الجنسي المنوط بھ 

المرء تحدده الھرمونات، كما أن خصائص النمو الجسمي والعقلي والنفسي تختلف من 

مرحلة عمریة إلى أخرى، وتختلف استجابات األفراد لمواقف الخطر باختالف خبراتھم 

ستویاتھم التعلیمیة والتربویة، كما أن إشباع المرء لحاجاتھ البیولوجیة یعتبر السابقة وم

الخبرة والتربیة تحددان " :( ماسلو"المدخل األساسي لألمن النفسي منذ طفولتھ، لذلك یقول 

)81.، ص1996جبر،) (نھائیا األمن النفسي

من النفسي إلى أن ویمكن إرجاع عدم وجود فروق بین الجنسین في مستوى الشعور باأل

كل من الذكور واإلناث یتعرضون لضغوطات وإحباطات اجتماعیة وثقافیة واقتصادیة 



مشتركة، خاصة وأنھم في مرحلة المراھقة وفي ضوء تشابھ ظروف أسرھم االقتصادیة 

واالجتماعیة والثقافیة في المجتمع الجزائري، حیث تسیر تلك الضغوطات واإلحباطات 

ة المراھقین على مواجھتھا والتعامل معھا ، كما أن التغیرات بمعدل أسرع من قدر

االجتماعیة السریعة والمتالحقة التي یشھدھا المجتمع الجزائري أدت إلى قلة الرعایة 

والتوجیھ في األسرة وفي الثانویة لألبناء من الجنسین بشكل ال یسن الفروق في مستوى 

.الشعور باألمن النفسي بینھم 

فراد عینة الدراسة في مرحلة المراھقة فإن األمن النفسي یعد من أھم الحاجات وبما أن أ

الوجدانیة التي یسعى إلى إشباعھا المراھقین وھذا نظراٌ لما یعیشونھ من تبادالت وتحوالت 

عقلیة وانفعالیة واجتماعیة، خالل ھذه المرحلة التي تصف بأنھا مرحلة انتقالیة، مرحلة 

باالستقالل عن أسرھم بصرف النظر عن جنسھم، ولقد سبقت یرغب فیھا المراھقین

اإلشارة في الفصل الثالث من الدراسة الحالیة إلى مدى حاجة المراھق إلى إشباع الحاجة 

.إلى األمن النفسي

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ) 1991حمد الخلیل،(واتفقت ھذه النتیجة مع دراسة 

. النفسي تعزى للجنس دالة في درجة الشعور باألمن 

والتي أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود ) 1994المفدى،(كما اتفقت مع نتیجة دراسة 

.فروق دالة في الحاجة إلى األمن النفسي بین الطالب والطالبات

والتي أظھرت عدم وجود فروق ذات داللة ) 1996محمد جبر،(كما تتفق مع دراسة 

.الذكور واإلناثجوھریة في األمن النفسي بین 

والتي ھدفت إلى دراسة االتجاه نحو ) 1996ھشام إبراھیم عبد هللا،(كذلك تتفق مع دراسة 

التطرف وعالقتھ بالحاجة لألمن النفسي لدى عینة من العاملین وغیر العاملین والتي أجراھا 

أنثى تراوحت أعمارھم) 159(ذكراٌ و) 157(فرداٌ منھم ) 317(على عینة تكونت من 

سنة، ولقد طبق مقیاس االتجاه نحو التطرف من إعداده ومقیاس حاجات ) 50-19(مابین 

األمن النفسي، اتضح من بین النتائج المتوصل إلیھا عدم وجود تأثیر دال إحصائیا لمتغیر 

).72-21.ص. ، ص1996عبد هللا،(الجنس على إشباع الحاجة لألمن النفسي 



والتي ھدفت إلى بحث كل من ) 2004عبد المجید،السید محمد(كذلك تتفق مع دراسة 

تلمیذاً وتلمیذة من التعلیم ) 331(إساءة المعاملة واألمن النفسي لدى عینة متكونة من 

االبتدائي باستخدام مقیاس سوء المعاملة، واألمن النفسي من إعداد الباحث ، توصلت 

السید محمد عبد (من النفسي الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في األ

) .237، ص2004المجید،

والتي ھدفت إلى التعرف إلى ) 2005إیاد محمد نادي اقرع ،(كذلك تتفق مع دراسة 

الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغیرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة والتي 

بیق مقیاس ماسلو للشعور طالباٌ وطالبة، وبعد تط) 1002(أجراھا على عینة تكونت من 

باألمن النفسي توصل إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة 

في مستوى الشعور باألمن النفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنیة یعزى لمتغیر ) 0.05(

).1، ص2005إیاد محمد نادي اقرع ،(الجنس 

والتي ) 1992سفیان محمد،(جة دراسة ولكن نتیجة الدراسة الحالیة تختلف مع نتی

أظھرت وجود فروق في األمن النفسي تعزى للجنس لصالح الذكور، كذلك ال تتشابھ مع 

والتي أظھرت وجود فروق دالة بین الذكور واإلناث في ) 1993سامیة الحلفاوي،(دراسة 

جة إلىدرجة الطمأنینة االنفعالیة لصالح الذكور، وتعزو الباحثة االختالف مع النتی

اختالف البیئیة التي طبقت علیھا الدراستین وبیئة الدراسة الحالیة وإلى المراحل العمریة 

.  للعینات

وتعني النتیجة السابقة بشكل عام أنھ ال توجد فروق دالة بین الجنسین في مستوى الشعور 

ابا ویتداخل مع باألمن النفسي، فاألمن النفسي مفھوم یتأثر بالعدید من العوامل سلباٌ وإیج

حاجات اإلنسان األساسیة، لذلك فھو مفھوم معقد وھذا لتأثره بالمتغیرات االجتماعیة 

واالقتصادیة والتكنولوجیة ذات الوتیرة السریعة، ولذلك فمستوى شعور الفرد باألمن النفسي 

لیب ذات عالقة ارتباطیة بذاتھ وعالقاتھ وأسلوب حیاتھ وتنشئتھ األسریة وما تلقاه من أسا

معاملة والدیة، ومدى إشباع حاجاتھ األساسیة 

. أو االجتماعیة أو النفسیة ولیس بجنسھ إن كان ذكراٌ أم أنثى

:الخامسة مناقشة وتفسیر النتائج المتعلقة بالفرضیة –5



مناقشة النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –5-1
: حسب سن الوالدین 

إن البیانات المتحصل علیھا من خالل عرض النتائج الخاصة بالفروق بین األبناء في 

لداللة الفروق " ت"إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة حسب سن الوالدین باستخدام اختبار

:واللذان یظھران مایلي) 21(،ورقم )20(والموضحة في الجدولین رقم 

ئیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى عدم وجود فروق ذات داللة إحصا-

الخاصة بالمقارنة غیر دالة إحصائیا عند مستوى " ت"إلى سن الوالدین، حیث كانت كل قیم 

.، وتعني ھذه النتیجة أن معاملة الوالدین ھي نفسھا بالرغم من اختالف سنھم)0.01(الداللة 

- 34(ظم اآلباء واألمھات تتراوح أعمارھم مابین وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أن مع

،إذ بلغت النسبة )سنة55-34(، حیث أن معظم اآلباء ینحصر سنھم مابین)سنة55

، إذ بلغت )سنة44-34(، كذلك معظم األمھات یتراوح سنھم مابین )59.21%(

ا ما ، أي أن ھناك تقارب في السن مابین جیل األبناء وجیل اآلباء وھذ)%81.92(النسبة

ینعكس إیجابا على أسالیب التربیة التي یستخدمھا الوالدان في تعامالتھم مع أبنائھم حیث 

سبقت اإلشارة في الفصل الثاني من الدراسة الحالیة إلى أن التنشئة األسریة ھي عملیة 

تفاعل بین مجموعة من العوامل التي تؤدي محصلة تفاعلھا إلى انبثاق نموذج سلوكي 

عوامل المختلفة تكون لھا آثار ایجابیة أو سلبیة في الوسط األسري، ومن بینھا معین، وھذه ال

أن الفوارق العمریة الكثیرة بین سن األبناء وسن " صفاء المسلماني"سن الوالدین حیث تؤكد 

.الوالدین یجعل ھناك ھوة فكریة بین جیلین مختلفین تماما

حیث كلما زاد الفارق الزمني بینھما كلما ولسن الوالدین تأثیر كبیر في تنشئة األبناء،

زادت فرص عدم التوافق بینھما نتیجة فشلھما في استخدام أسالیب معاملة سویة وایجابیة 

أثناء قیامھما بعملیة التربیة، ففارق السن الكبیر یؤدي إلى اختالف في اآلراء واألفكار 

لیب المعاملة الوالدیة فما یدركھ والمیوالت، وبالتالي ینشأ اختالف في إدراك األبناء ألسا

األبناء المراھقون على أنھ سیطرة وتھمیش لھم وتصغیر لقدراتھم ، یدركھ الوالدان على أنھ 

.األسلوب السوي والصحیح واألمان لحمایتھم وتربیتھم تربیة سلیمة تؤمن لھم المستقبل



ن بین األب واألم وھذا كذلك تعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى عدم وجود فارق كبیر في الس

كما سبق اإلشارة إلیھ في الفصل الرابع للدراسة الحالیة، بأن ) 04(ما یوضحھ الجدول رقم

مما یؤدي إلى ) سنة44- 34(معظم سن والدي أفراد عینة الدراسة تتراوح أعمارھم مابین

ما كان عمر االتفاق بینھم على استخدام نفس أسالیب المعاملة أثناء تنشئتھم ألبنائھم إذ كل

الوالدین متقارب كلما كان ھناك بینھما انسجام وتفاھم مستمر بینھما وھذا ما ینعكس ایجابیا 

باسم "على تربیة األبناء، فكما سبقت اإلشارة في الفصل الثاني من الدراسة الحالیة إلى رأي 

ھما إال أن كثیراً من اآلباء یعبرون عن االزدراء لبعض" محمد ولي ومحمد جاسم محمد

البعض عن طریق تجاھل األطفال أو إظھار القسوة في معاملتھم ما ھي إال تفسیراً عن 

.كراھیة كامنة بین األبوین

وبالرجوع إلى الدراسات السابقة، في الحقیقة لم یقع بین یدي الباحثة في ھذا الشأن إال 

ة الوالدیة والتي دراسة واحدة اھتمت بدراسة الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعامل

نزیھ أحمد (تعزى إلى اختالف سن الوالدین، ھذه األخیرة المتمثلة في دراسة 

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستویي الداللة ) 2010الجندي،

بین متوسطات استجابات أفراد العینة التي تعزى لذوي فئات األعمار ) 0.05(و)0.01(

للوالدین تجاه استخدام أسلوب التقبل في معاملة ) الصغیرة-المتوسطة–المرتفعة(المختلفة 

).80.، ص2010الجندي،(األطفال وتنشئتھم 

وتعني النتیجة السابقة بصفة عامة أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیا في إدراك األبناء 

، وترى الباحثة ألسالیب المعاملة الوالدیة سواء لألب أو لألم تعزى إلى اختالف سن الوالدین

بأنھا نتیجة منطقیة،وھذا باالعتماد على أدبیات الدراسة فلقد أكد العدید من علماء التربیة 

على أھمیة التقارب مابین عمر الوالدین واألبناء، ألن ذلك سیحقق نوع من التفاھم المشترك 

ن مشكالت بین األبناء المراھقین ووالدیھم مما یعزز العالقة بینھم أكثر،ألن الكثیر م

المراھقین مع والدیھم تنشأ بسبب عدم فھم وجھات النظر المختلفة نتیجة وجود ھوة فكریة 

بین الجنسین حین یكون ھناك فارق عمري كبیر بین الوالدین وأبنائھم، ھذه الھوة الفكریة 

التي تؤدي إلى عدم إنصات الوالدین لما یرید أن یقولھ األبناء مما یؤدي إلى اضطراب 

قة بینھم، كذلك أكد العدید من علماء التربیة على أھمیة التقارب بین الوالدین في العال



السن،ألن التباعد الكبیر في السن سیخلق نوعا من الصعوبة في التفاھم بینھما مما یؤثر على 

. أسالیب المعاملة الوالدیة لألبناء

الیب المعاملة الوالدیة أي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألس

بالرغم من اختالف سن الوالدین یرجع إلى التقارب في السن بین والدي أفراد عینة الدراسة 

.  وإلى التقارب في السن بین الوالدین واألبناء من الجنسین

مناقشة النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –5-2
: تعلیمي للوالدینالمستوى الحسب

إن البیانات المتحصل علیھا من خالل عرض النتائج الخاصة بالفروق بین األبناء في 

إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة حسب المستوى التعلیمي للوالدین باستخدام تحلیل التباین 

) 24(ورقم ) 23(ورقم ) 22(أحادي االتجاه لداللة الفروق والموضحة في الجداول رقم 

:والذي یظھرون مایلي) 25(ورقم 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ) 23(یتضح من الجدول رقم -

التحكم والسیطرة،التذبذب (ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب والمتمثلة في كل من أسالیب 

على الترتیب "ف"تعزى إلى المستوى التعلیمي لألب حیث كانت قیم ) ،الحمایة الزائدة

).0.05(والخاصة بالمقارنة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك ) 24(كذلك یتضح من الجدول رقم 

التفرقة، التحكم (األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم والمتمثلة في كل من أسالیب 

" ف"تعزى إلى المستوى التعلیمي لألم حیث كانت قیم ) ائدةوالسیطرة،التذبذب،الحمایة الز

).0.05(على الترتیب والخاصة بالمقارنة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

وتعني النتیجتین أن األبناء لدیھم رؤیة متشابھة إزاء ھذه األسالیب للمعاملة الوالدیة التي 

.ھما اختلفت المستویات التعلیمیة للوالدینیمارسھا الوالدان معا في تربیة أبنائھم م

:وتفسر الباحثة ھذه النتیجتین كما یلي

أن اآلباء یجدون صعوبة في التعامل مع أبنائھم من الجنسین في مرحلة المراھقة بالرغم -

من اختالف مستویاتھم التعلیمیة، ألن ھذه األخیرة تتمیز بتغیرات وتقلبات عدیدة ومشاكل 



لمشاكل النفسیة والدراسیة واالجتماعیة مما یجعل الوالدان یمارسان نفس كثیرة منھا ا

.أسالیب المعاملة الوالدیة بالرغم من اختالف مستواھم التعلیمي

فالمراھقون تجدھم دائماُ مقاومین للسلطة األبویة والمیل إلى شدة انتقاد اآلباء والعمل على 

أن یجدوا لنفسھم ویبرزوا كیانھم لذلك فھم التحرر من سلطتھم وذلك في إطار محاولتھم 

یدركون جل أسالیب المعاملة التي یتعاملون بھا معھم اآلباء على أنھا نفس الشيء بالرغم 

.من اختالف المستویات التعلیمیة لآلباء

كما قد تعود ھذه النتیجة إلى تأثیر العادات والتقالید والقیم الموروثة ، واندماج أفراد 

الجزائري في وسط اجتماعي واحد بغض النظر عن المستوى التعلیمي للوالدین، المجتمع 

ھذا األمر الذي أدى إلى أن یصبح تأثیر البیئة االجتماعیة والثقافیة أكبر من تأثیر المستوى 

.التعلیمي لألب، مما یجعلھم یتعاملون بنفس الطریقة مع األبناء

یلة من یومھ خارج المنزل وذلك النشغالھ في أیضا قد یرجع األمر لقضاء األب فترة طو

العمل لتأمین لقمة العیش باستمرار أو النشغالھ بأعمالھ أو ألي أمور أخرى، مما یقلل من 

فرص تفاعلھ مع األبناء ومن ثم لم یظھر تأثیر مستواه التعلیمي على إدراك األبناء ألسالیب 

.معاملتھ

ات المختلفة لتعلیم األم بالنسبة ألسالیب ویمكن تفسیر عدم وجود فروق في المستوی-

المعاملة الوالدیة المتمثلة في أسالیب المعاملة السلبیة إلى أنھ من المحتمل أن وجود األم مع 

األبناء في المنزل ولفترات طویلة للقیام بأوجھ النشاط المختلفة ما یجعل ھناك تفاھما بین 

.علیم األمالطرفین وانسجاما أكثر بغض النظر عن مستوى ت

كذلك قد یعود إلى خصائص مرحلة المراھقة التي یمر بھا األبناء فھم دائمین البحث عن 

االستقالل مما یجعلھم یتصلون بمؤسسات اجتماعیة مختلفة كالمدرسة وجماعة الرفاق، 

فیؤدي إلى ابتعادھم عن المنزل والتصاقھم بأقرانھم، مما یجعلھم ال یمیزون بین معاملة األم 

لرغم من اختالف مستواھا التعلیمي، ألن ھمھم الوحید ھو إثبات ھویتھم واستقاللھم وفي با

.جزء ھام وھو الخروج عن دائرة األم لتأكید ذواتھم

أو قد تعود ھذه النتیجة إلى انشغال جمیع األمھات بمشاكل الحیاة ، فذوات مستویات التعلیم 

ھة وبأعباء و مھام أعمالھم خارج المنزل،أما المرتفع فتجدھم ینشغلون بأعباء المنزل من ج



األمھات ذوات مستویات التعلیم المنخفض والمتوسط فنظراً الزدیاد حجم األسر فإنھم 

ینشغلون بالمھام المختلفة لرعایتھم، ومن ثمة تجدھم یسلكون نفس األسالیب في معاملتھم 

.لألبناء

عي واحد أدى إلى التخفیف من أثر كما أن انصھار المجتمع الجزائري في إطار اجتما

تعلیم األم على استخدامھا ألسالیب المعاملة الوالدیة، بحیث یصبح تأثیر الثقافة والعادات 

والتقالید أقوى من تأثیر المستوى التعلیمي لألم، كما أن الباحثة تعزو ھذه النتیجة إلى أن 

.عاطفة األمومة ال تتأثر بالمستوى التعلیمي

والتي توصلت ) 1980ھناء المطلق،(یجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع دراسة وتتفق النت

اإلھمال (إلى عدم وجود فروق بین األمھات المتعلمات وغیر المتعلمات في استخدام أسالیب 

).والقسوة والتدلیل

والتي أسفرت على عدم وجود ) 2002بشرى عبد الھادي أبو لیلة،(كما تتفق مع دراسة 

إحصائیا في أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء تعزى لمستوى تعلیم فروق دالة 

األب، كذلك ال توجد فروق دالة إحصائیا في باقي أسالیب المعاملة الوالدیة تعزى الختالف 

.مستوى تعلیم األم

والتي ھدفت إلى دراسة أسالیب ) 2001عبد الحمید عثمان الغریاني،(و تتفق مع دراسة 

حدثاً ) 243(لتنشئة األسریة وعالقتھا بجنوح األحداث اللبیبین، وتكونت عینة الدراسة من ا

، ولقد طبق علیھم استمارة من إعداده ، ومن بین )سنة18- 14(تراوحت أعمارھم من 

النتائج التي أسفرت علیھا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین رؤیة األحداث 

عزى إلى المستوى التعلیمي لألب ، كذلك عدم وجود فروق ذات المبحوثین لھذه األسالیب ت

داللة إحصائیة بین رؤیة األحداث المبحوثین لھذه األسالیب تعزى إلى المستوى التعلیمي 

).240-152.ص. ، ص2001الغریاني،(لألم 

محمود أبو دف وسناء إبراھیم أبو دقة (كذلك تتشابھ مع النتیجة التي توصلت إلیھا دراسة 

لألخطاء األسریة ) 0.05(بعدم وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 2008،

أبو دف، وأبو (الشائعة في تربیة األبناء تعزى لمتغیر المستوى التعلیمي لرب األسرة 

).395.، ص2008دقة،



والتي ھدفت إلى دراسة ) 2009زاید بن محمد بن حسن العمري،(كما تتفق مع دراسة 

المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالدافعیة لإلنجاز كما یراھا األبناء،وقد طبق كل من أسالیب 

ألسالیب المعاملة الوالدیة من وجھة نظر األبناء ومقیاس الدافعیة لإلنجاز " آمبو" مقیاس

طالبا من طالب الصف الثالث ثانوي ومن بین النتائج التي ) 401(على عینة تتكون من 

في ) 0.05(د فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة أسفرت علیھا عدم وجو

اتجاھات أفراد عینة الدراسة حول أبعاد أسلوب المعاملة الوالدیة حسب األم باختالف متغیر 

).171- 126.ص. ، ص2009العمري،(المستوى التعلیمي لألم 

ألبناء وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك ا) 22(كما یتضح من الجدول رقم -

ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب والمتمثلة في أسلوب التفرقة ومستوى تعلیمھ حیث كانت 

ونظراٌ ) 0.05(الخاصة بالمقارنة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 4.738" (ف"قیمة 

لمعرفة اتجاه ھذه الفروق، وكما ھو موضح في ) LSD(لوجود ھذه الفروق تم تطبیق اختبار

والذي یظھر أن اآلباء المتعلمین لغایة المستوى المتوسط ھم أكثر ) 23(الجدول رقم

استخداما ألسلوب التفرقة كأسلوب للمعاملة أثناء تنشئتھم وتعاملھم مع أبنائھم مقارنة بباقي 

:اآلباء المتعلمین إلى غایة المستویات التعلیمیة األخرى،ویمكن تفسیر ذلك كما یلي

لیماً متوسطاٌ غالباً ما یتسربون من المدارس، ویلجأ ون إلى عالم إن اآلباء المتعلمین تع

الشغل وھم في سن المراھقة وفي أمس الحاجة إلى مساعدة الوالدین بصفة خاصة والكبار 

بصفة عامة، فال یكون الفرصة الكتساب الخبرات والنضج الكافي الذي یؤھلھم للقیام 

ندما یصبحون أباء، فتجدھم فلیلوا المعرفة بمسئولیات التنشئة المختلفة في المستقبل ع

بأسالیب التربیة التي تقوم على الحوار واإلقناع مما یدفعھم إلى استخدام األسالیب التقلیدیة 

.كالتفرقة وغیرھا

كذلك قد یكون ھؤالء اآلباء المتعلمین إلى غایة المستوى المتوسط قد تزوجوا في سن 

ء ومسئولیات كبیرة تتطلب جھداٌ عضلیا وذھنیا وضمن مبكرة مما یؤدي بھم إلى تحمل أعبا

ھذا الوضع یزداد التفاعل االجتماعي ومن ثم المشاكل االجتماعیة بمختلف أنواعھا، وكل 

ذلك یمثل ضغطاٌ على األب واستنزاف لطاقتھ، مما ینتج عنھ استخدامھ ألسلوب التفرقة 

املھ مع األبناء في سن والذي یصنف ضمن أسالیب المعاملة غیر سویة خاصة في تع



المراھقة، فتجد األب في ظل ھذه الدوامة من الضغوطات یلجأ الشعوریا إلى معاملة أحد 

األبناء خاصة الذي ال یسبب لھ المتاعب بنوع من التمییز مقارنة باالبن المراھق نظرا ألن 

لسلطة ھذا األخیر یخلق دائما نوع من الصراع نتیجة مكافحتھ التدریجیة للتحرر من ا

.األبویة

و قد ترجع ھذه النتیجة إلى الخبرات والتجارب التراكمیة لدى األب المتعلم تعلیما متوسط 

في طفولتھ وطرق تنشئتھ والصعوبات التي واجھھا، وما تركتھ من بصمات على شخصیتھ 

كرره وطرق معاملتھ ألبنائھا، فمن عایش التفرقة في المعاملة بینھ وبین أحد إخوتھ غالبا مای

على أبنائھ، وخصوصا في ظل المستوى التعلیمي الذي وصل إلیھ ھذا األب والذي لم یسمح 

.لھ بتعلم خبرات جدیدة تمكنھ أن یغیر من ھذا األسلوب أثناء تنشئتھ لألبناء 

والتي توصلت أن ) 1981سعید،(وتتفق النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع دراسة 

المستخدمة في تربیة األبناء حیث أن التشجیع والنصح واإلرشاد للمستوى أثر في األسالیب

.یكثر استخدامھا كلما ارتفع المستوى التعلیمي

والتي توصلت إلى أن أسالیب المعاملة الوالدیة ) 1989جبریل،(كذلك تتفق مع دراسة 

من ممارسة لدى اآلباء واألمھات في المستویات التعلیمیة الدنیا تتسم باالتجاه نحو المزید

.أسالیب غیر سویة في التنشئة االجتماعیة كالتفرقة واإلھمال

والتي أظھرت نتائجھا أن حسن المعاملة إلى األحسن ) 1993المفلح،(كما تتفق مع دراسة 

.یزید مع المستویات العلیا للتعلیم، بینما تدرجھا إلى األسوء یزید مع مستویات التعلیم األقل 

والتي توصلت إلى وجود تأثیر لمستوى تعلیم ) 1999السبیعي،(راسة وتتفق أیضا مع د

الوالدین حیث كانت ھناك فروق دالة إحصائیا في استخدام أسالیب التنشئة الغیر سویة كانت 

.لصالح من ال یحملون مؤھال علمیا عالیا

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ) 24(ورقم ) 22(كما یتضح من الجدولین رقم -

دراك األبناء ألسالیب المعاملة السویة لكل من األب واألم تعزى إلى المستوى التعلیمي لكل إ

الخاصة بأسالیب المعاملة السویة لألب، وقیمة ) 4.738" (ف"منھما، حیث كانت قیمة 

الخاصة بأسالیب المعاملة السویة لألم الخاصتین بالمقارنة دالة إحصائیا عند ) 6.137" (ف"

لمعرفة اتجاه ) LSD(، ونظرا لوجود ھذه الفروق تم تطبیق اختبار)0.05(لة مستوى الدال



واللذان یظھران بان كل ) 25(ورقم ) 24(ھذه الفروق، وكما ھو موضح في الجدولین رقم 

من اآلباء واألمھات المتعلمین لغایة المستوى االبتدائي ھم أكثر استخداماٌ ألسالیب المعاملة 

ألبناء، مقارنة بباقي اآلباء واألمھات المتعلمین لغایة المستویات السویة في تعاملھم مع ا

العلمیة األخرى، وھذا یعیني أن التباین في المستوى التعلیمي للوالدین ترافق بنابین في 

اتجاھاتھم نحو أسالیب المعاملة السویة لألبناء، وكانت النتیجة لصالح اآلباء المتعلمین تعلیما 

.ابتدائیا 

ھناء (حقیقة تختلف النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیھ دراسة وفي ال

والتي توصلت إلى أن األمھات المتعلمات یستخدمن األسالیب السویة أكثر ) 1980المطلق،

التي توصلت إلى أن اآلباء واألمھات ) 1981سعید،(من غیر المتعلمات، كذلك مع دراسة 

.رشاد أكثر كلما ارتفع المستوى التعلیميیستخدمن التشجیع والنصح واإل

والتي توصلت إلى أن أسالیب المعاملة الوالدیة ) 1989جبریل،(أیضا ال تتفق مع دراسة 

تتسم لدى اآلباء من المستویات التعلیمیة العلیا باالتجاه نحو المزید من ممارسة األسالیب 

).العتدال والحمایةالتسامح واالتساق وا(السویة في التنشئة االجتماعیة 

والتي توصلت إلى وجود فروق دالة ) 2006نزیھ أحمد الجندي،(كما ال تتفق مع دراسة 

اتجاه استخدام ) المنخفض-المتوسط- المرتفع(إحصائیا بین فئات المستویات التعلیمیة الثالثة 

المرتفع أسالیب الدیمقراطیة والمساواة واالھتمام ولصالح الوالدین في المستوى التعلیمي

).85.، ص2006الجندي،(

وترى الباحثة أن االختالف مع النتیجة الحالیة قد یرجع إلى اختالف البیئة والفترة الزمانیة 

/ مصر(التي طبقت علیھا كل دراسة حیث طبقت الدراسات السابقة في بیئات مختلفة مثال

ث كانت بعض أفراد ، وفي مراحل عمریة مختلفة عن عینة الدراسة الحالیة حی)السعودیة

).طالب المرحلة المتوسطة،طالب الجامعات(العینات 

كما تعزو الباحثة ھذا االختالف مع النتائج السابقة إلى عاملي النضج االنفعالي والخبرة 

الحیاتیة اللذان تكسبان الوالدین اتجاھات إیجابیة نحو عملیة التنشئة االجتماعیة وتعزز لدیھم 

القات طیبة أساسھا التقبل واالھتمام والحوار والتواصل مع األبناء بشكل القدرة على إقامة ع

.فعال



.للمستوى التعلیمي في حد ذاتھ

.نحو معاملة األبناء

) الزائدة

 ،

األقران 

...أسالیب معاملة سویة، أو ثقافة المجتمع 

.ولیس المستوى التعلیمي للوالدین وحده كفیل بإحداث الفروق

لمتعلمین تعلیما متوسطا یعاملن أبناءھن بأسلوب كما أشارت النتائج أیضا إلى أن اآلباء ا

جامعة -الثانوي-االبتدائي-األمي(التفرقة أكثر من اآلباء ذوي المستوى التعلیمي 

،وھذا یدل أنھ كلما قل مستوى تعلیم األب كلما زاد استخدامھ ألسلوب التفرقة،وھذا )فأكثر

شخصیة األبناء خاصة وھم في نتیجة عدم وعیھ على أثر استخدام ھذا األسلوب في تشكیل

.مرحلة المراھقة



كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك البناء ألسالیب المعاملة السویة 

للوالدین باختالف مستواھم التعلیمي، وكانت ھذه الفروق ھي لصالح الوالدین المتعلمین 

إدراك األبناء ألسالیب المعاملة تعلیما ابتدائیا، مما یدل ھنا أیضا على أن االختالف في

الوالدیة یرتبط بعدة عوامل، ولیس تدني أو ارتفاع المستوى التعلیمي للوالدین ھوالمسؤول 

الوحید على ھذا االختالف منھا اتزان شخصیة الوالدین والضغوط التي یواجھونھا 

. واملوالصعوبات والمشاكل التي قابلتھم سابقا، والعامل الثقافي وغیرھا من الع

مناقشة النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –5-3
:الدخل الشھري لألسرةحسب

إن البیانات المتحصل علیھا من خالل عرض النتائج الخاصة بالفروق بین األبناء في 

تحلیل التباین إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة حسب الدخل الشھري لألسرة باستخدام 

:أحادي االتجاه لداللة الفروق والموضحة في الجداول التالیة 

):26(الجدول رقم -أ
وھو جدول خاص بتوضیح الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة 

:لألب حسب الدخل الشھري لألسرة ومن خالل ھذا الجدول یتضح مایلي

إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب عدم وجود فروق ذات داللة-

الخاصة بالمقارنة " ف"حیث كانت قیم ) التحكم والسیطرة،والتذبذب(والمتمثلة في أسلوبي 

على الترتیب وھي قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 0.998(،)0.974(قد بلغت 

)0.05.(

التحكم والسیطرة (دراك متشابھ إزاء كل من أسلوبي وھذا یعني أن األبناء لدیھم إ

الذي یتعامل بھ األب معھم بالرغم من اختالف الدخل الشھري لألسرة أي أن ) ،والتذبذب

ھذا األسلوبین السلبیین في المعاملة الذي یتبعھما األب في تنشئة أبنائھم ال یرتبط  بالدخل 

.الشھري 

ن الدخل الشھري ال یؤثر على العالقة بین اآلباء وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أ

واألبناء، إذ بما یتوفر لھم من دخل یساعدھم على المضي في تحقیق أمالھم وما یطمحون 

لھ، كذلك یمكن تفسیر ھذه النتیجة أن ھذا األسلوبین یستخدمھم اآلباء بشكل دائم ولیسا 



امل أخرى ال عالقة للعامل مرتبطین بالدخل الشھري لألسرة، ولكن قد یكون بسبب عو

االقتصادي، فقد یتأثر اآلباء بعوامل فردیة مثل االضطرابات النفسیة، أو معانتھم من 

الضغوط النفسیة ھذه األخیرة التي تؤدي باآلباء بممارسة ھذین األسلوبین السلبیین أثناء 

. تعاملھم مع األبناء بالرغم من اختالف الدخل الشھري لألسرة

إلى وجود ) التحكم والسیطرة والتذبذب(رجع استخدام اآلباء لكل من أسلوبي كما قد ی

خالفات زوجیة أو نقص التعاون األسري أو الشجار الدائم بینھما یؤدي بھما إلى استخدام 

ھذه األسالیب الغیر سویة، فمثال یستخدم السیطرة كرد فعل على رغبة في السیطرة على 

ا قد یستخدم أسلوب التذبذب كمحاولة الستمالة األبناء الزوجة أو كأسلوب للتفریغ، كم

بمكافأتھم على سلوك مغایر لما طلبتھ األم، وبالتالي لیس بالضرورة أن یكون السبب دائما 

.ھو الدخل الشھري لألسرة

عبد الحمید عثمان (وتتفق النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع دراسة كل من 

لت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین رؤیة والتي توص) 2001الغریاني،

األحداث المبحوثین ألسالیب التنشئة األسریة لألب تعزى إلى متوسط دخل األسرة 

).236.، ص2001الغریاني،(

والتي توصلت إلى عدم وجود ) 2008عبد الرحمن بن محمد البلیھي،(كما تتفق مع دراسة 

.ألسري وأسالیب المعاملة الوالدیة لألب عالقة بین الفروق في فئات الدخل ا

والتي توصلت ) 2009عبد هللا بن محمد الھادي الحربي،(أیضا تتفق مع  نتائج دراسة 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الدخل الشھري وكل من أسالیب معاملة األب 

بین إدراك األبناء وجود فروق ذات داللة إحصائیة ) 26(كما یتضح من الجدول رقم -

التفرقة،الحمایة الزائدة (ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب والمتمثلة في كل من األسالیب التالیة 

" ف"وبین الدخل الشھري لألسرة، حیث كانت قیم ) ،أسالیب المعاملة السویة

الخاصة بالمقارنة على الترتیب قیم دالة إحصائیا عند ) 5.422(،)4.679(،)2.852(

لمعرفة اتجاه ) LSD(، ونظرا لوجود ھذه الفروق تم تطبیق اختبار)0.05(ى الداللة مستو

والدي یظھر أنھ كلما انخفض مستوى ) 27(ھذه الفروق، وكما ھو موضح في الجدول رقم 

دخل األسرة كلما اتخذ التعامل األبوي طابع التفرقة والحمایة الزائدة  فبمقارنة المتوسطات 



ي التفرقة والحمایة الزائدة في معاملة األب ینتمیان إلى األسر ذات تبین أن كل من أسلوب

وھذا یعني أن الدخل الشھري ). دج16000-11000(الدخل الشھري الذي یتراوح ما بین 

یؤثر في تحدید أسالیب التعامل األبوي مع األبناء بصورة التفرقة والحمایة الزائدة، ویمكن 

:تفسیر ھذه النتیجة كما یلي 

إن أباء األسر ذوي الدخل الشھري المنخفض یكونون أكثر تشددا وامتثاال لما ھو سائد 

من قیم اجتماعیة ولھذا فإن الممارسات التربویة لآلباء المنتمین إلى ھذا المستوى من الدخل 

الشھري عادة ما یمارسون في معاملتھم مع أبنائھم بعض أسالیب المعاملة الغیر سویة، 

م مع األبناء المراھقین حیث نتیجة بسلوكات المراھقین الخارجة عن القیم خاصة في تعاملھ

والعادات والتقالید السائدة في المجتمع في أغلب األحیان ، فتجد رد فعل اآلباء ھنا ھم 

معاملتھم بنوع من الحمایة الزائدة خوفا من أن یرتكبوا سلوكات غیر سویة، و قد یتعاملون 

تمرد األبناء المراھقین ، فیتجھ اآلباء إلى تفضیل األبناء اآلخرین وفق أسلوب التفرقة نتیجة

.اللذین یتسمون بالطاعة والھدوء وینفذون ما یطلبھ اآلباء

أیضا مع انخفاض المستوى االقتصادي لألسرة قد یشعر بعض اآلباء بالنقص، وھذا یؤثر 

ھذه أثناء معاملتھم على أسالیب معاملتھم لألبناء، حیث تترجم مشاعر النقص لدیھم

وتنشئتھم ألبنائھم، حیث یصیح اآلباء أكثر حساسیة وأقل قدرة على تلبیة وإشباع الحاجات 

.المادیة والحاجات النفسیة لألبناء 

وعلى العموم كما تمت اإلشارة سابقا في الفصل الثاني، یتبین أن المستوى االقتصادي 

الممارسات الوالدیة لتربیة األبناء بالمقارنة مع بقیة للوالدین من العوامل األقوى تأثیراً في 

إلخ، فھذا المستوى یعتبر من أھم ...المتغیرات األخرى كسن الوالدین ومستوى تعلیمھما 

العوامل المؤثرة في اتجاھات الوالدین نحو األبناء بحیث أنھ كلما كان منخفضا یكون الوالد 

والحمایة الزائدة أي تكون السیطرة ألسالیب المعاملة أكثر میال لإلھمال والالمباالة والتفرقة 

.السلبیة في تعامالت األب مع أبنائھ

ممدوحة محمد (وتتفق النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع ما توصلت إلیھ دراسة 

عن وجود فروق دالة إلى جانب مجموعتي األسر ذات المستوى االجتماعي ) 1987سالمة،



ودون المتوسط والمرتفع في درجات إدراك الرفض من قبل األم أو واالقتصادي المنخفض

.األب

والتي توصلت إلى أن مستوى التفرقة بین األبناء ) 1995المقاطي،(كذلك تتفق مع دراسة 

.یزید كلما قل مستوى الدخل الشھري لألسرة 

ف في والتي أسفرت على أن االختال) 1997عمار زغینة،(و تتفق مع نتائج دراسة 

المستوى االقتصادي واالجتماعي یؤدي إلى فروق ذات داللة إحصائیة لصالح اآلباء ذوي 

.المستوى االقتصادي واالجتماعي المنخفض والمتوسط

والتي توصلت إلى وجود تأثیر لحجم الدخل ) 1999السبیعي،(كما تتفق مع دراسة 

، وأن الفروق الدالة إحصائیا كانت الشھري لألسرة على أسالیب التنشئة األسریة الغیر سویة

.لصالح األطفال الدین ینتمون ألسر منخفضة الدخل في استخدام أسالیب التنشئة الغیر سویة

أن اآلباء ذو الدخل الشھري لألسرة الذي یتراوح مابین ) 26(كما یتضح من الجدول رقم -

في تعامالتھم مع األبناء ھم أكثر استخداما ألسالیب المعاملة السویة ) دج16000- 11000(

.وھذا بعد مقارنة المتوسطات

وتفسر الباحثة ھذه النتیجة بأنھ قد تكون ھناك عوامل أخرى تؤثر في أسالیب المعاملة 

السویة التي یتبعھا األب في تنشئة األبناء أكثر من الدخل الشھري المنخفض ومنھا ما یتعلق 

مراھقة ، ومنھا مایتعلق باآلباء أنفسھم مثل باألبناء خاصة سنھم فھم یمرون بمرحلة ال

خصائصھما الشخصیة كنضجھما االنفعالي وخلوھما من االضطرابات النفسیة أو رضا 

اآلباء على مستواھم االقتصادي واقتناعھم بما رزقھم هللا مما أدى بھم إلى حسن معاملة 

ازع الدیني لدى ھؤالء األبناء وممارسة أسالیب معاملة سویة أثناء تنشئتھم ، أي قوة الو

اآلباء فالدین ھو المحفز على الرعایة السلیمة لألبناء وھو من أكبر عوامل االستقامة وإتباع 

.األفضل

كذلك تعزو الباحثة ھذه النتیجة إال أنھ قد یكون ھؤالء اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة 

قافي مرتفع مما یؤدي بھم قد یكون مستواھم الث) دج16000-11000(الذي یتراوح مابین 

إلى التعامل مع األبناء بطریقة سویة، أو نتیجة لتأثیر وسائل التكنولوجیا التي دائما تسعى 

إلى تزوید اآلباء بطرق التربیة السلیمة لألبناء في مرحلة المراھقة ، فلیس بالضرورة أن 



لوجیا في االتجاه یكون دخلھما منخفض أن یكون غیر مثقفین أو ال تمسھم تأثیرات التكنو

.االیجابي

وتتفق النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة الذكر والمتمثلة في دراسة 

عبد الرحمن بن محمد (، ودراسة )2001عبد الحمید عثمان الغریاني،(كل من 

والتي توصلت إلى) 2009عبد هللا بن محمد الھادي الحربي،(، ودراسة )2008البلیھي،

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الدخل الشھري وكل من أسالیب معاملة األب 

.سواء السلبیة أو السویة 

والتي توصلت إلى ) 1999السبیعي،(وتختلف النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع دراسة 

خدام وجود فروق دالة إحصائیا لصالح األطفال الذین ینتمون ألسر مرتفعة الدخل في است

.أسالیب التنشئة السویة 

وقد یرجع ھذا االختالف إلى العوامل السابقة الذكر،وإلى البیئة التي طبقت فیھا الدراسة 

.والفترة الزمنیة وإلى المراحل العمریة ألفراد عینات الدراسات

):28(الجدول رقم -ب
المعاملة الوالدیة لألم وھو جدول خاص بتوضیح الفروق بین األبناء في إدراكھم ألسالیب 

:حسب الدخل الشھري لألسرة ومن خالل ھذا الجدول یتضح مایلي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألم -

) التفرقة،التحكم والسیطرة،والتذبذب،الحمایة الزائدة(والمتمثلة في أسالیب المعاملة السلبیة 

) 0.311(، )0.047(،)0.022(،)0.242(الخاصة بالمقارنة قد بلغت " ف"ت قیم حیث كان

).0.05(على الترتیب وھي قیم غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة 

وھذا یعني أن األبناء لدیھم إدراك متشابھ إزاء إدراك ھذه األسالیب السلبیة التي تتعامل 

شھري لألسرة، أي أن ھذه األسالیب السلبیة في بھا األم معھم بالرغم من اختالف الدخل ال

.المعاملة التي تتبعھا األم في تنشئة أبنائھا ال ترتبط بالدخل الشھري لألسرة

وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أن األمھات وعالقتھم باآلباء والتوافق بینھم على العیش في 

التنشئة السلبیة المتبعة من قبل ظل انخفاض الدخل الشھري أو زیادتھ ال یؤثر على أسالیب



.في كسب الرزق وتفضیل البعض على اآلخر

كما ترجع الباحثة النتیجة إال أن الدخل الشھري لألسرة ال یؤثر على أسالیب المعاملة 

ي معاملتھا ألبنائھا نتیجة إلى كونھا في أغلب األحیان تكون ربت السلبیة التي تتبعھا األم ف

أن ) 06(بیت وال تستطیع تغیر ما قدر لھم من دخل شھري، فكما یتضح من الجدول رقم 

أغلبیة أمھات أفراد عینة الدراسة من غیر المتعلمات، حیث شكلت نسبة األمھات األمیات 

للمستویات التعلیمیة األخرى مما یدل على أن وھي النسبة األكبر بالنسبة) %30.46(نسبة 

.األمھات ال یمارسن أیة أعمال

كذلك یمكن تفسیر النتیجة الحالیة كما یلي بأن األمھات ال یتأثرن بمستوى الدخل الشھري 

لألسرة سواء كان منخفضا أو متوسط أو مرتفعا وھذا نظراٌ لطبیعة األم التي تتعامل 

ات ھذه األخیرة التي قد تؤثر بشكل أو بأخر على سیر واتجاه بالعاطفة في معظم األوق

أسالیب المعاملة التي تتعامل بھا مع األبناء، كما یمكن إرجاع ھذه النتیجة إلى أن المراھق 

یدرك أن طریقة معاملة أمھ لھ ال تتناسب مع ما وصل إلیھ من نضج وما طرأ علیھ من 

لة السلبیة السابقة الذكر على أنھا عدم ثقة بھ تغییر، لذلك فإنھ یفسر كل أسالیب المعام

وبقدراتھ وعدم اعتراف بذاتھ المستقلة كما أنھ یفسر كل مساعدة لھ على أنھا تتدخل في 

أموره، وأن المقصود من ھذا التدخل ھو إساءة معاملتھ،كما یشكو أیضا من القیود التي 

فروق في إدراك أسالیب معاملة تضعھا األم فتحد من حریتھ في إبداء الرأي لذلك لن تكون

.األم بالرغم من اختالف مستوى الدخل الشھري لألسرة

عبد الحمید عثمان (وتتفق النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع دراسة كل من

والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین رؤیة ) 2001الغریاني،

ة األسریة لألم تعزى إلى متوسط دخل األسرة األحداث المبحوثین ألسالیب التنشئ

).236.، ص2001الغریاني،(

والتي توصلت إلى عدم وجود ) 2008عبد الرحمن بن محمد البلیھي،(كما تتفق مع دراسة 

.عالقة بین الفروق في فئات الدخل األسري وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم 



والتي توصلت ) 2009محمد الھادي الحربي،عبد هللا بن(أیضا تتفق مع  نتائج دراسة 

.إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الدخل الشھري وكل من أسالیب معاملة األم 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ) 28(كما یتضح من الجدول رقم -

الخاصة " ف"ت قیم ألسالیب المعاملة السویة لألم وبین الدخل الشھري لألسرة،حیث كان

ونظرا ) 0.05(وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 5.428(بالمقارنة قد بلغت 

لمعرفة اتجاه ھذه الفروق، وكما ھو موضح في ) LSD(لوجود ھذه الفروق تم تطبیق اختبار

-11000(أن األمھات ذو الدخل الشھري لألسرة الذي یتراوح مابین ) 29(الجدول رقم 

ھم أكثر استخداماً ألسالیب المعاملة السویة في تعامالتھم مع األبناء وھذا بعد ) دج16000

.مقارنة المتوسطات

وعلى كل تعتبر ھذه النتیجة تأكید لما توصلت إلیھ الباحثة في الجزء الثاني من ھذا 

)دج16000- 11000(الفرض بأن اآلباء ذوي الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح مابین

أكثر استخداماً ألسالیب المعاملة السویة في تعامالتھم، لذلك تفسر الباحثة ھذه النتیجة ھم 

كما فسرت النتیجة الخاصة باآلباء مؤكدة على قوة الوازع الدیني لدى األمھات أدى إلى 

التأثیر االیجابي على عدم أدائھم التربوي، وھذا لتضمنھ تعالیم واضحة ومحددة فیما یختص 

.   بناءبتنشئة األ

وتعني النتیجة السابقة بشكل عام عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء 

لبعض أسالیب معاملة الوالدین معاٌ تعزى الختالف الدخل الشھري لألسرة لذلك یجب التأكید 

على أن ھناك مجموعة من األبعاد المتحكمة في ھذه األسالیب والمتمثلة خاصة في النضج 

إلخ من ممیزات شخصیة األب واألم ، كذلك الوسط ...الدي، القدرة على التواصل الو

الثقافي ومالھ من تبعات كالتقالید والعادات، كذلك تأثیرات التكنولوجیا الحدیثة من سائل 

اإلعالم واالنترنت كل ھذه األخیرة قد تجعل من تأثیر ارتفاع أو انخفاض الدخل الشھري 

. الذي یرقى إلى إحداث فروق في إدراك األبناء إلدراك معاملة الوالدینلألسرة لیس بالتأثیر 

كما یتضح من ھذه النتیجة وجود فروق دالة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب معاملة 

الوالدین السویة باختالف متغیر الدخل الشھري لألسرة وكانت الفروق لصالح ذوي الدخل 

ھذا األخیر الذي یعتبر دخل منخفض ) دج16000-11000(الشھري الذي یترواح مابین 



في ظل تحسن دخل األسر الجزائریة نتیجة التحسن الكبیر الذي حدث في أحوال البالد 

االقتصادیة، ولكن الوصول لھذه النتیجة قد یرجع إلى عدة أسباب منھا أن نسبة الوالدین 

ذلك إلى أسباب أخرى ، ك)%24.09(ذوي الدخل الشھري تشكل نسبة معتبرة حیث بلغت 

منھا التوافق بین األبوین ورضاھم عن مستواھم االقتصادي مما أدى بھما إلى معاملة أبنائھم 

إلخ من األسباب السابقة ..بأسالیب معاملة سویة بغض النظر عن انخفاض دخلھم الشھري 

بیة األبناء الذكر التي تكون قد وقعت وراء ممارسة الوالدین ألسالیب المعاملة السویة في تر

.من وجھة نظر أفراد عینة الدراسة

مناقشة النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –5-4
:عدد أفراد األسرةحسب

إن البیانات المتحصل علیھا من خالل عرض النتائج الخاصة بالفروق بین األبناء في 

ة حسب عدد أفراد الدراسة باستخدام تحلیل التباین أحادي إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدی

واللذان یظھران ) 31(ورقم ) 30(االتجاه لتحدید الفروق والموضحة في الجدولین رقم 

:مایلي

عدم وجود ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى إلى عدد -

صة بالمقارنة غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة والخا" ف"أفراد األسرة، كانت كل قیم 

، وتعني ھذه النتیجة أن معاملة الوالدین معا ھي نفسھا بالرغم من اختالف عدد )0.05(

.أفراد األسرة

وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أن معظم األسر الجزائریة تعیش في إطار العائلة الممتدة 

نفصل عن األسرة األم، وفي ھذه األثناء یكون الوالدان ، وعندما تكبر األسر الجدیدة ت

أنفسھما قد اتخذا منحى محدداً في معاملة أبنائھم یصعب تغییره فیما بعد حتى وإذا كانت 

األسرة نوویة، فال یزال تأثیر األسرة الممتدة علیھا، سواء كان ذلك اجتماعیا أو نفسیا، حتى 

ثر بشكل أو بأخر على أسالیب المعاملة التي یتعامل وإن كانت المساكن متباعدة، وھذا ما یؤ

. بھا الوالدان مع األبناء أكثر من تأثیر حجم أفراد األسرة بحد ذاتھ

و قد تعود ھذه النتیجة إلى تقارب السن بین األبناء والوالدین أو إلى وجود أطراف أخرى 

االجتماعیة المتشابكة سواء في عملیة التنشئة األسریة كالجدة والجد كذلك وجود العالقات 



للوالدین أو لألبناء، كذلك یترك بصماتھ في إضعاف أثر عدد أفراد األسرة بالنسبة للمعاملة 

.الوالدیة 

كما قد یكون لإلطار الثقافي العام للمجتمع ممثالٌ في العادات والتقالید والعقیدة والتوجھات 

الیب المعاملة الوالدیة التي یمارسھا اآلباء مع االجتماعیة والسیاسیة تأثیراٌ أكثر على نمط أس

األبناء في تعامالتھم، فیقلل ذلك من أثر عدد أفراد األسرة بالنسبة ألسالیب المعاملة الوالدیة 

.المتبعة في تنشئة األبناء 

وعلى أي حال فإن أفراد عینة الدراسة جمیعھم ینتمون إلى منطقة جغرافیة محدودة 

تي تمتاز باندماج أفراد المجتمع في وسط اجتماعي واحد بغض النظر عن وال) مدینة تبسة(

حجم أفراد األسرة مما یجعل أسالیب المعاملة الوالدیة سواء كانت سلبیة أو ایجابیة متشابھة 

.من وجھة نظر األبناء

ورغم تأكید دراسات غربیة كثیرة على عالقة حجم األسرة وطبیعتھا ونوعیة أدوارھا 

الممارسات التربویة للوالدین، فإن أغلب الدراسات اإلسالمیة التي تناولت ھذه بنوعیة 

العالقة ترى أن األسر اإلسالمیة إن كانت قد تحولت في نسبة كبیرة منھا من أسر ممتدة إلى 

أسر نوویة فإن ھذا التحول ال یحدد دائما أسلوب الممارسة التربویة المتبع داخلھا، فھناك 

ت إلى نمط نووي في الشكل فقط ولم تعرف أي تحول في المحتوى األسر التي تحول

العقالني وھكذا یبدو أن األمر ال یتعلق بحجم أفراد األسرة أي أن ھذا األخیر ال یعكس 

,Diana(بالضرورة نوعیة المعاملة الوالدیة  B,1971,P.36 (.

والتي ) 1995ب،محمد علي الدی(وتتفق النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع دراسة 

توصلت إلى عدم وجود عالقة بین حجم األسرة واالتجاھات الوالدیة بنوعیھا السلبي 

والتي توصلت إلى ) 2001عبد الحمید عثمان الغریاني،(واالیجابي ، كذلك تتفق مع دراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین رؤیة األحداث المبحوثین ألسالیب التنشئة 

.یمارسھا الوالدان مع أبنائھم تعزى إلى حجم األسرةاألسریة التي

والتي توصلت إلى عدم وجود ) 2002بشرى عبد الھادي أبو لیلة،(كما تتفق مع دراسة 

فروق دالة إحصائیا في أسالیب المعاملة كما یدركھا األبناء تعزى لمتغیر عدد أفراد األسرة 

.



والتي تھدف إلى معرفة معاملة ) 2003دات،خلیل بن إبراھیم السعا(كذلك تتفق مع دراسة 

) 180(اآلباء ألبنائھم كما یراھا األبناء، ولقد طبق استبانھ من إعداده على عینة تتكون من 

طالبا من طالب السنة األولى جامعي بكلیة التربیة، ومن بین النتائج التي توصل إلیھا عدم 

، 2003السعادات،(معاملة اآلباء وجود فروق دالة إحصائیا بین عدد أفراد األسرة وبین

).147.ص

ممدوحة محمد (في المقابل ال تتفق النتیجة الجزئیة للدراسة الحالیة مع كل من دراسة 

والتي توصلت إلى وجود فروق بین أطفال األسر كبیرة الحجم عند مقارنتھا ) 1987سالمة،

في درجات إدراك لكل من أطفال األسر صغیرة الحجم وأطفال األسر متوسطة الحجم 

.األطفال للرفض من قبل األم أو األب لصالح أطفال األسر كبیرة الحجم

والتي توصلت إلى أنھ كلما ارتفع عدد األبناء ) 1995المقاطي،(أیضا ال تتفق مع دراسة 

.كلما زاد استخدام اآلباء ألسلوب التفرقة

في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة وتعني النتیجة السابقة أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیا

الوالدیة سواء لألب أو لألم تعزى إلى اختالف عدد أفراد األسرة، حیث أن ھناك عوامل 

أخرى قد تؤثر في تنشئة األبناء سواء أكانت أسالیب سویة أو غیر سویة أكثر من تأثیر عدد 

ي حصیلة اتجاھاتھم وتصوراتھم أفراد األسرة،إذ أن المعاملة الوالدیة التي یتبعھا الوالدین ھ

في مجال التربیة، وھذه االتجاھات والتصورات تكون بدورھا متأثرة باالنتماء االجتماعي 

والثقافي وإلى شخصیة الوالدین وذكاءھما وتكیفھما االجتماعي والنفسي، لذلك لیس 

بناء بالضرورة أن یكون أحد العوامل فقط ھو القادر على إحداث الفروق في إدراك األ

.ألسالیب المعاملة الوالدیة وھذا ما أكدتھ نتیجة الدراسة الحالیة 

مناقشة النتائج الموضحة للفروق في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة –5-5
:حسب ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم

ء في إن البیانات المتحصل علیھا من خالل عرض النتائج الخاصة بالفروق بین األبنا

إدراكھم ألسالیب المعاملة الوالدیة حسب ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم باستخدام تحلیل 

، ورقم )33(، ورقم )32(التباین أحادي االتجاه لداللة الفروق والموضحة في الجداول رقم 

:واللذین یظھرون مایلي) 35(، ورقم )34(



وق ذات داللة إحصائیة في عدم وجود فر) 34(، ورقم )32(یتضح من الجدولین رقم -

إدراك األبناء لكل من أسالیب المعاملة الوالدیة لألب ولألم والمتمثلة في كل من األسالیب 

تعزى إلى ترتیب األبناء بین ) التفرقة،التحكم والسیطرة، والتذبذب، والحمایة الزائدة(التالیة 

قارنة غیر دالة إحصائیا على الترتیب والخاصة بالم" ف"إخوانھم وأخواتھم حیث كانت قیم 

، وھذا یعني أن األبناء لدیھم رؤیة وإدراك متشابھ إزاء أسالیب )0.05(عند مستوى الداللة 

.المعاملة الوالدیة مھما كان ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم

مرحلة تغییر و

تؤدي إلى تغیر في طرق تفكیر ومشاعر االبن، فما كان یسلم بھ سابقا سیصبح الیوم خاضعا 

للنقاش والرفض، فیرى األبناء أن محاولة توجیھ آبائھم وكأنھا محاولة للتسلط وفرض الرأي 

والوقوف أمام رغباتھم الت

یحاولون فرض أرائھم وا

.التحكم والسیطرة بالرغم من اختالف ترتیبھم بین اإلخوة واألخوات

.بغض النظر على ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم

االجتماعیة الحال

...واالعتداءات سواء بالضرب أو الشتم أو الجنسیة 



.األسرة

.بناء بین اإلخوة سبب في ذلكاألسلوب، دون أن یكون لترتیب األ

) 2001عبد الحمید عث(خالل إطالعھا، ھذه األخیرة المتمثلة في دراسة

).234.، ص2001الغریاني،(التنشئة األسریة تعزى إلى ترتیب الحدث بین أفراد األسرة 

-)32 ()34 (

إدرا

) 4.204(،)4.671"(ف"

) LSD()0.05(مستوى الداللة 

) 33(ھذه الفروق في ال

)35 (

.وأخواتھم وفق أسالیب المعاملة السویة مقارنة بترتیب باقي األبناء بین إخوانھم وأخواتھم



مرحلة المراھقة نتیجة التغیرات التي طرأت على االبن األول، فالوالدان یتعلمان أن یعامالن 

یتفادوا الصراعات التي وقوعوا فیھا مع األبناء اللذین من قبل جر

.غیر سویة

.مقارنة ھذه النتیجة

التفرقة،التحكم والسیطرة،التذبذب،والحمایة (كل من أسالیب سواء لألب أو لألم والمتمثلة في 

 (

ومیة والمتصارعة في نمط الحیاة أو الضغوطات األسریة التي تعرضوا ھم لھا، التغیرات الی

.من اختالف ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم

إخوانھم وأخواتھم وكانت ا

مرحلة المراھقة، لذلك فھ

. یحتلون المراكز الوسطى بین إخوانھم وأخواتھم



:استنتاج عام –ثالثا 

:التالیة 

بالنسبة للعالقة االرتباطیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعا-1

)

 (

) (

) (وجود

) معامالت ارتباط عكسیة(

) ( من أسالیب

) (وبین شعورھ

.اإلشارة إلیھنتیجة بعض الدراسات كما تم 

وبناء على ما

شعورھم باألمن النفسي بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة وبین مستوى 

.نسبیا 

2-

الوالدیة لألم فقد دلت النتائج على 



، و

التحكم (في داللة إحصائیة بین اآلباء واألمھات في استخدام كل من أسالیب المعاملة المتمثلة

، و) 

.حسب إدراك األبناء

بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب وأسالیب المعاملة الوالدیة لألم قد إحصائیة

.تحققت نسبیا

3-

)(

.إحصائیة بین الذكور واإلناث من األبناء في إدراك أسالیب المعاملة السویة لألب

أی

)

)والسیطرة،التذبذب،الحمایة الزائدة

.إدراك أسالیب المعاملة السویة لألممن األبناء في 

.بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى إلى متغیر الجنس لم تتحققإحصائیة

4-

.النفسيباألمنالشعورمستوىفي 

.إلى متغیر الجنس لم تتحققتعزىالنفسيباألمنالشعورمستوىفيإحصائیة



والتي تعزى إلى المتغیرات بالنسبة للفروق بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة-5

سن الوالدین،المستوى التعلیمي للوالدین،الدخل الشھري لألسرة، عدد أفراد األسرة، (التالیة 

:، فقد أوضحت النتائج مایلي )ترتیب األبناء

فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء لجمیع أسالیب المعاملة عدم وجود-5-1

.الوالدیة سواء لألب أو لألم  تعزى إلى سن الوالدین

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة - 2–5

ومستوى تعلیمھ، ) الزائدةالتحكم والسیطرة، التذبذب،الحمایة (لألب والمتمثلة في أسالیب 

ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب 

، وبالنسبة )التفرقة ،أسالیب المعاملة السویة(ومستوى تعلیمھ والمتمثلة في كل من أسالیب 

باء المتعلمین ھذه الفروق تمیل لصالح اآلألسلوب معاملة التفرقة الذي یستخدمھ األب كانت 

، أما بالنسبة ألسالیب المعاملة السویة التي یتبعھا األب في معاملة أبنائھ للمستوى المتوسط

.األب المتعلم للمستوى االبتدائيكانت لصالح 

)

 (

األم 

.األم المتعلمة للمستوى االبتدائيفي معاملة أبنائھا لصالح 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة - 3–5

یعزى إلى الدخل الشھري لألسرة، ) التحكم والسیطرة،التذبذب(لألب والمتمثلة في أسلوبي 

بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة لألب ووجود فروق ذات داللة إحصائیة

) التفرقة،الحمایة الزائدة،أسالیب المعاملة السویة(والمتمثلة في كل من األسالیب التالیة 

ذا الدخل الشھري لألسرة وكانت الفروق لصالح األب ،یعزى إلى الدخل الشھري لألسرة

.) دج16000-11000(الذي یترواح مابین 



عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة یتضح كما

التفرقة،التحكم والسیطرة،التذبذب،الحمایة (الوالدیة لألم والمتمثلة في كل من األسالیب التالیة 

یعزى إلى الدخل الشھري لألسرة، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك ) الزائدة

، حیث كانت الفروق المعاملة السویة لألم تعزى إلى الدخل الشھري لألسرةاألبناء ألسالیب

.)دج16000-11000(ذات الدخل الشھري لألسرة الذي یترواح مابین لصالح األم 

المعاملةوجود فروق ذات داللة إحصائیة في إدراك األبناء لجمیع أسالیب عدم - 4–5

.دد أفراد األسرةالوالدیة سواء لألب أو لألم تعزى إلى ع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة - 5–5

) ،الحمایة الزائدةالتفرقة،التحكم والسیطرة،التذبذب(سواء لألب أو لألم والمتمثلة في أسالیب

حصائیة بین تعزى إلى ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم، ووجود فروق ذات داللة إ

إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة السویة سواء لألب

األبناء أو لألم تعزى إلى ترتیبھم بین إخوانھم وأخواتھم، حیث كانت ھذه الفروق لصالح 

.ذوي الترتیب األوسط بین إخوانھم وأخواتھم

روق ذات داللة الخامسة والتي تنص على وجود فوبناء على ما تقدم یتبین أن الفرضیة

سن (إحصائیة في إدراك األبناء ألسالیب المعاملة الوالدیة تعزى إلى المتغیرات التالیة

الوالدین،المستوى التعلیمي للوالدین،الدخل الشھري لألسرة، عدد أفراد األسرة، ترتیب 

ھري تحققت نسبیا بالنسبة لبعض المتغیرات كالمستوى التعلیمي الوالدین والدخل الش) األبناء

لألسرة وترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم، ولم تتحقق في باقي المتغیرات مثل سن 

.الوالدین وعدد أفراد األسرة

. ول النظریة للدراسة الحالیةبتفسیر ھذه النتائج باالعتماد على المعلومات الواردة في الفص



:توصیات الدراسة–رابعا 
:وفي ضوء ما أسفرت علیھ الدراسة الحالیة توصي الباحثة بالتوصیات التالیة 

1–

.لعقابوتقبل األبناء وعدم استخدام الكالم الجارح أو ا

2–

. الوعي بأھمیة عملیة التربیة الوالدیة الحسنة لألبناء

3–

.المحاضرات والندوات وورش العمل للرقي بعملیة التنشئة األسریة

4–

.النفسي ومنھا التفرقة، والتحكم والسیطرة، والتذبذب

.فسھم وإبداء أرائھم اتجاه بعض الموضوعات إتاحة الفرص لألبناء للتعبیر عن أن-5

، مع تغیراتمنیصاحبھاوماالمراھقةمرحلةبخصوصالطالباألبناءتوعیة–6

.ضرورة عمل برامج إرشادیة لتحقیق مستوى شعور عالي باألمن النفسي لدى المراھقین 

تأھیل األخصائیین النفسیین ومستشاري التوجیھ وتكلیفھم بالعمل في –7

. باألمن النفسي

8–

.المستخدمة في التعامل مع األبناء ومناقشتھا بصراحة وبصورة أكثر واقعیة وموضوعیة 



9-

.علیھااألبناءینشأالتياألسریةالتنشئةعملیة

سبلقیحقلتونفسیاجسمیااألبناءیاجاتاحتكلتوفیرالوالدینعلىیجب-10

،،

العنایةمنمزیدتوجیھعلیھم

.اآلمانوباألمنإحساسھمزیادةبھدفسلیمةاجتماعیة

التواجدبھالمقصودلیسوالتواجداألبناءمعالتواجدمناإلكثارالوالدیننوصي- 11

ماوتعدیلوأفكارھمواھتماماتھمأمورھمبمشاركتھمالوجدانيالتفاعلوإنماالفیزیائي

.  سلوكیاتھممنللتعدیلیحتاج

فيالوالدیناشتراكأھمیةوعلىوالدینیةاإلعالمیةالتوعیةبرامجعلىالتركیز–12

واألبناءاآلباءجیلبیناالتصالإلبقاءالحرللحوارلھمالفرصةوإتاحةالمراھقینتنشئة

.النفسیةالمشاكللحدوثمنعاً مستمراً 

:الدراسات المقترحة -خامسا 

:راسات والبحوث التالیة الد

.القیام بدراسة مماثلة على طلبة الجامعة من الجنسین، وتالمیذ المرحلة االبتدائیة–1

2–

. الدراسة الحالیة 

.لألبناءالنفسيالتوافقعلىلآلباءالنفسيباألمنالشعورانعدامأثر-3

.أثر برنامج مقترح لتدریب الوالدین على طرق إشباع حاجة األمن النفسي لدى األبناء –4

.بناء برنامج إرشادي لتعدیل أسالیب المعاملة الوالدیة الغیر سویة لدى الوالدین –5

6–

.عالقة ھذه األخیرة بمستوى الشعور باألمن النفسي لدى األبناء



7– )

).الجنسین

.إجراء دراسة عن الحاجات النفسیة لدى الشباب الجامعي –8



:خاتمة الدراسة –سادسا 

.ا ھو المطلوب أو سلبیة وھذا الذي یجب أن نبحث لھ عن حلول وعالجو ھذ

في ظل مناخ والدي ال یو

.مشاعر عدم الرضا واالرتیاح لدیھم ومن ثمة الشعور بعدم األمن النفسي 

م بشكل كبیر على أسالیب المعاملة السلبیة الوالدین مع ھؤالء األبناء أثناء تنشئتھم، والتي تقو

.في عملیة تربیة األبناء ) تفرقة وتحكم وتذبذب(من 

.والتفاھم والحوار وتقبل األبناء تؤدي إلى إشباع حاجة األمن النفسي لدیھم 

.السلوك 

حیث قدرتھا على العطاء والحب وت



لألبناء، ومن ثمة المساھمة في بناء مجتمع قوي ومتماسك خال من المشاكل النفسیة واآلفات 

.االجتماعیة

إدراك األبناء ألسالیب المعاملة 

.  بغیة التأكد أكثر من النتائج لالستفادة منھا 
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.رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین. طلبة جامعة النجاح الوطنیة

وزارة الثقافة : الكویت. احتیاجات اإلنسان المتصاعدة).2004.(تحيأمین، محمد ف- 11

.واإلعالم

األمن النفسي وتقدیر الذات وعالقتھا بالتحصیل ).،أبریل2007.(بدر، فائقة محمد- 12

.150- 115،)2(16مجلة دراسات عربیة في علم النفس،. الدراسي

ب المعاملة الوالدیة واالكتئاب العالقة بین أسالی).2000.(بركات ،آسیا بنت علي راجح- 13

رسالة . لدى بعض المراھقین والمراھقات المراجعین لمستشفى الصحة النفسیة بالطائف

.ماجستیر،المملكة العربیة السعودیة

.دار قرطبة: الجزائر.دلیل المربیین في التعامل مع الناشئین). 2007.(بلغیث، سلطان- 14

أسالیب المعاملة الوالدیة كما ).2008.(سلیمانالبلیھي،عبد الرحمن بن محمد بن - 15

، )دراسة میدانیة على طالب المرحلة الثانویة بریدة(یدركھا األبناء وعالقتھا بالتوافق النفسي

.رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة نایف للعلوم األمنیة،المملكة العربیة السعودیة

رسالة ماجستیر . نتحار لدى المراھقاتدوافع محاوالت اال). 2008.(بن عبد هللا ،غنیة- 16

.، جامعة سعد دحلب البلیدة، الجزائر

دار : بیروت). 6.ط (لسان العرب).1997.(بن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم- 17

.صادر

.مكتبة دار الثقافة والتوزیع: عمان.علم النفس االجتماعي).2004.(بني جابر، جودة- 18

علم النفس االجتماعي رؤیة ). 1999.(عد،عبد الرحمنالبھي، فؤاد السید، وس- 19

.دار الفكر العربي: القاھرة. معاصرة

. العائلة الجزائریة التطور والخصائص الحدیثة). 1984.(بوتفنوشت، مصطفى- 20

.دیوان المطبوعات: الجزائر



مركز الدراسات : بیروت. تغلب على القلق وأبدأ الطمأنینة). 1985.(بیدس، إیمیل- 21

.الفكریة

.دار النھضة العربیة: القاھرة.نظریات الشخصیة).1990. (جابر، عبد الحمید- 22

مجلة . العوامل المؤثرة في طبیعة التنشئة األسریة لألبناء).2000.(جابر، نصر الدین- 23

.76-43،)3(16جامعة دمشق، 

دار : ن ملیلةعی.مفاھیم أساسیة في علم النفس االجتماعي). 2006.(جابر، نصر الدین- 24

.الھدى للطباعة والنشر

بعض المتغیرات الدیموغرافیة ). سبتمبر/أغسطس/، یولیو1996.(جبر، جبر محمد- 25

93-39،80مجلة علم النفس،. المرتبطة باألمن النفسي

.دار الكتاب العربي: بیروت. التعریفات).1985.(الجرجاني،علي بن محمد- 26

المعاصر بین النظریة لم اجتماع التربیةع). 2009.(جعنیني، نعیم حبیب- 27

.دار وائل للنشر والتوزیع : عمان.والتطبیق

المدخل في الممارسة ). 1994.(الجمیلي، خیري خلیل، وعبده ، بدر الدین كمال- 28

.المكتب العلمي للكمبیوتر والنشر والتوزیع:اإلسكندریة.المھنیة في مجال األسرة والطفولة

إرشاد ذوي االحتیاجات الخاصة ).ھـ1426.(وكامل، صائبجند، فخر الدین،- 29

.دار الزمان للنشر والتوزیع: الریاض.وأسرھم

التنشئة السویة لألبناء كما یدركھا الوالدان في األسرة ). 2010.(جندر، نزیھ أحمد- 30

.89-57،)3(26مجلة جامعة دمشق،. دراسة میدانیة-العمانیة

مؤسسة طیبة للنشر : القاھرة. النفس االجتماعيعلم).2007.(حبیب، أحمد علي- 31

.والتوزیع

أسالیب التنشئة األسریة وعالقتھا بكل من ).ھـ1430.(الحربي،عبد هللا بن محمد ھادي- 32

رسالة . التفاؤل والتشاؤم لدى عینة من تالمیذ المرحلة المتوسطة والثانویة بمنطقة جازان

.یة السعودیةماجستیر، جامعة أم القرى، المملكة العرب

.دار وائل للنشر: عمان).2.ط (علم اجتماع العائلة).2009.(الحسن، إحسان محمد- 33



التغیر واالستمراریة في أسالیب الرعایة الوالدیة ). 1993.(حسن، محمد بیومي علي- 34

المجلة المصریة للدراسات النفسیة، . بین مرحلتي الطفولة المبكرة والمراھقة المبكرة

4،373-395.

.دار الكتب الجامعیة: اإلسكندریة.رعایة األسرة). 1997.(حسین، محمد محمود- 35

.مكتبة الرشد:الریاض.)الطفل والمراھق(الصحة النفسیة ).2003.(الحكیمي، وجدان- 36

مكتبة : القاھرة).النظریة والتطبیق(األسرة العربیة ).1998.(حلمي، إجالل إسماعیل- 37

.األنجلو المصریة

رسالة ماجستیر، جامعة . األسرة وتعاطي المخدرات). 1993.(مر الراس،عبد القادرح- 38

.الجزائر،الجزائر

مكتبة : القاھرة). 2.ط (في موسوعة الطب النفسي ).1995.(الحنفي،عبد المنعم- 39

.مدبولي

الطفولة والشباب والتحلیل االجتماعي، كتاب الوعي ). 1992.(الحوات، علي الھادي- 40

.150- 6،1سلسلة علمیة تصدرھا لجنة متخصصة،. األمني

دار : بیروت . علم النفس االجتماعي دراسات نظریة وتطبیقیة). 1994.(حیدر، فؤاد- 41

.الفكر العربي
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.ماجستیر، جامعة غزة اإلسالمیة، فلسطین

التنشئة االجتماعیة ).2003.(الخطیب، إبراھیم یاسین، وعبد، زھدي محمد- 44

.ة للنشر والتوزیعالدار العلمیة الدولیة ودار الثقاف: عمان.للطفل

مجلة . تنشئة األطفال ورعایتھم في اإلسالم). 2004.(خلیفة، عبد اللطیف محمد خلیفة- 45

.125-14،100الطفولة والتنمیة،



دار قباء للطباعة : القاھرة.سیكولوجیة العالقة األسریة). 2000.(خلیل، محمد بیومي- 46
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.جھاد للنشر والتوزیع:عمان. حة النفسیةأوالدنا والص).2002.(خلیل، محمد یوسف- 47
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.نایف للعلوم األمنیة،المملكة العربیة السعودیة

52-).2004.(

.التربویة، كلیة الـتربیة جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة

دراسة في (لدراسي،التنشئة االجتماعیة والتأخر ا).2006. (دمنھوري، رشاد صالح- 53

.دار المعرفة الجامعیة: اإلسكندریة.)علم النفس االجتماعي والتربوي

مجلة . ختبار ماسلو للشعور باألمن النفسيا). 1983.(دواني،كمال، ودیراني،عید- 54

.89-55،)2(10دراسات العلوم اإلنسانیة، 

.دار المعارف: ةالقاھر).11.ط (أصول علم النفس العام).1997.(راجح، أحمد عزت- 55

دار الكتب : ، بیروتمختار الصحاح).ت.د.(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر- 56

.العلمیة

.دار وائل: عمان. التربیة والتنشئة االجتماعیة).2005.(الرشدان،عبد هللا زاھي- 57

.الدار الجامعیة : بیروت. السلوكیة واإلدارة).1998.(رضوان، شفیق- 58

مجد المؤسسة : بیروت). 2.ط (علم النفس االجتماعي). 2008.(ن، شفیقرضوا- 59

.الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع



دار الكتب : القاھرة.أفاق معاصرة في الصحة النفسیة لألبناء).1998.(رمضان، رشیدة- 60

. العلمیة
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.الجامعیة

المكتب الجامعي :اإلسكندریة.مدخل في رعایة األسرة والطفولة). ت.د.(رمضان،السید- 62

.الحدیث

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركھا األبناء وتأثیرھا على ).2005.(لایر ، فائزة- 63

جستیر، جامعة رسالة ما. التوجیھ المدرسي لدى تالمیذ السنة األولى من التعلیم الثانوي

.الجزائر،الجزائر

أثر نمط التنشئة األسریة في الشعور باألمن ). 1985.(الریحاني، سلیمان طعیمة- 64

.115-96، )11(12مجلة دراسات، . النفسي

.المطبعة الخیریة:القاھرة. تاج العروس).1987.(الزبیدي، محمد مرتضى- 65

مؤسسة الوراق للنشر :األردن.تماعيعلم النفس االج). 2003.(الزبیدي،كامل علوان- 66

.والتوزیع

: لبنان. )نظریاتھ، اتجاھاتھ، مجاالتھ(اإلرشاد النفسي ). 1994.(الزعبي، أحمد أحمد- 67

.دار الحرف العربي

أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بالتوافق النفسي االجتماعي ).1997.(زغینیة،عمار- 68

.امعة الجزائر، الجزائررسالة ماجستیر، ج. دراسة میدانیة

الدار :لبیا. فلسفة التربیة اإلسالمیة في القرآن والسنة). 1993. (الزنتاني،عبد الحمید- 69

.العربیة للكتاب

عالم : القاھرة. علم نفس النمو الطفولة والمراھقة).2001.(زھران، حامد عبد السالم- 70

.الكتب

.عالم الكتب: القاھرة. لنفسیة واإلرشادالصحة ا).2003.(زھران، حامد عبد السالم- 71



.عالم الكتب:القاھرة).6.ط (علم النفس االجتماعي).2003.(زھران، حامد عبد السالم- 72

.مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة.أسس علم النفس العام).1980.(الزیادي،محمود- 73

دار الفكر : مان،عنظریات اإلرشاد والعالج النفسي).1998.(الزیود، فھمي نادر- 74

.العربي

الخجل االجتماعي وعالقتھ بأسالیب المعاملة ). 2010.(السبعاوي، فضیلة عرفات- 75

.دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان.الوالدیة

.51- 36، 394مجلة الشریعة، . القلق النفسي).1999.(سرحان، ولید- 76

المجلة . ھم كما یراھا األبناءمعاملة اآلباء ألبنائ). 2003.(السعادات، خلیل إبراھیم- 77

.178-147،)1(4،)العلوم اإلنسانیة واإلداریة(العلمیة لجامعة الملك فیصل

معاملة األمھات لبناتھن كما تراھا الطالبات ). 2003.(السعادات، خلیل إبراھیم- 78

- 109،)2(4،)العلوم اإلنسانیة واإلداریة(المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل. الجامعیات

138.

مجلة جامعة دمشق، . مستویات األمن النفسي والتفوق التحصیلي). 1999.(سعد،علي- 79

14)3(،201-222.

دار الیازوري والعلمیة : عمان.علم النفس االجتماعي). 2007.(سالمة،عبد الحافظ - 80

.للنشر والتوزیع

بیوت المدمرة المساندة االجتماعیة وعالقتھا لدى أھالي ال).2010.(السمیري، نجاح- 81

العلوم (مجلة النجاح لألبحاث . 2007خالل العدوان اإلسرائیلي على محافظات غزة دیمبر

.2180-2152،)8(24،)اإلنسانیة

األمن النفسي وعالقتھ باألداء الوظیفي عبد هللا ).2008.(السھلي، ماجد اللمیع حمود- 82

سي لدى طالب رعایة األیتام حمید حمدان السھلي،األمن النفسي وعالقتھ بالتحصیل الدرا
.رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم األمنیة،المملكة العربیة السعودیة. بالریاض



األمن النفسي وعالقتھ بالتحصیل الدراسي لدى ).2008.(السھلي،عبد هللا حمید حمدان- 83

ة العربیة رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم األمنیة،المملك.طالب رعایة األیتام بالریاض

.السعودیة

.دار المعارف: القاھرة. الدافعیة في الحیاة ومستویات االلتزام).1990.(السید،عزیزة- 84

المسئولیة األمنیة ). 24/02-21، 1425.(شافعي، إبراھیم، الصایم، إبراھیم عثمانال- 85

مع واألمن، ، بحث قدم في ندوة المجتاألسرة كنموذج: ودور المؤسسات التعلیمیة في تحقیقھا

.كلیة الملك فھد األمنیة بالریاض، المملكة العربیة السعودیة

المرشد األمین لآلباء والمربین في النمو اإلنساني ). 1994.(الشافعي،إبراھیم إبراھیم- 86

.مكتبة الجبني للنشر والتوزیع : السعودیة.من مرحلة الجنین إلى مرحلة المسنین

مؤسسة شباب : اإلسكندریة. نحو علم نفس إسالمي.)1984.(الشرقاوي، حسن محمد- 87

.الجامعة

.دار األندلس: جدة). 2.ط (األمن النفسي). ھـ1424.(الشریف، محمد موسى- 88

. )مقدمة في علم النفس االجتماعي(اإلنسان والمجتمع ).2009.(شفیق، محمد- 89

.المكتب الجامعي الحدیث: اإلسكندریة

مكتبة : القاھرة.)الطمأنینة االنفعالیة(س األمن النفسي مقیا). 2005.(شقیر، زینب- 90

.النھضة المصریة

عالم :بیروت). 2.ط (كیف تصنعین مستقبال لطفلك). 1995.(شكور، جلیل ودیع- 91

.الكتب

إساءة المعاملة المدرسیة وعالقتھا ).2009.(الشھري،عبد هللا محمد علي الشھري- 92

رسالة ماجستیر، جامعة أم . المرحلة االبتدائیةباألمن النفسي لدى عینة من تالمیذ

.القرى،المملكة العربیة السعودیة

دار النھضة : القاھرة). 2.ط (علم النفس االجتماعي).2005.(الشوربجي، نبیلة عباس- 93

.العربیة



الطمأنینة النفسیة وعالقتھا باألداء ).2008.(الصعب ،إبراھیم بن فھید بن إبراھیم- 94

رسالة ماجستیر، جامعة نایف . ى الموظفین بقطاع البنوك في مدینة الریاضالوظیفي لد

.للعلوم األمنیة،المملكة العربیة السعودیة

العالقة بین االغتراب النفسي وأسالیب ).2009.(الصنعاني،عبده سعید محمد أحمد- 95

اجستیر، جامعة رسالة م. المعاملة الوالدیة لدى الطلبة المعاقین سمعیا في المرحلة الثانویة

.تعز،الیمن

مجلة . استراتجیات األمن النفسي في األزمات).ھـ1413.(الصنیع، صالح بن إبراھیم- 96

40-6،36األمن والحیاة،

دار : الریاض. دراسات في التأصیل اإلسالمي لعلم النفس). 1995.(الصنیع، صالح- 97

.عالم الكتب

لة الوالدیة كما یدركھا األحداث األسویاء أسالیب المعام). 2009.(صیدم ، محمد رشید- 98

رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم األمنیة،المملكة .والجانحین وعالقتھا بالتفاؤل والتشاؤم

.العربیة السعودیة

. تحقیق األمن النفسي للیتیم في ضوء المقاصد الشرعیة). 2010.(الصیفي، عبد هللا- 99

.2068-2036،)7(24، )انیةالعلوم اإلنس(مجلة النجاح لألبحاث 

إعداد وكتابة البحوث والرسائل الجامعیة مع دراسة ).2005.(العایدي،محمد عوض-100

.مركز الكتاب للنشر: القاھرة.عن مناھج البحث

دار قباء للطباعة : القاھرة.نظریات الشخصیة).1998.(عبد الرحمن،محمد السید-101

.والنشر

: الجزائر.علم النفس االجتماعي المدرسي). 2009.(لطیفةعبد هللا ، كمال ، وربوح، -102

.دیوان المطبوعات الجامعیة

االتجاه نحو التطرف وعالقتھ بالحاجة لألمن ).1996.(عبد هللا ، ھشام إبراھیم-103

.85- 21، 5مجلة اإلرشاد النفسي،. النفسي لدى عینة من العاملین وغیر العاملین



. علم النفس االجتماعي).2001.(خلیفة عبد اللطیف محمدعبد هللا، معتز السید، و -104

.دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع: القاھرة

إساءة المعاملة واألمن النفسي لدى عینة من ).،أبریل2004.(عبد المجید، السید محمد-105

.274- 237،)2(14مجلة دراسات نفسیة،. تالمیذ المدرسة االبتدائیة

مكتبة األنجلو : القاھرة.مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة).ت.د.(نيعبد المقصود، أما-106

.المصریة

الشعور باألمن النفسي وعالقتھ ببعض ).نوفمبر12-1999،10.(عبد المقصود،أماني-107

،بحث قدم في المؤتمر الدولي أسالیب المعاملة الوالدیة لدى تالمیذ المدرسة االبتدائیة

.شاد النفسي، جامعة عین شمس، مصرالسادس، من تنظیم مركز اإلر

المدخل إلى علم النفس ). 2009.(العبیدي، محمد جاسم، وولي، باسم محمد-108

.دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان).2.ط (االجتماعي

أسالیب المعاملة الوالدیة الخاطئة وعالقتھا ببعض ).، جوان2010.(عتروس، نبیل-109

التواصل مجلة العلوم االجتماعیة .ل ما قبل المدرسةالمشكالت السلوكیة لدى أطفا

.251-223، 26واإلنسانیة،

أثر سماع ). ھـ1417.(العتوم، وعدنان الشیخ یوسف، وعبد هللا ، عندلیب أحمد-110

مجلة أم القرى للبحوث العلمیة المحكمة للعلوم التربویة . القرآن الكریم على األمن النفسي

.55- 16،14والنفسیة واالجتماعیة، 

.إثراء للنشر والتوزیع: عمان.علم النفس االجتماعي).2009.(العتوم،عدنان یوسف-111

مجلة األمن والحیاة، . اإلسالم واألمن النفسي لألفراد).1996.(عدس، عبد الرحمن-112

169 ،40 -42.

: عمان. بناء الثقة وتنمیة القدرات في تربیة األطفال). 1998.(عدس،عبد الرحمن-113

.ار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعد

دار البدایة ناشرون : عمان.التنشئة االجتماعیة).2006.(عدنان، رانیا، بسام، رشا-114

.وموزعون



دراسة ثقافیة مقارنة للفروق بین عینة من األطفال ). 1996.(عسكر،عبد هللا-115

راسات مجلة د. المصریین والیمنیین في إدراكھم للقبول والرفض الوالدي

.253-231،)2(6نفسیة،

إسھامات األسرة في تربیة اإلبداع ).ھـ1429. (العطاس، سلوى بنت أحمد عبد هللا-116

رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى،المملكة العربیة . لدى أطفالھا من منظور التربیة اإلسالمیة

.السعودیة

). 4.ط (والمراھقةالنمو اإلنساني الطفولة ). 1997.(عقل، محمود عطا حسین-117

.دار الخریجي للنشر والتوزیع: الریاض

دار السالم : السعودیة.تربیة األوالد في اإلسالم). 1981.(علوان،عبد هللا ناصح-118

.للطباعة والنشر والتوزیع

.دار الشروق للنشر والتوزیع: عمان.التنشئة االجتماعیة).2004.(العمر، معن خلیل-119

أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا ).2009.(بن محمد بن حسنالعمري، زاید -120

رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم األمنیة،المملكة .بالدافعیة لإلنجاز كما یراھا األبناء

.العربیة السعودیة

المناخ النفسي واالجتماعي وعالقتھ ).2002.(عودة، فاطمة یوسف إبراھیم -121

رسالة ماجستیر، . األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمیة بغزةبالطمأنینة االنفعالیة وقوة

.جامعة غزة اإلسالمیة، فلسطین

مكتبة : القاھرة. مدخل إلى علم النفس االجتماعي). 2005.(عید، محمد إبراھیم-122

.األنجلو المصریة
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مكتبة األنجلو :القاھرة . األمومة وإشباع الحاجات النفسیة لألبناء).2006.(فھیم، كلیر-129

. المصریة

: بیروت. القاموس المحیط).1987.(وب ، محمد الدین محمدالفیروز، ابادي، بن یعق-130
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مجلة . طالب الجامعةاألبناء وعالقتھ بالقلق في ضوء بعض المتغیرات الدیموغرافیة لدى
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.دار المعرفة الجامعیة
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.شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع: الجزائر. الثانویة

دار : عمان).2.ط (علم النفس االجتماعي). 2007.(المعایطة، خلیل عبد الرحمن-152

.الفكر للنشر والتوزیع

التنشئة االجتماعیة وعالقتھا بتقدیر).ھـ1430.(المعشي، محمد بن علي بن مساوي -153

، جامعة .رسالة دكتوراه .الشخصیة لدى عینة من الجانحین وغیر الجانحین بمنطقة جازان

.أم القرى، المملكة العربیة السعودیة

مركز : اإلسكندریة.علم النفس االجتماعي).2003.(معوض، خلیل میخائیل-154

.اإلسكندریة للكتاب

م وأسس سلوك الفرد السلوك التنظیمي مفاھی).1995.(المغربي، كامل محمد-155

.دار الفكر: عمان).2.ط (والجماعة في التنظیم

إساءة المعاملة البدنیة واإلھمال الوالدي ).2008.(المقري، مي بنت كامل محمد-156

بمدینة مكة ) 12-11(والطمأنینة النفسیة واالكتئاب لدى عینة من تلمیذات المرحلة االبتدائیة 

.أم القرى، المملكة العربیة السعودیةرسالة ماجستیر، جامعة . المكرمة

دار المیسرة للنشر : عمان. اإلرشاد والعالج النفسي).2001.(ملحم، سامي محمد-157

.والتوزیع

الرفض الوالدي لدى عینة من األمھات / أثر القبول ).2008.(موریا، دالل عبد العزیز-158

من 2010جانفي،14تاریخ تم استرجاعها في.)12- 8(أطفالهن على األمن النفسي لدى 
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أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا ،)مارس13-2007،11.(الناجم ، مجیدة محمد-160

،بحث مقدم في ببعض المشكالت األسریة والمدرسیة عند طالبات المرحلة المتوسطة
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.حلوان، مصر
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.الثقافة العلمیة
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.دار المسلم: الریاض). 3.ط (والمعلمین والدعاة

الشخصي والدراسي (اختبار التوافق النفسي).2005.(النوبي، محمد محمد علي-164

.مكتبة األنجلو المصریة: القاھرة.)واالجتماعي
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.مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع: عمان.االجتماعي

العالقة بین أسالیب التنشئة ).2007.(محمود السید، البري،أبوالنیلالبري ، مروة–170

تم .حین في مرحلة الطفولة المتأخرةاألسریة واألمن النفسي األبناء الجانحون وغیر الجان
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الــمــالحـــق

یوضح الجداول الخاصة بدرجات أفراد عینة الدراسة االستطالعیة على ):01(الملحق رقم 
.المقیاسین المطبقین في الدراسة االستطالعیة

.ملة الوالدیة مقیاس أسالیب المعا):02(الملحق رقم 
) ب(و) أ(صدق مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیھ یوضح نتائج ): 03(الملحق رقم 

.Spssبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام 
)ب(و) أ(ثبات مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیھ یوضح نتائج ):04(الملحق رقم 

.Spssبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام 
.مقیاس األمن النفسي: )05(الملحق رقم

صدق مقیاس األمن النفسي بعد المعالجة اإلحصائیة بنظام یوضح نتائج : )06(الملحق رقم 
Spss.

ثبات مقیاس األمن النفسي بعد المعالجة اإلحصائیة بنظام یوضح نتائج ):07(الملحق رقم 
Spss.

.تبسةخطاب الموافقة من مدیریة التربیة لوالیة ):08(الملحق رقم 
یوضح الجدول الخاص بدرجات أفراد العینة األساسیة على مقیاس ):09(الملحق رقم 

). ب(و) أ(أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیھ 
یوضح الجدول الخاص بدرجات أفراد العینة األساسیة على مقیاس ):10(الملحق رقم 
.األمن النفسي
بین أسالیب المعاملة الوالدیة لألب " ونبیرس"یوضح معامالت االرتباط ):11(الملحق رقم 

بعد المعالجة اإلحصائیة ولألم وبین مستوى األمن النفسي لدى أفراد عینة الدراسة األساسیة
.Spssبنظام 

لداللة الفروق بین إدراك األبناء ألسالیب " ت"یوضح نتائج اختبار: )12(الملحق رقم 
.Spssة اإلحصائیة بنظام بعد المعالجمعاملة األب وأسالیب معاملة األم

لداللة الفروق بین الجنسین من األبناء في " ت"یوضح نتائج اختبار):13(الملحق رقم 
.Spssبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام إدراك أسالیب المعاملة الوالدیة

لداللة الفروق بین الجنسین من األبناء في " ت"یوضح نتائج اختبار):14(الملحق رقم 
.Spssبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام من النفسيمستوى األ



): 15(الملحق رقم 
لداللة الفروق بین الجنسین من األبناء في إدراك أسالیب " ت"یوضح نتائج اختبار–أ 

.Spssبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام المعاملة الوالدیة حسب سن الوالدین
لتحدید الفروق في إدراك األبناء ألسالیب یوضح نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه - ب 

.Spssبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام المعاملة الوالدیة حسب المستوى التعلیمي للوالدین
یوضح نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لتحدید الفروق في إدراك األبناء ألسالیب - ج 

.Spssجة اإلحصائیة بنظام بعد المعالالمعاملة الوالدیة حسب الدخل الشھري لألسرة
یوضح نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لتحدید الفروق في إدراك األبناء ألسالیب -د 

.Spssبعد المعالجة اإلحصائیة بنظام المعاملة الوالدیة حسب عدد أفراد األسرة
ألسالیب یوضح نتائج تحلیل التباین أحادي االتجاه لتحدید الفروق في إدراك األبناء -ھـ 

بعد المعالجة اإلحصائیة بنظام المعاملة الوالدیة حسب ترتیب األبناء بین إخوانھم وأخواتھم
Spss.

شھادات إثبات ):16(الملحق رقم 



)01(الملحق رقم 
الخاصة باألب) أ(یوضح درجات أفراد عینة الدراسة االستطالعیة على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة الصورة: جدول 
التفراألفراد

قة
الدرجة الكلیةأسالیب المعاملة السویةالحمایة الزائدةالتذبذبالتحكم والسیطرة

111512152562
2131215162666
3121215123689
4201518133298
52016192030105
6181415202996
7191414192692
8142012182387
9152020123097

10111920153095
11121715142583
12121818162791
131818172028101
14191815133095
151417131739100
162020141838110
17131616123188
18121220133290
19151118113691
201918142025106
21181815202697
22141620153095
23111620163194
24121417192991
25121518172890
26121814153089
27201912162693
282020151635106
292020192038117
301720192029105

الخاصة باألم) ب(یوضح درجات أفراد عینة الدراسة االستطالعیة على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة الصورة :جدول 
الدرجة الكلیةأسالیب المعاملة السویةالحمایة الزائدةالتذبذبالتحكم والسیطرةالتفرقةاألفراد

1101515152580
2131212122663
3121212122270
4201515152285
5201616162694
6181415143495



7191414143495
8142020192093
9152020202095

101119191936104
11121715163595
12121818183969
131818181828100
14191518182898
15141717192794
162020202020100
17131616162283
18121212122674
19151311122879
201918181829102
211818191838111
221416161639101
23111618162687
24121414173390
25121515152683
26121818182591
272019191936113
282020202039119
292020202036116
30182014202092

األمن النفسي یوضح درجات أفراد عینة الدراسة االستطالعیة على مقیاس:جدول
درجات األمن النفسياألفراددرجات األمن النفسياألفراددرجات األمن النفسياألفراد

1129119921126
21041211922132
31171313423121
474148924108
5941511325110
669161192667
7112171072759
810118992862
91301912629101

1010520663084



)02(الملحق رقم 

)ب)/(أ(مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیھ

: السن :                                    الجنس 
:المستوى التعلیمي لألم :                 المستوى التعلیمي لألب 

: وظیفة األم :                            وظیفة األب 
: األجر الشھري التقریبي لألسرة 

أجر األم أجر األب              
( ) دج 10000أقل من -(  )         /        دج 10000أقل من -
( ) دج 15000و10000بین -(  )   /      دج 15000و 10000بین -
( ) دج 20000و16000بین -(  )    /      دج 20000و 16000بین -
( ) دج 25000و21000بین -)     /     ( دج 25000و 21000بین -
( )  دج فأكثر 30000من -(  )           /     دج فأكثر 30000من -

:ترتیبك بین اإلخوة :                 عدد أفراد األسرة 
) :البنات(عدد أخواتك ) :                    الذكور( عدد إخوانك

: التعلیمات
المطلوب منك قراءة .فیمایلي مجموعة من العبارات بھدف معرفة الطریقة التي یعاملك بھا والداك * 

، وإذا كانت العبارة " نعم " أمام العبارة التي تنطبق علیك في خانة ) ×(كل عبارة بعنایة ووضع عالمة 
أى عبارة بدون إجابة ، مع مالحظة عدم ترك" ال " في خانة ) ×(ال تنطبق علیك فضع عالمة 

وشكرا على تعاونكم    



العبارات الخاصة باألب
ال نعم العبارة م

یسمح لي أبي بالخروج عندما أحب  1
یخاف أبي علي من أي شيء حتى لو بسیط  2

یرى أبي أنھ الوحید القادر على اختیار أصدقائي  3
عظم الوقت یبتسم أبي لي في م 4

یعاقبني أبي عندما أعمل حاجة غلط ویسامحني لو عملتھا مرة ثانیة  5
دائما ینصر أبي أخوتي علَى  6

یساعدني أبي في اختیار مالبسي  7
ال یتركني أبي أذھب للمدرسة بمفردي رغم قربھا من المنزل  8

یعاقبني أبي على أي خطأ ولو بسیط  9
أبي في حل ما یواجھني من مشكالت یساعدني  10

یتركني أبي أقوم بتصرفات قال لي أنھا غلط من قبل  11
یحب أبي البنین عن البنات  12

ال یتضایق أبي من كثرة أسئلتي حتى لو تكررت  13
یترك أبي عملھ لیجلس بجانبي عندما أمرض  14

یختار أبي لي مالبسي دون أخذ رأیي  15
یعاقبني أبي إذا ضربني أخي وھو الغلطان  16
أشعر أن أبي متفاھم معى ویحترم كالمي  17

الیطلب أبي مني شراء أي شيء خوفا علَى  18
یوبخني أبي إذا لم أنفذ أوامره في الحال  19

یطلب أبي مني القیام بعمل أشیاء كان یمنعنى منھا  20
ا ألخوتي یأخذ أبي أشیائي ویعطیھ 21

یشجعني أبي على إبداء رأي في بعض األمور  22
یساعدني أبي في أي عمل أقوم بھ خوفا علَى  23

یتدخل أبي في طریقة مذكراتي ویحدد لي أوقاتھا  24
یصر أبي على أن أنفذ أمرا معینا وینسى ھذا األمر في الیوم التالي  25

مني یھتم أبي بدراسة إخوتي أكثر 26
یشاركني أبي في كثیر من الھوایات التي أقوم بھا  27

أشعر أن أبي ملھوف علَى بدرجة كبیرة  28
یحدد أبي لي ما أفعلھ في وقت فراغي  29

یساعدني أبي إذا طلبت منھ المساعدة في عمل ما  30
یمدح أبي أفكاري أحیانا ویعتقد أنھ سخیفة أحیانا أخرى  31

یفرق أبي في المعاملة بیني وبین إخوتي  32
یخبرني أبي بمقدار حبھ لي  33

یرفض أبي أن أخرج بمفردي خوفا علَى  34
یثور علَى أبي ألبسط األسباب ثم یحنو علَى مرة أخرى  35

أشعر أن أبي یكون سعیداٌ عندما أكون معھ  36
زل یضربني أبي إذا سببت إزعاجا في المن 37



یحب والدي البنات عن البنین  38
یفھم أبي مشكالتي وھمومي ویساعدني في حلھا  39

یفضل أبي أن أبقى في المنزل لیأخذ بالھ منى 40
یحدد لي أبي أصدقائي  41

یتحدث أبي عن األشیاء الجیدة التي أقوم بھا  42
یدللني أبي أحیانا ویقسو على أحیانا أخرى  43

یلبي أبي طلبات إخوتي قبلي  44
یخبرني أبي كیف أقضي وقت فراغي  45

یخاف أبي علًى عندما أكون خارج المنزل  46
یعاقبني أبي لو اعتدیت على أحد ویتساھل معي أحیانا أخرى لنفس السبب  47

یعاملني أبي معاملة حسنة  48
یعطني أبي حریة أكثر من إخوتي 49

یقضي أبي وقتا طیبا معي في البیت  50
یمنعني أبي من اللعب مع زمالئي خوفا علَى  51

یطلب أبي دائما سماع كالمھ  52
یفخر بي أبي عندما أنجح في دراستي  53

یحضر أبي المالبس لي أكثر من إخوتي  54
یستمتع أبي بعمل أشیاء كثیرة معي  55

ى تصرف ما عاقبني علیھ من قبل یكافئني أبي عل 56
ال یسمح أبي بمناقشتھ في أي أمر یصدره  57

أحیانا یسامحني أبي على غلط ما وأحیانا یعاقبني على أبسط سبب  58
یفضل أبي الجلوس معي وقت فراغي  59

یستمتع أبي بالكالم معي عن األمور التي تحدث  60



باألمالعبارات الخاصة

ال نعم العبارة م
تسمح لي أمي بالخروج عندما أحب  1

تخاف أمي علي من أي شيء حتى لو بسیط  2
ترى أمي أنھا الوحیدة القادرة على اختیار أصدقائي  3

تبتسم أمي لي في معظم الوقت  4
تعاقبني أمي عندما أعمل حاجة غلط وتسامحني لو عملتھا مرة ثانیة  5

دائما تنصر أمي أخوتي علَى  6
تساعدني أمي في اختیار مالبسي  7

ال تتركني أمي أذھب للمدرسة بمفردي رغم قربھا من المنزل  8
تعاقبني أمي على أي خطأ ولو بسیط  9

تساعدني أمي في حل مایواجھني من مشكالت  10
قبل تتركني أمي أقوم بتصرفات قالت لي أنھا غلط من  11

تحب أمي البنین عن البنات  12
ال تتضایق أمي من كثرة أسئلتي حتى لو تكررت  13

تترك أمي عملھا لتجلس بجانبي عندما أمرض  14
تختار أمي لي مالبسي دون أخذ رأیي  15

تعاقبني أبي إذا ضربني أخي وھو الغلطان  16
مي أشعر أن أمي متفاھمة معى وتحترم كال 17

ال تطلب أمي مني شراء أي شئ خوفا علَى  18
توبخني أمي إذا لم أنفذ أوامرھا في الحال  19

تطلب أمي مني القیام بعمل أشیاء كانت تمنعنى منھا  20
تأخذ أمي أشیائي وتعطیھا ألخوتي  21

تشجعني أمي على إبداء رأي في بعض األمور  22
أي عمل أقوم بھ خوفا علَى تساعدني أمي في  23

تتدخل أمي في طریقة مذكراتي وتحدد لي أوقاتھا  24
تصر أمي على أن أنفذ أمرا معینا وتنسى ھذا األمر في الیوم التالي  25

تھتم أمي بدراسة إخوتي أكثر مني  26
تشاركني أمي في كثیر من الھوایات التي أقوم بھا  27

ملھوفة علَى بدرجة كبیرة أشعر أن أمي  28
تحدد أمي لي ما أفعلھ في وقت فراغي  29

تساعدني أمي إذا طلبت منھا المساعدة في عمل ما  30
تمدح أمي أفكاري أحیانا وتعتقد أنھا سخیفة أحیانا أخرى  31

تفرق أمي في المعاملة بیني وبین إخوتي  32
تخبرني أمي بمقدار حبھا لي  33

ترفض أمي أن أخرج بمفردي خوفا علَى  34
تثور علَى أمي ألبسط األسباب ثم تحنو علَى مرة أخرى  35

أشعر أن أمي تكون سعیدة عندما أكون معھ  36
تضربني أمي إذا سببت إزعاجا في المنزل  37



تحب والدتي البنات عن البنین  38
دني في حلھا تفھم أمي مشكالتي وھمومي وتساع 39

تفضل أمي أن أبقى في المنزل لتأخذ بالھا مني 40
تحدد لي أمي أصدقائي   41

تتحدث أمي عن األشیاء الجیدة التي أقوم بھا  42
تدللني أمي أحیانا وتقسو على أحیانا أخرى  43

تلبي أمي طلبات أخوتي قبلي  44
تخبرني أمي كیف أقضي وقت فراغي  45

تخاف أمي علًى عندما أكون خارج المنزل  46
تعاقبني أمي لو اعتدیت على أحد وتتساھل معي أحیانا أخرى لنفس السبب  47

تعاملني أمي معاملة حسنة  48
تعطني أمي حریة أكثر من إخوتي 49

تقضي أمي وقتا طیبا معي في البیت  50
خوفا علَى تمنعني أمي من اللعب مع زمالئي 51

تطلب أمي دائما سماع كالمھ  52
تفتخر بي أمي عندما أنجح في دراستي  53

تحضر أمي المالبس لي أكثر من إخوتي  54
تستمتع أمي بعمل أشیاء كثیرة معي  55

تكافئني أمي على تصرف ما عاقبتني علیھ من قبل  56
صدره ال تسمح أمي بمناقشتھا في أي أمر ی 57

أحیانا تسامحني أمي على غلط ما وأحیانا تعاقبني على أبسط سبب  58
تفضل أمي الجلوس معي وقت فراغي  59

تستمتع أمي بالكالم معي عن األمور التي تحدث  60



)05(الملحق رقم 
مقیاس األمن النفسي 

غیر 
موافق 
بشدة 

"ال"

غیر 
موافق 
أحیانا

موافق 
راكثی

موافق 
بشدة 
كثیرا 

جدا

العبارة

.لدي شعور باألمن لقدرتي على مواجھة مشكالتي ومحاولة حلھا–1
. أنا محبوب من الناس ویحترموني–2
.تقدیري واحترامي لنفسي یشعرني باألمان –3
. لدي قدرة على مواجھة الواقع حتى ولو كان مراٌ –4
.أن لي قیمة وفائدة كبیرة في الحیاة أشعر ب–5
التمسك بالقیم الدنیة وممارسة العبادات الدینیة یشعر الفرد باألمن –6

. واالطمئنان 
. أ توقع الخیر من الناس حولي ألن الدنیا بخیر –7
.أثق في قدرتي على حمایة نفسي –8
.واألمن النجاح في العمل یؤدي لإلستقرار–9

.من مسئولیة الوطن والناس أن یحققوا الحمایة والطمأنینة للفرد -10
. أشعر باألمن واالستقرار في حیاتي االجتماعیة–11
التمسك باألخالق والعادات والتقالید بالمجتمع تجعل الفرد یعیش في -12

.أمن وسالم 
. رب ألعیش في أمانأحتاج لحمایة األھل واألقا–13
.الوحدة الوطنیة والحب المتبادل یجعل الفرد أمنا ومطمئنا -14
.أحب أن أعیش بین الناس وأتعامل معھم بمحبة ومودة –15
.احرص على تبادل الزیارات مع زمالئي وأصدقائي–16

ل أحب العم(أستطیع أن أعیش وأعمل في انسجام مع اآلخرین–17
) .الجماعي

.أمیل إلى االنتماء واالجتماع والتودد مع الناس –18
.أتكیف بسھولة وألكون سعیدا في أي موقف اجتماعي –19
.تنقصني مشاعر العاطفة والدفء النفسي –20
.ثقتي بنفسي لیست على ما یرام –21
. احتقر نفسي وألومھا من حین ألخر -22
. لدي نقص في إشباع بعض الحاجات –23
.ینقصني الشعور بالصحة والقوة مما یھدد حیاتي بالخطر–24
. أنا شخص كثیر التشكك وھذا مایقلقني –25
.ضعف شخصیتي یھددني بنقص قیمتي في ھذه الحیاة األیام –26
ا أمراً صعباً في ھذه شعور األمن في الحیاة والتعایش معھ–27

.الحیاة عبء ثقیل تحتاج لكفاح وقوة مما یھدد حیاة الفرد –28



. أرى أن الحیاة تسیر من سيء ألسوا –29
یھدد حیاة الفرد ) بسبب المرض أو البطالة (القلق على المستقبل –30

.ویمنعھ من االستقرار واألمن 
والسالم من حولي لنقص الحمایة من اآلخرین حتى أفقد شعور األمن–31

. أقرب الناس 
.كثرة الحروب یھدد األمن والسالم –32
. أشعر بأن حیاتي مھددة بالخطر –33
.مشاعر التشاؤم والیأس تھدد بعدم االستقرار واألمن في الحیاة –34
اة الفرد بالخطر ویشعرھم بعدم الفقر أو المرض أو البطالة یھدد حی–35

.األمن 
.ابتعاد الناس عن الفرد وقت الشدة یشعره بعدم األمان –36
.استیاء الناس من الحیاة یشعرھم بعدم االستقرار فیھا –37
.أشعر بالتعاسة وعدم الرضا في الحیاة كثیراً –38
.ل استثارتي أنا شخص متوتر وعصبي المزاج ویسھ–39
.من وقت آلخر ) أو القلق(أشعر بالخوف –40
.أرتبك وأخجل عندما أتحدث مع اآلخرین –41
معظم الوقت ) وقد أبكي(تنقصني مشاعر السعادة والفرح فأنا حزین –42
) .وأبكي(أنا شخص حزین معظم الوقت –43
.ظم مشاكلي وشعوري بنقص األمان الغضب والعنف السبب في مع–44
.أشعر بعدم االرتیاح وعدم الھدوء النفسي معظم الوقت –45
أعاني من األرق كثیراً مما یقلل شعوري بالراحة والھدوء –46
أحیانا یزید غضبي عن الحد لدرجة تفقدني السیطرة على أفعالي على –47

. الرغم من بساطة األمور
.أفتقد اھتمام الناس بي وقد یعاملوني ببرود وجفاء –48
.أشعر كثیراً أنني وحید في ھذه الدنیا –49
.أرى أن االحتكاك بالناس بسبب المشاكل –50
أو عندما أجلس (أشعر بالراحة النفسیة عندما ابتعد عن الناس –51

) . بمفردي 
. حبة بین الناس أصبح عملة نادرة التعامل بإخالص وم–52
.أصدقائي قلیلون بسبب ظروفي الخاصة –53
. أكره االشتراك في الرحالت أو الحفالت الجماعیة –54



تبسة–خطاب الموافقة من مدیریة التربیة لوالیة :) 08(الملحق رقم 



)09(الملحق رقم 
الخاصة باألب ) أ(فراد عینة الدراسة األساسیة على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة بصورتیه یوضح درجات أ: جدول 

الخاصة باألم) ب(و

األفراد

الخاصة باألم) ب(الصورة الخاصة باألب) أ(الصورة 

التحكم التفرقة
والسیطرة

الحمایة التذبذب
الزائدة

أسالیب 
المعاملة 
السویة

التحكم التفرقة
رةوالسیط

الحمایة التذبذب
الزائدة

أسالیب 
المعاملة 
السویة

110.012.012.012.040.015.012.012.020.040.0

215.015.015.016.040.012.015.016.015.040.0

311.016.016.015.029.016.016.015.012.029.0

414.014.014.013.035.014.014.013.011.035.0

510.015.015.016.036.015.015.016.011.036.0

617.014.014.015.034.012.014.015.012.034.0

716.011.011.010.038.010.011.010.010.038.0

812.013.013.013.021.012.013.013.020.021.0

911.015.015.015.025.015.015.015.012.025.0

1012.016.016.015.026.016.016.015.014.026.0

1116.018.018.018.022.018.018.018.015.022.0

1210.019.019.017.020.019.019.017.017.020.0

1311.020.020.020.021.020.020.020.013.021.0

1410.020.020.019.036.020.020.019.013.036.0

1510.010.010.012.038.010.010.012.013.038.0

1611.010.016.015.035.015.016.015.015.035.0

1710.013.013.013.039.014.013.013.016.039.0

1811.011.010.011.032.013.012.011.012.032.0

1912.014.020.015.022.013.014.015.011.022.0

2010.018.018.018.030.019.018.018.011.030.0



2114.013.011.013.036.014.013.013.011.036.0

2212.016.016.017.040.016.016.017.015.040.0

2313.020.017.017.036.017.017.017.014.036.0

2412.018.018.019.035.018.018.019.011.035.0

2510.017.017.016.025.017.017.016.012.025.0

2613.020.020.020.023.020.020.020.010.023.0

2712.020.019.020.025.018.019.020.013.025.0

2810.020.020.019.024.019.020.019.016.024.0

2911.012.012.013.025.011.012.013.018.025.0

3010.020.020.020.025.020.020.020.012.025.0

3110.015.015.015.025.015.015.015.011.025.0

3211.020.017.017.025.018.017.017.011.025.0

3310.020.020.014.020.014.014.014.010.020.0

3410.011.011.011.036.011.011.011.010.036.0

3511.017.017.019.035.018.017.019.010.035.0

3610.020.012.019.029.019.019.019.017.029.0

3711.013.016.016.028.017.016.016.018.028.0

3812.019.020.018.035.020.019.018.015.035.0

3910.016.016.015.036.016.016.015.016.036.0

4014.016.010.011.035.011.010.011.015.035.0

4112.019.020.019.020.020.019.019.012.020.0

4212.017.017.017.022.017.017.017.013.022.0

4313.017.017.018.024.017.017.018.013.024.0

4410.016.010.016.031.017.016.016.013.031.0

4513.020.020.018.022.020.020.018.014.022.0



4612.014.020.016.020.014.014.016.015.020.0

4710.013.013.013.032.013.013.013.014.032.0

4811.013.013.013.022.013.013.013.014.022.0

4910.016.015.016.022.016.016.016.014.022.0

5010.015.015.015.040.015.015.015.011.040.0

5115.019.019.018.017.019.019.018.012.017.0

5211.019.020.018.040.019.019.018.010.040.0

5314.018.018.018.025.018.018.018.012.025.0

5410.020.020.020.025.020.020.020.013.025.0

5517.020.020.020.021.020.020.020.019.021.0

5616.011.020.011.023.011.011.011.019.023.0

5712.015.011.011.026.012.011.011.018.026.0

5811.019.019.019.025.019.019.019.015.025.0

5912.020.020.020.021.020.020.020.016.021.0

6016.020.020.019.024.020.020.019.016.024.0

6110.012.012.013.028.012.012.013.017.028.0

6211.014.014.013.029.015.014.013.017.029.0

6310.018.018.017.028.018.018.017.015.028.0

6412.019.019.019.025.019.019.019.020.025.0

6513.012.020.020.040.020.020.020.020.040.0

6612.019.010.011.040.011.010.011.015.040.0

6713.012.012.012.028.013.012.012.016.028.0

6814.015.016.016.025.016.016.016.014.025.0

6917.015.015.015.040.016.015.015.011.040.0

7016.014.014.014.029.013.014.014.012.029.0



7114.013.013.012.028.013.013.012.015.028.0

7217.019.019.019.026.020.019.019.016.026.0

7310.020.020.020.033.020.020.020.014.033.0

7415.016.016.016.033.017.016.016.018.033.0

7510.017.017.017.022.017.017.017.018.022.0

7615.018.018.018.032.018.018.018.012.032.0

7711.019.012.012.020.012.012.012.012.020.0

7810.018.018.018.039.018.018.018.011.039.0

7914.014.014.014.038.014.014.014.010.038.0

8017.017.017.017.020.018.017.017.010.020.0

8116.016.016.016.020.017.016.016.012.020.0

8214.016.016.016.040.017.016.016.015.040.0

8312.019.019.019.040.019.019.019.015.040.0

8411.020.020.020.025.020.020.020.016.025.0

8512.014.014.014.039.015.014.014.019.039.0

8616.018.018.018.035.018.018.018.01.035.0

8710.013.013.013.025.014.013.013.010.025.0

8811.015.015.015.022.016.015.015.019.022.0

8910.015.015.015.020.016.015.015.017.020.0

9020.018.018.018.020.019.018.018.017.020.0

9112.019.019.018.031.019.019.018.012.031.0

9213.011.017.017.033.017.017.017.011.033.0

9310.014.014.014.020.014.014.014.010.020.0

9415.018.012.012.020.012.012.012.010.020.0

9515.010.013.013.025.013.013.013.010.025.0



9620.015.015.015.040.015.015.015.010.040.0

9717.018.018.018.028.018.018.018.012.028.0

9814.017.017.017.037.017.017.017.016.037.0

9915.019.019.018.040.019.019.018.019.040.0

10015.019.019.019.027.019.019.019.018.027.0

10112.014.014.014.028.014.014.014.014.028.0

10214.016.016.016.038.016.016.016.019.038.0

10315.016.016.015.039.016.016.015.020.039.0

10417.018.018.017.035.018.018.017.020.035.0

10516.015.015.015.038.015.015.015.020.038.0

10618.015.015.014.035.015.015.014.014.035.0

10720.017.017.016.040.017.017.016.017.040.0

10816.017.017.017.020.017.017.017.017.020.0

10919.017.017.017.028.017.017.017.017.028.0

11015.020.020.020.024.020.020.020.019.024.0

11119.020.020.020.025.020.020.020.018.025.0

11217.020.020.020.039.020.020.020.017.039.0

11310.020.020.020.036.020.020.020.014.036.0

11416.015.015.015.035.015.015.015.015.035.0

11518.018.018.018.040.019.018.018.016.040.0

11610.018.018.017.029.019.018.017.012.029.0

11710.012.012.011.028.011.012.011.012.028.0

11811.013.013.012.025.012.013.012.012.025.0

11910.011.011.011.040.012.011.011.010.040.0

12014.015.015.015.028.015.015.015.013.028.0



12115.015.015.016.040.016.015.016.013.040.0

12114.019.019.019.040.019.019.019.019.040.0

12210.010.010.011.039.010.010.011.019.039.0

12317.020.020.020.038.020.020.020.017.038.0

12416.020.020.019.030.020.020.019.014.030.0

12520.011.011.012.025.011.011.012.015.025.0

12611.019.019.018.025.019.019.018.017.025.0

12712.015.015.016.040.015.015.016.017.040.0

12816.018.018.018.040.018.018.018.018.040.0

12910.017.017.017.040.017.017.017.020.040.0

13014.014.014.013.024.014.014.013.019.024.0

13114.017.017.016.029.017.017.016.012.029.0

13217.017.017.018.028.017.017.018.011.028.0

13315.016.016.016.025.016.016.016.010.025.0

13414.019.019.018.028.019.019.018.012.028.0

13514.019.019.018.025.019.019.018.016.025.0

13611.020.020.020.020.020.020.020.015.020.0

13719.012.012.012.028.012.012.012.020.028.0

13816.012.012.012.025.012.012.012.019.025.0

13912.013.013.012.021.013.013.014.018.021.0

14013.013.013.013.024.013.013.012.017.024.0

14114.013.013.014.026.013.013.012.012.026.0

14210.020.020.010.029.020.020.020.010.029.0

14317.020.020.020.028.020.020.020.013.028.0

14410.020.020.010.025.020.020.019.019.025.0



14510.019.019.019.024.019.019.018.019.024.0

14615.015.015.015.029.015.015.015.019.029.0

14711.017.017.011.025.018.017.019.013.025.0

14812.019.019.014.038.018.019.017.012.038.0

15012.018.018.010.037.018.018.017.011.037.0

15110.016.016.012.039.016.016.016.011.039.0

15213.013.013.013.038.013.013.013.016.038.0

15311.015.015.018.036.015.015.015.016.036.0

15411.013.013.010.029.014.013.014.018.029.0

15514.014.014.011.028.014.014.015.017.028.0

15613.020.020.011.025.020.020.019.017.025.0

15712.020.020.010.035.020.020.020.017.035.0

15810.020.020.011.027.020.020.020.014.027.0

15914.019.019.015.029.019.019.019.014.029.0

16012.018.018.011.025.018.018.018.015.025.0

16110.018.018.017.024.018.018.020.012.024.0

16214.018.018.015.028.018.018.018.012.028.0

16310.016.016.018.028.016.016.016.011.028.0

16411.019.019.020.026.019.019.019.010.026.0

16512.017.017.012.027.017.017.017.014.027.0

16619.017.017.019.024.017.017.019.010.024.0

16714.020.020.020.029.020.020.018.012.029.0

16814.020.020.010.028.020.020.020.012.028.0

16913.011.011.020.025.011.011.011.020.025.0

17015.012.012.019.022.011.012.016.015.022.0



17112.020.020.015.021.020.020.012.019.021.0

17213.020.020.010.020.020.020.010.019.020.0

17313.010.010.012.033.010.010.020.018.033.0

17413.010.010.018.025.010.010.018.012.025.0

17512.015.015.012.039.015.015.017.020.039.0

17613.016.016.014.033.016.016.019.017.033.0

17716.019.019.015.033.019.019.016.020.033.0

17812.017.017.013.033.017.017.014.019.033.0

17910.014.014.019.039.014.014.015.012.039.0

18011.015.015.010.039.014.015.012.010.039.0

18110.015.015.010.029.015.015.016.010.029.0

18211.016.016.018.024.016.016.018.013.024.0

18312.016.016.012.027.016.016.020.020.027.0

18410.020.020.019.038.020.020.017.015.038.0

18514.020.020.013.024.020.020.018.012.024.0

18612.018.018.012.025.018.018.019.010.025.0

18710.012.012.016.028.015.012.012.020.028.0

18815.015.015.015.029.012.015.016.015.029.0

18911.016.016.013.028.016.016.015.012.028.0

19014.014.014.016.024.014.014.013.011.024.0

19110.015.015.015.027.015.015.016.011.027.0

19217.014.014.010.028.012.014.015.012.028.0

19316.011.011.013.038.010.011.010.010.038.0

19412.013.013.015.034.012.013.013.020.034.0

19511.015.015.015.038.015.015.015.012.038.0



19612.016.016.018.038.016.016.015.014.038.0

19716.018.018.017.039.018.018.018.015.039.0

19810.019.019.020.038.019.019.017.017.038.0

19911.020.020.019.035.020.020.020.013.035.0

20010.020.020.012.020.020.020.019.013.020.0

20110.010.010.015.040.010.010.012.013.040.0

20211.010.016.013.038.015.016.015.015.038.0

20310.013.013.011.040.014.013.013.016.040.0

20411.011.010.015.040.013.012.011.012.040.0

20512.014.020.018.020.013.014.015.011.020.0

20610.018.018.013.036.019.018.018.011.036.0

20714.013.011.017.035.014.013.013.011.035.0

20812.016.016.017.034.016.016.017.015.034.0

20913.020.017.019.036.017.017.017.014.036.0

21012.018.018.016.038.018.018.019.011.038.0

21110.017.017.020.039.017.017.016.012.039.0

21213.020.020.020.068.020.020.020.010.068.0

21312.020.019.019.035.018.019.020.013.035.0

21410.020.020.013.036.019.020.019.016.036.0

21511.012.012.020.039.011.012.013.018.039.0

21610.020.020.015.035.020.020.020.012.035.0

21710.015.015.017.030.015.015.015.011.030.0

21811.020.017.014.028.018.017.017.011.028.0



21910.020.020.011.028.014.014.014.010.028.0

22010.011.011.019.024.011.011.011.010.024.0

22111.017.017.019.028.018.017.019.010.028.0

22210.020.012.016.034.019.019.019.017.034.0

22311.013.016.018.038.017.016.016.018.038.0

22412.019.020.015.035.020.019.018.015.035.0

22510.016.016.011.029.016.016.015.016.029.0

22614.016.010.019.038.011.010.011.015.038.0

22712.019.020.017.037.020.019.019.012.037.0

22812.017.017.018.028.017.017.017.013.028.0

22913.017.017.016.029.017.017.018.013.029.0

23010.016.010.018.035.017.016.016.013.035.0

23113.020.020.016.033.020.020.018.014.033.0

23212.014.020.013.040.014.014.016.015.040.0

23310.013.013.013.040.013.013.013.014.040.0

23411.013.013.016.038.013.013.013.014.038.0

23510.016.015.015.039.016.016.016.014.039.0

23610.015.015.018.029.015.015.015.011.029.0

23715.019.019.018.030.019.019.018.012.030.0

23811.019.020.018.040.019.019.018.010.040.0

23914.018.018.020.040.018.018.018.012.040.0

24010.020.020.020.039.020.020.020.013.039.0

24117.020.020.011.038.020.020.020.019.038.0

24216.011.020.011.036.011.011.011.019.036.0

24312.015.011.019.037.012.011.011.018.037.0



24411.019.019.020.034.019.019.019.015.034.0

24512.020.020.019.032.020.020.020.016.032.0

24616.020.020.013.039.020.020.019.016.039.0

24710.012.012.013.038.012.012.013.017.038.0

24811.014.014.017.032.015.014.013.017.032.0

24910.018.018.019.040.018.018.017.015.040.0

25012.019.019.020.040.019.019.019.020.040.0

25113.012.020.011.040.020.020.020.020.040.0

25212.019.010.012.029.011.010.011.015.029.0

25313.012.012.016.028.013.012.012.016.028.0

25414.015.016.015.025.016.016.016.014.025.0

25517.015.015.014.035.016.015.015.011.035.0

25616.014.014.012.039.013.014.014.012.039.0

25714.013.013.019.035.013.013.012.015.035.0

25817.019.019.020.030.020.019.019.016.030.0

25910.020.020.016.028.020.020.020.014.028.0

26015.016.016.017.027.017.016.016.018.027.0

26110.017.017.018.029.017.017.017.018.029.0

26215.018.018.012.028.018.018.018.012.028.0

26311.019.012.018.040.012.012.012.012.040.0

26410.018.018.014.024.018.018.018.011.024.0

26514.014.014.017.025.014.014.014.010.025.0

26617.017.017.016.035.018.017.017.010.035.0

26716.016.016.016.038.017.016.016.012.038.0

26814.016.016.019.038.017.016.016.015.038.0



26912.019.019.020.040.019.019.019.015.040.0

27011.020.020.014.035.020.020.020.016.035.0

27112.014.014.018.039.015.014.014.019.039.0

27216.018.018.013.038.018.018.018.01.038.0

27310.013.013.015.035.014.013.013.010.035.0

27411.015.015.015.020.016.015.015.019.020.0

27510.015.015.018.021.016.015.015.017.021.0

27620.018.018.018.033.019.018.018.017.033.0

27712.019.019.017.029.019.019.018.012.029.0

27813.011.017.014.040.017.017.017.011.040.0

27910.014.014.012.020.014.014.014.010.020.0

28015.018.012.013.020.012.012.012.010.020.0

28115.010.013.015.020.013.013.013.010.020.0

28220.015.015.018.022.015.015.015.010.022.0

28317.018.018.017.035.018.018.018.012.035.0

28414.017.017.018.040.017.017.017.016.040.0

28515.019.019.019.021.019.019.018.019.021.0

28615.019.019.014.025.019.019.019.018.025.0

28712.014.014.016.033.014.014.014.014.033.0

28814.016.016.015.022.016.016.016.019.022.0

28915.016.016.017.025.016.016.015.020.025.0

29017.018.018.015.029.018.018.017.020.029.0

29116.015.015.014.033.015.015.015.020.033.0

29218.015.015.016.039.015.015.014.014.039.0

29320.017.017.017.038.017.017.016.017.038.0



29416.017.017.017.035.017.017.017.017.035.0

29519.017.017.020.039.017.017.017.017.039.0

29615.020.020.020.039.020.020.020.019.039.0

29719.020.020.020.036.020.020.020.018.036.0

29817.020.020.020.035.020.020.020.017.035.0

29910.020.020.015.020.020.020.020.014.020.0

30016.015.015.018.035.015.015.015.015.035.0

30118.018.018.017.040.019.018.018.016.040.0

30210.018.018.011.040.019.018.017.012.040.0

30310.012.012.012.029.011.012.011.012.029.0

30411.013.013.011.039.012.013.012.012.039.0

30510.011.011.015.038.012.011.011.010.038.0

30614.015.015.016.034.015.015.015.013.034.0

30715.015.015.019.035.016.015.016.013.035.0

30814.019.019.011.038.019.019.019.019.038.0

30910.010.010.020.025.010.010.011.019.025.0

31017.020.020.019.038.020.020.020.017.038.0

31116.020.020.012.040.020.020.019.014.040.0

31220.011.011.018.040.011.011.012.015.040.0

31311.019.019.016.026.019.019.018.017.026.0

31412.015.015.018.025.015.015.016.017.025.0

31516.018.018.017.039.018.018.018.018.039.0

31610.017.017.013.035.017.017.017.020.035.0

31714.014.014.016.032.014.014.013.019.032.0

31814.017.017.018.030.017.017.016.012.030.0



31917.017.017.016.030.017.017.018.011.030.0

32015.016.016.018.028.016.016.016.010.028.0

32114.019.019.018.028.019.019.018.012.028.0

32214.019.019.020.027.019.019.018.016.027.0

32311.020.020.012.021.020.020.020.015.021.0

32419.012.012.012.028.012.012.012.020.028.0

32516.012.012.012.026.012.012.012.019.026.0

32612.013.013.013.024.013.013.014.018.024.0

32713.013.013.014.025.013.013.012.017.025.0

32814.013.013.010.018.013.013.012.012.018.0

32910.020.020.020.040.020.020.020.010.040.0

33017.020.020.010.040.020.020.020.013.040.0

33110.020.020.019.040.020.020.019.019.040.0

33210.019.019.015.040.019.019.018.019.040.0

33315.015.015.011.028.015.015.015.019.028.0

33411.017.017.014.025.018.017.019.013.025.0

33512.019.019.010.035.018.019.017.012.035.0

33612.018.018.012.035.018.018.017.011.035.0

33710.016.016.013.029.016.016.016.011.029.0

33813.013.013.018.039.013.013.013.016.039.0

33911.015.015.010.039.015.015.015.016.039.0

34011.013.013.011.038.014.013.014.018.038.0

34114.014.014.011.020.014.014.015.017.020.0

34213.020.020.010.020.020.020.019.017.020.0

34312.020.020.011.033.020.020.020.017.033.0



34410.020.020.015.033.020.020.020.014.033.0

34514.019.019.011.036.019.019.019.014.036.0

34612.018.018.017.035.018.018.018.015.035.0

34710.018.018.015.032.018.018.020.012.032.0

34814.018.018.018.033.018.018.018.012.033.0

34910.016.016.020.011.016.016.016.011.011.0

35011.019.019.012.020.019.019.019.010.020.0

35112.017.017.019.025.017.017.017.014.025.0

35219.017.017.020.020.017.017.019.010.020.0

35314.020.020.010.031.020.020.018.012.031.0

35414.020.020.020.031.020.020.020.012.031.0

35513.011.011.019.035.011.011.011.020.035.0

35615.012.012.015.020.011.012.016.015.020.0

35712.020.020.010.038.020.020.012.019.038.0

35813.020.020.012.040.020.020.010.019.040.0

35913.010.010.018.028.010.010.020.018.028.0

36013.010.010.012.027.010.010.018.012.027.0

36112.015.015.014.023.015.015.017.020.023.0

36213.016.016.015.022.016.016.019.017.022.0

36316.019.019.013.022.019.019.016.020.022.0

36412.017.017.019.020.017.017.014.019.020.0

36510.014.014.010.040.014.014.015.012.040.0

36611.015.015.010.038.014.015.012.010.038.0

36710.015.015.018.040.015.015.016.010.040.0

36811.016.016.012.040.016.016.018.013.040.0



36912.016.016.019.029.016.016.020.020.029.0

37010.020.020.013.028.020.020.017.015.028.0

37114.020.020.012.022.020.020.018.012.022.0

37212.018.018.016.035.018.018.019.010.035.0

37310.012.012.015.040.015.012.012.020.040.0

37415.015.015.013.033.012.015.016.015.033.0

37511.016.016.016.033.016.016.015.012.033.0

37614.014.014.015.035.014.014.013.011.035.0

37710.015.015.010.026.015.015.016.011.026.0

37817.014.014.013.039.012.014.015.012.039.0

37916.011.011.015.040.010.011.010.010.040.0

38012.013.013.015.037.012.013.013.020.037.0

38111.015.015.018.040.015.015.015.012.040.0

38212.016.016.017.040.016.016.015.014.040.0

38316.018.018.020.020.018.018.018.015.020.0

38410.019.019.019.028.019.019.017.017.028.0

38511.020.020.012.025.020.020.020.013.025.0

38610.020.020.015.024.020.020.019.013.024.0

38710.010.010.013.025.010.010.012.013.025.0

38811.010.016.011.035.015.016.015.015.035.0

38910.013.013.015.036.014.013.013.016.036.0

39011.011.010.018.039.013.012.011.012.039.0

39112.014.020.013.036.013.014.015.011.036.0

39210.018.018.017.022.019.018.018.011.022.0

39314.013.011.017.032.014.013.013.011.032.0



39412.016.016.019.031.016.016.017.015.031.0

39513.020.017.016.034.017.017.017.014.034.0

39612.018.018.020.024.018.018.019.011.024.0

39710.017.017.020.027.017.017.016.012.027.0

39813.020.020.019.024.020.020.020.010.024.0

39912.020.019.013.028.018.019.020.013.028.0

40010.020.020.020.039.019.020.019.016.039.0

40111.012.012.015.036.011.012.013.018.036.0

40210.020.020.017.035.020.020.020.012.035.0

40310.015.015.014.040.015.015.015.011.040.0

40411.020.017.011.020.018.017.017.011.020.0

40510.020.020.019.031.014.014.014.010.031.0

40610.011.011.019.030.011.011.011.010.030.0

40711.017.017.016.021.018.017.019.010.021.0

40810.020.012.018.024.019.019.019.017.024.0

40911.013.016.015.024.017.016.016.018.024.0

41012.019.020.011.025.020.019.018.015.025.0

41110.016.016.019.038.016.016.015.016.038.0

41214.016.010.017.040.011.010.011.015.040.0

41312.019.020.018.040.020.019.019.012.040.0

41512.017.017.016.036.017.017.017.013.036.0

41613.017.017.018.035.017.017.018.013.035.0

41710.016.010.016.035.017.016.016.013.035.0

41813.020.020.013.022.020.020.018.014.022.0

41912.014.020.013.024.014.014.016.015.024.0



42010.013.013.016.035.013.013.013.014.035.0

42110.016.015.018.033.016.016.016.014.033.0

42210.015.015.018.028.015.015.015.011.028.0

42315.019.019.018.025.019.019.018.012.025.0

42411.019.020.020.024.019.019.018.010.024.0

42514.018.018.020.027.018.018.018.012.027.0

42610.020.020.011.040.020.020.020.013.040.0

42717.020.020.011.029.020.020.020.019.029.0

42816.011.020.019.029.011.011.011.019.029.0

42912.015.011.020.039.012.011.011.018.039.0

43011.019.019.019.040.019.019.019.015.040.0

43112.020.020.013.028.020.020.020.016.028.0

43216.020.020.013.027.020.020.019.016.027.0

43310.012.012.017.038.012.012.013.017.038.0

43411.014.014.019.039.015.014.013.017.039.0

43510.018.018.020.039.018.018.017.015.039.0

43612.019.019.011.035.019.019.019.020.035.0

43713.012.020.012.022.020.020.020.020.022.0

43812.019.010.016.020.011.010.011.015.020.0

43913.012.012.015.040.013.012.012.016.040.0

44014.015.016.014.031.016.016.016.014.031.0

44117.015.015.012.031.016.015.015.011.031.0

44216.014.014.019.023.013.014.014.012.023.0

44314.013.013.020.033.013.013.012.015.033.0



44417.019.019.016.033.020.019.019.016.033.0

44510.020.020.017.023.020.020.020.014.023.0

44615.016.016.018.023.017.016.016.018.023.0

44710.017.017.012.020.017.017.017.018.020.0

44815.018.018.018.020.018.018.018.012.020.0

44911.019.012.014.024.012.012.012.012.024.0

45010.018.018.017.022.018.018.018.011.022.0

45114.014.014.016.020.014.014.014.010.020.0

45217.017.017.016.040.018.017.017.010.040.0

45316.016.016.019.040.017.016.016.012.040.0

45414.016.016.020.032.017.016.016.015.032.0

45512.019.019.014.030.019.019.019.015.030.0

45611.020.020.018.030.020.020.020.016.030.0

45712.014.014.013.033.015.014.014.019.033.0

45816.018.018.015.025.018.018.018.01.025.0

45910.013.013.015.022.014.013.013.010.022.0

46011.015.015.018.040.016.015.015.019.040.0

46110.015.015.018.038.016.015.015.017.038.0

46220.018.018.017.039.019.018.018.017.039.0

46312.019.019.014.035.019.019.018.012.035.0

46413.011.017.012.032.017.017.017.011.032.0

46510.014.014.013.036.014.014.014.010.036.0

46615.018.012.015.035.012.012.012.010.035.0

46715.010.013.018.020.013.013.013.010.020.0

46820.015.015.017.035.015.015.015.010.035.0



46917.018.018.018.036.018.018.018.012.036.0

47014.017.017.019.039.017.017.017.016.039.0

47115.019.019.014.038.019.019.018.019.038.0

47215.019.019.016.037.019.019.019.018.037.0

47312.014.014.015.025.014.014.014.014.025.0

47414.016.016.017.024.016.016.016.019.024.0

47515.016.016.015.021.016.016.015.020.021.0

47617.018.018.014.020.018.018.017.020.020.0

47716.015.015.016.023.015.015.015.020.023.0

47818.015.015.017.022.015.015.014.014.022.0

47920.017.017.017.026.017.017.016.017.026.0

48016.017.017.020.029.017.017.017.017.029.0

48119.017.017.020.030.017.017.017.017.030.0

48215.020.020.020.035.020.020.020.019.035.0

48319.020.020.020.025.020.020.020.018.025.0

48417.020.020.015.026.020.020.020.017.026.0

48510.020.020.018.026.020.020.020.014.026.0

48616.015.015.017.029.015.015.015.015.029.0

48718.018.018.011.028.019.018.018.016.028.0

48810.018.018.012.024.019.018.017.012.024.0

48910.012.012.011.035.011.012.011.012.035.0

49011.013.013.015.036.012.013.012.012.036.0

49110.011.011.016.025.012.011.011.010.025.0

49214.015.015.019.029.015.015.015.013.029.0

49315.015.015.011.020.016.015.016.013.020.0



49414.019.019.020.023.019.019.019.019.023.0

49510.010.010.019.025.010.010.011.019.025.0

49617.020.020.012.035.020.020.020.017.035.0

49716.020.020.018.036.020.020.019.014.036.0

49820.011.011.016.025.011.011.012.015.025.0

49911.019.019.018.027.019.019.018.017.027.0

50012.015.015.017.035.015.015.016.017.035.0

50116.018.018.013.039.018.018.018.018.039.0

50210.017.017.016.025.017.017.017.020.025.0

50314.014.014.018.028.014.014.013.019.028.0

50414.017.017.016.035.017.017.016.012.035.0

50517.017.017.018.025.017.017.018.011.025.0

50615.016.016.018.035.016.016.016.010.035.0

50714.019.019.020.036.019.019.018.012.036.0

50814.019.019.012.025.019.019.018.016.025.0

50911.020.020.012.036.020.020.020.015.036.0

51019.012.012.012.025.012.012.012.020.025.0

51116.012.012.013.039.012.012.012.019.039.0

51212.013.013.014.038.013.013.014.018.038.0

51313.013.013.010.034.013.013.012.017.034.0

51414.013.013.020.021.013.013.012.012.021.0

51510.020.020.010.020.020.020.020.010.020.0

51617.020.020.019.035.020.020.020.013.035.0

51710.020.020.015.034.020.020.019.019.034.0

51810.019.019.011.037.019.019.018.019.037.0



51915.015.015.014.025.015.015.015.019.025.0

52011.017.017.010.028.018.017.019.013.028.0

52112.019.019.012.029.018.019.017.012.029.0

52212.018.018.013.026.018.018.017.011.026.0

52310.016.016.018.025.016.016.016.011.025.0

52413.013.013.010.024.013.013.013.016.024.0

52511.015.015.011.021.015.015.015.016.021.0

52611.013.013.011.020.014.013.014.018.020.0

52714.014.014.010.035.014.014.015.017.035.0

52813.020.020.011.032.020.020.019.017.032.0

52912.020.020.015.020.020.020.020.017.020.0

53010.020.020.011.023.020.020.020.014.023.0

53114.019.019.017.036.019.019.019.014.036.0

53212.018.018.015.040.018.018.018.015.040.0

53310.018.018.018.039.018.018.020.012.039.0

53414.018.018.020.040.018.018.018.012.040.0

53510.016.016.012.023.016.016.016.011.023.0

53611.019.019.019.040.019.019.019.010.040.0

53712.017.017.020.040.017.017.017.014.040.0

53819.017.017.010.040.017.017.019.010.040.0

53914.020.020.020.025.020.020.018.012.025.0

54014.020.020.019.036.020.020.020.012.036.0

54113.011.011.015.039.011.011.011.020.039.0

54215.012.012.010.038.011.012.016.015.038.0

54312.020.020.012.025.020.020.012.019.025.0



54413.020.020.018.021.020.020.010.019.021.0

54513.010.010.012.020.010.010.020.018.020.0

54613.010.010.014.040.010.010.018.012.040.0

54712.015.015.015.025.015.015.017.020.025.0

54813.016.016.013.040.016.016.019.017.040.0

54916.019.019.019.025.019.019.016.020.025.0

55012.017.017.010.023.017.017.014.019.023.0

55110.014.014.010.029.014.014.015.012.029.0

55211.015.015.018.026.014.015.012.010.026.0

55310.015.015.012.030.015.015.016.010.030.0

55411.016.016.019.030.016.016.018.013.030.0

55512.016.016.013.032.016.016.020.020.032.0

55610.020.020.012.036.020.020.017.015.036.0

55714.020.020.012.025.020.020.018.012.025.0

55812.018.018.016.028.018.018.019.010.028.0

55910.012.012.015.029.015.012.012.020.029.0

56015.015.015.013.026.012.015.016.015.026.0

56111.016.016.016.035.016.016.015.012.035.0

56214.014.014.015.039.014.014.013.011.039.0

56310.015.015.010.038.015.015.016.011.038.0

56417.014.014.013.037.012.014.015.012.037.0

56516.011.011.015.039.010.011.010.010.039.0

56612.013.013.015.035.012.013.013.020.035.0

56711.015.015.018.020.015.015.015.012.020.0

56812.016.016.017.040.016.016.015.014.040.0



56916.018.018.020.040.018.018.018.015.040.0

57010.019.019.019.021.019.019.017.017.021.0

57111.020.020.012.035.020.020.020.013.035.0

57210.020.020.015.039.020.020.019.013.039.0

57310.010.010.013.040.010.010.012.013.040.0

57411.010.016.011.040.015.016.015.015.040.0

57510.013.013.015.025.014.013.013.016.025.0

57611.011.010.018.020.013.012.011.012.020.0

57712.014.020.013.024.013.014.015.011.024.0

57810.018.018.017.029.019.018.018.011.029.0

57914.013.011.017.028.014.013.013.011.028.0

58012.016.016.019.026.016.016.017.015.036.0

58113.020.017.016.020.017.017.017.014.040.0



)10(الملحق رقم 
یوضح درجات أفراد عینة الدراسة األساسیة على مقیاس األمن النفسي: جدول 

األفرالدرجاتااألفرادالدرجاتاألفرادالدرجاتألفرادالدرجاتااألفراد
د

الدرجا
ت

الدرجاتاألفراد

1140.098109.0195160.0292109.0479105.057690.0

299.099128.0196100.0293105.0480103.057787.0

3100.0100109.019774.0294103.048166.0578106.0

4105.0101100.019869.029566.048270.0579129.0

5104.010288.019985.029670.048388.0580104.0

689.0103145.0200123.029788.048490.0581140.0

7166.010455.0201125.029890.048599.0

8140.010544.0202100.029999.0486158.0

9140.0106109.020390.0300158.048755.0

10160.0107105.020487.030155.048845.0

11100.0108103.0205106.030245.0489149.0

1274.010966.0206129.0303149.0490100.0

1369.011070.0207104.0304100.0491109.0

1485.011288.0208140305109.049239.0

15123.011390.0209119.030639.049349.0

16125.011499.0210136.030749.0494100.0

17100.0115158.0211145.0308100.0495102.0

1890.011655.0212104.0309102.0496100.0

1987.011745.021384.0400100.049744.0

20106.0118149.021492.040144.049860.0



21129.0119100.0215145.040260.049959.0

22104.0120109.0216129.040359.050070.0

23140.012139.0217119.040470.0501

24119.012249.021899.0405112.050299.0

25136.0123100.021990.040699.0503100.0

26145.0124102.022089.0407100.050435.0

27104.0125100.0221109.040835.050549.0

2884.012644.0222104.040949.050642.0

2992.012760.0223140.041042.050755.0

30145.012859.0224145.041155.0508157.0

31129.012970.0225129.0412157.050953.0

32119.0130112.0226128.041353.051052.0

3399.013199.0227126.041452.051149.0

3490.0132100.0228119.041549.051276.0

3589.013335.0229129.041676.051384.0

36109.013449.0230145.041784.051496.0

37104.013542.0231129.041896.0515101.0

38140.013655.0232139.0419101.0516100.0

39145.0137157.0233159.0420100.051777.0

40129.013853.0234145.042177.051861.0

41128.013952.0235160.042261.051969.0

42126.014049.0236150.042369.052045.0

43119.014176.0237105.042445.052185.0

44129.014284.0238102.042585.052299.0

45145.014396.0239139.042699.052377.0

46129.0144101.0240125.042777.0524100.0



47139.0145100.0241118.0428100.052566.0

48159.014677.0242139.042966.0526127.0

49145.014761.0243119.0430127.0527123.0

50160.014869.024447.0431123.022845.0

51150.014945.024588.043245.052998.0

52105.015085.0246100.043398.053066.0

53102.015199.0247105.043466.0531122.0

54139.015277.024899.0435122.053255.0

55125.0153100.024990.043655.0533116.0

56118.015466.0250119.0437116.053488.0

57139.0155127.0251109.043888.0535126.0

58119.0156123.025290.0439126.0536136.0

5947.015745.025389.0440136.053774.0

6088.015898.025495.044174.053885.0

61100.015966.025592.044285.053988.0

62105.0160122.0256102.044388.054070.0

6399.016155.0257101.044470.0541142.0

6490.0162116.025899.0445142.054269.0

65119.016388.025955.044669.054366.0

66109.0164126.026075.044766.054488.0

6790.0165136.026162.044888.0545146.0

6889.016674.026245.0449146.054697.0

6995.016785.026345.045097.054744.0

7092.016888.026466.045144.054832.0

71102.016970.026577.045232.054988.0

72101.0170142.026688.045388.055090.0



7399.017169.0267162.045490.0551137.0

7455.017266.0268105.0455137.0552149.0

7575.017388.0269102.0456149.055345.0

7662.0174146.0270156.045745.055454.0

7745.017597.0271123.045854.055544.0

7845.017644.0272124.045944.0556160.0

7966.017732.0273125.0460160.055755.0

8077.017888.0274125.046155.055840.0

8188.017990.0275145.046240.0559140.0

82162.0180137.0276145.0463140.056099.0

83105.0181149.0277145.046499.0561100.0

84102.018245.0278154.0465100.0562105.0

85156.018354.0279154.0466105.0563104.0

86123.018444.0280161.0467104.056489.0

87124.0185160.0281101.046889.0565166.0

88125.018655.0282119.0469166.0566140.0

89125.018740.0283109.0470140.0567140.0

90145.0188140.0284128.0471140.0568160.0

91145.018999.0285109.0472160.0569100.0

92145.0190100.0286100.0473100.057074.0

93154.0191105.028788.047474.057169.0

94154.0192104.0288145.047569.057285.0

95161.019389.028955.047685.0573123.0

96101.0194166.029044.0477123.0574125.0

97119.0195140.0291160.0478125.0575100.0



اإلثباتشهادات: )16(الملحق رقم 


