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 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم:
 

 "إّن اهلل سائل كل راِع عّما أسترعاه حفظ أم ضّيع"
 
 
 
 

 والسالم:ويقول عليه الصالة 
 

 " كفى بالمرء إثمًا أن ُيضّيع من يعول"
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ج 



 
 داءاإله

فة، طّيب إلى القلوب الدافئة، إلى من علمني معاني الصبر والمحبة، إلى من غرس في نفسي حب العلم والمعر 
 أمًي وأبي...  دارهم ومستقرهمالجنة الفردوس األعلى من وجعل  اهلل ثراهم، وغفر لهم،

 
إلى من قاسمتني هموم البحث والعناء، فكانت لي منبعًا لألمل والسعادة، فكان لها الفضل الكبير بعد اهلل في 

 .زوجتي الكريمةمساعدتي والوقوف بجانبي.. 
 

إلى زهور الحياة، وأمل المستقبل، وحصاد عمري وسنيني، أسال اهلل تعالى أن يحفظهم من كل مكروه، آماًل أن 
 ة حافزًا لهم على مواصلة الدرب..تكون هذه الرسال

 (. معين الزهراء، يمنى، حور، يوسف، أمنه، أبنائي)
 

 إخواني وأصحابي.إلى منبع القوة والعزيمة، ومصدر العطاء والدعم المتواصل.. 
 

  أساتذتي األجالء.إلى كل من علمني حرفًا، أو اهداني كتابًا، أو منحني جزء من وقته.. 
 

 الوالدين، المعلمين، المربين.إلى كل من ينشد األلفة والمحبة والسعادة بين فلذات أكباده..         
 

 إليكم جميعًا أهدي هذه الرسالة، راجيًا المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علمًا.       
 
 

 الباحث                                                                         
 سالم بن حميد الدايري                                                                     

 
 
 
 

 د 



 شكر وتقدير
الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعين، المبعوث رحمًة للعالمين، وعلى أله 

 وصحبه أجمعين، أّما بعد:
تعالى أواًل على أن وفقني في إتمام هذه الدراسة، فلله الحمد من قبل ومن بعد، ومن ثم أتوجه  فإني أحمد اهلل

بالشكر الجزيل الوافر: لألستاذ الدكتور محمد الشيخ حمود المشرف الرئيس على الرسالة، والذي أكرمني 
حمد نقادي، الذي بتواضعه، وسعة صدره، وُحسن تعامله، والشكر موصول إلى المشرف الثاني الدكتور م

أعطاني من وقته الكثير، وكذلك المشرف الدكتور محمد علي دقة، الذين تفضلوا باإلشراف على الرسالة، ولما 
 قدموه من دعم وتشجيع، كان له األثر الكبير في إتمام هذا العمل.

حيث كان لمالحظاتهم كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة، لتفضلهم بمناقشة الرسالة، 
لى جميع أساتذة كلية العلوم واآلداب بقسم التربية والعلوم  وتوجيهاتهم عظيم األثر في إثراء هذه الرسالة، وا 
اإلنسانية بجامعة نزوى، على ما أفاضوا به علينا من فنون العلم والمعرفة في كثير من مجاالت علم النفس، 

كما أوجه شكري إلى األفاضل أعضاء على تعاونه ورحابة صدره،  والشكر موصول لألخ الفاضل داود العامري
لجنة التحكيم من جامعة نزوى وجامعة السلطان قابوس الذين تفضلوا بتحكيم مقياسي الدراسة، فلهم مني جزيل 

لألخوة  واألخوات في مديرية التربية والتعليم  كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير الشكر والتقدير على تعاونهم.
على تعاونهم وجهودهم أثناء وأبنائنا الطلبة، بمحافظة جنوب الباطنة ومديرو ومديرات المدارس بالمحافظة 

تطبيق أدوات الدراسة، مما كان له األثر الطًيب في إظهار النتائج بالشكل الجيد. كما أزجي بالشكر والتقدير 
على جهودهم المخلصة ل بجامعة السلطان قابوس االخ سعيد الجرادي واألخ خليفه الجرادي لألخوة األفاض
 .وسعة صدورهم

وال يفوتني أيضًا أن أقدم شكري وتقديري الكبير لألخوة واألخوات بقسم األنظمة واللوائح التعليمية بدائرة تطوير 
صل، ووقوفهم معي، فلهم مني جميعًا جزيل الشكر على دعمهم المتوا واألخوة جميعًا في الدائرة األداء المدرسي

 والتقدير..
ن كان  يوأخيرًا فإنني أضع بين أيديكم هذا العمل، فإن حظ بالقبول والرضى، فذلك توفيقًا من اهلل تعالى، وا 

غير ذلك فحسبي اجتهادي فيه، راجيًا من اهلل تعالى ان يكون هذا العمل خالصًا لوجه الكريم، وأن يجزينا عنه 
 خير الجزاء، وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين..

 البـــــــــاحـــــــــــث                                                                      
 يسالم  بن حميد الداير                                                                    
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 ملخص الدراسة

 
أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام وعالقتها بالتوافق النفسي لديهم 

 في مدارس محافظة جنوب الباطنة.
 إعداد: سالم بن حميد بن سعيد الدايري

 اشراف األستاذ الدكتور: محمد الشيخ حمود.
 

على طبيعة العالقة بين أساليب التنشئة األسرية والتوافق النفسي، من هدفت هذه الدراسة إلى التعرف 
  م(.2525/2526وجهة نظر طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة جنوب الباطنة خالل العام الدراسي) 

( طالبًا وطالبة، من طلبة دبلوم التعليم العام بمدارس واليات محافظة 126وقد تكونت عينة الدراسة من )
 والية وادي المعاول. منهم -والية بركاء -والية المصنعة :لباطنة في ثالث واليات من المحافظة وهيجنوب ا

ولتحقيق أغراض العشوائية. ( طالبة، وقد اختيرت عينة الدراسة األساسية بالطريقة 256( طالبًا، و)265) 
اني مقياس التوافق النفسي ، والثةالدراسة قام الباحث بتطبيق مقياسين: األول مقياس أساليب التنشئة األسري

 النتائج اآلتية: الدراسةأظهرت و  للطلبة،
شيوعًا كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في أن أسلوب التقبل الوالدي أكثر أساليب التنشئة االسرية  -

 مدارس محافظة جنوب الباطنة.
لدى طلبة دبلوم التعليم العام في أساليب التوافق النفسي شيوعًا  أن التوافق الصحي واألسري هما أكثر -

  مدارس محافظة جنوب الباطنة.                             

( بين أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 ُتعزى لمتغير الترتيب في األسرة.دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة 

( بين أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة α≤0.05عدم جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
المستوى التعليمي  -دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة ُتعزى للمتغيرات اآلتية: )النوع االجتماعي

 دخل األسرة(. -حالة األبوين -مالمستوى التعليمي لأل -لألب
( في مستوى التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

 التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة ُتعزى لمتغير النوع االجتماعي في محور التوافق األسري.
 
 

 ل



 
 
( في مستوى التوافق النفسي لدى طلبة α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة  عدم -

دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة ُتعزى لمتغير النوع االجتماعي في المحاور اآلتية: )التوافق 
  .التوافق االنفعالي( -توافق الصحيال -االجتماعي

بين أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة ( α≤0.01الداللة )عند مستوى  عالقة دالة إحصائياوجود  -
 .دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة والتوافق النفسي لديهم

اسهام أساليب التنشئة األسرية في تحقيق التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام  إمكانية التنبؤ بدرجة -
 .بمحافظة جنوب الباطنة

 
 والعمل علىالتنشئة األسرية،  أساليب إرشاد الوالدين وتوعيتهم بأفضل بضرورةهذا وقد أوصى الباحث 

  بة.وتعليمية واجتماعية ونفسية للطلإنشاء مراكز إرشاد وتوجيه أسري تقوم بتقديم خدمات تربوية 
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 الفصل األول

 وأهميتهامشكلة الدراسة 

 المقدمة:

 ،بهمواالهتمام ورعايتهم على اكرامهم والمربين وحث اآلباء  ،اإلسالمي الحنيف بتربية األبناء ديننااهتم 

)أكرموا أوالدكم وأحسنوا  :يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،لما في ذلك من أثر في سلوكهم في مستقبل األيام

كما حث اإلسالم أن تكون معاملتهم قائمة على أساس المالطفة وخفض  تهم( رواه ابن ماجه عن ابن عباس.تربي

الجناح، وقد كان الرسول صلى اهلل عليه وسلم يوصي أصحابه أن يعلموا أوالدهم بالرفق واللين، ويؤكد الواقع 

 الذي تنعقد عليه اآلمال في تحمل المسؤولية وتشكيل المستقبل بما يحقق ،على أن طفل اليوم هو رجل الغد

 (.8002التنمية المستدامة.) الحربي،

إن لألسرة أهمية بالغة في حياة الفرد والمجتمع، كونها التربة األولى التي ينشأ فيها الفرد ويترعرع، وهي 

التي تستقبل الطفل وهو ما زال عجينة لينة قابلة للتكوين والتشكيل والصقل والتنمية، وفيها تتم أولى خطوات أهم 

حياة اإلنسان وهي عملية التنشئة االجتماعية والسياسية والنفسية واألخالقية والروحية والعلمية، عملية تربوية في 

فاألسرة هي صانعة األجيال،  نساني.إد كائن بيولوجي إلى كائن وهي تلك العملية التي تحيل الطفل من مجر 

ف والتوجيه والتربية، وهي التي يتوفر وهي التي تتولى شخصية الطفل منذ نعومة أظفاره بالرعاية والعناية واإلشرا

 فيها إشباع حاجات الطفل المادية واالجتماعية والنفسية والروحية واألخالقية، فيشعر في ظلها باالنتماء فهي 

قتدى ذي ي  المأوى والمسكن والمالذ، وهي مصدر الدفء والحب والحنان والعطف، وهي تقدم لنا المثال األعلى ال

 (.8002حذوه ونقتفي أثره، ونسير على هداه، وهي مصدر القدوة الحسنة.)العيسوي،  نحذوبه، والنموذج الذي 

وتتحدد أساليب التنشئة األسرية، من خالل العالقة القائمة بين اآلباء واألبناء، فمن اآلباء من يستخدم 

الزائدة، ومنهم من  أسلوب العقاب ومنهم من يستخدم أسلوب النصح واإلرشاد، ومنهم من يستخدم أسلوب الحماية

هذه األساليب تتأثر تأثرًا كبيرًا بالعوامل االجتماعية واالقتصادية جميع يهمل األبناء إهمااًل كاماًل، كما أن 
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ن األسرة تحدد إلى درجة  إوبالتالي ف من بيئة إلى أخرى، ومن مجتمع آلخر. هذه األساليب تختلفو والثقافية، 

نفسيًا واجتماعيًا سليمًا أو غير سليم، فهي المسؤولة إلى حد كبير عن تحديد كبيرة إن كان الطفل سينمو نموًا 

وذلك من خالل أنماط وأساليب التنشئة التي يتبعها الوالدان في تربية  ،سمات شخصيته وسلوكه في المستقبل

  (.8002اجم ،من الطفولة للمراهقة وصواًل لمرحلة الشباب.)الن ،أبنائهما في مراحل العمر المختلفة لألبناء

(، من خالل منظور التحليل النفسي، حيث يرجع 8002 ،ر)عسككما ورد فيوهذا ما أكده ساندر رادو 

االنحراف السلوكي مثل تعاطي المخدرات لعلل كثيرة منها: قصور في بناء الشخصية لدى الشخص في مرحلة 

ولم يتم التعامل معها على نحو يخفف  ،لةب في مراحل الطفو األم واألين المراهقة، نتيجة الضطرابات العالقة ب

ومما سبق يتضح أن االهتمام بأساليب التنشئة األسرية وتنمية ها أو عالجها أثناء مراحل نموه. من وطأت

يعتبر حجر األساس في الوقاية من االضطرابات النفسية، وعاماًل أساسيًا للوصول للتوافق  ،األساليب السواء

 الذي هو مستقبل هذه األمة العظيمة. ،النفسي واالجتماعي والصحي والتفاعلي للطفل والمراهق

ول تتناوالتوافق النفسي هو ثمرة من ثمرات الصحة النفسية، وهو عبارة عن " عملية دينامية مستمرة 

السلوك والبيئة الطبيعية واالجتماعية بالتغيير والتعديل حتى ي حدث توازن بين الفرد وبيئته، وهذا التوازن يتضمن 

 ،إشباع حاجات الفرد وتحقيق متطلبات البيئة، كما يتضمن التوافق النفسي السعادة مع النفس والرضا عن النفس

شباع الدوافع والحاجات الداخلية واألولية الفط هدف رية والعضوية والفسيولوجية والثانوية والمكتسبة، وي عبر عن وا 

"سام داخلي" حيث يقل الصراع الداخلي، ويتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله المتتابعة".) زهران، 

، فاإلنسان يتعرض طوال حياته للعديد من الضغوط وال يخلو شخص في حياته من سوء التوافق .(82: 8002

لديه، مثل تعرضه لألمراض النفسية أو الجسدية  فسية التي تؤثر على عملية التوافقنوالمشاكل الجسدية وال

 .المزمنة، حيث يحتاج الفرد لبذل مجهود أكثر للوصول إلى حالة التوافق الكاملة
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ية التنشئة األسرية، وضغوط اجتماعية ونفسية وجسمأساليب وترجع مشكالت التوافق إلى أخطاء في 

ودراسية وأسرية، وتعتبر اضطراب عالقة الطفل بوالديه من عوامل نشأة هذه المشكالت في الطفولة، ومن عوامل 

استمرارها في مرحلتي المراهقة والرشد، حيث ت عتبر أعراضها الصريحة وغير الصريحة استجابات غير مقبولة 

شباع إحباط والظلم والعجز، الناتجة عن حرمانه من اجتماعيا  ونفسيًا، يقوم بها الشخص لتخفيف مشاعر اإل

فهو يختلف باختالف  ،وعلى الرغم من أن التوافق أمر نسبي حاجاته األساسية وترتبط باضطراب عالقته بوالديه.

المكان والزمان، فقد يكون الفرد متوافقًا في مجتمع وال يكون متوافقًا في مجتمع آخر، كما يوجد أنواع من السلوك 

بثقافة وعادات المجتمع التي ، فالتوافق يعني االلتزام رمجتمع وغير متوافقة في مجتمع آخ تكون متوافقة فيقد 

 (.8002بها الفرد في عملية التنشئة االجتماعية.) الحكيمي، شأين

 نظراً  ،مركزًا استراتيجيًا في المجتمع –التي تأتي في المرتبة الثانية بعد األسرة  -كما تحتل المدرسة 

، حيث تعتبر المسؤول األكبر عن تحملها الوظيفة التربوية، تلك الوظيفة التي زودورها البار ألهميتها القصوى 

حيث تحافظ عليه من جهة، وتعمل على تعزيزه ورفع مستواه إلى أعلى  ،تنقل تراث األمة الثقافي لألجيال الناشئة

في نظامها ومنهاجها ومناخها الدراسي، بقدر ما تؤثر والمدرسة بقدر ما تكون متكاملة  المراتب من جهة أخرى.

لتحقيق التوافق النفسي  ،في شخصية أفرادها، وبالتالي تحقق أهدافها المرجوة، وتعمل جنبًا إلى جنب مع األسرة

بعد ، مدرسية قد تؤثر في التوافق النفسي للطالب عدة عوامل وبالرغم من توافر واالجتماعي ألبنائها الطلبة.

، كمعدله التحصيلي في السنوات السابقة، وما في مستواه إلى الصف الثاني عشر)دبلوم التعليم العام( وصوله

ورغبته في اختيار المقررات الدراسية، وطبيعة المقاعد الدراسية التي يمكن أن تتوفر له، إال أن الباحث في هذه 

التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي  عدا عامل أساليب ،الدراسة حاول استبعاد كل هذه العوامل وغيرها

، وألن هذا الموضوع تنشئة األبناء وتوافقهم النفسي أساليب التنشئة األسرية ًتعد حجر األساس في كونللطلبة، 

حاجة الماسة إلى الالمستوى المحلي، مما يؤكد وجود  حسب علم الباحث لم يتم تناوله بهذا الشكل المحدد على
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ذا ما أردنا أن نكون مجتمعًا خصوصًا إلقاء الضوء على أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي، إ

 .يتميز أبناءه بصفات حسنة، وتنشئتهم التنشئة اإلسالمية الصحيحة

 ،ونحن في المجتمع العماني وهلل الحمد نسعى دائمًا إلى تطبيق ما جاء به ديننا الحنيف من تعاليم 

والسعي إلى توفير أقصى درجات التوافق النفسي لألبناء،  ،صًا تلك التي تتعلق بأساليب التنشئة األسريةخصو 

 .قتها بالتوافق النفسي لدى الطلبةوهذا ما ولد لدى الباحث مياًل إلجراء دراسة حول أساليب التنشئة األسرية وعال

 مشكلة الدراسة:

الرعاية  خدمات وتقديم، عدة سنواتل كأخصائي اجتماعي التربوي الميدانمن خالل عمل الباحث في 

حاالت سوء التوافق النفسي بين  وابداء استيائهم من للمدرسة أولياء األمور وارتياد، والنفسية للطلبة االجتماعية

 حساس بضرورة معرفة أساليب التنشئة األسريةإأبنائهم الطلبة خصوصًا في مرحلة المراهقة، تولد لدى الباحث 

األسرة هي المحضن الرئيس وعالقتها بالتوافق النفسي لدى الطلبة، وذلك كون "  التي تمارس من قبل الوالدين

إلشباع الحاجات البيولوجية والنفسية واالجتماعية لألبناء، ومن ثم التكامل اإلشباعي لكل أفرادها، فإذا حدث 

ة، فإن ذلك سيترتب عليه زيادة المشكالت األمر الذي خلل في البناء األسري وأسلوب التنشئة األسرية أو الوالدي

يتيح لألبناء الفرصة للبحث عن الحب والقبول خارج نطاق األسرة خاصة في مرحلة المراهقة، وما تتطلبه هذه 

) عبدالمعطي، "فاألساليب الوالدية المتبعة تنعكس إيجابًا وسلبًا وفقًا لنمط األسلوب المتبع  ،المرحلة من تحديات

8000.) 

وبما أن العالقة بين أساليب التنشئة األسرية أو الوالدية والتوافق النفسي لألبناء تعتبر ذات قيمة هامة، 

يجابياتها شرط ضروري من شروط توافق األبناء الشخصي واالجتماعي وتلبية  هفإن سالمة هذ العالقة وا 

نه من المنطقي أن ينصب اهتمامنا على دراسة هذه األساليب في التنشئة األسرية من إالستقرارهم النفسي،  لذا ف

وجهة نظر األبناء أنفسهم وتأثيرها على توافقهم النفسي، فهم الذين يشعرون بها أكثر من غيرهم، وبالتالي هم 

افقين نفسيًا فهم بدون شك أقدر من يصفها، فأبناؤنا الطلبة وخصوصًا في هذه المرحلة العمرية إذا لم يكونوا متو 
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خسارة لمجتمعهم من حيث أنهم قوى معطلة غير مستغلة، بل قد يكونوا في مستقبل حياتهم معاول هدم وتخلف 

وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة ر. والتطرف بداًل من البناء والتعميومأوى للجماعات اإلرهابية، 

 -الحالية في السؤال الرئيسي التالي:

ا طبيعة العالقة بين أساليب التنشئة األسرية والتوافق النفسي، من وجهة نظر طلبة دبلوم التعليم العام م

 بمحافظة جنوب الباطنة ؟

 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة الكشف عن طبيعة العالقة بين أساليب التنشئة األسرية كما يدركها 

وعالقتها بالتوافق النفسي لديهم في مدارس محافظة جنوب الباطنة، وعليه فإن لها أهمية طلبة دبلوم التعليم العام 

 نظرية وتطبيقية من خالل نتائجها:

 األهمية النظرية:

حول عالقة أساليب التنشئة  ،تكتسب هذه الدراسة أهميتها النظرية في كونها محاولة إلضافة نتائج جديدة

في مرحلة دبلوم التعليم العام في المجتمع العماني وباألخص في محافظة  ،األسرية بالتوافق النفسي للطلبة

 جنوب الباطنة.

 األهمية التطبيقية:

والتي يحتمل أن  ،تأتي األهمية التطبيقية لهذه الدراسة في إمكانية الكشف عن أساليب التنشئة األسرية

تكون لها عالقة بالتوافق النفسي للطلبة في مرحلة دبلوم التعليم العام، ومن ثم توعية الوالدين وأولياء األمور 

 .المناسبة أثناء تعاملهم مع أبنائهمبإتباع األساليب 

دبلوم التعليم العام أي وهي مرحلة  ،التي تتناولهاكما تتضح أهمية هذه الدراسة أيضًا من أهمية المرحلة العمرية  

 مرحلة المراهقة المتأخرة بالنسبة لألبناء، وعلى اآلباء والمربين في هذه المرحلة ضرورة مراعاة  مراحل النمو 
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ومساعدة األبناء في فهم ذواتهم  ،والتوافق النفسي، مع العمل على تقليل الفجوة بين جيل اآلباء وجيل األبناء

يأمل الباحث أن تكون نتائج و  والعمل على اعدادهم لتحمل المسؤولية في المستقبل. ،وتنمية القيم الصالحة لديهم

  هذه الدراسة ذات فائدة كبيرة بالنسبة لآلباء والمربين والمعلمين وكل من له عالقة بتربية األبناء.

 أهداف الدراسة:

 -:علىالتعرف 

 كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة. ا،ً شيوع رية األكثرأساليب التنشئة األس -1

 مستوى التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة. -8

كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة  ،عالقة بين أساليب التنشئة األسريةال طبيعة -2

 ي لديهم.والتوافق النفس

لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب  ،ما إذا كان هناك فروق بين أساليب التنشئة األسرية -2

 –حالة األبوين  –المستوى التعليمي للوالدين  –الترتيب الوالدي  -الباطنة ت عزى  لكل من: )النوع االجتماعي 

 دخل األسرة(؟

لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة ت عزى  ،النفسيما إذا كان هناك فروق في التوافق  -2

 للنوع االجتماعي.

لدى طلبة دبلوم التعليم العام  ،درجة اسهام أساليب التنشئة األسرية في التنبؤ بمستوى التوافق النفسي -0

 بمحافظة جنوب الباطنة.
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 أسئلة الدراسة:

 األسرية شيوعًا كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة؟ماهي أكثر أساليب التنشئة  -1

 ما مستوى التوافق النفسي الشائع لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة؟ -8

في  ،يم العامبين أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعلدالة احصائيًا  ارتباطية هل توجد عالقة -2

 محافظة  جنوب الباطنة والتوافق النفسي لديهم؟

( بين أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

ت عزى لمتغير كل من: النوع االجتماعي، الترتيب في األسرة،  ،دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

 المستوى التعليمي للوالدين، حالة األبوين،  دخل األسرة؟

( في مستوى التوافق النفسي لدى طلبة α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2

 متغير النوع االجتماعي؟ت عزى ل ،دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

لدى طلبة دبلوم التعليم العام  ،ما درجة اسهام أساليب التنشئة األسرية في التنبؤ بمستوى التوافق النفسي -0

 بمحافظة جنوب الباطنة؟

 حدود الدراسة: 

 تتحدد هذه الدراسة في :

 الحدود المكانية:

 .الباطنة الثاني عشر بمحافظة جنوبالمدارس الحكومية التي بها صفوف 

 الحدود الزمانية:

 م.8012/8010الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي  
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 الحدود البشرية:

 طلبة الصف الثاني عشر بمدارس محافظة جنوب الباطنة.

 مصطلحات الدراسة:

وبيان أهدافها  ،تشمل الدراسة مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الرئيسة، التي البد من توضيحها وبيانها

 وعناصرها االساسية:

 أساليب التنشئة األسرية :

عملية  ءأثنا ،الطرق التربوية الصحيحة أو الخاطئة التي يمارسها الوالدان مع أبنائهمعبارة عن هي 

والتأثير في شخصياتهم بما يدفعهم إلى  ،من خالل مواقف التفاعل بينهم، والتفاعل معهم لتعديل سلوكهم التنشئة،

 (.22: 8000)بركات،السواء أو الشذوذ.

وًيّعرف الباحث أساليب التنشئة األسرية بأنها عبارة عن اإلجراءات أو األساليب التي يتبعها الوالدان في 

 ن اإلسالمي الحنيف.تربية وتوجيه أبنائهم نحو السلوك الحسن، وبما يتفق مع التعاليم والقيم التي جاء بها الدي

في مقياس بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوص،  إجرائياً الباحث أساليب التنشئة األسرية  ّعرفوي  

 أساليب التنشئة األسرية المستخدم في الدراسة الحالية.

والبد من التنويه إلى أن مفهوم أساليب التنشئة األسرية قد أستخدم تحت العديد من المسميات مثل: 

 التنشئة الوالدية.أنماط الرعاية الوالدية، أساليب أساليب المعاملة الوالدية، االتجاهات الوالدية، 

 التوافق النفسي:

نتيجة إشباعه لدوافعه الداخلية، وبالتالي  ،الداخليالتوافق النفسي القدرة على استعادة الفرد التزانه ب يقصد

 (.82: 8012) بو شاشي، .شعوره بالرضا، لينتج عن ذلك تقبله لذاته، وثقته بها، واعتماده عليها

بأنه تقبل الفرد لذاته كما هي ورضاه عنها، بحيث تكون حياته خالية من  وي ّعرف الباحث التوافق النفسي

 الضغوطات والتوترات والصراعات الداخلية، وبالتالي الشعور بالسعادة والراحة النفسية.
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في مقياس إجرائيًا بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوص،  التوافق النفسي الباحث ي ّعرفو 

 المستخدم في الدراسة الحالية.التوافق النفسي 

 دبلوم التعليم العام:

بشأن تعديل  م(2/8012أسم يطلق على طلبة الصف الثاني عشر، وذلك حسب القرار الوزاري رقم )

 (.8012)وزارة التربية والتعليم،مسمى شهادة دبلوم التعليم العام.

 محافظة جنوب الباطنة:

وتتكون من ست واليات هي : والية الرستاق وهي مركز  ،هي إحدى محافظات السلطنة اإلحدى عشر  

معاول، وتشتهر المحافظة المحافظة ووالية المصنعة ووالية بركاء ووالية نخل و والية العوابي و والية وادي ال

مثل حصن الحزم وقلعة الرستاق وبيت النعمان وحصن المصنعة وقلعة بركاء،  ،التاريخية والسياحية بمعالمها

كعين الكسفة وعين الثوارة، كما تشتهر والياتها الساحلية بجمال الطبيعة  ،بها العديد من العيون المائية كما يوجد

بلغ سكان المحافظة الساحرة وبالحياة الطبيعية، حيث الطيور والسالحف التي تعيش في الجزر التابعة لها، وي

تبلغ عدد المدارس الحكومية بالمحافظة  (، كما8012المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، )( نسمة222228)

م(، بينما تبلغ عدد المدارس التي بها صفوف 8012/8010( مدرسة، حسب احصائيات العام الدراسي )112)

( طالبًا وطالبة.) المديرية العامة للتربية 2022يبلغ عدد الطلبة في تلك المدارس )سة، و ( مدر 20الثاني عشر)

 (.8012نة،والتعليم بمحافظة جنوب الباط

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 

 

 اإلطار النظري للدراسة أواًل:

 أساليب التنشئة األسريةالمبحث األول :

 : التوافق النفسيالمبحث الثاني

 الدراسات السابقة :ثانياً 

 

 

 

 

 



12 
 

 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

يشمل الفصل الثاني عرضًا نظريًا لموضوع الدراسة الحالية، واستعراض الدراسات السابقة المتعلقة به؛ حيث 

من حيث  األول، ويتضمن أساليب التنشئة األسرية المبحث :هماو ، مبحثين أساسيينيرتكز اإلطار النظري على 

على التوافق النفسي  يحتويالثاني، و  المبحثوأنواعه والعوامل المؤثرة فيه، والنظريات المفسرة له، و مفهومه 

للطلبة، من حيث المفهوم واألساليب والنظريات المفسرة للتوافق، والعوامل التي تعيق من عملية التوافق، وعالقة 

 أساليب التنشئة األسرية بالتوافق النفسي للطلبة.

 أواًل: اإلطار النظري للدراسة.

 ية:المبحث األول :أساليب التنشئة األسر 

وكل المجتمعات، فاألسرة هي الخلية  بأشكالها المختلفة في كل العصور و ِجَدت ،األسرة مؤسسة إنسانية

الماضي  تم في إطارها الربط بينالحلقة الرئيسية التي يهي التي يتكون منها المجتمع، و  ،األولى واألساسية

من خالل عمليات التنشئة االجتماعية، وهي  ،المستقبل، ونقل التراث الحضاري من جيل إلى جيلو  والحاضر

 ،التي تضع البذور األساسية في بناء شخصية الفرد، فتأثير األسرة ال يقتصر على حقبة معينة من حياة الفرد

نما تالزم آثارها مختلف مراحل نمو شخصيته.  (.8010)دندي، وا 

فإنه ليس من الضروري أن تقوم  وعلى الرغم من التسليم بأهمية الدور الذي تمارسه األسرة كمنشئ،"

يتم من األسرة بدور إيجابي في كل الظروف، حيث يمكن أن يتخذ هذا التأثير أحد مسارين، أحدهما إيجابي، 

تحقيق الصحة النفسية له، أما المسار واستعداداته الوجهة المالئمة، و  توجيه إمكاناتهخالل تنمية قدرات الفرد و 

 (،8002") جاب اهلل، ألسرية ارتقاء الفرد على نحو سويث تعوق ظروف التنشئة احي ،الثاني فقد يكون معاكساً 

يؤكدون بأن أسرة  ،حيث إن أتباع المنظور نفسي المنشأ )التحليل النفسي و السلوكي و الوجوديون و اإلنسانيون(

 ،إيجابيًا أو سلبياً  تؤثر في التوافق النفسي الفرد لها دور مهم في تطور السلوك غير السوي، فالحياة األسرية
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 حياة األسرية بما فيها من صالت وارتباطات، ومافال (،8002")دندش،الخبرات األسريةحسب نوع التجارب و 

 ،سلوك ومعامالت، وما تدين به من م ثل ومعتقدات، تؤثر تأثيرًا كبيرًا في تكوين ميول الفرد و نزعاته تحويه من

 (.1222وظ، )بدران و محفكما تؤثر في تكوين شخصيته.

"بأنها رابطة اجتماعية من زوج و زوجة  Ogburnولألسرة معاٍن كثيرة، ومن بينها تعريف أوجبيران 

وأطفالهما، أو من دون أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفاله، أو زوجة بمفردها من أطفالها، و يضيف إلى ذلك 

 على أن يكونوا مشتركين في ،األحفاد وبعض األقاربفتشمل أفرادًا آخرين كالجدود و  ،أن األسرة قد تكون أكبر

األسرة بأنها مجموعة  Beargess & lockمعيشة واحدة مع الزوج و الزوجة و األطفال". و عّرف برجس ولوك 

يرتبطون معًا بروابط الزواج أو الدم أو التبني، فيكّونون مسكنًا مستقاًل، يتفاعلون مع بعضهم  ،من األفراد

ألمر الذي ينشئ لهم أخت، او أخ وجة، وأم وأب، وابن وابنة، و ة كزوج و ز لفبأدوارهم االجتماعية المخت ،البعض

 (.8002)الحربي،.مشتركةثقافة 

وبالرغم من تزايد تأثير األفراد اآلخرين من خارج األسرة، إال أنه يظل للوالدين الوضع الرئيس و التأثير 

ه يقوم األبناء بالتقليد ألبناء، فالوالدان يشكالن النموذج الذي من خاللاألكبر في كثير من الخبرات اليومية ل

 ،المجتمع الذي يعيشون فيه، فالفرد يتعلم الحب و الكراهية في محيط األسرةوحول أسرتهم و  ،التعلم حول أنفسهمو 

 (.1222) الطبيب، كراهيتهم لمن يؤذيه أو يضّره.من خالل حب والديه له و 

لضغط دون أن يشعروا بالحرمان أو ا ،األسرة على رعاية أبنائها و توجيههم و تنشئتهموكلما زادت قدرة 

ذوات في إطار احترامه وتقديره لذاته، و  ،بن سويًا قادرًا على تحمل مسؤوليتهألالتساهل، كان ا أو القسوة أو

 (.8000) قنديل و شلبي، .اآلخرين في الوقت نفسه

ذلك من وما يمكن أن يترتب على  ،بأساليب تنشئة الوالدين ألبنائهماالسيكولوجيين  ولقد اهتم كثير من

سلوكهم بوجه عام، فأساليب التنشئة األسرية مسؤولة عن كثير من تأثير في دوافع األبناء وقيمهم وتوقعاتهم و 

 & Geriتوّصلت دراسة جيري و دانا حيث  (.8000) المجالي، .الظواهر اإليجابية و السلبية في حياة األبناء
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Dana عدم ير السوية التي تتمثل في الرفض واإلهمال و إلى أن أساليب التنشئة األسرية الخاطئة غ ،في نتائجها

يشار في هذا المستوى والسلوك العدواني لدى األبناء. و االكتئاب ط بعالقة موجبة مع كل من القلق و ترتب ،المباالة

الوالدين ترفع من سوية توافقهم اإليجابية بين األبناء و التي تؤكد أن العالقة الدافئة و  أيضًا إلى دراسات سيرز

 النفسي واالجتماعي.

ال سلوكياته االجتماعية البيضاء، و  فالمحيط األسري يطبع الفرد ببصمات ثابتة وأساسية على صفحات

مي، كما أن المحيط األسري و التنشئة الجينية سوى بعض التأثيرات على سلوكه اليو يكون للعوامل الوراثية و 

ترتيبه الوالدي في لون واحد، بل تتباين حسب الجنس والعمر و األسرية ال يطبعان أبناءها كافة بطابع واحد و 

يتمثل الشيء الموجه لسلوك ف يفعله الفرد في مقتبل حياته، و أسرته، و تحدد األنماط السلوكية األسرية ما سو 

 (.8010لها المعنى الكبير في توجهه النهائي. )دندي، التي يتلقاها من األسرة و  معاملةفي نوع ال ،الفرد

 مفهوم التنشئة األسرية: -

عالقته  بن من والديه في المنزل وطبيعةيشير مفهوم التنشئة األسرية إلى نوع المعاملة التي يتلقاها األ

ضاء الجماعة الفرد كي يتطابق مع توقعات أعدل عن طريقها سلوك عّ ي   ،عملية تفاعل بهما، فالتنشئة األسرية

 على شخصيته.على الفرد و  ؤثرو ي ،يقصد بها كل سلوك يصدر عن الوالدينالتي ينتمي إليها. و 

، إما من خالل التقرير اللفظي معرفتهاو يستدل على أساليب التنشئة األسرية من مجموعة األساليب التي يمكن 

 (.8010)دندي، والدين أو لألبناء أو بالمالحظةلل

 دور األسرة في التنشئة: 

" تتم عملية التنشئة األسرية من خالل وسائط متعددة، إذ تشترك عدة مؤسسات في عملية التنشئة 

العبادة، وت عد األسرة أهم هذه الوسائط، فهي  واألقران، ووسائل األعالم، ودور ومنها األسرة، والمدرسة، ،األسرية

في  ىعنوية، فاألسرة هي المؤسسة األولتؤثر في مكتسبات اإلنسان المادية والم ،عيةال تزال أقوى مؤسسة اجتما

بعد أن يشكل أسرة جديدة حتى  ،وهي المستمرة معه باستمرار حياته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،حياة اإلنسان
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بمثابة الرقيب على وسائط واألوالد يتلقون عنها مختلف المهارات والمعارف األولية، كما أنها ت عد  خاصة به.

من خالل عدة أساليب تتبعها في تنشئتهم، وهذه  ،التنشئة األخرى، ويبرز دور األسرة في توجيه وارشاد األوالد

أكانت سوية أم غير سوية، تنعكس على شخصية األوالد وسلوكهم، خاصة تلك التي يتعرضون  األساليب سواءً 

 (.8012لظفري،لها في السنوات المبكرة من حياتهم" ) ا

وعادة ما تكون اختيارية  ،وتلك األساليب يستدل عليها من الطرق  التربوية التي يستخدمها الوالدان

وذاتية، حيث أن نمط شخصية الوالدين ومستواهم التعليمي واالجتماعي ونظرتهم للطفولة، باإلضافة إلى ثقافة 

(، ويظل تأثير األسرة جزءًا Bokatko,1992اليومية)في اتجاهاتهم  يؤثر ،المجتمع الذي تنتمي إليه األسرة

حتى بعد أن يدخلوا إلى المدرسة، مشاركة بذلك المجتمع والمدرسة في التأثير على  ،أساسيًا من كيان األوالد

 شخصياتهم.

الجميلي وعبده، كما ورد في)ري ويرجع الظف ،ويفوق تأثير األسرة في الشخصية أثر أي منظمة اجتماعية أخرى

( ذلك إلى عدة أمور منها: الوهن الشديد الذي يولد به اإلنسان، وطول مدة إقامته داخل أسرته، وحاجته 1222

وضعف  ،إلى الرعاية الدائمة والتوجيه، وعدم تأثره بأي جماعة غير جماعة األسرة في بداية حياته، وقلة خبرته

عددًا  (،Bandura,1973وقد أجرى باندورا ) وقابليته لإليحاء والتعلم. ،تشكله، وسهولة تأثره و إرادته في الطفولة

حول عالقة أساليب التنشئة األسرية المختلفة بأسلوب الشخصية، وأنتهى إلى معايشة  ،من البحوث التجريبية

د ي، أما معايشة الفر من شأنه أن يجعل شخصيته تنمو بشكل سو  ،الفرد ألسلوب تنشئة يتسم بالتسامح والود

 لندجرين دراسة وفي فمن شأنه أن يعزز ممارسته للسلوك العدواني. ،بالتسلط والتشدد ألسلوب يتسم

(Lindgreenعلى عينة من الطلبة)،  طبق عليهم مقياسًا لالتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء نحو

يميلون إلى  ،الديموقراطية مقابل التسلط، تبين أن الطلبة الذين أدركوا تفاعل والديهم معهم بطريقة ديموقراطية

طريقة أن من وصفوا طريقة تفاعل والديهم معهم بأنها  ،التسامح واإلثابة في تفاعلهم، كما أوضحت الدراسة

 (. 8012نًا في تفاعلهم.) الظفري،كانوا أكثر توترًا وعدوا ،متشددة وتسلطية
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 أساليب التنشئة األسرية:

تعمل على تنشئة أبنائها، و يتم ذلك من خالل  ،ذكرنا فيما سبق بأن األسرة هي أول مؤسسة اجتماعية

التي هي أساليب تربوية يستخدمها الوالدان مع أبنائهما في المواقف اليومية التي  ،أساليب التنشئة األسرية

هناك أساليب عديدة في األخرى، و  عن األسر تتميز بهتنفرد و  ،تجمعهم، ويكاد يكون لكل أسرة أسلوب مستقل

 ة:حيث اقتصر الباحث في هذه الدراسة على األساليب اآلتي ،ال مجال لذكرها ية،تنشئة األسر ال

 أسلوب االستقالل: -1

تكوين الهوية. ألن لها عالقة وثيقة بالفردية و  ،ت عّد االستقاللية المرحلة التطورية الحاسمة بمرحلة المراهقة

 .عنهم نفسه الذي يجهد فيه لالستقاللفي الوقت  ،بن يستمر في طلب النصح والمشورة من والديهفاأل

بن تركه لرغباته، كما أنها ال تزداد إذا ما تم إعطاء األ بن أوليست االستقاللية أمرًا يمكن تطويره بهجران األ 

أو حرية ال يمكن التحكم بها، أي يتم إعطاء االستقاللية لألبناء من خالل السماح لهم  ،غير موجهةحرية كاملة و 

ع يجب على الوالدين تشجيكما  ارات وخفض مستوى التقييد.اذ القر وتحديد واتخ ،عملهمو بتحمل مسؤولية أنفسهم 

تحّمل المسؤولية المترتبة على ذلك، فاألسرة الناجحة في تنشئة األبناء، هي األسرة أبنائهما على اتخاذ قراراتهم و 

مع وجود التوجيهات  بن بنفسهالتي تتيح ألبنائها حرية الرأي والتعبير واكتشاف المعرفة، وأن يخوض األ

 (.1222.)منسي، إلرشادات الالزمةوا

ولقد أوضحت دراسات عديدة أن التنشئة  ،سريةحدد ضمن إطار العالقات األومفهوم استقاللية الفرد يت  

من شأنها أن تنمي الحاجة لإلنجاز لدى األبناء،  ،التي يتم التدريب فيها على االستقالل واالعتماد على النفس

واإلبداعية، وتأثير ذلك على تحصيلهم الدراسي، وتقديرهم قدرات الفرد المعرفية والعقلية  وتنمي جوانب عديدة من

والعناية بها ويملك  ،فإنه يمتلك القدرة على توجيه وتحديد ذاته ،لذاتهم، فعندما يكون الفرد قادرًا على االستقالل

  (.8010)دندي، حكمًا ذاتيًا.
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، كان أكثر أساليب مع األبناءأسلوب االستقاللية أن ب ،(8002)ةولقد توصلت نتائج دراسة أبوعيط

 (.8002عيطة، أبو  )الوالدين بمدينة عّمان. من قبلالتنشئة األسرية اتباعًا 

 أسلوب التقييد: -2

عن رؤية الرضا والطمأنينة  بن إلى االستقاللية، ويعجزونألال يفهمون نزعة ا هناك بعض الوالدين

بذاته النامية، فقد يحاولون تقييد حرية األبناء من منطلق عدم إفسادهم، نتيجة  بن وتمتعهالمصاحبة لنضج األ

)منصور و بناخ سلبي لعالقة الوالدين باألللعطف والحب الزائد من قبل الوالدين، وقد يتسبب ذلك في إيجاد من

يتصفون سوف  بناءاأل كبيرة في حياة أبنائهما، فإنما يتدخل الوالدان في كل صغيرة و عندو  .(1222الشربيني،

 .(8002، ) سليم.درة على البت بالرأي في موقف ماالضعف، وعدم القبالتردد و 

 بالعجز  رإن األسرة التي ال تتيح للفرد سوى مجال ضيق لتحقيق استقالله الذاتي، ينشأ عنده شعو "  

عدم ثقته بنفسه، ومن بن، و الهرب من مواجهة التحديات، مما يؤدي إلى تثبيط عزيمة األويميل نحو االتكالية و 

 .(1222".)منسي، المتوقع أن يؤدي التقييد الشديد إلى سلوك انطوائي وانسحابي

 أسلوب الديموقراطية: -3

بن منزلة مهمة، حيث تعترف األسرة بأن أبناءها يختلفون بعضهم عن بعض، في هذا األسلوب يحتل األ

ن كاًل منهم ينمو نحو مرحلة من العمر ويتميز األسلوب  مل مسؤولياته الكاملة في الحياة.يتمكن فيها من تح ،وا 

والتحكم والضبط الديموقراطي بوجود درجة عالية من الدفء والحنان والعطف، مع درجة عالية من السيطرة 

يقاع العقاب أحياناً  والحزم بغير عطاء و بهدف تصحيح اعوجاج معين، و مكافأة السلوك الجيد  ،عنف، وا  ا 

الضبط و بن يتمثل بالميل إلى التوكيد ات للقواعد التي يجب اتباعها، وهذا األسلوب يترك آثارًا في سلوك األتفسير 

 المرتفع للذات، واالعتماد على الذات والتحصيل الدراسي المرتفع. والتقدير الذاتي، و الرضا والتعاون

رفاقية، ويوجهان سلوكه الوجهة مع ابنهما بصيغة  الديموقراطي يتواصل الوالدان األسلوب ففي

، وال و يسمحان بمناقشة تعليماتهما معه ،الصحيحة، ويمدحانه و يشجعانه، و يقدمان له النصائح و المقترحات
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تساعده الفرد تدربه على احترام نفسه، و  وضعهما القيادي. واألسرة التي تحترم فرديةيركزان على تأكيد دورهما و 

وقراطي السائد وهكذا يتأثر الفرد بالجو الديم وحي إليه بالثقة الالزمة لنمـوه.تلناس، و لى أن يكون محترمًا بين اع

 .(1222)السيد، .يعّده إعدادًا صحيحًا للمجتمع الخارجي العام ،يتطور في إطار مجتمع سويفي أسرته، فينمو و 

األسرة بقيمها  إن القرارات بنفسه.ستعدادًا التخاذ يكون أكثر ا ،فالفرد الذي يتربى في أسرة ديموقراطية 

الديموقراطية تنتج جياًل ديموقراطيًا متسلحًا بقيم العدالة، وتنادي بحقوق اإلنسان، و تعمل على احترام الحقوق 

 والواجبات، وتؤمن بالتعايش السلمي واحترام األقليات، و نبذ العدوانية و حل الخالفات بالحوار والمناقشة. 

يعتبر  ،و التجارب أن األسلوب التربوي القائم على الديموقراطية بين الوالدين واألبناءوقد دّلت األبحاث 

بن أن يكون طرفًا فاعاًل فيها، مما متماسكة، مما يسمح لألسية إلقامة عالقات أسرية صحيحة و من السبل األسا

بعية لألسرة، و االعتماد على التخلص من الت، و تنمية قدراته االستقاللية، و يمكنه من النمو والنضج والتفّتح

( أن أسلوب التنشئة األسرية السائد 8001شهاب )الو لقد بينت نتائج دراسة وطفة و  الذات و تعزيز الثقة بالنفس.

 (.8001شهاب، ) وطفه وال.الكويتي هو األسلوب الديموقراطيفي المجتمع 

 أسلوب التسّلط: -4

بحيث ال ي تاح له  ،في محاولة إللغاء شخصيته ،معينبن على سلوك يتمثل هذا األسلوب في حمل األ

نادًا إلى بن استي قّومان سلوك األ، فالوالدان المتسلطان يتحكمان و إال قدر ضئيل من الحرية يتحرك من خالله

صارمين  ألسلوب، كون الوالدين متزمتين أومن أهم األسباب التي تكمن وراء اتباع ذلك ا قواعد السلوك المطلقة.

إلى ذلك أيضًا رجع يقد و  ،ومطالب النم مرونة تحتمها الظروف الموقفية أوبيق المعايير المختلفة، دون في تط

م تتشابه مع هذا األسلوب من المعاملة، فيجد الوالدان أنفسه ،أن الوالدين أنفسهم قد تعرضوا لخبرات في طفولتهم

فهذا األسلوب يقف عقبة في ممارسة الفرد  (.8002)األحمد و السناد، .مجبرين على اتباع هذا األسلوب

 ال هذا األسلوب الوالدان فيسه، و فال يشبع حاجاته كما يحسها الفرد نف ،قه لذاتهيلهواياته، و يحول دون تحق

م مع أبنائهم للتفاعل العطاء مع األبناء، فهم ال ي شجعون على استقالليتهم، و تفتقر عالقاتهيؤمنون باألخذ و 
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دان أساليب قد يستخدم الوالو  غير جديرين باالعتبار.بأنهم اء أنفسهم االحترام المتبادل، فيدرك األبناإليجابي و 

الخصام، أو اإللحاح، أو الضرب، أو  خدما ألوان التهديد المختلفة، أوكأن يست ،نعومةو  متنوعة تختلف خشونةً 

أو إثارة األلم  ،أو اللينكان ذلك بالعنف  الحرمان، أو غير ذلك، ولكن النتيجة النهائية هي فرض الرأي سواءً 

ولة، حساسة، تشعر بعدم وهذا األسلوب غالبًا ما ي ساعد على تكوين شخصية خائفة من السلطة، خج النفسي.

ديهم نقص في الكفاية لين متسلطين يفتقدون للتلقائية، و الحيرة، غير واثقة في نفسها، فاألبناء من والدالكفاية و 

 (.8002علي،) ية.االجتماع

 أسلوب الحماية الزائدة: -5

بن فرصة اتخاذ التدخل في كل شؤونه، فال يتاح لألأحدهما على حماية ابنهما، و  ن أويحرص الوالدا

الخوف عليه بشكل غير طبيعي، مما بن و إحاطة األ قراره بنفسه. كما يتمثل هذا األسلوب في محاولة الوالدين

وقد يتداخل هذا األسلوب أحيانًا مع أسلوب حب الذات. فيتسم باألنانية و ، يةيؤثر سلبًا على سلوكه وصحته النفس

بن بن راضيًا عن مثل هذا التدخل في أموره، وفي نهاية األمر يخضع األألالتسلط، ألنه ليس في كل مرة يكون ا

  .(8001)عبادة، الحماية الزائدة وتسلطهما إزاءه.لرأي الوالدين من حيث 

هذا األسلوب ألنها ليس لديها إال ابن واحد تخاف عليه وتبالغ في حمايته، أو ربما يكون واألسرة قد تتبع 

ة و ينقص الوالدان الخبرة بتنشئ ،بن األول لألسرةألألنه ا ات، أو بالعكس، أوابنًا واحدًا وسط عدد من البن

فة وطول بن بعد لهألإلى وصول اربما ترجع هذه الحماية المبالغ فيها حمايته، و األبناء، فيبالغان في رعايته و 

كثير المرض، كما أن الحماية الزائدة قد كثيرًا في وضعه، أو ألنه ضعيف و  األم عانتانتظار لإلنجاب، أو ألن 

بن، فقد تكون الحماية الزائدة في هذه الحالة ناشئة نتيجة طبع ألتحدث حتى في غياب حالة المرض عند ا

فالحماية الزائدة من جانب الوالدين ألبنائهما تؤدي إلى االعتماد على الغير  على األبناء.الوالدين القلق 

حياته ير من مظاهر الجزع والقلق واللهفة حول صحة ابنهما و واالتكالية، فتعمد الوالدان إلى إظهار الكث

فاض ثقة الفرد هذا ينجم عنه انخبن، و وعدم الطمأنينة في نفس األ قد يتسبب في توليد الخوف و القلق، ومستقبله



21 
 

عندما يتطلب الموقف منه القيام  ،خجالً  المبادرة بحيث يصبح أكثر سلبية وأكثر وعدم ميله للمغامرة أو ،بذاته

فيصبح أقل تحماًل للمسؤولية،  ،بعمل معين أو الحديث أمام الغير، و هذا يؤدي إلى تأخر في نضوج شخصيته

تيجة الرعاية المكّبلة مثل هذا الفرد ال تنمو لديه االستقاللية ن يحميه، و إنحث دائمًا عمن يرعاه ويعتني به و يب

 (.1222)الداهري و العبيدي، .أفعالهلحركاته و 

 أسلوب اإلهمال: -6

الحتياجات األبناء، فهنا الوالدان  يتمثل هذا األسلوب بأنه غياب السلوك الذي ينبغي أن يكون استجابةً 

وغالبًا  ،ملون مشاعره و أهدافه و حاجاتهويه ،ال يؤذيان ابنهما جسميًا أو لفظيًا، ولكن ال يلبون له احتياجاته

)رمضان و عبد المتفككة.يسود هذا األسلوب عند الزوجين صغيري السن و قليلي التعلم، أو لدى األسرة 

 (.1222الموجود، 

انتمائه إليهم، رته، و يفقده اإلحساس بحبهم له و بن اإلحساس بمكانته في أسهمال قد يفقد األإن هذا اإل

الحب الذي و يجد فيها مكانته ويجد فيها العطاء  ،بن االنضمام إلى جماعة أو "شلة"وغالبًا ما يحاول مثل هذا األ

شخصية قلقة مترددة، تتخبط في سلوكها بال ح رم منه نتيجة إهمال الوالدين له. و قد يترتب على هذا األسلوب 

و يكون خجواًل  ،قواعد أو حدود فاصلة واضحة، فالفرد في هذا األسلوب من التنشئة يصاحبه الشعور بعدم األمن

بل في حاالت كثيرة تكون ثقته معدومة و يصبح حاقدًا، وهذا  ،سلبيًا في التعامل ، ثقته بنفسه وباآلخرين ضعيفة

 س الفرد روح العدوانية، وينعكس سلبًا على شخصيته وعلى تكيفه وعلى نموه النفسي نف اإلهمال يبث في

 (.1222)أبو جادو، و االجتماعي.

 أسلوب التقبل:  -7

، أو بالفعل: مثل الفخر به و بأعمالهو  ،حسن الحديث إليهعلى االبن، و  عن التقبل بالقول: كالثناء يعبر

 .(8001) بدر،  الوجود معه عند الحاجةو  ،لرعايتهبة، والسعي المداعالتقبيل، و 
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ن في وصولهم توجيههم، فإنهم يسهمو محاولين إرشادهم و  ،عندما يتقبل الوالدان أبنائهما، على عاّلتهم

  (.1222) منسي، ناء.للصحة النفسية لهؤالء األب الوصولإلى حالة االتزان، والتكيف النفسي، و 

 أسلوب الرفض: -8

بن في هذه الحالة الرافضان لألبناء ال يقدمان الحب ألبنائهما، وال يهتمان بشؤون حياتهما، فاألالوالدان 

ن البيت ليس مكانه الطبيعي، مما يضر بصحته النفسية. حيث يشير الرفض  الوالدي يشعر بعدم الرغبة فيه، وا 

نسانيته وقيمته ويمثل هذا الرفض  ،العدوان والالمباالة الوالدية واإلهمالإلى العدائية و  تجاهاًل لحضور الفرد وا 

بصورة مختلفة عن معاملة إخوته وبطريقة تؤدي إلى  ،بن على نحو دائم بازدراء واحتقاركأن ي عامل األ ،الحيوية

 (.8002)وطفه، مرفوض.حساس مرير لديه بأنه غير مرغوب و توليد إ

تباع  حاجاتهم على حساب يكون الوالدان الرافضان ألبنائهما، غالبًا منشغلين بأفكارهم و نشاطاتهم، وا 

هتمام بمشاعره الكراهية نحوه، و يفرضون رغباتهم عليه دون االبن، ويكون لديهم احساس بالغضب و حاجات األ

التحكم فيه يميالن إلى سلوكه و  لضبطر إزعاج لهما، و مصدو حاجاته، ولذلك فهما يدركان أن ابنهما يكون 

 (.8002)حسين، .العقاب معهو ممارسة القسوة والعنف 

ات، و الوالدان يرغبان في وغالبًا ما يسود هذا األسلوب عندما يكون المولود أنثى بعد عدد كبير من البن

سلبية وليست  لم يخطط لمجيئه، فإن الوالدان يستجيبان لقدومه بطريقةبالعكس، أو إذا جاء طفل و  ذكر أو

إيجابية، على الرغم من عدم تصريحهما بذلك، بل تنعكس مشاعر الرفض على سلوكهم، و بالتالي تتهدد 

بن ويعاني عدم تقديره لذاته، ويشعر باإلحباط وعدم القدرة على إنجاز المهمات الموكلة مشاعر األمن لدى األ

من حيث عدم توافر سمات سلوكية أو  ،بن نفسهاأل له، و قد يرجع استخدام هذا األسلوب من قبل الوالدين إلى

 (.8002) األحمد و السناد، تساعد على تقّبله. ،شكلية مقبولة
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إن األساليب التي تم ذكرها يعتبر بعضها أساليب سوية، وبعضها اآلخر أساليب غير سوية، فما هو 

بناء و توافقهم، ويعزى إليها مستوى معروف بأن هذه األساليب قد تترك آثارًا سلبية أو إيجابية في شخصية األ

 الصحة النفسية الذي يمكن أن تكون عليه شخصيتهم. 

 أساليب التنشئة األسرية في اإلسالم:

وما يجب أن يكونوا عليه في تربية األبناء بشكل  ،الدين اإلسالمي صورة واضحة جلية لآلباءرسم 

تسلسلي ومتكامل، وحدد قواعد التربية الفاضلة على أصول تربوية ونفسية واجتماعية نبيلة، لتتم تربية األبناء 

 ،على أنبل معنى وأكمل غاية، وحتى ينشأ المجتمع المسلم على التعاون والترابط واألدب والمحبة واحترام الحقوق

 ئ الرحمة واإليثار والحلم والخلق الحسن.ومباد

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وا ق وا َأنف َسك ْم َوَأْهِليك ْم َناًرا َوق ود َها فيوجه الحق تبارك وتعالى اآلباء في اآلية الكريمة)   

وَن النَّاس  َواْلِحَجاَرة  َعَلْيَها َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعص وَن اللََّه مَ   (. 0()التحريم اآليةا َأَمَره ْم َوَيْفَعل وَن َما ي ْؤَمر 

 ،وكلكم مسؤوٌل عن رعيته، والرجل راع في أهله ،)كلكم راعيقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:و 

وهما المسؤوالن  ،ومسؤوٌل عن رعيته( رواه البخاري ومسلم.  ومن هنا يتضح أن األبناء أمانة في عنق الوالدين

ليس فقط في الدنيا بل يمتد إلى اآلخرة وبعد  ،سن تربية األبناء يرتد أثرها على اآلباءيوم القيامة. وح   عنهم

مصداقًا لقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم:) إذا مات العبد انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية أو  ،الممات

 (.8002العريني، و ولد صالح يدعو له( رواه مسلم.)علم ينتفع به، أ

 -ومن خصائص أساليب التنشئة األسرية اإليجابية التي أرشد إليها اإلسالم:

اختيار أم األبناء: يقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم) ت نكح المرأة ألربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، -1

عليه وسلم) إياكم وخضراء الدمن، فاظفر بذات الدين تربت يداك( رواه البخاري ومسلم. وقول الرسول صلى اهلل 

وعن عائشة رضي اهلل عنها أن  ،قالوا وما خضراء الدمن يا رسول اهلل؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء(

عليها  التي حّض  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال:) تخيروا لنطفكم، وأنكحوا األكفاء(. وغيرها من المعايير
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ألبناء، وبال شك أن االختيار على معايير إسالمية يؤدي إلى تنشئة األبناء في المستقبل اإلسالم في اختيار أم ا

 على العفة والطهر واالستقامة.

أداء حقوق المولود: وهي كثيرة منها: النسب، اآلذان في أذنيه بعد الوالدة، الرضاعة، اختيار االسم الحسن  -8

 للمولود، العقيقة وغيرها.

ات المتعلقة بالتربية الدينية. وتلك الحقوق كثيرة ومتعددة ومن أهمها: تلقين األبن مبادئ الحقوق والواجب -2 

 وأحكام العقيدة، تبيين أفعال الحالل والحرام، تعويد األبن على العبادات.

جباري لألبناء. وعن أنس بن مالك  ،الواجبات المتعلقة بتعليم األبن. فطلب العلم فريضة -2  وهو إلزامي وا 

 اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم) طلب العلم فريضة على كل مسلم( رواه أبن ماجه. رضي

 .وأهم صنوف العلم حفظ وتالوة القرآن والتفّقه فيه ،والعلم هنا كافة اختصاصاته

وذلك  ،وتعويدهم على ممارسة الرياضة ،الواجبات المتعلقة بالتربية الجسمية: وذلك بتوفير الغذاء الصحي -2 

 من أجل إعداد جيل مسلم قوي في العقيدة والجسد والروح والعقل، جيل يتمتع بالقوة والصحة والنشاط والحيوية.

التي يجب أن  ،الواجبات المتعلقة بالتربية األخالقية. وهي المبادئ األخالقية والفضائل السلوكية والوجدانية -0 

 إلى أن يصبح مكلفًا . ،يزه وتعقلهويعتاد عليها منذ تمي ،ويكتسبها نها الولديتلقّ 

 ،الواجبات المتعلقة بالتربية االجتماعية. إن غرس الواجبات والمسؤوليات االجتماعية في نفوس األبناء -2 

، راإليثامور: األخوة، الرحمة، تساعد على إعدادهم النفسي واالجتماعي واإليماني العميق، ومن أهم تلك األ

 ،التي على الوالدين غرسها في نفوس االبناء ،العفو.. إلى غير ذلك من الخصال االجتماعية والسلوكية الحميدة

 (.8002) العناني، ونبذ البغضاء والحقد والشحناء من بينهم. ،كي ينشأوا على محبة بعضهم البعض
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 التنشئة األسرية:أساليب العوامل المؤثرة في 

إّن لكل أسلوب من أساليب التنشئة األسرية تأثيراته اإليجابية و السلبية على األبناء في بعض جوانب 

 شخصياتهم، و تتغير نوع األساليب و شدتها تبعًا لعوامل عديدة نذكر منها: 

 جنس األبناء: -1 

اآلباء و األمهات تتأثر  تؤكد الدراسات بأن تنشئة الوالدين ألبنائهما تتأثر بجنس األبناء، وأن ردود فعل

بأن المعاملة الوالدية تختلف باختالف جنس األبناء، حيث  ،(1221بجنس األبناء. فقد توصلت دراسة حوامدة )

يعتني اآلباء بتنشئة األبناء الذكور من اإلناث، في حيث تعتني األمهات بتنشئة األبناء الذكور واإلناث بنمطين 

 .(1221، حوامدة) مختلفين من التنشئة.

تكون في تنشئتها  ،مجتمعاتنا الشرقية و المجتمعات الريفية بصفة خاصةبعض واألنثى عمومًا في 

ما يخلق الوالدان،  وعادةً اتخاذ القرارات. نذ الصغر القيادة أو المسؤولية و االجتماعية التبعية، فهي ال تتعود م

تختلف عن معايير اإلناث، فما يقوم به الذكر من سلوك  ،معايير خاصة بالذكور تلك المناطقخاصة في 

 .ترفضه األسرة إذا قامت به األنثى، وهذا يمنح الذكور من الحقوق واالمتيازات ما يحرم على األنثى

ذا كثر عدد  ،بوجه عام يفضل الوالدان في األغلب الذكر على األنثىو  إذا كان لديهما ابن واحد، وا 

مع التغيرات االجتماعية سين. بيد أنه في الوقت الحاضر، و ضالن أبناًء من كال الجناألبناء فإن الوالدين يف

الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم، بدأت وفي األصعدة كافة و  ،السريعة و التقدم الهائل في شتى مجاالت الحياة

ير ببطء في بعض ظاهرة تفضيل الذكر على األنثى تنحسر في كثير من القرى العربية، و إن كان ذلك يس

 الدول العربية نظرًا للعادات و التقاليد. 

إلى أن اإلناث أكثر إدراكًا لتقبل الوالدين لهن من الذكور، كما  ،(1228فقد توصلت دراسة عبدالفتاح )

يدركون  رحين أن الذكو أن اإلناث أكثر إدراكًا لمعاملة اآلباء لهن بطريقة استقاللية دون تدخل من جانبهم، في 

أكثر منحًا لالستقاللية لهم من اإلناث، كما أدركت اإلناث معاملة الوالدين لهن على أنها تتسم أن األمهات 
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ي ( أن األبناء الذكور أكثر من اإلناث ف1222في حين توصلت دراسة الثقفي ) الذكور. بمنحهن الحرية مثل

دالة إلى أنه ال توجد فروق  ،(1222وعبدوني ) ةبينما توصلت دراسة استيت إدراك القبول من قبل الوالدين.

طالب و طالبات المرحلة الثانوية على مقياس التنشئة األسرية )الديموقراطي مقابل  إحصائيًا بين نسبة استجابات

بأنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا  ،(8000التسلطي( تعزى لمتغير الجنس، وأيضًا أشارت نتائج دراسة الشرعة )

لكل من أسلوبي التنشئة األسرية )الديموقراطي مقابل التسلطي( و )التقبل مقابل  ،بين إدراك األبناء ذكورًا و إناثاً 

إلى وجود فروق في  ،(8001حين أشارت دراسة الهنداوي و آخرين ) في عند كل من األب و األم.، الرفض(

من تقدير اإلناث لتسلط  اإلناث، فقد كان تقدير الذكور أعلىط الوالدي بين الذكور و ياس التسلاألداء على مق

 (.8010)دندي، .األمهات عليهماآلباء و 

 الترتيب الوالدي "ترتيب مولد الفرد في األسرة": -2

 ،لقد تنّبه علماء النفس من أن ترتيب الفرد بين إخوته عامل له أهمية في تكوين و تحديد اتجاهاته

فبقدر اشتراك أفراد األسرة الواحدة في العامل الوراثي، فإن االختالف السلوكي يعتمد  ،بعض سمات شخصيتهو 

 .(8002و ليندجرين، ) واطسونةعلى الترتيب الوالدي أكثر من اعتماده على الوراث

من حيث كونه  ،االختالف الناجم عن وضع الفرد في األسرة ،وما يميز دور األسرة في التنشئة ألبنائها  

فمركز الفرد  (،1222)علواني،  كذلك كونه وحيدًا لألسرةأو األوسط أو األصغر "األخير"، و بن األول "األكبر" األ

 و يكون ذلك على النحو اآلتي:  ،في األسرة يؤثر في أسلوب تربيته و تنشئته االجتماعية وعالقاته االجتماعية

 االبن األول "األكبر":  -أ

لدين باألبناء، حيث يصبح الزوج يعد الخبرة األولى لدى الواو  ،االبن بداية الحياة األسريةيمثل هذا 

بن األول مركز خاص في األسرة، فهو عندما يولد يكون موضع الرعاية واالهتمام لألوالزوجة والدين ألول مرة. و 

مباشرة، وذلك لعدم وجود  فإن عالقته تكون مع الكبار ،بن الوحيد في األسرةبن الوحيد، و نظرًا لكونه األألنه األ

بن األول الخبرة األولى لدى الوالدين وغالبًا ما يكون سلوك الكبار نحوه قائمًا على التسامح، و ي عد األ ،إخوة له
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و بؤرة  و يكون محط أنظار والديه ،عليه ما تعّلماه وما سمعاهيطبق  و ،باألبناء، فيكون مجااًل للمحاولة و الخطأ

  .(8002)العواملة و مزاهرة،فإما أن ينجح أو يفشل ،يدفعانه دفعًا نحوهما ،طموحهما

إلى أن يصل ابنهم  ،واالهتمام لدى الوالدينمتربعًا على عرش الحب والرعاية  بن األولوسوف يظل األ

الثاني وبعده األبناء اآلخرون، عندئذ تختلف طريقة التعامل، فقد أصبح هناك أبناء آخرون يشاركون األول هذا 

يحاول أن يستعيد انتباه الوالدين ذا ما ولد منافس له، و إ ،عدوانياً  بن األول غيورًا أواالهتمام، فقد ينشأ األ

بن األول في نظر الوالدين غير فمركز األ ،تكون أسالب عدائية أو استعطافية التي قد ،ورعايتهما بشتى األساليب

  معاملته إذا ما ولد أخ آخر. ثابت؛ بمعنى أنه يعامل معاملة وهو وحيد تختلف عن

بن األكبر. باعتباره األ ،بن األول بدرجة زائدة، ويدلالنه ويرفعان من مركزه و قدرهوقد يفضل الوالدان األ

أو الوالدة بالنسبة و يؤدي دورًا شبيهًا بدور الوالد  ،بن األكبر فيما بعد في مسؤوليات األسرة التربويةاألوقد يشارك 

إلى أن آباء و أمهات األبناء الذي يقعون في الترتيب الوالدي  ،(8001توصلت دراسة خرعل )قد و إلخوته. 

ته يكون أكثرهم بن األول مقارنة بإخو لوحظ أن األ وقد ،مًا ألسلوب التنشئة الديموقراطياألول، كانوا أكثر استخدا

تجعله أقوى في  ،بالنظر إلى حصيلته اللغوية األغنى، وما ناله من تربية مباشرة من الوالدين ، قدرة على التعبير

 (8001خزعل،) ية.الشخصية، وقد بينت األبحاث أن المولود األول أكثر اجتماعية، وأكثر تحماًل للمسؤول

 األوسط:االبن  -ب

إذ يشاركه ولد آخر منذ البداية في اهتمام والديه، ولذا فهو أقرب  ،بن األوسط في موقف مختلفيكون األ

بن األول أكثر مرونة وارتخاء في والوالدان اآلن بعد خبرتهم مع األ ،إلى معاني التعاون من االبن األكبر

بن الثاني كبش الفداء. واألالذي يعتبر ابن التدريب و  ،األول بنمعامالتهم، وربما عاد ذلك إلى خبرتهم مع األ

إذ أنه  ،بن المتوسط ال يحسد عليه، لكن مركز األرفي الحياة العملية من أخيه األكبغالبًا ما يكون أكثر نجاحًا 

) الشربيني و صادق، عن طريق األخ األصغر. ومن الخلف ،يكون مهاجمًا من األمام عن طريق األخ األكبر

8000.) 



27 
 

 االبن األصغر "األخير": -ج

بن المدلل من قبل الجميع، وال يخشى أن يفقد بن األصغر بأن مركزه ثابت في األسرة، فهو األيتميز األ

بن األصغر عادة مكانة خاصة في قلبي والديه؛ ألنه بن األول، حيث يمثل األهذا التدليل كما حدث مع األ

خوته األكبرع تحت سلطة والديه و قد يق ،األصغر واألضعف حتى مهما كبر  ،منه، ويعامل باعتباره صغيراً  وا 

و رأيه آخر ما يؤخذ في الحسبان، وقد يظهر لديه بعض  ،لصغر سنه ونقص خبرته، فكلمته آخر من يسمع

بن األصغر بالنقص عندما إلى شعور األ  Adlerعالمات الخجل واالنطواء والخوف من الغرباء، فقد أشار أدلر 

على من يكبره من يقارن نفسه بأخيه األكبر، حيث يترتب على هذا الشعور محاولة األصغر إظهار التفوق 

عن  اك اختالف في معاملة الوالدين لهاإلهمال، فهن تعرض للتدليل الزائد والتراخي أوبن األصغر قد يواأل .إخوته

وأصبح  ،ألن الوالدين حينئذ يكونان غالبًا قد تقدم بهما السن ،مدة طفولتهاألخوات، ومياًل إلطالة بقية اإلخوة و 

بينما يجعل اإلخوة الكبار من أنفسهم  ،جدد محدودًا، فيميل اآلباء إلى حمايته حماية زائدة ءً أملهما في إنجاب أبنا

هم أيضًا. ولكن عندما التسلط على رغباته، وقد يكون محل تدليله، بل يميلون إلى السيطرة عليه و أوصياء علي

بن األصغر بالرغم من إرادة والديه، حيث تكون األسرة قد بلغت من العدد ما أدى بها إلى تحديد أو يجيء األ

و ينظر إليه على أنه عبء غير مرغوب فيه، وال يخفى ما لهذا  ،بن الزائدتنظيم النسل، حيث يوصف بأنه األ

ن األخير بيحدث في بعض الحاالت الخاصة أن يعتبر األتماعيًا. و ء على نموه نفسيًا واجالموقف من تأثير سي

 ، بن األخير في وقت يكون فيه األب قد تقدم في السنألويكون ذلك عادة عندما يأتي اأخاه األكبر كأب بديل، 

 (.122)صوالحة وحوامدة، حنانيحتاجه األبناء من عطف و  على القيام بما وأصبح غير قادر تعرض للمرض،و 

 االبن الوحيد: -د

يعتبر االبن الوحيد على نحو فعلي مركز االهتمام في األسرة، وقد ينال رعاية و حماية كبيرة و زائدة و 

بن الوحيد إلى مركزة، وتنحصر فيه آمال عظيمة و توقعات ضخمة، وذلك من منطلق أنه كل األبناء. ويميل األ
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بسبب ما  ،حياته المستقبلية صعوبات في التكيف االعتماد على اآلخرين في أموره اليومية، و يصادف في

 .(8002) الناشف،  .لمن أن يكون مركز اهتمام الكعتاده ا

والوالدان يخافان على ابنهما الوحيد من كل شيء، وبالتالي يستجيبان لكل رغباته، ويسرعان إلى تهدئة 

بن الوحيد غالبًا ما يبالغ الوالدان في األ همما يؤثر تأثيرًا سيئًا في نمو شخصيته، وبما أن ،خاطره واسترضائه

 بن الوحيد ميااًل إلى األنانية، أللكن ليس من الضروري أن يكون ا عدوانيًا. فإنه ينشأ أنانيًا، غيورًا أو ،تنشئته

و يتوقف ذلك على اتجاه الوالدين نحوه، ولكن احساسه بأنه يمثل مركز االهتمام في األسرة، وأنه يلقى كل 

يمكن أن  ،بن الوحيد شأنه في ذلك شأن أي فرداالنتباه، قد يدفعه أن يصبح متمركزًا حول ذاته، ولقد ثبت أن األ

بن الوحيد، النمو يكون لوضعه فوائد أو مزايا، ويمكن أن يترتب عليه مضار. ومن المزايا التي قد تظهر عند األ

ولكن بما أن  ،الجتماعية المتقدمة لتفاعله كثيرًا مع الراشديناللغوي المتقدم لتحدثه كثيرًا مع الكبار، والمهارات ا

تعامله في أكثره تعامل مع الكبار فإنه يجد صعوبات في تفاعله و توافقه االجتماعي مع رفاق سنه، لكن يجب 

 .، وان يمر بتجارب النجاح و الفشلأن تتاح له الفرصة لكي يختلط مع رفاق سنه، وأن يّكون صداقات

إلى  األمر يعودمكسبًا له أو كارثة عليه، و زة و قد يكون مي ،فإن ترتيب مولد الفرد في األسرةوباختصار 

فقد أشارت ميرفي ظروفها المحتملة. و  ،لعام لألسرةموقفهم، في ظل الجو امستوى الوعي لدى الوالدين و 

Murphy العوامل المؤثرة في نمو  تقبلهم له، ي عد منوشعوره بحب الوالدين و  ،بنإلى أن معاملة الوالدين لأل

 (.1222)منصور والشربيني، .كان هو األصغر في الترتيب أو األكبر أو األوسط سواءً  ،شخصيته

 العالقة بين الوالدين: -3

لها أثرها على النمو النفسي للفرد. وتؤدي  ،العالقة بين األم و األب وما يسودها من تماسك أو اختالف

العالقات السوية بين الوالدين إلى إشباع حاجة الفرد من األمن النفسي وعلى توافقه االجتماعي، أما التعاسة 

الزوجية فإنها تؤدي إلى تفكك األسرة، مما يخلق جوًا يؤدي إلى نمو الفرد نموًا نفسيًا غير سوي، فالخالف 

لتصبح مشحونة بالتوتر والعدوانية والقلق، تلك الصفات التي  ،ى أساليب الوالدين التربويةالزوجي ينعكس عل
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على الرغم من أنه ال يتأثر جميع األبناء بالخالف بين و تشكل المحور األساسي لألساليب الوالدية غير السوية، 

 (.8000) الكتاني، لي.اآلني والمستقبلى سلوك الفرد إال أن هذا السلوك يترك آثارًا سلبية واضحة ع ،الوالدين

 العالقة بين الوالدين و االبن: -4

واألساليب التي يتبعها  ،يتحدد نمط شخصية الفرد واتجاهاته ومعاييره نتيجة نوع عالقاته مع والديه

الوالدان في تنشئته. وتساعد العالقات واألساليب المشبعة بالحب والقبول والثقة الفرد على أن ينمو إلى فرد يحب 

كالحماية الزائدة مثاًل أو اإلهمال أو  ،غيره ويتقبل اآلخرين ويثق فيهم، أما العالقات و األساليب غير السوية

 (.8008سالمة،  )أبو مغلي و.ًا على نمو الفرد وصحته النفسيةسيئ فهي تؤثر تأثيراً  ،التسلط

 العالقة بين األبناء:  -5

خر، و كلما خلت من تفضيل ابن على آ ،كلما كانت العالقة بين األبناء )اإلخوة واألخوات( منسجمة

 سويًا.غيرة، كانت هناك فرصة لكي ينمو الفرد نموًا نفسيًا وما ينشأ عن ذلك من أنانية و 

 مستوى االلتزام الديني و الخلقي للوالدين: -6 

في أداء واجبيهما التربوي  ،إن األخالق عنصر أساس ومعيار من معايير صالح الزوجين أو نجاحهما

بما ينعكس إيجابًا  ،أحكامهآلدابه و  ويقصد بااللتزام الديني التزام الوالدين بالدين، ثم التطبيق العملي .تجاه األبناء

 على أخالقهما وسلوكهما وتنشئتهما لألبناء.

 المستوى التعليمي لألسرة:  -7 

يؤثر المستوى التعليمي لألسرة في أساليب التنشئة االجتماعية المستخدمة مع األبن، فإذا كان الوالدان 

لمتبعة مع األبن، في حين يؤدي على درجة متكافئة تعليمًا، أدى ذلك إلى استخدام أساليب سوية في التنشئة ا

"...والوالدان األقل تنعكس بدورها على تنشئة أبنائهم.والتي  ،تباين المستوى التعليمي إلى المشاكل بين الوالدين

مع  الستخدام أساليب الشرح والتفسير تعليمًا قد يميلون الستخدام أساليب القسوة واإلهمال، وأقل ميالَ 

 (.8002أبنائهم)الرشدان، 
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 االقتصادي لألسرة:المستوى االجتماعي و  -8

فروق الطبقات االجتماعية واالقتصادية تعلن عن اختالف في مستويات وأساليب التنشئة. إن الوالدين 

في الطبقة الوسطى يميلون إلى التأكيد على االستقاللية و المهارة االجتماعية واحترام اآلخرين، فأسر الطبقة 

طريقة المساواة أو الديموقراطية نحو أبنائهم، بينما قد تميل أسر الطبقة الدنيا إلى الوسطى تميل إلى التصرف ب

تبني طرق تحكيمية أو تقليدية. والوالدان في الطبقات الدنيا أكثر اعتمادًا على أساليب التشدد و التسلط و القسوة 

االقتصادي المرتفع أن والديهم مبتعدون ويدرك أبناء األسر ذات المستوى االجتماعي  سطة.الطبقات المتو  عن

 عن فرض القيود والتسّلط.

 حجم األسرة:  -9  

تتسم أساليب الوالدين في األسر كبيرة الحجم بإهمال أبنائهم؛ ألنه قد يصعب عليهم االهتمام بأمور كل 

 .د التسلط والسيطرةفيزدا ،األبناء، ويصعب حثّهم على السلوك المقبول اجتماعيًا، وهنا تفرض القيود الصارمة

، بل من فحسب ليس من الناحية االقتصادية ،وبالرغم من ذلك فاألسرة كبيرة الحجم تمنح أبنائها الشعور باألمن

تجد المساعدة  ،ونتيجة لكثرة عدد األفراد في األسرة، فإن أي مشكلة تواجه أحد أفرادها .أيضاً  ة االنفعاليةالناحي

الحصول على المساعدة من قبل الوالدين، كما أن أبناء األسرة كبيرة الحجم ذلك في حالة عدم من األخوة و 

التعاون يتمتعون باالستقاللية واالعتماد على النفس، بينما قد تتسم أساليب الوالدين في األسرة صغيرة الحجم ب

نظام المعقول، وفي وتتسم بالديموقراطية حيث يسود أسلوب الضبط المعتدل والأبنائهم، المتبادل بين الوالدين و 

القدرة على  بنالتي تفقد األ ،بعض األحيان تتسم أساليب الوالدين في األسرة صغيرة الحجم بالحماية الزائدة

فإن حجم األسرة ال يكون عاماًل جوهريًا في سوء التنشئة  ،لكن على الرغم من ذلك االعتماد على النفس.

األسرية، إال حين تتضافر بعض العوامل المساعدة التي تتعلق بحياة األسرة كبيرة الحجم، كالفقر و ضيق 

 (.8000)جابر، .المسكن و جهل الوالدين
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 عمل األم: -11 

تشير العديد من الدراسات بأن األمهات العامالت أكثر مياًل إلى إعطاء أبنائهن فرص 

لتعويض الوقت الذي ابتعدت  ،التعبير عن الذات، باإلضافة إلى اإلقبال بلهفة على األبناءو االستقاللية 

ر ساعات الذي تفضي معهم أكث ،الملل من أبنائهااألم غير العاملة تشعر بالتعب و  فيه عنهم، بينما

 ةدراس  Hoffmanهوفمان  أجرىقد لو  مما يجعلها أقرب إلى استخدام الزجر والعنف معهم. ،اليوم

عمل األم يؤثر في حالتها  وتوصل إلى أنأسلوب تنشئته، و بن تأثير عمل األم على األ توضح

االنفعالية، وهذا بالتالي يؤثر في تفاعلها مع أبنائها، كما أن غياب األم العاملة يتبعه حرمان انفعالي 

 بن.وعقلي لأل

 تنشئة الوالدين:  -11

كانوا إن أساليب الوالدين في تنشئة أبنائهم تتأثر بالطريقة التي عومل بها الوالدان من قبل والديهم عندما 

ومن ثم األطفال ألبنائهم عندما يصبحون والدين، وهذا ما  ،أطفااًل، فأنماط السلوك تنتقل من الوالدين لألطفال

يدفع الوالدين إلى تبني أساليب تربوية مشابهة مع أبنائهم، أو تبني أساليب معاكسة بطريقة ال شعورية، فقد 

األمهات الذين يسيئون إلى أبنائهم %( من اآلباء و 80)بأن نسبة  ،David (1222)أوضحت نتائج دراسة ديفيد 

قد تعرضوا بدورهم لإلساءة من آبائهم وأمهاتهم في فترة من فترات حياتهم، ومن ثّم يكررون  ،على نحو متكرر

 .(8010أن تعرضوا له. )دندي، و سبق نمطًا من اإلساءة 

 التنشئة األسرية:  أساليب النظريات النفسية التي فسرت 

التنشئة األسرية وأهميتها في السلوك المتعلم، والمدرك  أساليبهناك العديد من النظريات التي تناولت 

 من الوالدين، ومن هذه النظريات:
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  :نظرية التحليل النفسي -1

وتعتبر من أكثر نظريات علم النفس تأكيدًا على أهمية عالقة الوالدين باألبناء في السنوات األولى من  

حياة الفرد، حيث تقوم العالقات بينه وبينهم على االسس الديناميكية للسلوك، فاآلثار التي ي حدثها األبوان على 

سلوكًا مالئمًا للظروف الجديدة، وتشمل هذه سلوك الطفل، تؤثر في شكل سلوكه في المستقبل، وتجعله يتخذ 

التي من خاللها تتشكل شخصية الفرد  ،النظرية على مفاهيم أساسية لها عالقة واضحة بأساليب التنشئة األسرية

 ومن أهمها:

 التوحد: -أ

ويقوم بممارسة السلوك المرغوب فيه من ، اً وي قصد به أن يقوم الطفل على تمثل سمات فرد يراه متميز 

وقد يتوحد  ،جانب ذلك الفرد وخاصة الوالدين، حيث يكتسب الطفل سمات الوالدين، ويتقبل قيمهم ويتجنب عقابهم

الطفل معهما أو مع أحدهما، وقد يقوم بتمثل أساليب التنشئة التي تمارس عليه من قبل والديه، عند تعامله مع 

 اآلخرين. 

 :التقمص -ب

سلوك شخص آخر، وتتم هذه العملية على مستوى ال شعوري، ويتمثل بقيام الطفل بمحاكاة وتقليد 

وخاصة الوالدين، لذلك فإن  ،والهدف من عملية التقليد هو كسب رضا األشخاص المهمين في حياة الطفل

 (.8002)زهران،سلوكهما سيكون أقرب للمحاكاة والتقليد من قبل الطفل.

 النظرية السلوكية: -2

نظرية من النظريات التي تبحث في تعزيز الممارسات التي يقوم بها الفرد  ت عتبر نظرية التعلم السلوكية،

نظرية ت فسر العالقة بين المثير  اإلى تنشئته تنشئة اجتماعية، بمعنى أنه ،أثناء العملية التربوية الهادفة

لها تأثير كبير على تعلم  ،واالستجابة، فاستجابات الطفل من صغره للمثيرات التي يمر بها في بداية حياته

السلوك الذي يؤثر في عملية التنشئة في المستقبل، إذ يكتسب الطفل األنماط السلوكية عن طريق ما يتلقاه من 
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والذي يكون سببًا في تعلم السلوك وتقويته، أما السلوك الم عاقب فاحتمالية تكراره من قبل الطفل  ،التعزيز

 (.8000)العطوي،  ما يسمى باإلنطفاء تضع ف، وذلك تجنبًا للعقاب، وهذا

  نظرية التعلم االجتماعي: -3

 تتمحور النظرية االجتماعية حول فكرتين أساسيتين هما:

 ،واإلطفاء ،أواًل: المحاكاة والتقليد للنماذج االجتماعية، وثانيًا: مبادئ التعلم العامة مثل: التعزيز، والعقاب

( على أن Banduraويرى باندورا) .التي لها دور مهم في عملية التنشئة االجتماعية ،والتمييز ،والتعميم 

تشكيل، اكتساب القيم وتعلمها يتم من خالل مالحظة نماذج اجتماعية، ومن خالل المحاكاة والتقليد، واستخدام ال

خالل التشكيل الوسائل األساسية الكتساب وتعديل السلوك البشري، هي ما تتم من أن إحدى  فهو يقّرر

شكل بواسطة القائمين بالتطبيع االجتماعي بالنموذج، حيث أن السلوك ال يقلد تقليدًا دقيقًا وال تامًا، وينبغي أن ي  

عن طريق مبادئ التقريب المتتابع، وتعلم األطفال ألدب المائدة مثال واضح لضرورة تطبيق المعززات 

في البداية ما ينتهي إليه التعلم من اكتساب مجموعة معقدة من ال تشبع ، واستخدامها على أنماط سلوكية منوعة

( أن المحافظة على العناصر السلوكية التي في حوزة الفرد والتخلص Banduraويرى باندورا) .األنماط السلوكية

يتوقف على استخدام جداول التعزيز المنوعة، وهو يرى على وجه الخصوص أن المحافظة على السلوك  ،منها

ا ببعض، مثال ذلك سعي األطفال لجذب االنتباه حيث هن خالل تطبيق واستخدام جداول تعزيز يرتبط بعضتم مي

 (. 8000)العطوي، أمهاتهم لل أن يثيروا استجابة العطف من قبيحاول معظم األطفا

  :نظرية الدور االجتماعي -4

ويكتسب الطفل مركزه ويتعلم دوره من أن لكل فرد مركز اجتماعي يتناسب مع الدور الذي يقوم بإدائه،     

خالل تفاعله مع األخرين، وخاصة األشخاص المهمين في حياته الذين يرتبط بهم ارتباطًا عاطفيًا، ولكن يؤخذ 

خصوصًا في المجتمعات المعقدة، مع اغفالها  ،على هذه النظرية، أن مفهوم الدور لم يتحدد بصورة واضحة
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اغفالها و  تركيزها على الجانب االجتماعي،دية الدور االجتماعي، واخيرًا وخصائصها في تأ لتركيب الشخصية

 (.1222الجانب النفسي.)أبوجادو،

 نظرية الضبط االجتماعي: -5

توجهه وترشده  ،ماهي إال ضوابط داخلية عند اإلنسان ،التنشئة االجتماعية التي يتلقاها الفرد منذ طفولته  

 كانت أم فمن خالل التنشئة االجتماعية يتعلم الفرد ضوابط السلوك، حسنةً بضرورة الخضوع للمجتمع،  وتقيده

وبالتالي فعملية الضبط  ،قبيحة، فيتصرف بالطريقة التي تضمن له تحقيق تفاعل إيجابي مع غيره من بني جنسه

 (.8002)زهران،االجتماعي تمثل األساس الذي يضمن للفرد توافقه مع مجتمعه وتكيفه مع اآلخر.

 :المتبادل االجتماعي رية التعاهدنظ -6

ترى هذه النظرية أن اإلنسان يتصرف بشكل منطقي وعقالني، فكل إنسان يضع أمامه مجموعة من   

بناء، تبدو األهداف، ويحدد لنفسه أكثر الوسائل كفاءة، وترى هذه النظرية أن القوة التي يمتلكها اآلباء على األ

 في السنوات األولى أو في مرحلة التنشئة االجتماعية األولية، ففي الوقت الذي يكون فيه الطفل محتاجا جليةً 

شكل كبير إلى العناية واالهتمام المادي والمعنوي، يكون لزامًا عليه أن يحترم  ويطيع بالمقابل والديه، ليضمن ب

 (.8002)أحمد،.واإلشباع النفسي الذي يحتاجه لنفسه الحصول على ذلك المطلب

 الذات: نظرية  -7

تشير هذه النظرية بأهمية ما يمارسه اآلباء من أساليب واتجاهات في تنشئة الطفل، وأثرها على تكوين 

ذاته، إما بصورة موجبة أو سالبة، حيث أن الذات تتكون من خالل التفاعل المستمر بين الطفل وبيئته، وأهم ما 

الوالدان، وما يتبع ذلك من تقويمه وتكوينه لمفهوم ذاته، وقد أوضح روجرز، أن في البيئة في السنوات األولى: 

الذات هي محصلة لخبرات الفرد، وذلك من وجهة نظره، ومن وجهة نظر األسرة. فالتقويم الموجب ضروري 

لى حتى لو وجدت بعض الجوانب غير المقبولة في سلوكه، ألن ذلك يدفع الطفل إ ،للطفل ألنه في حاجة إليه

 (.8008لديه رغبة في تحسين سلوكه للحصول على مزيد من هذا التقويم الموجب.)النيال، تحقيق ذاته، ويولد
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 نظرية النمو العقلي والمعرفي عند بياجيه: -8

نمو الطفل هو نتيجة االستكشافات التي يقوم بها في تفاعله مع البيئة المحيطة به، يرى بياجيه أن    

تساعده على النمو بسرعة، وعلى التكيف معها، وعملية التكيف و ، المحيطة تزوده بخبرات أكثروأعتبر أن البيئة 

التي تمثل نزعة الفرد إلى ترتيب وتنسيق العمليات العقلية، من  ،تعتمد على التنظيم الداخلي الذي يقوم به الطفل

ملية التوازن، ويقترح بياجيه أربع ، والتي من خاللها يحقق الفرد عأنظمة أو تجمعات كلية متناسقة ومتكاملة

 مراحل للنمو المعرفي تتم من خاللها التنشئة االجتماعية وهي على النحو اآلتي:

 المرحلة الحسية الحركية) وهي من الميالد حتى العامين(.

 مرحلة ما قبل العمليات) وهي من العامين حتى سبعة أعوام(.

 وحتى الحادي عشر عامًا(.مرحلة العمليات المحسوسة) وهي من السابعة 

 عامًا(. مرحلة العمليات المجردة) وتبدأ من الحادي عشر وحتى الرابعة عشر

من خالل و  ،وينظر بياجيه إلى التنشئة االجتماعية للفرد أو الطفل على أنها تتم من خالل هذه المراحل األربع

 (.8008ي، او .) الهندلعقلي لديهالعالقات االجتماعية التي تحدث للطفل مع أسرته عند مراحل النمو ا

 نظرية مورر: -9

أن سلوك الكائن الحي ينقسم الجتماعية، حيث يرى مورر ت عد هذه النظرية العمود الفقري في التنشئة ا

 إلى نوعين هما:

، وهذه االستجابات وقائية انفعالية الجهاز العصبي المستقل ةانفعالي أو فسيولوجي: واستجاباته تخضع لسيطر  -أ

 تهدف إلى تجنب األلم الذي قد يتعرض له الكائن الحي.

خاص باالستجابات الواضحة أو األدائية: والتي تهدف إلى السيطرة على الموقف الذي يوجد فيه وضبط  -ب

الظروف المحددة له، وهو بالتالي يخضع لسيطرة الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم فأن سيكولوجية االنفعال 

 (.8002سيكولوجية األداء.)آل محرز، تختلف جوهريًا عن 
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يوضح هذا الكم الهائل من النظريات التي تناولت التنشئة األسرية أهمية هذا الموضوع، ومدى تعدد 

واختالف المنظورات الفكرية حوله، تبعًا لالختالفات األيدولوجية للباحثين والمهمتين به، وذلك ألن موضوع 

اإلنسان الذي يعيش في جماعة ويتفاعل مع مجتمعه ضمن إطار ثقافي يؤمن به، التنشئة األسرية الجوهري هو 

ويتمسك بمحتواه من أجل المحافظة على تراثه المتراكم عقب الحقب والمراحل التاريخية، وكلما أرتقى اإلنسان 

د بشكل منظم، وال واحتاج إلى واسطة تنقلها إلى األفرا ،وتقدمت وسائل الحضارة لديه، احتاج للتربية أكثر فأكثر

بوصفها آلية تستخدم في تنمية سلوك الفرد العقلي في مدى أكثر تحديثًا،  ،يتم ذلك إال من خالل التنشئة األسرية

، تبدأ منذ والدة طبقًا لمعايير الجماعة التي ينشأ فيها، وهي عملية دائمة ودينامية، وهو المدى المعتاد والمقبول

 (.8000اإلنسان حتى مماته.)الكتاني،

 تقنيات التنشئة األسرية اإليجابية:

التي يمكن أن تستخدمها األسرة في  ،نعني بتقنيات التنشئة اإليجابية هي تلك األساليب والطرق العلمية

وزرع السمات والخصال اإليجابية فيهم، والتي من شأنها أن تؤدي إلى بناء شخصياتهم  ، تنشئة األبناء وتربيتهم

 بما يفضي إلى نجاحهم في أداء أدوارهم الوظيفية على أحسن ما يمكن. ،بناًء قويًا ومحكماً 

درة على خلق جيل التي يمكن أن تتسلح بها األسرة لتكون قا ،وتقنيات أو فنون التنشئة األسرية اإليجابية

 هي كثيرة ومتعددة ولعل أبرزها هي: ،على بناء المجتمع والمشاركة في عملية بنائه جديد مؤهل قادر

 تحقيق التوازن بين أساليب اللين والشدة: -1

قيام المسؤولين عن التنشئة األسرية وبخاصة األبوين ومن في  ،من أهم تقنيات التنشئة األسرية اإليجابية

تأخذ بعين االعتبار الموازنة بين أساليب اللين والشدة في عملية  ،باستخدام صيغ تربوية مع األبناء ،حكمهم

عندما تتطلب الظروف واألحوال استخدام هذه األساليب،  ،م أساليب اللين مع األبناءالتنشئة، فيجب استخدا

فال يجوز  ،عندما تستدعي الظروف والمعطيات والواقع اعتماد هذه األساليب ،واستخدام أساليب الشدة والحزم

  ،المربي أسلوبًا تربوياً إن خير أسلوب في تنشئة الولد هو أن يسلك  أساليب اللين دائمًا مع الصغار. استخدام
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 (.8002)الرشدان،ةعلى الخير واالستقاماألبن بإذن اهلل يسلك  وهذا حريٌّ بأن بين أساليب اللين والشدة، يوازن

 اعتماد صيغ الثواب والعقاب: -2

هي اعتماد المربي صيغ  ،من تقنيات التنشئة األسرية التي يمكن أن تعتمدها األسرة في تنشئة أبنائها

الثواب والعقاب في عملية التنشئة، فالتعلم عند األبن يكون سريعًا وفاعاًل شريطة استخدامها في الوقت المناسب 

 دون افراط أو تفريط.

 القدوة الحسنة:  -3

ي القدوة في التنشئة األسرية تعني على األقل أن يكون المربي قدوة بصورة دائمة، ذلك أن أي إخفاق ف

ويتعلم األبناء كثيرًا من  لنكوص والتراجع في قيمة التربية.قد يترتب عليه كثير من حاالت ا ،هذه الخاصية

السلوكيات خالل مراقبتهم لوالديهم أثناء القيام بها، وت عد السلوكيات االجتماعية من ضمن السلوكيات التي 

المواقف االجتماعية المختلفة. فيتعلمون منهم  من خالل مالحظة الوالدين وكيف يسلكون في ،يتعلمها األبناء

 حسان إليهم والتضحية من أجلهم. والتعاون معهم واإل ،كيفية مخاطبة اآلخرين واحترامهم والتودد إليهم

ما ال تستطيع األجهزة والتقنيات الحديثة  ،ويرى الباحث أن المربي القدوة يملك من اإلمكانات والمهارات 

 أن تماثله لتحقيق التعلم، فالتعلم األمثل يأتي من خالل المعلم األمثل أي القدوة بين أبنائه وطالبه.

 التنشئة األسرية في مرحلة المراهقة:

التي توفر للمراهق  ،يسودها االتزان والعالقات السليمة ،وتتطلب تربية المراهق الصحيحة أسرة سوية

اإلشباع العاطفي والشعور باالنتماء وتقدير الذات، وتتسع إلى الثقة بين المراهق ووالديه، فالثقة المتبادلة بين 

االثنين لها أثرها الهام في االستقرار االنفعالي والنضج االجتماعي للمراهق، ويساعد على بناء هذه الثقة اطمئنان 

وكذلك اعتزازه بشخصيتهما من  ،في متاعبه الخاصة مساعدة مترفة هادئة ،دتهما إياهالمراهق لحب والديه ومساع

التي يتمناها المراهق في حيث اتساع األفق الفكري والنجاح االجتماعي والصفات السلوكية وغيرها من المقومات 

المسؤولية ويتركوا له فيشعرونه ب ،كما يجب أن يكون اتجاه األهل نحو المراهق تجاههم نحو شخص راشد والديه.
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الله ورغبته في التحرر من قالحرية في رسم خططه وحل مشاكله، ويمكن لألسرة أن تساعده تدريجيًا في است

إال بقدر أن  ،وأن ال يتدخل األهل في اختيار أصدقائه ،منها التصرف في النقود تدريجياً  ،قيودها بطرق عدة

يكون ذلك بطريق التوجيه ال األمر، فدكتاتورية اآلباء في تحديد أصدقاء أبنائهم قد يدفع األبناء إلى اخفاء حقيقة 

تصرفاتهم عن آبائهم، فالمراهق يحتاج إلى والديه أحيانًا ليفضفض لهما متاعبه فإذا لم ي صغيا له أو يساعداه 

 (.8002.)أحمد،أدى ذلك إلى القلق وعدم االطمئنان. 

ويرى الباحث أن أكثر ما يساعد المراهق على التكيف االجتماعي واالستقرار النفسي، شعوره باالعتزاز 

 وان االنسجام والتآلف بين أفرادفي حاالت الضيق والتعب،  ،بأسرته وبأن المنزل مكان للراحة والهدوء واالطمئنان

أثرًا هامًا في تكوين الشخصية السوية له  ، لدثقة واالحترام المتباالوالجو الديمقراطي الذي ت شيع فيه روح  ،األسرة

 نشده يالذي و  ،وصواًل إلى التوافق النفسي لألبناء، وبالتالي ت عين المراهق على اجتياز هذه المرحلة بهدوء واتزان

 من خالل هذه الدراسة.الباحث 

 المبحث الثاني: التوافق النفسي:

الصحة النفسية، ألن معظم سلوكيات  ممفهومًا جوهريًا وأساسيًا في علم النفس وعلو يعتبر مفهوم التوافق 

رت ااستعوقد  ،الشخصي أو المستوى االجتماعيسواًء على المستوى  ،اإلنسان هي محاوالت لتحقيق التوافق

 الصحة النفسية مفهوم التوافق من العلوم الطبيعية، حيث جرى استخدامه أصاًل في مجال علم األحياء. 

للتكيف في مقابلته لألخطار  ،العمليات الفسيولوجية التي يقوم بها الجسم ويشير مفهوم التوافق إلى

نفس باستخدام مفهوم التكيف البيولوجي وخاصة الضغوط الحياتية المتنوعة، وقد قام علماء ال ،البيئية المحيطة به

 (.1222)القذافي، .عمليات التوافقفيما أسموه ب

فاإلنسان يحاول أن يكون متوافقا نفسيا واجتماعيا مع نفسه ومع بيئته التي يعيش فيها، و يسعى إليجاد 

ل القيام بعمليات أفضل الطرق الممكنة والمتاحة لحل المشكالت التي تواجهه في حياته اليومية، وذلك من خال
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إلى جانب ما يبتكره  ،واإلفادة من المعارف الجديدة ،تعمل على توظيف الخبرات السابقة ،معرفية عقلية منظمة

 الفرد من حلول لمواجهة المستجدات المختلفة.

 مفهوم التوافق النفسي:

شباع الدوافع  ،النفسي ي عّرف حامد زهران التوافق بأنه الشعور بالسعادة مع النفس، والرضا عنها وا 

عبر التوافق عن سلم والحاجات الداخلية األولية الفطرية والعضوية والفسيولوجية والثانوية المكتسبة، وبذلك ي  

 احية أخرى.)زهران،داخلي حيث ال صراع فيه من ناحية، ويتالءم لمطالب النمو في مراحله المتتابعة من ن

8002 :82.) 

وهو تقييم  ،المفهوم العام للسعادة (، فيرى أن التوافق النفسي يشير إلىRangha,2009رانجا) أّما

عاطفي لحالة الفرد، وقام الباحثون تماشيًا مع هذا التفسير بتضمين التوافق النفسي تشكيلة واسعة من التدابير 

واحترام الذات والوضع الصحي، وتتضمن التدابير األخرى للتوافق النفسي تركيبات الخبرة الذاتية التي تشير إلى 

 اهية الذاتية والرضا والسعادة.الصحة مثل القلق والمزاج واالكتئاب والرف

(، بأنه قدرة الفرد على القيام بوظائفه النفسية المختلفة والتوفيق بين دوافعه 8002ويرى السفاسفة)

 ونزعاته الداخلية ورغباته، وبين متطلبات محيطه وبيئته.

ذلك الشخص المنسجم مع نفسه ومع مجتمعه والبيئة من حوله،  بأنه ،ينما ي ّعرف الشخص المتوافقب

والقادر على إشباع معظم دوافعه وحاجاته ضمن شروط محيطه االجتماعي، ويوظف كل إمكانياته الشخصية 

 (.82: 8012)الّزالط، لنفسه الشعور بالتوازن والرضا.لحل المشكالت التي تعترضه بحيث يحقق 

 لعملية التوافق: االتجاهات النظرية المفسرة

تعددت االتجاهات المفسرة للتوافق بتعدد النظريات والمدارس الفكرية في علم النفس، وفيما يلي عرض 

 لمفهوم التوافق النفسي من وجهة نظر بعض مدارس ونظريات علم النفس:
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 مدرسة التحليل النفسي: -1

نفت هذه النظرية الوعي اإلنساني على مستوين هما الشعور  والالشعور، كما أن تصورها للشخصية ص 

يقوم على ثالثة أبعاد هي:) الهو: مستقر الغرائز والدوافع األولية ومستودعها، و األنا: ويحتل مكانًا وسطًا بين 

: وهو األنا األعلى(، و األنا األعلى مستقر الغرائز ومستقر المثل العليا والذي يعمل على التوفيق بين الهو و

و القيم أو األخالق والمثل العليا، فهو بمثابة السلطة العليا التي تراقب  وتحاسب، فإذا نجح مستقر الضمير أ

األنا في حل الصراع بين الهو و األنا األعلى يكون الشخص متوافقًا نفسيًا، أما إذا أخفق فيؤدي ذلك إلى سوء 

 (.8002؛ الخالدي،  8018التوافق النفسي.) العاسمي، 

د وأن تتسم ال ب ،( على أن الشخصية المتوافقة والمتمتعة بالصحة النفسية(E. Eriksonويؤكد إريكسون 

 .ةحبم، القدرة على األلفة والباآلتي: الثقة، االستقاللية، التوجه نحو الهدف، التنافس، اإلحساس الواضح بالهوية

ويمكن القول إن االتجاه التحليلي ينظر إلى التوافق على أنه قدرة الفرد على القيام بعمليات عقلية  

فرد خاضعًا فيها لرغبات والشعور بالرضا واالرتياح تجاه تلك العمليات، فال يكون ال ،ونفسية واجتماعية مختلفة

الموازنة بين متطلبات ورغبات الهو وتحذيرات  القوي يستطيعاألنا األعلى، ويتم ذلك بوجود أن لصرامة  الهو أو

 (.8002)زهران،األنا األعلى ومتطلبات الواقع، وبذلك يتحقق التوافق النفسي للفرد.

 :النظرية السلوكية -2

تركز هذه النظرية على أساس أن الفرد يكتسب السلوك السوي والمتوافق خالل فترة النمو عن طريق 

واكتسابه يمكن أن يتم محوه، ويتم التعديل من خالل مجموعة من الفنيات التي  تعلمهيتم عملية التعلم، فما 

تهدف إلى احداث التغيير في سلوك الفرد وبصفه خاصة في السلوك غير المتوافق سواًء الظاهري، أم 

 (.1220؛ سري، 8018االستجابات غير الظاهرة مثل األفكار والمشاعر.)العاسمي، 

 



41 
 

 

 النظرية المعرفية: -3

فولكمان " أن تقييم الفرد األولي للموقف يحدد أساليبه في التوافق، حيث يتم تقييم  يرى " الزاروس و

في إطار عالقته بالبيئة  ،على أنها مرهقة وتفوق قدرته وتعرضه للخطر ،ث المسببة للضغط النفسياالفرد لألحد

الحدث الضاغط، فقد يدرك شخص أن وتقييمه المعرفي للضغط، وتتولد نتيجة لذلك استجابات مختلفة تجاه 

مكانياته التي تساعده على التعامل معه، بينما ال  ،الحدث على أنه ضاغط لكن أحدهما يعتقد أن لديه مصادره وا 

 يعتقد الشخص اآلخر ذلك، طبقًا لمصادر المواجهة الشخصية والمعرفية واالجتماعية والمادية لدى كل منهما.

وهي فئة تمتد بسرعة تبعًا لعملية  ،ن من فئة بيولوجية معينةئاوالسلوك ينشويرى " بياجيه " أن التفكير 

هم  ،وتتركز إلى حد ما مع النمو البيولوجي أو النضج، ومحور هذه العملية وظيفتان ،شبيهة بالنمو الحركي

طيع عمله وهما يقودان النمو السلوكي الكلي لإلنسان، وعلى ذلك فإن كلما يعرفه اإلنسان ويست ،التنظيم والتكيف

إلى أن يكون على درجة كبيرة من التنظيم والتكامل، ويتألف من وحدات معرفية في كل مراحل النمو يميل 

ع الظروف البيئية المحيطة، مترابطة متكاملة، باإلضافة إلى أن ما يتعلمه الفرد يرجع في جوهره إلى التكيف م

والتكيف هو التعبير البنائي أو الوظيفي الذي يحقق للكائن الحي بقاءه، وهكذا يربط " بياجيه " ربطًا وثيقًا بين 

 العمليات النفسية والبيولوجية.

على أنه شخص مثابر يمتلك معرفة  ،تنظر إلى الشخص المتوافق ،ويمكن القول إن النظرية المعرفية  

وما هو موجود في العالم الخارجي،  ،هو موجود لديه ه وبالعالم المحيط به، ولديه القدرة على التوفيق بين مابذات

ويستطيع تجنب  ،ولديه القدرة على توقع المترتبات الناتجة عن سلوكه ،ويستخدم بمهارة عمليات التنظيم والتكيف

 (.8012)الزالط،األفكار السلبية وقدرته على تقبل طبيعته.
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 النظرية االنسانية: -4

أن االنسان يتميز عن باقي الكائنات الحية باإلبداع والتفاعل والتواصل  ،يرى أنصار النظرية االنسانية

ذا استطاع االنسان أن يشبع الحاجات األولية  والحرية، وهم يرون أن التوافق يرتبط بتحقيق المرء لذاته، وا 

أال  ،حتى يصل إلى أعلى مستويات االشباع ،لوصول للمستوى الذي يليهيفسح المجال له ل فهذا والفسيولوجية،

 وهي تحقيق الذات.

على ان االنسان يجاهد لكي يحقق ذاته كإنسان، من خالل تحقيق االتساق  ،كما يؤكد االتجاه االنساني

بين الخبرات وصورة الذات، حيث يسمح الناس للمواقف التي تتفق مع مفهوم الذات بالدخول في الوعي، ومن ثم 

ة، درك من غير دق، وت  منع من الدخول في الشعوريدركونها بدقه، أما الخبرات الصراعية فهي عرضة ألن ت  

حيث يشعرون بتهديد الخبرات التي تتصارع مع مفاهيم الذات، وينتج سوء التوافق عن شعور الفرد بعدم القدرة 

 والعجز وتكوين مفهوم سالب عن الذات.

واإلدراك الدقيق  ،وتقبل الذات وتقبل اآلخرينالشخص المتوافق يتصف بالتلقائية، ويرى "ماسلو" أن 

وأن تحقيق الذات في نظر "ماسلو" ي عد  ،لى إقامة عالقات طيبة مع المحيطين بهللواقع واالستقالل، والقدرة ع

 وأن األشخاص المحققين لذواتهم يمثلون الشخصية المتوافقة والسوية. ،أرقى الدوافع اإلنسانية

 ساني، هي تلك الشخصية التي تحققمن وجهة نظر االتجاه االن ،ويمكن القول إن الشخصية المتوافقة

مجتمعه من جهة أخرى، وعلى درجة عالية من تقبل الذات والرضا الفرد و وبين  ،بين الفرد وذاته من جهة لتوازنا

وطاقاته اإلبداعية ونموه  ،االجتماعي، فهي تهتم باإلنسان ككل، وتعطي أهمية كبرى للخبرات الشخصية للفرد

 (.8002)زهران، النفسي.
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 نظرية الدور االجتماعي: -5

 النظرية إلى مفهومين أساسيين هما المكانة االجتماعية والدور االجتماعي.تشير هذه 

أو التركيبة االجتماعية للمجتمع الذي يعيش  ،وتعني مكانة الفرد في البناء االجتماعيالمكانة االجتماعية :  -

 يقابلها حقوق وامتيازات. ،فيه،  ويرتبط بهذا الوضع أو المكانة التزامات وواجبات

ويقصد به السلوك المتوقع ممن يشغل مكانة معينة، أما العالقة بين المكانة االجتماعية  االجتماعي : الدور -

والعمل الذي يمارسه  ،فردالعمر أو الديانة التي يعتنقها ال فتظهر من خالل الجنس أو ،والدور االجتماعي

ممن  ،من هذه المكانات مجموعة من األساليب السلوكية المتوقعة تي ينتمي إليها، ويرتبط بكل مكانةالوجنسيته 

كما أنها ركزت على أهمية التنشئة االجتماعية في حياة الفرد، من  .هذه المكانة وهي تمثل سلوك الدور يشغل

اعل والدور االجتماعي الذي يسلكه الفرد، ويتم التفوغير المباشر للمكانة االجتماعية، خالل التوجيه المباشر 

 االجتماعي ما بين األفراد من خالل أدوارهم المختلفة، ولكل دور من األدوار أساليب سلوكية متوقعة ومنتظرة.

 (.8012)الزالط،

 النظرية الجشتالتية: -6

تركز على وعي الفرد بخبراته) هنا واآلن(، والفرد ككائن كلي يصبح في وضع أفضل عندما يهتم   

والوعي له قيمة عالجية في هذه النظرية، فبالوعي ينمو تنظيم الذات ويتحكم الشخص بحواسه إلى جانب عقله، 

في سلوكه ويضبطه، لذا فإن مركز االهتمام فيها هو أفكار الفرد ومشاعره التي يحس بها في الوقت 

 (.1220الحاضر.)سري،
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 أبعاد التوافق النفسي:

ي واالنفعالي، والتوافق لإلنسان، فهناك التوافق الشخصيشمل التوافق جميع مجاالت الحياة المختلفة   

الجسمي، والتوافق األسري، والتوافق االجتماعي، والتوافق الزواجي، والتوافق المهني، والتوافق  الصحي أو

 المدرسي. وقد اختلف العلماء في تناولهم وحصرهم لهذه األبعاد والمجاالت باختالف اتجاهاتهم ومدارسهم.

 أبعاد التوافق على النحو اآلتي: ويمكن تحديد

 التوافق البيولوجي: -1

عن طريق  ،يستهدف التوافق وفق هذا البعد المحافظة على مستوى االتزان الداخلي للجسم لدى الفرد

كلما زاد ذلك  ،التي تعمل على تخفيض حدة التوتر والقلق واضطراب الجسم ،تعلم مجموعة من الطرق واألساليب

نسان يتطلب أن يقابله تغير وتعديل في السلوك، وأن يتبنى اإل ،أي أن تغير الظروف البيئية عن الحد المعلوم.

كلما  ،هو إال عملية مستمرة ومرنةاته وتلبية حاجياته، فالتوافق ما إلشباع رغب ،طرقًا وأساليب جديدة ومختلفة

 اقتضت الظروف.

 عالي:التوافق الشخصي واالنف -2

شباع الدوافع األولية والثانوية، والتغلب على العقبات ا عن الذات والشعور ويتضمن الرض بالسعادة، وا 

اءة، واالعتدال في كل شيء، واالنفتاح على وحل الصراعات النفسية بطرق عقالنية بنّ  ،وتحمل اإلحباطات

قامة عالقات ودية معهم  (.1222)صوالحة وحوامدة، اآلخرين وا 

 التوافق االجتماعي: -3

وااللتزام بأخالقيات المجتمع واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي، وتقبل  ،ويتضمن السعادة مع اآلخرين

 التغيير والعمل الخّير والسعادة الزواجية.
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 التوافق الصحي )الجسمي(: -4

مع  ،خالية من األمراض الجسمية والعقلية واالنفعالية ،وي عبَّر عنه من خالل تمّتع الفرد بصحة جيدة

تقبله لمظهره الخارجي والرضا عنه، والخلو من األمراض والمشاكل العضوية المختلفة، والتمتع بحواس سليمة، 

 ار فيه والعمل دون إجهاد أو تعب.واالستمر  ،والميل إلى النشاط والحيوية معظم الوقت

 التوافق المهني: -5 

 ،والدخول فيها والشعور بالرضا والنجاح ،في االختيار المناسب للمهنة والتدريب واالستعداد لهاويتمثل 

 (. 8012) الّزالط،ارة والقدرة الالزمة على اإلنجازواكتساب المه

 التوافق الذاتي: -6

وهو الشعور بالرضي عن الذات، وعدم السخط عليها، والقدرة على التكيف واالنسجام والتوازن مع 

المواقف الجديدة، ولديه القدرة على ضبط انفعاالته في المواقف الجديدة وغير المألوفة، ولديه القدرة على التوازن 

 في سلوكياته.

 التوافق الديني: -7 

الجانب الديني جزء من التركيب النفسي للفرد، وكثيرًا ما يكون مسرحا للتعبير عن صراعات داخلية 

د كثير من الشباب أصحاب االتجاهات االتحادية والتعصبية، ويتحقق التوافق مثال ذلك ما نجده عن ،عنيفة

ذو أثر عميق في تكامل و  ،الديني باإليمان الصادق، ذلك أن الدين هو عقيدة وتنظيم للمعامالت بين الناس

انهار  ،فهو يرضي حاجة اإلنسان إلى األمن، أما إذا فشل اإلنسان في التمسك بهذا السند ،الشخصية واتزانها

 توافقه واضطربت نفسه، وأصبح أكثر تأهبًا للقلق.
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 التوافق العقلي: -8 

ويتحقق  ،م والتذكر والتفكير والذكاء واالستعداداتاإلدراك الحسي والتعل :العقلي هي عناصر التوافق

 ومتعاونًا مع بقية العناصر. ،كامال بقيام كل من هذه العناصر بدوره التوافق العقلي

 التوافق األسري: -9 

كانت  وخلو األسرة من االنفعاالت والمشاحنات، سواءً  ،وهو يعني ما بداخل األسرة من تناغم وانسجام

على مستوى اآلباء أو على مستوى األبناء، وبقدر ما تكون ظروف التنشئة االجتماعية في األسرة سليمة، وتتم 

لتكيف الفرد. أما  مجدداً  تضامن، بقدر ما يكون ذلك عامالً في جو نفسي واجتماعي يتسم باألمان والتماسك وال

فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى  ،إذا كانت األسرة تقدم أمثلة غير مرضية أو هابطة أو عدائية للسلوك

 وكثيرًا من حاالت عدم التكيف والشذوذ. ،االضطرابات

 التوافق المدرسي: -11

 ،األسرة، فهي النواة األساسية الثانية التي تشكل شخصية الفردتعتبر الحصن الثاني في األهمية بعد 

عد وتؤثر فيه إلى حد كبير،  والبد أن تكون العالقة المتبادلة بين الفرد وهذه المؤسسة عالقة توافقية إيجابية، وي  

ه وزمالئ ،همع مدرسي طيبة أو في عالقة ،إذا كان في حالة رضا عن انجازه األكاديمي الفرد متوافقًا دراسياً 

 (.8012)المحسن، والعاملين بالمؤسسة التعليمية

 سمات ومظاهر التوافق النفسي:

يمكن من خاللها الحكم على ما إذا كانت الشخصية متوافقة  ،حدد علماء النفس مجموعة من الصفات

 أم غير متوافقة، وتتمثل هذه الصفات فيما يلي: ،نسبياً 

، إشباع الحاجات بالطرق التي يقرها المجتمع، الجيدة، تحقيق الذاتامتالك شخصية متكاملة، صورة الذات 

 التوافق االجتماعي، االتزان االنفعالي، النضج مع تقدم العمر، تحمل المسؤولية، الشعور بالسعادة، اتخاذ أهداف 
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لق الرفيع، مسايرة الفرد لمطالب مة المجتمع، النجاح في العمل، الخ  لقدرة على التضحية، اإلسهام في خدواقعية، ا

 (.8012) الّزالط، وحلها بواقعيةالمجتمع، السالمة من األمراض الجسمية، مواجهة المشكالت 

 أساليب التوافق النفسي : 

نهيار الوتلقي بثقلها على كاهله، وتؤدي إلى ا ،في هذا الزمن تكثر الضغوط النفسية التي تهاجم الفرد

أو داخل  ،كان في مجال العمل سواءً  ،والقصور في اإلنتاج الفكري واإلبداعي ،االجتماعيالنفسي و إلى الشلل 

ويسوء به الظن لدى  ،فتكثر المشاكل وقد تنهار العالقات الشخصية، ويهتز مقدار الثقة لدى الفرد ،نطاق األسرة

مليئة بالتوترات  ،مغلقةلب  المصالح على المنافع، ويعيش الفرد في دائرة وتغ ،شخص تجمعه به عالقة عمل

 االستسالم.سوى الرضوخ للواقع و  ه يجد اماموالشحنات االنفعالية، وال

وتغلب عليه  ،ةتكثر فيه المصائب والمحن وصعوبة المعيش ،فنحن ال ننكر أننا نعيش في زمن مادي 

واهتزاز مقياس  ، وحاجات األبناء، وكل هذه كفيلة بخلق جو نفسي متوتر ،ضغوطات العمل ومتطلبات األسرة

ونبحر  ،لكن هل يصح أن نقف مكتوفي األيدي ونلقي باللوم على هذا الزمن ،األمن والراحة النفسية لدى الفرد

 (.8002)أحمد، دون بذل أي جهد لوقف هذا التيار في مشكالت

 نفسياً  ما هو األسلوب األمثل الذي يجعل اإلنسان متوافقاً  ،فالسؤال الذي يطرح نفسة في نظر الباحث

ومن أهم  ،ويلجأ إلى أساليب مباشرة وغير مباشرة ،إن الفرد يعمل دائما على تحقيق التوافق" ؟ اجتماعياً و 

 األساليب التي تؤدي إلى التوافق النفسي اآلتي:

                                                                                     تحقيق مطالب النمو : -1

وبكافة مظاهره الجسمية  ،هتحقيق مطالب النمو في جميع مراحل ،من أهم عوامل إحداث التوافق النفسي

يام وناجحا في الق ،تهحتي يصبح سعيدًا في حيا ،ويجب أن يعرف اإلنسان متطلبات النمو ،والعقلية واالنفعالية

 .بأدواره الشخصية واالجتماعية
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                                                                                         إشباع دوافع السلوك : -2

ومن أهم العوامل المباشرة إلحداث التوافق النفسي،  ،هي من أهم العوامل التي تحقق التوافق النفسي

تفاعل فيها ويعتبر موضوع دوافع السلوك من الموضوعات الهامة في علم النفس، فالسلوك يعتبر نتاج عملية ت

شباعها ضروري لحياة الفرد، كالحاجة إلى األمن واالجتماع ،أمثلتها الحاجات الحسيةومن  ،العوامل الحيوية  وا 

شباعه ،الذاتو تأكيد    .ا ضروري لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعيوا 

                                                                              : النفسية حاجات الفرد -3

 ،أو الحياة بأسلوب أفضل ،فهي شيء ضروري الستقرار الحياة نفسها ،أما بالنسبة للحاجات النفسية

فهي ضرورية  ،األمناإلنسان، أما الحاجة إلى الحب و  فبدونها يموت ،لى األوكسجين ضروري للحياةفالحاجة إ

فكثير من خصائص الشخصية تنبع من حاجات  ،وعدم إشباعها يجعل الفرد سيء التوافق ،للحياة بأسلوب أفضل

دي يؤ  ،وفهم حاجات الفرد وطرق إشباعها ،وال شك أن معرفة الدوافع الكامنة وراء السلوك ،الفرد ومدى إشباعها

 النمو والتوافق والصحة النفسية. بالفرد إلى الوصول ألفضل مستويات

                                                                                  أن يعرف الشخص نفسه : -4

بحيث تأتي  ،التي يستطيع بها أن يشبع رغباته اإلمكانياتالحدود و فمعرفة اإلنسان لنفسة تتضمن معرفة 

 ،حتى يستطيع توظيف هذه القدرات في حدود إمكانياته ،ومعرفة إلمكانياته وقدراتهمكنة التحقيق، رغباته واقعية م

 (.8000)جابر، عرف أيضا بتقبل الذاتو هذا ما ي  

                                                                              حيل الدفاع النفسي : -5 

تحاول إحداث التوافق النفسي، فهي عبارة عن أساليب ال  ،تعتبر حيل الدفاع أساليب غير مباشرة

حتى يتخلص الفرد من حالة التوتر والقلق الناتجة عن  ،ووظيفتها تشويه ومسخ الحقيقة ،شعورية من جانب الفرد

 واالحتفاظ بالثقة في  ،والدفاع عنها وهدفها وقاية الذات ،االحباطات والصراعات التي لم تحل وتهدد أمنه النفسي
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تستخدمها الذات ضد  ،ةوتعتبر هذه الحيل بمثابة أسلحة دفاع نفسي ،واحترام الذات وتحقيق الراحة النفسية ،النفس

 وهي حيل يلجأ إليها السوي  ،لنفسيالقلق، وهي تعتبر محاوالت للبقاء على التوافق او اإلحباط والصراع والتوتر 

خفاق الثانيالالسوي،  و وبصورة  ،باستمرار وجودها بصورة معتدلة عند األول ، لكن الفرق بينهما نجاح األول وا 

منها حيل الدفاع  ،وتتعدد حيل الدفاع وتنقسم إلى أقسام .حد انقلب إلى الضدوما زاد عن ال مفرطة عند الثاني، 

 :وفيما يلي بعض حيل الدفاع  ،وحيل الدفاع الهجومية )العدوانية ( نسحابية )الهروبية (اال

 اإلعالء والتسامي :                                                                                 -1

إشباع هو  أسمى مثال، و التي ال يقبلها المجتمع وتصعيدها إلى مستوى أعلى ،هو االرتقاء بالدوافع

عالء دافع العدوان ببكتابة الشعر الغرامي ،افع الجنسيالد  .المالكمةرياضة ، وا 

 التعويض :                                                                                              -2

مما أشعره بالنقص أو  عويض إخفاقه أو عجزه في ميدان آخر،هو محاولة الفرد النجاح في ميدان لت

 ،شعر بنقصشخص قصير القامة يذلك ومثال  ،لتعويض وتغطية صفة غير مقبولة ،الظهور بصفة مقبولة

 فيعوضه بالنجاح العلمي.

 التقمص )التوحد (:                                                                                    -3

ويشكل نفسه على غرار  ،وهو أن يجمع الفرد ويتبنى وينسب إلى نفسة ما في غيره من صفات مرغوبة

  .األساتذةيات األبطال والنجوم والوالدين و مثال تقمص شخص ،آخر يتحلى الصفاتشخص 

 :                                                                                             اإلسقاط -4

ويلصقها بهم  ،إلى غيره من الناس ،من عيوب وصفات غير مرغوبة هو أن ينسب الفرد ما في نفسه

 النفس أكثر من اتهامها للغير. هو يعتبر اعترافا ال شعوريًا علىو  ،بصورة دائمة
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 التخفيف من هو وهدف هذا ل االنفعاالت، لتوافق الممركز حو خاصة با ،وهناك أنواع أخرى من أساليب التوافق

ل الفرد أنه مضطر لتحمستخدم عندما يشعر أو المواقف الضاغطة، وي   ،الضغوط االنفعالية المصاحبة للمشكلة

 المشكلة التي يصعب التحكم فيها، ومن أهم هذه األساليب :

 اللجوء إلى مساعدة اآلخرين : -1  

أو نصيحة توجه  ،هوالمقصود به سعي الفرد إلى مساعدة اآلخرين من أجل الحصول على معلومات تفيد

 أو مجرد الحصول على دعم عاطفي كالتفهم العاطفي. ،سلوكه

 عدم االنشغال السلوكي : -2   

وعدم القيام بأي جهد للتعامل مع الضغوط  ،والمقصود به إظهار سلوك الالمباالة نحو حل المشكلة  

 .ومن أمثلته  اللجوء إلى اإلدمان ،النفسية،  وينجم عن اإلحساس بالفشل والعجز

 التجاهل : -3   

، ومحاولة التصرف وكأن المشكلة غير والمقصود به رفض فكرة أن الموقف الضاغط موجود أصالً 

لمساعدة الفرد على استعادة التوازن  ،القصير في بعض األحيان النوع من التوافق مفيد على المدى اموجودة. فهذ

 (.8012لة وصعوبة حلها على المدى البعيد)الزالط،النفسي له، إال أن التجاهل يزيد من حدة المشك

 التوافق النفسي والصحة النفسية:

نفسية تعتبر الصحة النفسية شرط أساسي لتكامل الشخصية وتوافقها، بمعنى من اضطربت صحته ال

وقد أشارت العديد من  .مع محيطه االجتماعي متوافقاً  وفشل في أن يسلك سلوكاً  ،اختل تكامله شخصيته

وبين العالم الخارجي، توافقًا  ،حتى يتم التوافق بين المرء ونفسه ،الدراسات أن الصحة النفسية شرط الزم توافره

 .ي إلى أقصى ما يمكن من السعادةيؤد
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سمة من السمات الدالة على توافق الفرد، وهذا ما رمى إليه بعض العلماء في تعريف والصحة النفسية 

وعلى الوقاية من  ،االجتماعي نحو التوافقالة على نمو سلوك الفرد النفسي و بأنها د ،الصحة النفسية

وشراب االضطرابات النفسية العامة، فالصحيح نفسيًا هو الذي استطاع أن يشبع حاجاته األولية من طعام 

 قفت حجر عثرة وراء توافقه العام.باإلضافة إلى نجاحة في إزالة التوترات و االضطرابات النفسية التي و  ،وغيرها

تتضح من خالل قدرته على التفاعل الناجح مع مجتمعه وبيئته  ،والواقع أن الصحة النفسية لدى الفرد

فيؤدي ذلك إلى تمتعه بحياة خاليه من  ،االجتماعيةة بطرق تقرها بيئته فحيث إشباع حاجاته المختل ،الطبيعية

ويسلك سلوكًا  ،وعدم توافقه االجتماعي ،وتوتره هقلوال يبدو منه ما يدل على ق ة،االضطرابات النفسية المختلف

 في ظل مختلف المجاالت وتحت تأثير جميع الظروف. ،يدل على اتزانه االنفعالي والعقلي ،اجتماعيًا مقبوالً 

 يتسم أيضاً  ،، بمعنى من يتسم بصحة نفسية سويةالنفسية تالزم التوافق وترتبط بهة على أن الصحة فهذه دالل

 .بتوافق نفسي واجتماعي والعكس صحيح

يرى بأن الشخص قد يكون متوافقًا مع بعض الظروف، لكنه قد ال يكون  ،إال أن هناك فريق آخر

، فهذا الشخص إذا بدأ متوافق خارجيًا ال يدل على انه ويرفصها داخلياً  ، ألنه يساير البيئة خارجياً نفسياً  صحيحاً 

ويجاري اعراف وتقاليد  ،داخليًا، ألنه عندما يخضع لمعايير منحرفة ويلتزم بقواعد سلوك شاذة متوافق توافقاً 

رد على المدى ال يحققان مصلحة الف ،، ألن مسايرة هذه المعايير والتوافق معهاال يدل على صحته نفسياً  ،سيئة

، يدل على تأخير نضجه االجتماعي واالنفعالي ،البعيد، كما أن توافق الفرد مع نفسة بحسب هواها وشهواتها

 (.8010)دندي، ضعف صحته النفسيةو 

فهما غير مترادفين، رغم  ،حول مفهومي التوافق والصحة النفسية ،ويتفق الباحث مع رأي الفريق اآلخر

فيها أكثر من التي تفرقهما، ألن الصحة النفسية تدل على التوازن و االنسجام بين الجسم أن الوجوه التي يلتقيان 

 في كثير من األحوال ،. وكذلك الصحة النفسيةمن مظاهر التوافق وبين الفرد والمجتمع، وهذا مظهراً  ،والنفس
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يدل ويشير إلى وجود توافق إيجابي  ،تالزم التوافق النفسي وتدل علية، أي أن وجود صحة نفسية لدى الشخص 

 .فة تتفق مع قيم المجتمع ومعاييرهكانت أهدا إذا  خاصةً  ،له

 التوافق النفسي والمراهقة :

والتي تمتد في ثقافتنا، هي مرحلة االنتقال من الصبا إلى الرشد وتمام  ،المراهقة بكل أطوار التحضير لها

ال  ،الرجولة أو االنوثة، وهي اكثر مراحل نمو الكائن اإلنساني مأساوية، لما يصاحبها من تغيرات جسمية ونفسية

األولى من  لمواجهتها وفهمها والتغلب عليها، فالمعروف أن نمو السنة ،يصاحبها بنفس القدر تغير اجتماعي

، لكن نمو المراهقة يستدعي انتباهنا أكثر وي به المراهقة من ازدياد في النميفوق ما تأت ،العمر يتم بمعدل نسبي

من نمو السنة األولى، هذا ألن النمو الباكر طبيعيًا ومتوقعًا، بينما نمو المراهقة وبالنظر إلى فترة الكمون التي 

وهكذا تبدأ المراهقة بوهم هو  ،يرتفع معها فجأة المنحنى االرتقائي للشخص ،تسبقه يأتي على شكل طفرة أو قفزة

 الذي يسبب صعوبات التوافق معها.

تتباين بتباين الثقافات وتختلف  ،أن للمراهقة أشكااًل وصورًا متعددة ،وأثبتت بعض الدراسات والبحوث

قوم بها المراهقون في مجتمعاتهم، واكدت باختالف الظروف والعادات االجتماعية واألدوار االجتماعية التي ي

الطبقات  وفي ،الدراسات ما مضمونه أن المراهقين يختلفون في إطار المجتمع الواحد بين ريفه وحضره

وشدة تكتنفها األزمات النفسية، وتسودها المعاناة  ،ففترة المراهقة فترة عواطف وتوتر االجتماعية المختلفة.

ولكن بدون  ،واإلحباط والصراع والقلق وصعوبات التوافق. ويقول البعض أن المراهق يجرب إمكانياته و قدراته

ه المراهقين اإلنساني، وتواجأي سوء التوافق النفسي و  ،والقلق تخطيط محكم،  وعندما يفشل يصاب باإلحباط

 سية التي تؤثر على مستقبل حياتهم.االجتماعية و النفمشكالت العديد من ال

والتي تؤدي بدورها إلى سوء  ،االنفعاليةالمشكالت السلوكية و  ،ه المراهقينومن المشكالت التي تواج

مثل  ،تلك االحساسات والمشاعر التي تصدر من المراهق ،التوافق النفسي، ويقصد بالمشكالت االنفعالية

 ور بالعزلة والدونية والشعور بالذنب والخوف والخجل .االكتئاب والشع
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شاط المرضي والسادية في وتشمل الن ،فتشير إلى األفعال غير المسئولة ،أما المشكالت السلوكية

وهذه المشكالت قد تظهر  ،، وارتكاب االفعال الشاذة )محاولة االنتحار، الحقد، حب االنتقام وغيرها(االنفعال

 (.8012)الزالط،لمرض النفسيحدتها في إطار ا تزدادولكن على الشخص العادي 

يرى الباحث أن االسرة هي المسؤول االول عن توافق  ،ولكي يتحقق التوافق النفسي في فترة المراهقة

بأن األسرة لها أهمية كبيرة  ،االبناء في المراحل العمرية المختلفة، وهذا اعتمادًا على ما توحي به دراسات متعددة

ففي األسرة يتلقى الطفل من الخبرات ما يعده لالستجابة بطريقة "  في التشجيع على التوافق أو التنفير منه.

إيجابية أو سلبية للخبرات والتجارب القادمة، حيث يتم تدريبه منذ الصغر مثال على تنظيم بعض وظائفه 

يغلب عليه الحب والتقبل أو فقدانه، وهو بهذا ينشأ على  ،ني خالصالحيوية، ويصحب هذا التدريب جو وجدا

عد إلنجاز الخبرات الجديدة، أو ينشأ على عكس ذلك مما يسبب له وعلى الشعور بأنه م   ،الثقة بنفسه و باآلخرين

 (.8002)أحمد، "سوء التوافق النفسي

 العوامل التي تعيق عملية التوافق النفسي:

 تقف دون إتمام التوافق النفسي لدى الفرد، ومن هذه العوامل ما يلي: ،عوامليمكن حصر مجموعة 

وخاصة المزمنة منها على  ،القصور الجسمي: قد تؤثر اإلعاقة الجسمية أو اإلصابة ببعض األمراض -1  

ية، توازن الفرد ومستوى توافقه، فالشخص الذي يعاني من فقدان بعض الحواس أو اإلصابات الجسمية أو المرض

 وتكون سببًا في قلقه وقلة توافقه النفسي. ،يكون أكثر عرضة لمجابهة العديد من المشاكل

ذا ما  ،الحرمان المادي والمعنوي: لكل فرد مجموعة من الحاجات الضرورية المختلفة -8  يسعى إلى إشباعها، وا 

الحاجات ويزول التوتر، وتحدد حتى تشبع هذه  ،أصبح الفرد في حالة توتر وعدم اتزان ،استثيرت هذه الحاجات

 الثقافات الطرق التي يتم بها إشباع هذه الحاجات.

ضغوط النفسية والمشكالت التعرض المستمر للمشكالت والضغوطات النفسية: إن استمرار تعرض الفرد لل -2

 ، كما ي حدث يؤثر على مستوى اتزانه النفسي وتوافقه ،داخل العمل ( –مدرسية  –اجتماعية  –) أسرية المختلفة
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السيما إذا كان مستواها مرتفع  ،دتغيرات وتحوالت كيميائية داخل الجسم، وتكون آثاره واضحة على صحة الفر 

ويظهر عليها عالمات ومؤشرات الضعف  ،وعال، لذا فمن المؤكد أن يعتري صحة الفرد الكثير من المنغصات

 والهوان وقلة التوافق.

الفرد: ينشأ الصراع داخل الفرد عند وجود دافعين متناقضين ومتساويين في الفشل في حل الصراعات داخل  -2

الشدة في آن واحد، مما يسبب لصاحبه حالة من التوتر والتردد والحيرة بسبب عجزه عن الوصول للحل، أو 

عترضه بتفضيل أحد الدافعين على اآلخر، أو قد ينشأ نتيجة صراع خارج بين الفرد وما ي ،لصعوبة اتخاذ القرار

من عقبات خارجية، مادية أو اجتماعية تعوق إرضاء حاجاته ورغباته وآماله، كالفقر، والقيم، والقوانين 

الطالب،  لتحاق بإحدى كليتين أحدهما برغبةاالجتماعية، ومن أمثلته التردد عن الطالب في اتخاذ القرار بشأن اال

لصراع. وبهذا المعنى يكون الصراع منبئأ بسوء التوافق واألخرى بها مكافآت مادية ومعنوية كبيرة، وهنا ينشأ ا

 وسببًا من أسبابه.

على االعتقاد من جانب الفرد بفقدان  ،العجز المتعّلم: تدل حالة العجز المتعّلم بين األفراد أو المكتسب -2

تكمن و  ما يحدث له على مختلف المستويات.السيطرة على األحداث من حوله، وبأنه عاجز عن التأثير في

خطورة حالة العجز المتعّلم بين األفراد في شيوع مظاهر سلوكية سلبية، ووجود حالة من االكتئاب المستمر 

بعدم جدوى االستجابات السلوكية  ،ونقص في الدافعية وقلة الثقة بالنفس، األمر الذي يترتب عليه إدراك شخصي

 للمثيرات واألحداث.

على مجموعة من الطالب الجامعيين، بأن حالة العجز المتعّلم وقد بينت نتائج إحدى تجارب "هيروتو" 

 أو المكتسب لها آثارها على السلوك البشري في مواقف الحياة المختلفة، وعلى الصحة النفسية للفرد ومستوى

 (.8012) الّزالط، توافقه العام والمحيط االجتماعي
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 خصائص التوافق النفسي:

تعني ضرورة النظر لإلنسان باعتباره شخصية كلية، وهي تصدق على كل التوافق عملية كلية: وهي  -1

وليس على مجال جزئي من حياته، كذلك يصدق التوافق على المظاهر  ،المجاالت المختلفة في حياة الفرد

 من حيث االستمتاع والرضا عن نفسه وعن العالم ،والمسالك الخارجية للفرد لحياته الداخلية وتجاربه الشعورية

 (.1228)المغربي، قات اإلنسانية المختلفة بوجه عامفي الدراسة والعمل والعال لخارجي،ا

وال تتم مرة واحدة وبصفه نهائية، بل تستمر  ،التوافق عملية دينامية: فالتوافق عملية مستمرة على مدى الحياة -8

وان التوافق يمثل المصلحة أو تلك النتائج  ،التي تتضمن سلسلة من الحاجات المتغيرة إلشباعها ،طوال الحياة

 (.1220)دمنهوري، لمادية واالجتماعية والبيئيةا ،التي ينتج عنها صراع القوى المختلفة

 ،التوافق عملية وظيفية: ويقصد به أن التوافق ينطوي على وظيفة إعادة االتزان أو تحقيق االتزان من جديد -2

والتوافق وسوء  ،شعاره الدائم أنا موجود في حالتي الصحة والمرض ،الناشئ عن صراع بين القوى واإلنسان

 (.1228)المغربي،  واءفق على السالتوا

 تصنيفات التوافق النفسي:

التصنيف األول: وهو على المستوى البيولوجي، التوافق هو المرونة في مواجهة الظروف البيئية المتغيرة،  -1

 فيها الكائن الحي مع بيئته.وهو عملية دينامية مستمرة، يتوافق 

التصنيف الثاني: وهو على المستوى االجتماعي، التوافق هو إقامة عالقة منتجة بين الفرد والبيئة  -8

ويتضمن هذا النوع من التوافق أسلوب حل  ،من خالل إحداث تغير نحو األحسن في الفرد ،االجتماعية

 المشكالت التي تنشأ من عملية التفاعل مع المجتمع.

بإشباع حاجات  ،ي خفض التوتر، ويرى أن التوافق يتمثل فى المستوى النفسيالتصنيف الثالث: وهو عل -2

 (.8012)المحسن،  بالضبط الذاتي وتقدير المسئوليةويتميز هذا التوافق  الفرد،
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يفرضها التغير السريع العالمي  ،ويمكن القول إن التوافق قد أضحى ضرورة حتمية على الفرد

وخاصة  قد ألقى على األفراد ،في جميع مجاالت الحياة، فالتغير السريع والمتالحق لمجريات الحياة ،يوالمجتمع

التي تتطلب قدرًا من التوافق في جميع المراحل والظروف التي يمرون بها،  ،الشباب منهم العديد من األدوار

ال يمكن حصرها  ،إنما هو طريق شاق وطويل تحيط به مشاكل وعقبات ،والشك أن بلوغ التوافق والصحة النفسية

مشاكل واالحباطات االكثر تعرضًا لل ،لتنوعها وتعقدها، وقد تكون مرحلة الشباب وطلبة دبلوم التعليم العام تحديداً 

قد يتعذر تحقيقها  ،عن غيرها من المراحل العمرية، لما يحمل هؤالء الشباب من أهداف وطموحات ورغبات

والدخول في العمل والحياة العامة وتكوين  ،والوفاء بها، باعتبارها مرحلة حدية بين مرحلة المراهقة وبلوغ الرشد

المركبة وبلوغ في سبيل االستجابة للمواقف  ،عّدل فيه الفرد سلوكهاألسرة، فالحياة سلسلة من عمليات التوافق ي  

 مستوى من التوافق.

 عالقة أساليب التنشئة األسرية بالتوافق النفسي للطلبة:

ت عد أساليب التنشئة األسرية ذات أثر بالغ على شخصية األبناء، مما حدا بكثير من علماء النفس 

تنشئة األسرية، فالمعاملة التي يتلقاها األبناء ذات عالقة وثيقة بما يمكن أن واالجتماع إلى االهتمام بعمليات ال

 يكون عليه شخصياتهم وسلوكياتهم وقّيمهم وتوافقهم.

وّلما كان التوافق عملية دينامية مستمرة، فإن هذه العالقة تتحدد معالمها منذ السنوات األولى، وتظهر جليًا لدى 

أن من أهم المشكالت التي يتعرض لها األبناء في حياتهم اليومية والتي تحول  األبناء بشكل أكثر وضوحًا، إذ

بينهم وبين توافقهم هي عالقاتهم مع الراشدين وعلى وجه الخصوص بالوالدين وما يتّبعونه معهم من أساليب، 

 نفسي واالجتماعي.توافقهم ال حيث يتأثر األبناء بأساليب التنشئة الخاطئة وبالتالي يكون لذلك أبلغ األثر على

 

 

 



57 
 

 الدراسات السابقة:ثانيًا: 

لكل باحث، وبناًء على ذلك فإن الباحث سي لقي الضوء على  أساسيذات دور  ةتعتبر الدراسات السابق

ل الباحث من للتعرف على أهم النتائج التي توصل إليها الباحثون، ولقد تحصّ  ،بعض الدراسات العربية واألجنبية

خالل اطالعه على بعض الدراسات ذات العالقة المباشرة بالدراسة الحالية، وأخرى ذات عالقة بإحدى متغيرات 

 الدراسة. 

 : الدراسات التي تناولت موضوع التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي:أوالً 

 (الدراسات العربية:1)

العالقة بين أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة، (، إلى الكشف عن 8002*هدفت دراسة جبريل )

وتوافق األبناء مع قيم المجتمع. وقد أعتمد الباحث على المنهج الوصفي القائم على التحليل االحصائي، وتمثل 

مجتمع الدراسة في طالب المرحلة الثانوية والجامعية بوالية الخرطوم، حيث صمم الباحث مقياسين األول حول 

 إلى النتائج التالية: تمع، وقد توصللتنشئة االجتماعية في األسرة، والثاني حول التوافق مع المجأساليب ا

 إن اآلباء واألمهات أكثر تقباًل ألبنائهم الذكور. -1

 يستخدم اآلباء واألمهات أسلوب االستقالل مع أبنائهم الذكور وأسلوبي التقييد والحماية مع اإلناث. -8

 ئة االجتماعية المستخدمة من قبل اآلباء واألمهات ال تتأثر بالمستوى التعليمي لديهم. إن أساليب التنش -2

(، دراسة هدفت من خاللها إلى التعرف على أساليب المعاملة الوالدية 8000* كما أجرت العبيدي )

العالي في  وعالقتها بالتوافق ودرجة االضطراب النفسي في الشخصية النرجسية)دراسة ميدانية لطلبة المعهد

مستعينًة بمقياس أساليب المعاملة الوالدية ومقياس التوافق  ،سبها(. حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي

 النفسي واالجتماعي واألسري ومقياس اضطراب الشخصية النرجسية، وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

 والدية والتوافق النفسي لدى طلبة المعهد العالي في سبها.وجود عالقة ارتباطية دالة بين أساليب المعاملة ال -1
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 لدى طلبة المعهد العالي في سبها.وجود عالفة ارتباطية دالة بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق األسري  -8

عدم وجود فروق دالة احصائيًا في بعض أساليب المعاملة الوالدية، بينما توجد فروق بينهم في أسلوب -2

 لحماية الزائدة.ا

(. إلى: التعرف على أساليب المعاملة الوالدية المتذكرة لدى كل من 8002)حمود * وهدفت دراسة الشيخ

المراهقين األسوياء والجانحين، والتعرف على الفروق بين األسوياء والجانحين في أساليب المعاملة الوالدية 

عينة  تكونت حيث في أساليب المعاملة الوالدية المتذكرة، المتذكرة، والتعرف على الفروق بين اآلباء واألمهات

في مدارس مدينة دمشق (، الجانحين_ األسوياء  )الحادي عشر طالبًا وطالبة من صفوف( 822)من الدراسة 

 المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل الباحث إلى النتائج التالي: واستخدم الباحثالتعليمية، 

 إحصائيًا في أساليب المعاملة الوالدية المتذكرة حسب متغير السواء لصالح الجانحين.وجود فروق دالة  -1

 ال توجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب المعاملة الوالدية المتذكرة حسب متغير الجنس لدى األسوياء. -8

 من أفراد العينة. توجد فروق ذات داللة احصائية في أساليب المعاملة الوالدية المتذكرة لدى الجانحين -2

 توجد فروق دالة إحصائيًا في أساليب المعاملة الوالدية المتذكرة لدى األسوياء من أفراد العينة. -2

(، إلى التعرف على العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها 8002) *هدفت دراسة البليهي

طالب المرحلة الثانوية في مدينة بريدة وتوافقهم النفسي، في سبيل الوصول إلى خدمات ارشادية أفضل لهذه 

دراسة استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، حيث تكونت عينة الو  .الفئة العمرية

( من طالب المرحلة الثانوية الحكومية النهارية بمدينة بريدة في منطقة القصيم  والبالغ عددهم 202من)

% من مجتمع البحث وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة. وقد 2( طالبًا سعوديًا، أي ما يعادل 0222)

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

ة الوالدية، كما يدركها طالب المرحلة الثانوية في مدينة بريدة هي التوجيه لألفضل أن أفضل أساليب المعامل -1

 ثم التشجيع والتسامح ثم التعاطف الوالدي.



59 
 

أتضح أن األبناء متوافقين في جميع محاور التوافق المنزلي والصحي واالجتماعي واالنفعالي والتوافق بوجه  -8

 التوافق االنفعالي، ثم التوافق المنزلي، ثم التوافق الصحي.عام، وكان أفضل أنواع التوافق هو 

أ ن جميع محاور التوافق األربعة وكذلك التوافق بوجه عام له عالقة إيجابية بجميع أساليب المعاملة الوالدية  -2

لغير سواء( اإليجابية) السواء(، وان جميعها أيضًا لها عالقة سلبية بجميع أساليب المعاملة الوالدية السلبية )ا

 سواًء كانت من جانب اآلباء أو األمهات.

توجد عالقة ذات داللة احصائية بين بعض المتغيرات الديموغرافية، مثل الفروق في الفئات العمرية المختلفة  -2

للطالب والفروق في فئات الدخل لألسر والتخصص والتقدير للطالب، وكل من أساليب المعاملة الوالدية والتوافق 

 سي لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة بريدة.النف

(، إلى الكشف عن العالقة بين التنشئة األسرية والتوافق النفسي 8002) هدفت دراسة أحمد*كما 

، حيث استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي، وتمثل مجتمع الدراسة بالسودان للمراهق بريفي شبشة

، حيث تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية، وبلغ وي والثاني الثانوين األول الثانفي طالب الصفي

 ( طالب وطالبة واستخدمت الباحثة المقياسين التاليين:100حجمها )

 م(.1222مقياس التنشئة األسرية الذي أعده العالم األردني أبوجبل ) -1

م. بل( وترجه للعربية محمد عثمان نجاتي  مقياس التوافق النفسي الذي أعده العالم األمريكي) هيو .-8

 م(. وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:1200سنة)

 تتسم التنشئة األسرية بريفي شبشة بالوسطية. -1

 شبشة والتوافق النفسي للمراهقين.توجد عالقة دالة احصائيًا بين التنشئة األسرية بريفي  -8

 لنوع والترتيب الوالدي.اي التنشئة األسرية بريفي شبشة ت عزى لكل من: ال توجد فروق ذات داللة احصائية ف -2

 ت عزى للمستوى التعليمي لألبوين. ،توجد فروق ذات داللة احصائية في التنشئة األسرية بريفي شبشة -2



61 
 

(، إلى التعرف على أنماط المعاملة الوالدية كما يدركها المراهقون لقياس 8011وهدفت دراسة الخطيب)*

، وقد توصل بفلسطين ليلخ( طالب وطالبة في المرحلة الثانوية في منطقة ال200تكيف النفسي، وبلغت العينة )ال

 الباحث إلى النتائج التالية:

أعلى أسلوب للمعاملة الوالدية كان التسلط، كما جاء كل من أسلوب الديموقراطية وأسلوب االهمال واللذان  -1

 أسلوب المتساهل فقد جاء في الترتيب األخير.حصال على الترتيب الثاني. أما 

 المستوى العام للتكيف النفسي يقع ضمن المستوى المتوسط. -8

هناك ارتباط بين أنماط المعاملة الوالدية ومستوى التكيف النفسي وهي دالة احصائيًا وذات اتجاه طردي، -2

 مقابل مستوى التكيف النفسي.بمعنى كلما ظهرت أساليب المعاملة الوالدية اإليجابية أرتفع بال

(،  دراسة هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة التي تربط التنشئة 8012*وأجرى كل من لبوز و حجاج )

األسرية بأساليبها التقبل في مقابل الرفض الوالدي والتوافق الدراسي ممثاًل بأبعاده الثالثة)الجد واالجتهاد، 

 التعليم الثانوي. وتوصل الباحثين إلى جملة من التوصيات:اإلذعان، العالقة بالمدرس(، عند تالميذ 

 تصحيح نظرة المراهق تجاه األسرة والمدرسة باستمرار. -1

 وتأكيدها في كل المناسبات والتقريب بينهما. ،ضرورة إيجاد عالقة بين األسرة والمدرسة -8

 (الدراسات األجنبية:2) 

، إلى معرفة العالقة بين عوامل األسرة واألبوة واالضطرابات النفسية (Dwairy,2009)دراسة *هدفت

لمعرفة ( مراهقة، جمعت من تسعة بلدان 1280( مراهقًا و)1222للمراهقين، حيث بلغت عينة الدراسة)

المستويات المختلفة من االضطرابات النفسية للمراهقين، وأظهرت النتائج أن للعوامل األسرية واألبوية ترتبط 

 % من هذه االضطرابات.22،8رتباطًا كبيرًا باالضطرابات النفسية للمراهقين، حيث تفسر ا

.إلى التعرف على العالقة بين إدراك المراهقين الصينيين )ألبعاد Singlau(1990)هدفت دراسة كما *

( من 822( من المراهقين، و)000التدليل(، والتوافق العائلي. وقد تكونت العينة من ) -الدفء -السلطة الوالدية



61 
 

الوالدية.  المراهقات الصينيين، وعينة من اإلداريين والمدرسين وطالب الجامعة، وقد ط بق عليهم مقياس المعاملة

 وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:

 التدليل( بالمقارنة بأساليب األب. -وجود فروق دالة احصائيًا بين أساليب األم) الدفء-1

 وجود فروق دالة احصائيًا بين أساليب األب ) السيطرة( بالمقارنة بأساليب األم. -8

ة بين أساليب المعاملة الوالدية والمشاكل . إلى التعرف على العالقTerry(2004)* هدفت دراسة 

النفسية للطلبة، وتوصلت إلى وجود ميل أعلى للجنوح لدى الطلبة الذين يرون أن والديهم يستخدمون األسلوب 

التسلطي، كما بّينت أيضًا وجود عالقة طردية بين أساليب المعاملة الوالدية والمشاكل النفسية التي يتعرض لها 

 الطلبة.

 الدراسات التي تناولت موضوع التنشئة األسرية وعالقتها بمتغيرات أخرى: :ثانياً 

 ( الدراسات العربية:1)

سواًء أكانت)تسلطية،  ،(، دراسة هدفت إلى معرفة عالقة أنماط التنشئة األسرية8002*أجرى الزعبي )

 (، بدافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت.  ضبطًا تربويًا، تسيبية

ط بقت هذه الدراسة على طالب وطالبات المرحلة الثانوية بدولة الكويت، حيث تألفت عينة الدراسة من حيث 

 ( طالبًا وطالبة182( طالبة، وبعد التطبيق تم استبعاد )820( طالبًا و)820( طالب وطالبة، مكونة من)200)

. وقد استخدم الباحث رست مدارس في محافظة مبارك الكبي ( طالبًا وطالبة موزعين على228لتصبح العينة )

 إلى النتائج التالية: ة كما يدركها األبناء، وتوصلفي الدراسة مقياس أنماط التنشئة األسري

هذا النمط لآلباء من وجهة ، حيث بلغت نسبة النمط السائد لدى األسر الكويتيةأن نمط الضبط التربوي هو  -1

 %(. 2032%( في حين بلغت النسبة لدى األمهات من وجهة نظر األبناء )2231نظر األبناء )

( بالنسبة لطالب المرحلة الثانوية من 0،001وجود فرق دال معنويًا بين األنماط الثالثة بمستوى داللة ) -8

 .وفق أنماط التنشئة األسرية المستخدمة من قبل اآلباء ،الذكور
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(، إلى الكشف عن أثر أنماط التنشئة األسرية في األمن النفسي لدى 8002*وهدفت دراسة المومني )

األحداث الجانحين في األردن، وكذلك معرفة الفروق في مستوى الشعور باألمن النفسي بين أبناء األسر 

( األحداث الجانحين 202تكونت عينة الدراسة من ) بناء االسر المتشددة في تنشئتها.المتسامحة في تنشئتها وأ

من المتواجدين في مراكز رعاية وتأهيل االحداث الجانحين والتابعة لوزارة التنمية االجتماعية في األردن والذين 

ئة األسرية ومقياس ما سلو ( سنة، وقد أستخدم الباحث مقياسين هما: مقياس التنش12-18تتراوح أعمارهم بين )

 ألكثر شيوعًا ( أن نمط التنشئة األسرية المتشدد هو اT-testحيث أظهرت نتائج اختبار " ت" ) ،لألمن النفسي

( على أن T-testالجانحين من النمط المتسامح في التنشئة، كما أظهرت نتائج اختبار "ت")وانتشارًا لدى أسر 

 متسامحة كانوا أكثر شعورًا باألمن النفسي من األفراد الذين نشأوا في أسر متسلطة.األفراد الذين نشأوا في أسر 

( دراسة تهدف إلى الكشف عن العالقة بين أساليب التنشئة األسرية والسلوك 8002) * وأجرت الجروس

األدبي( في محافظة حمص. وتكونت عينة الدراسة من  –العدواني لدى طلبة الصف الثاني الثانوي ) العلمي 

رعين ( طالبًا وطالبة من طلبة الصف الثاني الثانوي في محافظة حمص من الذكور واإلناث ومن الف210)

العلمي واألدبي. استخدمت الباحثة مقياس التنشئة األسرية، ومقياس باظة للسلوك العدواني للمراهقين 

 (، وقد حصلت الباحثة على النتائج التالية:8002والشباب)

 .سيادة من وجهة نظر أفراد العينة أن أسلوب االستقالل هو أكثر األشكال -1

 الرفض( والسلوك العدواني . -) التقبلوجود عالقة عكسية دالة بين أسلوب  -8

(، دراسة هدفت من خاللها إلى التعرف على طبيعة العالقة بين أساليب التنشئة 8010)*وأجرت دندي

األسرية ومفهوم الذات والسلوك العدواني لدى طلبة الصف األول الثانوي العام بمدارس محافظة دمشق الرسمية 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في استخالص النتائج م، حيث 8002/8010في العام الدراسي 

 معتمدة على األدوات التالي:

 (.1222لقياس أساليب التنشئة األسرية استخدمت الباحثة المقياس الذي أعده الطحان) -1
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 .الباحثة مقياس تنسي لمفهوم الذات) الصورة اإلرشادية( لقياس مفهوم الذات فقد استخدمت -8

 .  أما السلوك العدواني فقد استخدمت الباحثة مقياس السلوك العدواني للمراهقين والشباب -2 

 وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

 أن أسلوب التقبل الوالدي أكثر أساليب التنشئة األسرية السائدة لدى األسر من وجهة نظر عينة البحث. -1

لوبي الديمقراطية والتقبل وفقًا لمتغير الترتيب الوالدي، لصالح األبن توجد فروق دالة احصائيًا في أس -8 

األكبر،  في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في أسلوب االستقالل والحماية الزائدة وفقًا لمتغير الترتيب 

 الوالدي.

إلى التعرف  (، دراسة هدفت8011*وأجرى الظفري و كاظم والزبيدي و حسن و الخروصي و البحرانية)

على أكثر أنماط التنشئة الوالدية شيوعًا كما يدركه األبناء في المجتمع العماني، والتعرف على مدى اختالف 

مستويات األنماط باختالف النوع، والصف، والمستوى االجتماعي االقتصادي للوالدين، وقد تكونت عينة الدراسة 

، تم اختيارهم عشوائيًا من جميع محافظات السلطنة (18-2طالبًا وطالبة من طالب الصفوف) (1222من )

 التعليمية، وقد أظهرت النتائج:

 أن النمط الحازم لكل من األب واألم هو أكثر األنماط شيوعًا. -1

 عدم وجود فروق دالة احصائيًا ت عزى لمتغير النوع، أو المستوى االجتماعي االقتصادي للوالدين.  -8

اسة هدفت إلى التعرف على طبيعة العالقة بين أساليب التنشئة األسرية، (، در 8011*وأجرت العبدلي )

وتقدير الذات لدى أفراد عينة البحث، ومعرفة تأثير متغيرات الدراسة على كل من أساليب التنشئة األسرية وتقدير 

سرية وتقدير الذات لدى أفراد عينة البحث، كذلك التوصل إلى طبيعة العالقة بين كل من أساليب التنشئة األ

الذات ومتغيرات الدراسة لدى أفراد العينة باإلضافة إلى الكشف عن أساليب المعاملة األكثر انتشارًا لدى أسرة 

أفراد عينة البحث. ولتحقيق أهداف البحث صممت الباحثة استمارة استبيان تتضمن : استمارة البيانات العامة 

(، تقنين 1222، مقياس تقدير الذات إعداد أحمد محمد صالح )(احثةإعداد الب)لألسرة، استبيان التنشئة األسرية 



64 
 

ولقد تم تطبيق االستمارة على عينة من طالبات جامعة أم القرى بلغ قوامها  ، (8002فواز روبين أبوجهل)

( طالبة من مختلف المستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 120)

 يلي. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة ما يلي:التحل

 ( بين أساليب التنشئة األسرية0301توجد عالقة ارتباطية طردية ذات داللة احصائية هند مستوى ) -1

) الحماية الزائدة، التسامح ، التعاطف الوالدي، التوجيه لألفضل ، اإلشعار بالذنب، التشجيع ، التدليل( وتقدير 

 الذات للطالبات عينة البحث.

( بين بعض أساليب التنشئة األسرية 0301توجد عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -8

)اإليذاء الجسدي، القسوة، الحرمان، اإلذالل، الرفض، التدخل الزائد، النبذ)تفضيل األخوة(( وتقدير الذات 

 للطالبات عينة البحث.

 شئة األسرية السوية هي األساليب األكثر انتشارًا بين أسر أفراد العينة.أساليب التن -2

(، إلى إيجاد العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء 8011* كما هدفت دراسة العشري)

دية في تنمي وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى المتفوقين دراسيًا، والتعرف على مدى أثر أساليب المعاملة الوال

( من طالب المرحلة الثانوية من الجنسين بشقيها العلمي واألدبي 802الذكاء الوجداني لألبناء، على عينة من)

مبو ألساليب المعاملة الوالدية من وجهة ا(إناث، استخدم الباحث مقياسا 122( ذكور و )122موزعة كالتالي)

شارت الدراسة على أن المعاملة الوالدية التي تتم وفق أسس أون للذكاء األخالقي، وأ-نظر األبناء، وقائمة بار

تساعد األبناء على تخطي صعوبات المراهقة وعثراتها فقط، بل ت عجل بوصولهم ال  وقواعد تتميز بالسواء النفسي

 هيإلى مستوى االتزان االنفعالي المنشود، وأن أفضل أساليب المعاملة الوالدية اإليجابية كما يدركها األبناء 

) التوجيه لألفضل ثم التشجيع والتسامح( وكانت جميع األساليب السلبية ذات داللة احصائية عكسية 

وأهمها)اإليذاء الجسدي ثم القسوة والتدليل والحرمان واإلذالل وتفضيل األخوة والرفض واإلشعار بالذنب والحماية 

 الزائدة والتدخل الزائد(. 
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(، دراسة هدفت إلى التعرف إلى العالقة بين سلوك العنف الطالبي :) الكلي 8018) *وأجرى الصياح

واللفظي والبدني( وأساليب التنشئة األسرية لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، كما 

 التحصيل الدراسي لدى  هدفت إلى التعرف على الفروق بين أنواع العنف :)الكلي واللفظي والبدني( ومستويات

عينة من طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، كما هدفت أيضًا إلى التعرف على المتغيرات 

( طالبًا من 220المستقلة في الدراسة القادرة على التنبؤ بسلوك العنف الطالبي، وتكونت عينة الدراسة من )

لمملكة العربية السعودية. وأستخدم الباحث مقياس ألساليب التنشئة طالب المرحلة الثانوية بمدينة الدمام با

(. وتوصل 8002األسرية وهو من اعداد الباحث نفسه ومقياس العنف الطالبي من اعداد إيمان جمال الدين )

 إلى النتائج التالية:

ينة على مقياس العبين درجات أفراد   p≤ 0301 الداللة عند مستوىوجود ارتباط سالب دال احصائيًا  -1

) العنف والعنف اللفظي والعنف البدني( ودرجاتهم على مقياس أساليب التنشئة األسرية العنف الطالبي 

انخفضت درجات العنف )السواء(، حيث يتضح أنه كلما زادت ممارسة أسلوب السواء من قبل أسر الطالب كلما 

 .الطالبي

بين العنف الكلي للطالب وممارسة أسرهم ألساليب   p≤0301الداللة وجود داللة احصائية عند مستوى  -8

 التنشئة األسرية ) اإلهمال ، القسوة، إثارة األلم النفسي(.

(، إلى إلقاء الضوء على واقع التنشئة األسرية لدى الالجئين الفلسطينيين، 8018) *وهدفت دراسة عليان

االبناء) الطلبة الالجئين بجامعة األقصى( وتحديدًا سكان المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة كما يدركها 

كنموذج، ومعرفة إلى مدى يختلف نمط التنشئة األسرية من وجهة نظر الطلبة الالجئين بجامعة األقصى تبعًا 

لمتغير) النوع، المستوى التعليمي للوالدين، ومتوسط الدخل الشهري لألسرة(. وبهدف تحقيق ذلك قام الباحث 

( طالب وطالبة من مخيمات الالجئين الثمانية  بقطاع 220ا على عينة مكونة من )بتصميم استبانة، وطبقه
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غزة، وتوصل إلى سيادة نمط التنشئة األسرية الديمقراطي، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في رؤية 

 آلباء واألمهات.الطلبة الفلسطينيين الالجئين بالجامعة لنمط التنشئة األسرية السائد، باستثناء االختالف بين ا

مستويات أساليب المعاملة الوالدية واالتزان االنفعالي عن كشف ال(، إلى 8012*هدفت دراسة الغداني)

 يب المعاملة الوالدية كما لدى األطفال المضطربين كالميًا بمحافظة مسقط ، والتعرف على مدى العالقة بين أسال

كما هدفت أيضًا إلى معرفة الفروق ألساليب المعاملة الوالدية في األبناء وعالقتها باالتزان االنفعالي،  يدركها

حيث تكون مجتمع الدراسة من األطفال المضطربين  متغيرات: المستوى الثقافي واالقتصادي داخل األسرة.

( طفل، وبعد فرز 22( عامًا، والبالغ عددهم )12-18كالميًا بمحافظة مسقط ، ممن تراوحت أعمارهم من )

%( من 22( من األطفال المضطربين كالميًا بما نسبته )22ت حصل الباحث على عينة مكونة من )االستبانا

( طفلة، ولمعالجة البيانات 12(، واإلناث)82مجتمع الدراسة األصلي، حيث كان عدد األطفال الذكور )

سابية، وتحليل التباين اإلحصائية للدراسة استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون، النسب المئوية، المتوسطات الح

ولتحقيق أغراض الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياسين: األول مقياس أساليب المعاملة الوالدية كما  .األحادي

(، 8000(، والثاني مقياس االتزان  االنفعالي من إعداد )ريان،8002يدركها األبناء من إعداد ) الصنعاني،

 وأظهرت الدراسة النتائج التالية:

( بين أساليب 0.05د عالقة ارتباطية  سلبية ضعيفة ليس له داللة إحصائية عند مستوى أقل من )وجو  -1

 المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء واالتزان االنفعالي.

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء ت عزى للمستوى الثقافي  -8

 واالقتصادي لألسرة.

 ( الدراسات األجنبية:2)

، حول خبرة التنشئة الوالدية وعالقتها بنمو الهوية لدى Adams& Jones ( 1993*هدفت دراسة )

( طالبة بالصف العاشر و الحادي عشر والثاني عشر، بمدرسة ريفية بتقديم 28المراهقات. حيث قامت )
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وقد أوضحت النتائج أنه على الرغم من أن أزمة  .الوالدية المدركةاستجابات عن حالة الهوية وأنماط التنشئة 

الهوية يمكن أن تبدأ من في سنوات المدرسة العلياء، فإن المراهقة المتوسطة هي مرحلة الفروق العمرية المفاجئة 

ت تبعًا في تشكيل الهوية، كما وجدت فروق في إدراك المراهقات لممارسة التنشئة االجتماعية لآلباء واألمها

 لحالة الهوية.  

، دراسة هدفت إلى معرفة مدى تأثير المتغيرات األسرية والوالدية المتعددة Kempf(2005)* أجرى 

. تكونت عينة بوالية كارولينا األمريكية الشاألبا منطقةستقالل عند المراهق ضمن عينة من مراهقي على اال

الثانوية، حيث أستخدم الباحث تحليل االنحدار المتعدد الهرمي ( طالبًا من طالب المرحلة 202الدراسة من )

لتحديد التأثير النسبي لمتغيرات السلوك الوالدي المتعدد والعالقات األسرية وتركيب األسرة على السلوك 

االستقاللي عند المراهقين، وتوصل الباحث إلى أن المتغيرات األساسية التي تشجع االستقالل عند المراهق 

ن التقبل الوالدي واستخدام المنطق، أي استخدام الحجج والبراهين، بينما تمنع القسوة الوالدية االستقالل عند تتضم

 المراهق.

، إلى تحديد فيما إذا كانت تأثيرات التنشئة الوالدية Musitu & Garcia(2005)*كما هدفت دراسة

حيث قام  .بع في المجتمعات الناطقة باإلنجليزيةتّ اإلسبانية لها النمط نفسه من التأثيرات من التنشئة التي ت  

ب األدوات عدة أدوات، ففي الدراسة األولى أستخدم الباحث بجان االباحث بتطبيق دراستين أستخدم من خاللهم

( فرد 200(، على عينة بلغت )1220االجتماعية األسرية الذي أعده )بيرس( وآخرون)األخرى مقياس التنشئة 

( من اإلناث، بينما في الدراسة الثانية أستخدم الباحث بجانب األدوات 811لذكور و)( من ا122أسباني )

( فردًا 2202(، حيث بلغ حجم العينة )8001االخرى مقياس التنشئة الوالدية الذي أعده) جارسيا و موسيتو()

 :( من اإلناث، وتوصل الباحث إلى النتائج التالية8222( من الذكور و)1222اسبانيًا، منهم)
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إن نموذج التنشئة االجتماعية األسرية في الثقافة االسبانية يملك بعدين: التطلب واالستجابة، وأربعة أساليب  -1

ن هذه األساليب تمتلك تأثيرات مختلفة على األبناء في  –التسلطي  –المتساهل  –) السلطوي  :هي المهمل(، وا 

 طقة باإلنجليزية.الثقافة االسبانية عن تلك الموجودة في الثقافات النا

إن األبناء االسبانيين الذين حصلوا على تنشئة اجتماعية أسرية سلطوية كان لديهم مفهوم ذات مشابه أو  -8

 مفهوم ذات منخفض من األبناء الذين حصلوا على تنشئة اجتماعية متساهلة.

 : الدراسات التي تناولت موضوع التوافق النفسي وعالقته بمتغيرات أخرى:ثالثاً 

 (الدراسات العربية:1)

(، دراسة هدفت إلى التعرف على القيم السائدة لدى طلبة الجامعة وعالقتها 8000* أجرى حميد)

عالقة دالة احصائيًا  عدمنتائج الدراسة  أظهرتوفقًا لمتغيري الجنس والتخصص، و  ،بتوافقهم النفسي االجتماعي

بين القيم والتوافق النفسي االجتماعي بين أفراد العينة وفقًا لمتغيري الجنس والتخصص، ووجود فروق دالة 

احصائيًا بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث لدى أفراد العينة الكلية في القيم االجتماعية 

 .الذكورلصالح اإلناث والقيم االقتصادية لصالح 

(، إلى التعرف إلى العالقة بين السلوك 8010*هدفت كل من دراسة العاسمي، العجمي، العجمي) 

العدواني والتوافق النفسي واالجتماعي لدى أطفال الطالق، والتعرف إلى مستوى الفروق في السلوك العدواني 

باحثون في دراستهم المنهج الوصفي وقد أتبع ال .والتوافق النفسي واالجتماعي لدى أطفال الطالق والعاديين

( طالبًا، نصفهم من أبناء أسر 00المقارن، وقد تكونت عينة الدراسة التي تم اختيارها بالطريقة القصدية )

الطالق، والنصف األخر من أبنا األسر العادية ) غير المطلقين(، وهم من طالب المرحلة المتوسطة الذكور في 

سنة، وتم تطبيق  (12-11م،ويتراوح المدى العمري لهم ما بين )8002/8010م منطقة األحمدي التعليمية لعا

( عبارة 22مقياس السلوك العدواني، ومقياس التوافق النفسي واالجتماعي وهو من اعداد الباحثين والمكون من )

 -يالشخص -األسري -مقسمة على ست أبعاد كل منهم ثمانية عبارات وأبعاد المقياس هي التوافق" الصحي
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االنفعالي" وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين السلوك العدواني  -المدرسي -االجتماعي

والتوافق النفسي لدى أطفال الطالق ووجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين السلوك العدواني والتوافق 

في السلوك العدواني والتوافق النفسي  االجتماعي لدى أطفال الطالق ، كما توجد فروق دالة احصائياً 

 لعاديين لصالح األطفال العاديين.واالجتماعي لدى أطفال الطالق واألطفال ا

(، إلى معرفة العالقة بين القيم االجتماعية والتوافق النفسي لدى 8012* وهدفت دراسة الجموعي )

جتماعية لدى الطالب الجامعي ترتبط بتوافقه الطالب الجامعي، وقد جاءت نتائج الدراسة لتدلل على أن القيم اال

النفسي االجتماعي، كما ترتبط بتوافقه األسري، وكذلك بتوافقه الذاتي، غير أن القيم ال ترتبط بتوافقه الصحي أو 

 الجنس. 

(، دراسة ميدانية حول العالقة القائمة بين السلوك العدواني والتوافق النفسي 8012) شاشي* وأجرت بو 

( طالبًا وطالبة تم 220حيث تكونت عينة البحث من ) .لدى طلبة جامعة مولود معمري بالجزائر االجتماعي

مستخدمًة المنهج الوصفي التحليلي، حيث أعدت الباحثة مقياسًا للتوافق  ،اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة

لدى الطالب  تماعي متوسطتوافق نفسي اجوجود توصلت إلى و النفسي االجتماعي وآخر للسلوك العدواني، 

 ، وأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في التوافق النفسي االجتماعي بين الجنسين. الجامعي

(،  دراسة هدفت من خاللها إلى الكشف عن الشعور بالوحدة النفسية وعالقته 8012*وأجرت منال)

 ،ستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليليا حيث .بالتوافق النفسي االجتماعي ومستوى نقد الذات لدى المراهق

كما استخدمت مقياس الشعور بالوحدة النفسية "إلبراهيم قشقوش" واختبار الشخصية للمرحلة االعدادية والثانوية 

( مراهق ومراهقة، متواجدين بمراكز إعادة التربية بواليتي 118و تكونت عينة البحث من) ،"لمحمود عطية"

 الجزائر والبليدة وتوصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

 .وجود عالقة دالة احصائيًا بين الشعور بالوحدة النفسية والتوافق النفسي االجتماعي -1

 يوعًا لدى عينة البحث.أن التوافق الصحي هو التوافق األكثر ش -8 
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وعالقته بالتوافق  ،(، دراسة هدفت إلى الكشف عن الذكاء الوجداني لآلباء8012* وأجرى الّزالط )

( طالبًا وطالبة ممن 28النفسي لدى عينة من طالب الجامعة بالجمهورية الليبية، وتكونت عينة البحث من )

لديهم آباء وأمهات داخل األسرة التي يعيشون فيها، حيث استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياسين: مقياس 

 اني لــفاتن فاروق وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:التوافق النفسي لـزينب شقير ومقياس الذكاء الوجد

 .إن التوافق النفسي لدى عينة البحث بشكل عام جاء متوسط -1

 .أن التوافق األسري هو التوافق السائد من بين المحاور األخرى -8

لدى (، إلى التعرف على العالقة بين التوافق النفسي والتغير القيمي 8012) *وهدفت دراسة المحسن

دى الطلبة وتأثيرها على عينة من طلبة جامعة الملك عبد العزيز،  والكشف عن طبيعة التغيرات القيمية ل

واستخدمت الباحثة ( طالبة، 120( طالب و)8200حيث بلغت عينة الدراسة من )النفسي واالجتماعي، توافقهم 

 المنهج الوصفي، وقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالية:

 د عالقة بين التوافق النفسي والقيم االخالقية فهي غير دالة احصائيًا.عدم وجو 1

 عدم وجود عالقة بين التوافق النفسي والقيم السياسية فهي غير دالة احصائيًا.  -8

 ( الدراسات األجنبية:2) 

في ، دراسة حول العالقة بين إدراك األبناء للقبول مقابل الرفض الوالدي Kitahara (1987 *أجرى )

مرحلة الطفولة والخصائص النفسية في مرحلة الرشد، وتوصل إلى أن هناك عالقة دالة بين إدراك األبناء 

للرفض في مرحلة الطفولة والخصائص النفسية السلبية في مرحلة الرشد، وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن اإلناث 

 .رر اعتمادية وأقل ثباتًا من الذكو أكث

، إلى التعرف على العالقة بين اإلرشاد األكاديمي والتوافق   Morgans(8002(* وهدفت دراسة 

نز بالواليات المتحدة األمريكية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط عالي بين ااورلينيو النفسي لدى طلبة جامعة 

 االرشاد األكاديمي والتوافق النفسي لدى الطالب.
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 السابقة:مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات 

انفردت الدراسة الحالية، في كونها تناولت أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام،  -1

باعتبار هذه الفئة تمثل فترة المراهقة المتأخرة، مما يضفي على هذه الدراسة التميز ويزيد من أهميتها كونها ت عد 

، والتي تركز على التوافق النفسي لطلبة دبلوم التعليم العام في األولى )حسب حدود علم الباحث و اطالعه(

 سلطنة عمان.

ألقت هذه الدراسة الضوء على سيكولوجية التوافق النفسي للطلبة، وبالتالي أوضحت عددًا من أبعاد ومقاييس  -8

ن اعداد اهزة، واخرى مأساليب التنشئة األسرية والتوافق النفسي، األمر الذي دفع الباحث إلى استخدام مقاييس ج

 البيئة العمانية. معهما الباحث، والعمل على تكيف

سعت هذه الدراسة إلى قياس أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام وعالقتها بالتوافق  -2

 سلبيًا.النفسي لديهم، من خالل نوع األسلوب أو النمط المتبع من قبل الوالدين، إيجابيًا كان ام 

 الدراسات السابقة: أوجه استفادة الدراسة الحالية من

 على النحو اآلتي: إلى أوجه االستفادة من الدراسات السابقة يمكن اإلشارة

 .السابقة للدراساتالنظري  األدباالطالع على ساعدت الباحث في  -1

 .المناسبةكيفية إعداد االستبانة واختيار العينة التعرف على ساعدت الباحث في  -8

 .واألساليب االحصائية المستخدمة في اختيار منهج الدراسة أفادت الباحث -2

 .ساعدت في التعرف على المراجع والدراسات العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية -2

 أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة:

وتحليلها، أتضح لديه أوجه االتفاق بينها وبين الدراسة من خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة 

 الحالية في الجوانب اآلتية:



72 
 

) معامالت المستخدمة األساليب االحصائية اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة من حيث  -1

المعيارية، والمتوسطات  االرتباط، وتحليل التباين، وتحليل االنحدار، واختبار)ت(، والنسب المئوية، واالنحرافات

 الحسابية(.

 في اختيار نفس العينة وهي طلبة صفوف الثاني عشر اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة -8

 ) طلبة دبلوم التعليم العام(.

 أنثى(. –من حيث اشتمالها على عينة من النوعين) ذكر  اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة-2

حيث استخدام المنهج الوصفي االرتباطي لدراسة  من اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة -2

 العالقة بين متغيرين)أساليب التنشئة األسرية والتوافق النفسي للطلبة(.

حيث الهدف الذي تسعى لتحقيقه وهو الوصول إلى  من اتفقت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة -2

 للطلبة.أعلى مستوى من التوافق النفسي 

 أوجه االختالف مع الدراسات السابقة:

بينها وبين  االختالفمن خالل إطالع الباحث على الدراسات السابقة وتحليلها، أتضح لديه أوجه 

 الدراسة الحالية في الجوانب اآلتية:

حيث استهدافها لطلبة صفوف الثاني عشر في حين من  الحالية مع بعض الدراسات السابقةاختلفت الدراسة  -1

 بعض الدراسات األخرى استهدفت طالب الجامعات وكبار السن واألطفال.

تناولها لمتغيري أساليب التنشئة األسرية  من حيثالسابقة اختلف الدراسة الحالية مع بعض الدراسات  -8

 نفس الدراسة، في حين تناولت تلك الدراسات كل متغير على حده.والتوافق النفسي في 

والتي  -علم الباحث -الدراسة المحلية األولى في حدود اعتبارهاتختلف الدراسة الحالية عن بقية الدراسات ب -2

أساليب التنشئة  يمقياساستخدام من خالل  ،تناولت أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي للطلبة

 األسرية والتوافق النفسي.
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 الثالثالفصل 

جراءاتها  منهجية الدراسة وا 

 

 منهج الدراسة. -1

 مجتمع الدراسة. -2

 عينة الدراسة. -3

 العينة االستطالعية. -1                 

 العينة األساسية. -2                 

 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية. -4

 مقياس أساليب التنشئة األسرية وخصائصه السيكومترية. -1           

 فسي للطلبة وخصائصه السيكومترية.مقياس التوافق الن -2           

 الخطوات اإلجرائية للدراسة.-5

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة. -6
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 المنهجية واإلجراءات

بمجتمع الدراسة، وعينتها، واألدوات المستخدمة فيها،  يتضمن هذا الفصل وصفًا لمنهج الدراسة، والتعريف

جراءات التحقق من ثباتها وصدقها، إضافة لمتغيرا المستخدمة لإلجابة على  ت الدراسة، والمعالجات اإلحصائيةوا 

 أسئلة الدراسة. 

 منهج الدراسة: -1

أساليب البحث الذي يمكن االرتباطي "وهو نوع من  حث في هذه الدراسة المنهج الوصفييستخدم البا  

 (.8010بواسطته معرفة وجود عالقة بين متغيرين أو أكثر، ومن ثم معرفة طبيعة تلك العالقة") الفقيه، 

 مجتمع الدراسة: --2 

يتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة دبلوم التعليم العام بمحافظة جنوب الباطنة والمكونة من ست 

واليات وهي: والية الرستاق ووالية المصنعة و والية بركاء و والية نخل و والية العوابي ووالية وداي المعاول 

( 20م،  يتوزعون في )8012/8010( طالب وطالبة حسب احصائيات العام الدراسي 2022ويبلغ عددهم )

 ( المجتمع األصلي للدراسة.1( طالبة، ويوضح الجدول)8210( طالبًا و)8222مدرسة منهم )

 (1جدول )ال

 المجتمع األصلي للدراسة

 طالباتالعدد  طالبالعدد  عدد مدارس صفوف الثاني عشر واليات المحافظة

 مشترك إناث ذكور

 202 202 * 2 2 2 الرستاق

 208 222 0 8 2 المصنعة

 222 222 0 2 2 بركاء

 122 102 0 2 2 نخل 
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 102 120 0 1 1 وادي المعاول

 122 120 0 8 8 العوابي

 8210 8222 2 12 12 جملة المحافظة 

20 2022 

 إناث(. –* مدارس مشتركة)ذكور   

 عينة الدراسة: -3

 االستطالعية: اسة األساسية وعينة الدراسةالدر هناك عينتان تم التعامل معهما في هذه الدراسة هما: عينة 

 عينة الدراسة االستطالعية: -3-1

( طالبًا وطالبة، من طلبة دبلوم 00قام الباحث بتطبيق المقياسين على عينة استطالعية مؤلفة من )

 ( طالبة.20( طالبًا و)20التعليم العام بمحافظة جنوب الباطنة، منهم)

، حيث تم اختيار مدرستين إحداهما للذكور وهي مدرسة اإلمام القصدية ريقةوقد اختيرت هذه العينة بالط

-11(، واألخرى لإلناث وهي مدرسة أم حبيبة للتعليم األساسي )18-10الصلت بن مالك للتعليم األساسي)

 م(.8010-8012(، وذلك خالل الفصل الثاني للعام الدراسي )18

 عينة الدراسة األساسية: -3-2

( طالب وطالب من طلبة دبلوم التعليم العام بمدارس ثالث 210الدراسة األساسية من )تكونت عينة 

واليات من واليات المحافظة وهي: والية المصنعة ووالية بركاء ووالية وادي المعاول حيث تكونت عينة الذكور 

تيار العينة األساسية وقد راعى الباحث عند اخ ( طالبة،120( طالبًا،، بينما تكونت عينة اإلناث من )100من)

كما هو موضح وقد اختيرت هذه العينة بالطريقة العشوائية، الكثافة الطالبية لكل والية من الواليات الثالث، 

 (. 8بالجدول) 
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 (2جدول )ال

 توزيع عينة البحث األساسية وفقًا للواليات الثالث

 

الواليات في المحافظة التعليمية، حيث تم اختيار ما اعتمد الباحث في سحب عينة المدارس على توزع 

( مدرسة من 12( مدارس من بين )2%( من المدارس التي سيتم تمثيلها في العينة، أي ما مقداره )20نسبته )

 إجمالي المدارس التي بها صفوف الثاني عشر في الواليات الثالث الممثلة لعينة الدراسة األساسية.

وذلك بكتابة  ،دراسةأسماء المدارس في كل والية التي سي طبق  فيها الباحث أدوات البعد ذلك تم اختيار  -

أسماء المدارس في كل والية على حده وفق كشف منفصل، بحيث تم فصل مدارس الذكور عن مدارس اإلناث، 

ممثلة في ( للوقوف على أسماء المدارس ال 2سحب أسماء المدارس بطريقة عشوائية. وفق الجدول) تم  من ثمو 

 العينة وعدد الطلبة في تلك المدارس.

 

 

 

 

 

 م

واليات محافظة 

 جنوب الباطنة

 

 ن

 مدارس اإلناث مدارس الذكور

عدد المدارس 

 المختارة في كل والية

عينة 

 الطالب

عدد المدارس 

 المختارة في كل والية

 عينة الطالبات

 22 1 22 1 100 المصنعة 1

 20 8 20 2 100 بركاء 8

 82 1 82 1 20 وادي المعاول 2

 120 2 100 2 210 المجموع
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 (  3جدول) ال

 توزيع عينة البحث األساسية حسب مدارس الواليات الثالث

 

 م

 

 المدرسة

  ن

 إناث ذكور الوالية

 المصنعة - 20 (18-2العالء بن وهب للبنين الصفوف ) 1

 22 - (18-2ودام الغاف للتعليم األساسي للبنات ) 8

  - 20 (18-10اإلمام بركات بن محمد للبنين الصفوف) 2

 

 بركاء

 - 20 (18-10عبداهلل بن وهب للبنين الصفوف) 2

 20 - (18-10األمل للتعليم األساسي للبنات) 2

 - 20 (18-10سحبان وائل للتعليم األساسي) 0

 21 - (18-11البلة للبنات الصفوف ) 2

 وادي المعاول - 20 (18-2) معولة بن شمس للتعليم األساسي 2

 20 - آسية بنت مزاحم للتعليم األساسي 2

  120 100 المجموع

210 

 

 :وخصائصها السيكومترية أدوات الدراسة -4

 -استخدم الباحث لجمع بيانات الدراسة األدوات التالية:

 -:األصلي مقياس أساليب التنشئة األسرية -4-1

أطلع الباحث على العديد من الدراسات البحثية والتي تناولت مجموعة من مقاييس التنشئة األسرية ومنها 

حيث يتكون هذا المقياس من  ،(، والذي أخذ به الباحث8010المقياس الذي أعدته الباحثة إيمان رافع دندي)

 ، ويقيس مجموعة من أساليب التنشئة األسرية وهي:فقرة( 02)
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 التقييد(. –االستقالل أسلوب)  -

 التسلط(. –أسلوب) الديمقراطية  -

 اإلهمال(. -أسلوب) الحماية الزائدة -

 الرفض(. -أسلوب)التقبل -

 صدق المقياس:

من خالل عرضه على  صدق المحتوى :حقق من صدق المقياس بطريقتين هماقامت الباحثة بالت

الصدق وهو  ةالثاني الطريقة، و البعض اآلخرل بعض الفقرات وحذف تعدي حيث تم مجموعه من المحكمين،

( طالبًا وطالبة، حيث اعتمدت الباحثة 08تطبيق المقياس على عينة مؤلفة من) من خاللوذلك  التمييزي

حيث %( من درجات المفحوصين بعد أن رتبت تصاعديًا، وتم اختبار الفروق عن طريق اختبار)ت( 82أعلى)

المجموعتين لصالح الطلبة ذوي الدرجات المرتفعة، وهذا يعني أن المقياس وجود فروق بين متوسطات أتضح 

 يتصف بصدق تمييزي.

 ثبات المقياس:

إعادة تطبيق المقياس  أي الثبات باإلعادةبطريقتين هما: التحقق من ثبات المقياس ب كما قامت الباحثة

ب معامل ارتباط بيرسون لحسا باستخدام وذلكنفسه بعد خمسة عشر يومًا من التطبيق االول على العينة نفسها، 

معامل  تراوححيث معامالت االرتباط بين التطبيقين مرتفعة،  أظهرت النتائج أنو ، معامل االرتباط بين التطبيقين

(، وهذا يدل 0301ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة)هي و (  0320-0322محاور المقياس) بين االرتباط 

الثبات باالتساق الداخلي باستخدام  قة الثانية وهويوالطر  ،س في التطبيقين واستقرارهاالمقياعلى ثبات نتائج 

معامل  (، وهذا يعني أن0322-0302المقياس) حيث تراوح معامل ثبات ألفا بين محاور معامل الفا كرونباخ

على االتساق الداخلي التنشئة األسرية مرتفع، مما يدل أساليب الفرعية لمقياس  فقرات المحاورثبات الفا بين 

 المقياس صالحًا لالستخدام. يكون عليهو ومن ثم ثباتها،  فقراتلل
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 الخصائص السيكومترية لمقياس أساليب التنشئة األسرية في الدراسة الحالية:

(، وذلك لمرور فترة زمنية على المقياس تزيد عن ست قام الباحث بإجراء دراسة سيكومترية لمقياس)دندي

سنوات، ولتغّير الظروف واألوضاع والبيئة التي ط بق فيها، وللتحقق بدرجة أكبر من صدق المقياس وثباته، 

 وصالحيته للتطبيق، واعتماد نتائجه في الدراسة. 

 صدق المقياس:

 تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين هما:

 صدق المحتوى: 

( من أساتذة 10قام الباحث بعرض المقياس في صورته األولى على مجموعة من المحكمين تتألف من )   

( 1ومدرسي كلية التربية بجامعة السلطان قابوس وكلية التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة نزوى)أنظر الملحق رقم)

 :ألخذ آرائهم في الجوانب اآلتية للوقوف على أسماء المحكمين( وذلك

 .لموضوع القياس فقرةمدى مالئمة كل  -أ

 .إليه تنتميالذي  المحورإلى  فقرةمدى انتماء كل  -ب

 مدى وضوح الصياغة. -ج

حذف ى تم االتفاق علحيث  من إجماع أكثر من نصف المحكمين، وقد تم إجراء بعض التعديالت انطالقاً 

ضافة وتعديل بعض  والمقترحات السابقة التي أبداها المحكمون قام وفي ضوء تلك المالحظات  .الفقراتوا 

، ويقيس فقرة( 20حيث أصبح المقياس يتكون من)، توزيعه على العينة االستطالعية الباحث بتعديل المقياس قبل

 أربعة أساليب في التنشئة األسرية وهي:

 

 



81 
 

 التقييد(. -أسلوب ) االستقالل -

 التسلط(.–أسلوب)الديموقراطية  -

 اإلهمال(.  -أسلوب )الحماية الزائدة -

 الرفض(. -أسلوب )التقبل -

 الصدق البنائي:   

الستخراج دالالت صدق البناء لمقياس أساليب التنشئة األسرية، استخرج الباحث معامالت ارتباط فقرات 

، طالبا وطالبة (00تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة المقياس مع المحاور واألداة ككل في عينة 

هنا يمثل  االرتباطكل فقرة من الفقرات، إذ أن معامل  ارتباطحيث تم تحليل فقرات االستبانة وحساب معامل 

، وبعد إجراء التي تنتمي إليه المحورداللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين 

( لمعرفة معامالت االرتباط، تبين وجود فقرتين spssاالحصائية)المعالجات االحصائية عن طريق برنامج الحزم 

( ونصها "عودتني أسرتي أن ادافع 1حيث جاءت الفقرة)لكنهما ذات داللة احصائية، و  محاورغير مرتبطتين بال

 (2( ونصها "أختار أصدقائي بنفسي دون التدخل من أسرتي " ) أنظر الملحق)2والفقرة )عن حقوقي بنفسي"

وضح ي (2)ولوالجد .(التي تم حذفها في مقياس أساليب التنشئة األسرية (السالبةالمتطرفة )الفقرات لى للتعرف ع

 ات السالبة من المقياس.معامالت االرتباط بين الفقرات بعد حذف الفقر 
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 ( 4جدول)ال

 أساليب التنشئة األسرية مقياسمعامالت االرتباط بين فقرات 

 االرتباطمعامل  رقم الفقرة

 المقياسمع 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع المقياس

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 مع المقياس

1 .294** 16 .329** 31 .494** 

2 .330** 17 0.066 32 .534** 

3 .257** 18 .426** 33 .582** 

4 .130* 19 .366** 34 .335** 

5 .383** 20 .274** 35 .410** 

6 .194** 21 .336** 36 .241** 

7 .246** 22 .349** 37 .429** 

8 .117* 23 .308** 38 .239** 

9 0.052* 24 .380**   

10 .467** 25 .392**   

11 .505** 26 .409**   

12 .149** 27 .518**   

13 .476** 28 .190**   

14 .466** 29 .482**   

15 .430** 30 .603**   

 (.0302* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

 (.0301** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

(، 603.-0.052قــد تراوحــت مــا بــين ) المحــاورمــع معــامالت ارتبــاط الفقــرات ( أن 2يوضــح الجــدول )    

 .ودالة إحصائيا وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
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تجـــدر اإلشـــارة أيضـــا إلـــى معـــامالت االرتبـــاط بـــين المحـــاور ببعضـــها ذات درجـــات مقبولـــة ودالـــة إحصـــائيا، كمـــا 

 ( يوضح ذلك. 2)والجدول

 (5جدول) ال

 األربعة لمقياس أساليب التنشئة األسرية المحاور معامالت االرتباط بين 

 المحاور
أسلوب االستقالل 

 مقابل التقييد

أسلوب الديمقراطية 

 التسلطمقابل 

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال

أسلوب التقبل مقابل 

  الرفض

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
     

أسلوب الديمقراطية 

 مقابل التسلط
.215**     

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
.217** .271**    

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
.299** .443** .454**   

 (.0301إحصائيا عند مستوى الداللة )** دالة       

 :في الدراسة الحالية ثبات المقياس

 تم التحقق من ثبات المقياس وفق الطرق اآلتية:

 الثبات باإلعادة:  

( طالبًا وطالبة، ثم أعيد تطبيق المقياس نفسه بعد 00قام الباحث بتطبيق المقياس على عينة مؤلفة من)

على العينة نفسها، وأستخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لحساب الثبات خمسة عشر يومًا من التطبيق األول 

 (. 0كما جاء في الجدول) ، بين التطبيقين
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 ( 6جدول ) ال

 التنشئة األسريةأساليب معامالت االرتباط باإلعادة للمقاييس الفرعية التي يشتمل عليها مقياس 

 مقابل االستقالل أسلوب التنشئة األسرية

 التقييد

مقابل  الديمقراطية

 التسلط

مقابل  الحماية الزائدة

 االهمال

 الرفض مقابل التقبل

 0322 0321 0302 0301 معامل االرتباط

أن معامالت االرتباط بين التطبيقين مرتفعة، كما أن جميع هذه المعامالت دالة ( 0)ل دو يتبين من  الج

 .المقياس في التطبيقين واستقرارها(، وهذا يدل على ثبات نتائج 0301احصائيًا عند مستوى الداللة ) 

 الثبات باالتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ:  

 ( 7جدول ) ال

 التنشئة األسريةأساليب معامالت ثبات ألفا للمقاييس الفرعية التي يشتمل عليها مقياس 

مقابل  االستقالل أسلوب التنشئة األسرية

 التقييد

مقابل  الديموقراطية

 التسلط

 الحماية الزائدة

 اإلهمال مقابل

مقابل التقبل 

 الرفض

 0302 0322 0322 0322 معامل ثبات ألفا كرونباخ

اس أساليب التنشئة األسرية الفرعية لمقي فقرات المحاور( بأن معامل ثبات الفا بين 2الجدول) يتبين من

 ، مما يجعل المقياس صالحًا لالستخدام.للفقرات، وبالتالي يعتبر دلياًل واضحًا على االتساق الداخلي مرتفع

 المقياس بصورته النهائية: 

 النهائية)أساليب التنشئة األسرية((.(: المقياس بصورته 8أنظر الملحق ))

رشادات تبين كيفية ملء المقياس والهدف منه و البيانات األساسية. كما  حيث بدأ المقياس بصفحة تعليمات وا 

على النحو وذلك  أساليب التنشئة األسرية  لمقياس األربعة محاورالموزعة على  فقرة  (22تضمن المقياس)

 التالي:
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 التقييد(. – أسلوب) االستقالل-1

 التسلط(. -أسلوب ) الديمقراطية-8 

 اإلهمال(.-أسلوب )الحماية الزائدة-2

 الرفض(. -أسلوب) التقبل- 2

 ( 8الجدول )

 لمقياس أساليب التنشئة األسرية بة والسالبة على المحاور األربعةالمقياس الموج فقراتتوزيع 

عدد  المحور م

 الفقرات

 السالبة الفقرات الموجبة الفقرات الفقرات

 2-0 2-2-2-2-8-1 2-1 2 التقييد -االستقالل 1

 12-2 12-10-12-12-12-18-11-10 12-2 10 التسلط -الديمقراطية 8

 82 82-80-82-82-82-88-81-80-12 82-12 10 االهمال -الحماية 2

 22-20 22-22-22-22-28-21-20-82 22-82 10 الرفض-التقبل  2

 (.spssاالحصائي) أثناء عملية التحليل في البرنامجالسالبة عند إدخال الفقرات  الفقراتوقد راعى الباحث 

 ) إعداد الباحث(:وخصائصه السيكومترية مقياس التوافق النفسي-8

 خطوات تصميم مقياس التوافق النفسي للطلبة:

 وصف المقياس: -

 يهدف المقياس إلى قياس التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام بمدارس محافظة جنوب الباطنة   

 بسلطنة عمان.
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 خطوات بناء المقياس: -

تم إعداد المقياس في صورته األولية بعد االطالع على ما توفر للباحث من التراث السيكولوجي المرتبط 

مرتبطة بالتوافق النفسي، ومنها على سبيل المثال ال للحصر االطالع على بموضوع الدراسة وبعض األدوات ال

 المقاييس والدراسات العربية واألجنبية التالية:

 م(.8002شقير  مقياس التوافق النفسي) -  

 م(.1220سري  مقياس التوافق النفسي ) -  

 (.1220ترجمة محمد نجاتي  -مقياس التوافق النفسي ) هيو أم بل -  

وفي ضوء ما اطلع عليه الباحث من دراسة ومسح لألدب النفسي والتربوي العربي واألجنبي واالستعانة  

بالمقاييس، تم حصر جميع الجوانب المرتبطة بهذا المفهوم، حيث أنتقى الباحث المحاور والفقرات األكثر شيوعًا 

يئة العمانية، حيث يتكون المقياس في حسب ما أكدته البحوث والدراسات السابقة، وبما يتناسب مع واقع الب

 ( محاور رئيسية.2، مقسمة على )فقرة( 00صورته األولية من )

 طريقة المقياس:  

( 12يقيس هذا االختبار التوافق النفسي للفرد من خالل أربعة محاور للتوافق يشمل كل محور منها )   

 وهذه المحاور: فقرة

 )ج( التوافق االجتماعي )د( التوافق االنفعالي. التوافق المنزلي )ب( التوافق الصحي)أ(

 الخصائص السيكومترية لمقياس التوافق النفسي للطلبة في الدراسة الحالية:

 للتحقق بدرجة أكبر من صدق المقياس وثباته، وصالحيته للتطبيق، واعتماد نتائجه في الدراسة من خالل:

 صدق المقياس:

 هما:تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين 
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 صدق المحتوى: -

( من أساتذة ومدرسي كلية 10قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة من المحكمين تتألف من )   

(( وذلك ألخذ 1التربية بجامعة السلطان قابوس وكلية التربية والعلوم اإلنسانية بجامعة نزوى)أنظر الملحق رقم )

 آرائهم في الجوانب اآلتية:

 .لموضوع القياس فقرةمدى مالئمة كل  -أ

 .تنتمي إليهالذي  المحورإلى  فقرةمدى انتماء كل  -ب

 مدى وضوح الصياغة. -ج

 ى:تم االتفاق عل حيثوقد تم إجراء بعض التعديالت انطالقًا من إجماع أكثر من نصف المحكمين، 

ضافة وتعديل بعض  -  .الفقراتحذف وا 

 التوافق األسري".تعديل مسمى محور" التوافق المنزلي" إلى"  -

 إيجابية. فقراتالسلبية إلى  الفقراتتعديل بعض  -

وفي ضوء تلك المالحظات والمقترحات السابقة التي أبداها المحكمون قام الباحث بتعديل المقياس قبل توزيعه 

 ، ويقيس أربعة محاور رئيسية وهي:فقرة( 00على العينة االستطالعية. فقد أصبح المقياس يتكون من)

 لتوافق األسريا -

 التوافق الصحي  -

 التوافق االجتماعي -

 التوافق االنفعالي.-  

 الصدق البنائي: -

الستخراج دالالت صدق البناء لمقياس التوافق النفسي للطلبة، استخرج الباحث معامالت ارتباط فقرات 

، طالبا وطالبة (00تكونت من )استطالعية من خارج عينة الدراسة المقياس مع المحاور واألداة ككل في عينة 
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هنا يمثل  االرتباطكل فقرة من الفقرات، إذ أن معامل  ارتباطحيث تم تحليل فقرات االستبانة وحساب معامل 

من جهة  التي تنتمي إليه المحورداللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين 

هة أخرى، وبعد إجراء المعالجات االحصائية عن طريق برنامج الحزم والدرجة الكلية من ج محور،وبين كل 

كنهما ذات داللة لو  بالمحاور( لمعرفة معامالت االرتباط، تبين وجود فقرتين غير مرتبطتين spssاالحصائية)

( ونصها 22والفقرة )( ونصها "من الضروري أن القي عناية طبية مستمرة"82حيث جاءت الفقرة)احصائية، 

معرفة عرضية سطحية باألفراد ء المقربين أكثر من أن يكون لدي إلى أن يكون لي عدد قليل من األصدقا "أميل

 ،(للتعرف على الفقرات المتطرفة )السالبة( التي تم حذفها في مقياس التوافق النفسي للطلبة (2الملحق)" ) أنظر 

 الفقرات السالبة من المقياس.وضح معامالت االرتباط بين الفقرات بعد حذف ي (2)ولوالجد

 (9جدول)ال

 معامالت االرتباط بين فقرات مقياس التوافق النفسي للطلبة

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 المقياسمع 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 المقياسمع 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 المقياسمع 

 معامل االرتباط رقم الفقرة

 المقياسمع 

1 .288** 16 .230** 31 .162** 46 .328** 

2 .156** 17 .344** 32 .292** 47 .263** 

3 .136* 18 .408** 33 .228** 48 .424** 

4 .293** 19 .284** 34 .114* 49 .152** 

5 .232** 20 .135* 35 .330** 50 .467** 

6 .196** 21 .325** 36 0.056 51 .329** 

7 .179** 22 .384** 37 .401** 52 .250** 

8 .245** 23 .248** 38 .400** 53 .185** 

9 .377** 24 .372** 39 .135* 54 .290** 

10 .371** 25 .342** 40 .444** 55 .135* 
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11 .179** 26 .259** 41 .262** 56 .361** 

12 .288** 27 .112* 42 .242** 57 .256** 

13 .372** 28 .185** 43 0.059* 58 .439** 

14 .278** 29 .199** 44 .345**   

15 .228** 30 .179** 45 .367**   

 (.0302* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 (.0301** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

-179.-ككـــل قـــد تراوحـــت مـــا بـــين ) مـــع المقيـــاسمعـــامالت ارتبـــاط الفقـــرات ( أن 2يوضـــح الجـــدول ) 

كما تجدر اإلشـارة .ودالة إحصائيا جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة(، وتجدر اإلشارة أن 467.

أيضــًا إلــى معــامالت االرتبــاط بــين المحــاور ببعضــها والمقيــاس ككــل ذات درجــات مقبولــة ودالــة إحصــائيا، بــل أن 

 ( يوضح ذلك.10، والجدول) ارتباط المحاور باألداة ككل جاء بدرجة عالية جداً 

 (11الجدول )

 األربعة لمقياس التوافق النفسي للطلبة والمقياس ككلالمحاور معامالت االرتباط بين 

 
 المقياس ككل التوافق االنفعالي التوافق االجتماعي التوافق الصحي التوافق األسري

      التوافق األسري

     **316. التوافق الصحي

    *0.135 *144. التوافق االجتماعي

   **257. **347. **228. التوافق االنفعالي

  **713. **634. **617. **599. المقياس ككل

 (.0302* دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )

 (.0301** دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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 ثبات المقياس:

 تم التحقق من ثبات المقياس وفق الطرق اآلتية:

 الثبات باإلعادة: -

( طالبًا وطالبة، ثم أعيد تطبيق المقياس نفسه بعد 00على عينة مؤلفة من)قام الباحث بتطبيق المقياس 

خمسة عشر يومًا من التطبيق األول على العينة نفسها، وأستخدم  الباحث معامل االرتباط لحساب الثبات بين 

عادة التطبيق، كما جاء في الجدول)   (. 11نتائج التطبيق وا 

 ( 11جدول )ال

 باإلعادة للمقاييس الفرعية التي يشتمل عليها مقياس التوافق النفسي للطلبةمعامالت االرتباط 

 التوافق االنفعالي التوافق االجتماعي التوافق الصحي التوافق األسري أسلوب التوافق النفسي

 0302 0302 0322 0302 معامل االرتباط

بأن معامالت االرتباط بين التطبيقين مرتفعة، كما أن جميع هذه المعامالت  (11)يتبين من  الجدول

 (، وهذا يدل على ثبات نتائج المقياس في التطبيقين واستقرارها.0301دالة احصائيًا عند مستوى الداللة ) 

 الثبات باالتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ: -

 ( 12جدول )ال

 للمقاييس الفرعية التي يشتمل عليها مقياس التوافق النفسي للطلبةمعامالت ثبات ألفا 

التوافق  التوافق األسري أسلوب التوافق النفسي للطلبة

 الصحي

التوافق 

 االجتماعي

التوافق 

 االنفعالي

المقياس 

 ككل

 03212 0302 0322 0301 0322 معامل ثبات ألفا كرونباخ

الفرعية لمقياس التوافق النفسي للطلبة مرتفع  فقرات المحاور( بأن معامل ثبات الفا بين 18يتبين من الجدول) 

، مما يجعل المقياس للفقرات وكذلك بالنسبة للمقياس ككل، وبالتالي يعتبر دلياًل واضحًا على االتساق الداخلي

 صالحًا لالستخدام.
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 لألداة ككل: الثبات باالتساق الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ -

تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي حسب ، فقد األداة ككل) المقياسين(وللتأكد من ثبات 

 العام لألداة ككل حيث بلغ معامل الثباتاالستطالعيةالعينة( على Cronbach's Alphaمعادلة كرونباخ ألفا)

درجة  عالية في العلوم االنسانية، ومؤشرًا على وعليه فأن معامل الثبات في األداة هي قيم ذات (، 03202(

 مدى االتساق الداخلي، وعليه اعتبرت األداة بشكل عام ثابته وصالحة ألغراض الدراسة.

 المقياس بصورته النهائية:

( فقرة 22، حيث أصبح المقياس يتكون من)التوافق النفسي للطلبة(((: المقياس بصورته النهائية)8أنظر الملحق))

 على المحاور األربعة للمقياس.موزعة 

 ( 13الجدول ) 

 لمقياس التوافق النفسي للطلبة المقياس الموجبة والسالبة على المحاور األربعة فقرات توزيع

 السالبة الفقرات الموجبة الفقرات الفقرات الفقراتعدد  المحور م

-18-11-2-2-2-8 12-1 12 التوافق األسري 1

12-12 

1-2-0-2-2-10-12 

-81-12-12-12-10 82-82-80 82-10 12 التوافق الصحي 8

88-82-82-82-80-82 

-22-22-21-20 22-20 12 التوافق االجتماعي 2

20-22-22-21-22 

28-22-22-20-28 

-22-22-20-22-22 22-22-22 22-22 12 التوافق االنفعالي 2

20-21-28-22-20-

22-22 

 (.spss) االحصائي في البرنامج الفقرات أثناء عملية التحليلوقد راعى الباحث العبارات السالبة عند إدخال 

 (.12)ولتوضيح نتائج الدراسة الحالية فقد أستند الباحث على معيار حكم للنتائج كما هو موضح في الجدول 
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 (  14جدول )  ال

 معيار حكم الباحث على نتائج الدراسة

 2-2380 2382-8321 8320-1320 1322-1 المعيار

 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة التقديردرجة 

 

 الخطوات اإلجرائية للدراسة: -5

 الرسمية من جامعة نزوى  الدراسة، تم الحصول على الموافقاتقبل البدء بالتطبيق الميداني ألدوات 

 العامة المديرية مع لتنسيقل التربية والتعليمبوزارة  المكتب الفني للدراسات والتطوير م مخاطبةت وعليه ،(2)ملحق

 العينة على الدراسة اةأد بتطبيق للباحث السماح ضمناً مت الباطنة، جنوب بمحافظة والتعليم للتربية

 الهدفو  ،ةالعين ألفراد األساسية النقاط عضب توضيح و التطبيق بإجراءات الباحث باشر حيث ،(0ملحق)المستهدفة

 المطلوبة ناتاالبي على اإلجابةب ذلكو  التعاون ضرورة على حثهم كما  البيانات، وسرية ، تهاوأهمي الدراسة هذه من

 الحزم نظام باستخدام البيانات ادخالو  االستبانات بجمع الباحث قام التطبيق من االنتهاء وبعد وأمانة، صدق بكل

 .الالزمة االحصائية التحليالت إلجراء وذلك  (،SPSSاالحصائي)

 المعالجات االحصائية المستخدمة: -6

 أستخدم الباحث مجموعة من المعالجات االحصائية في هذه الدراسة وهي:

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية. -1

 معامل ارتباط بيرسون.-8

 .t.testاختبار)ت( -2

 (.MANOVAاختبار تحليل التباين المتعدد) -2

 (.LSDاختبار المقارنات البعدية)-2
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 ألفاكرونباخ".معامل االتساق الداخلي"  -0

 تحليل اإلنحدار. -2
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 رابعالفصل ال

 نتائج الدراسة وتفسيرها
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هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم  

 مرتبة لنتائج الدراسة ومناقشتها يلي عرضالعام في مدارس محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان، وفيما 
 حسب تسلسل أسئلتها.

 أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:
" ماهي أكثر أساليب التنشئة األسرية شيوعًا كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب  

 الباطنة؟"
حسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات ال   

أساليب التنشئة األسرية األكثر شيوعًا لدى طلبة دبلوم التعليم العام في مدارس محافظة جنوب الباطنة على 
 (.12يوضحه الجدول)كما مستوى المحاور، 

 (15الجدول)
العينة على أساليب التنشئة األسرية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

 الحسابية
  الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور قمر ال

 1 0.51 3.13 أسلوب التقبل مقابل الرفض 4
  2 0.41 3.05 أسلوب االستقالل مقابل التقييد 1

   3 0.47 2.98 أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط 2

 4 0.47 2.94 أسلوب الحماية مقابل اإلهمال 3

أساليب التنشئة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول 12يبين الجدول) 
، األسرية األكثر شيوعًا لدى طلبة دبلوم التعليم العام في مدارس محافظة جنوب الباطنة على مستوى المحاور

جاء في المرتبة األولى المحور الرابع: أسلوب التقبل مقابل الرفض، وهو األكثر شيوعا، وذلك بأعلى حيث 
(، تاله في المرتبة الثانية المحور األول: أسلوب االستقالل 0321( وانحراف معياري )2312متوسط حسابي بلغ)

(، تاله في المرتبة الثالثة المحور 0321( وانحراف معياري )2302مقابل التقييد، وذلك بأعلى متوسط حسابي بلغ)
فيما  (،0322( وانحراف معياري )8322الثاني: أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط، بأعلى متوسط حسابي بلغ)

جاء في المرتبة األخيرة المحور الثالث: أسلوب الحماية مقابل اإلهمال، وهو األقل شيوعا، بأعلى متوسط 
 (.0322اري )( وانحراف معي8322حسابي بلغ)
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والتي أشارت إلى أن أسلوب التقبل الوالدي  (،8010نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة دندي) واتفقت
كما اتفقت أيضًا مع نتائج دراسة  أكثر أساليب التنشئة األسرية السائدة لدى األسر من وجهة نظر عينة البحث،

لة الوالدية اإليجابية كما يدركها األبناء هي) التقبل والذي أشار إلى أن أفضل أساليب المعام (،8011العشري)
(، والتي أشارت إلى إن اآلباء واألمهات أكثر 8002واتفقت أيضًا مع دراسة جبريل ) .ثم التشجيع والتسامح(

والتي أشارت إلى أن المتغيرات  Kempf(2005)تقباًل ألبنائهم الذكور. كما اتفقت أيضًا مع نتائج دراسة 
 األساسية التي تشجع االستقالل عند المراهق تتضمن التقبل الوالدي واستخدام المنطق.

(، والذي أشار إلى أن نمط الضبط التربوي 8002الزعبي ) فيما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
(، والتي أشارت إلى 8002تائج دراسة البليهي ) هو النمط السائد لدى األسر الكويتية. كما اختلفت أيضًا مع ن

واختلفت أن أفضل أساليب المعاملة الوالدية، هي التوجيه لألفضل ثم التشجيع والتسامح ثم التعاطف الوالدي. 
واختلفت  أعلى أسلوب للمعاملة الوالدية كان التسلط. (، والتي توصلت إلى أن8011كذلك مع دراسة الخطيب)

(، والتي أشارت إلى أن النمط الحازم لكل من األب واألم  هو األكثر 8011لظفري وآخرون)أيضًا مع دراسة ا
 شيوعًا.

ويعزو الباحث سيادة أسلوب التقبل مقابل الرفض لدى أفراد عينة البحث باعتباره أكثر أساليب التنشئة 
ب على ذلك من آثار نفسية األسرية شيوعًا إلى معرفة الوالدين بأساليب التنشئة األسرية السوية وما يترت

واجتماعية لدى الفرد، إذ يؤثر أسلوب التنشئة األسرية في تكوين شخصية الفرد وعلى توافقه وصحته النفسية، 
فقد أكدت العديد من الدراسات إلى أن تقبل الوالدين لألبن، ينمي لديهم إحساس الثقة بالنفس، ويسهم في تحقيق 

ة إلى القبول هي حاجة أولية للفرد، فالفرد يحتاج إلى أن يكون محبوبًا ومقبواًل التوافق النفسي لديهم، كون الحاج
بن هو شرط من كما هو عليه، بدال من أن يكون محبوبًا أو مقبواًل لمظهره الجسدي على سبيل المثال، فتقبل األ

لـ م 1228عميل عام اإلرشاد المتمركز حول الشروط تنشئته تنشئة أسرية سليمة، وهذا ما أشارت إليه نظرية 
ز( في أحد تطبيقاتها بأن على المرشد)الوالدين( أن يضفي جوًا من التسامح والتقبل للمسترشد ر )كارل روج

)األبناء( خالل العملية اإلرشادية إذا ما اعتبرنا التنشئة األسرية برمتها هي بمثابة عملية إرشادية مستمرة، كون 
في تحقيق التوافق النفسي  عض المشاعر التي يحملها بداخله، ويسهمذلك يساعد المسترشد على التعبير عن ب

 لديه. 
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 ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:
 التوافق النفسي الشائع لدى طلبة دبلوم التعليم العام في مدارس محافظة جنوب الباطنة ؟ مستوىما   

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة  
على مستوى المحاور مستوى التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة، حول 

 (.10يوضحه الجدول)كما والمقياس ككل 
 

 (16الجدول)

الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات العينة على مستوى التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام في المتوسطات 

 محافظة جنوب الباطنة مرتبة تنازليا حسب المحاور والمقياس ككل
 الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور الرقم

 1 0.39 2.92 الصحــــــــــــيالتوافـــــــــــــــــــق  2

  2 0.33 2.79 التوافـــــــــــــــــــق األســــــــــــــــــري 1
  3 0.51 2.74 التوافـــــــــــــق االجتمــــــــــــــــاعي 3

 4 0.40 2.54 التوافــــــــــــــق االنفعالــــــــــــــــي 4

  0.26 2.74 المقياس ككل 

مستوى التوافق ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول 10يبين الجدول ) 
، حيث جاء النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة على مستوى المحاور والمقياس ككل

( وانحراف معياري 8328ق الصحــــــــــــي، بأعلى متوسط حسابي بلغ)في المرتبة األولى المحور الثاني: التوافـــــــــــــــــــ
( 8322(، تاله في المرتبة الثانية المحور األول: التوافـــــــــــــــــــق األســــــــــــــــــري، بأعلى متوسط حسابي بلغ)0322)

تاله في المرتبة الثالثة المحور الثالث: التوافـــــــــــــق االجتمــــــــــــــــاعي، بأعلى متوسط  (،0322وانحراف معياري )
(، فيما جاء في المرتبة األخيرة المحور الرابع: التوافــــــــــــــق 0321( وانحراف معياري )8322حسابي بلغ)

(، وبلغ المتوسط الحسابي العام 0320( وانحراف معياري )8322االنفعالــــــــــــــــي، بأعلى متوسط حسابي بلغ)
 تقدير عالية.( بدرجة 0380(، بانحراف معياري عام )8322للمقياس ككل )

(، والتي أشارت إلى أن التوافق الصحي هو 8012منال) وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة
(، والتي أشارت إلى 8002مع نتائج دراسة البليهي)نتيجة فيما اختلفت هذه ال األكثر شيوعًا لدى عينة البحث.

لفت جزئيًا كذلك مع . واختأفضل أنواع التوافق هو التوافق االنفعالي ثم التوافق المنزلي ثم التوافق الصحي أن
ويعزو  التوافق السائد لدى عينة البحث. (، والتي أشارت بأن التوافق األسري هو8012الّزالط)  نتائج دراسة



97 
 

باحث سيادة أسلوب التوافق الصحي والتوافق األسري لدى أفراد عينة البحث باعتبارهما أكثر أساليب التوافق ال
النفسي شيوعًا كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة، إلى اسلوب التقبل الوالدي الذي 

تنشئة األسرية قائمة على التقبل والدفء والمحبة من كان سائدًا لدى أفراد عينة البحث، فكلما كانت أساليب ال
( إلى 1222قبل الوالدين ساعد ذلك على إيجاد توافق صحي وأسري بدرجة عالية لدى األبناء، ويشير جالل )

 أن " التوافق الصحي يدل على مدى الرضى الشخصي لهؤالء الطلبة عن صحتهم الجسدية والنفسية  والعقلية". 
كون مفهوم التوافق يرتبط إلى حد كبير مع مفهوم الصحة النفسية، ألن الفرد عندما يملك شخصية متكيفة فهو  

في الغالب  يكون على قدر كبير من الصحة النفسية، فالتوافق يعتبر من أهم المؤشرات الدالة على الصحة 
ذا   كان التوافق جيدًا تكون الصحة النفسية جيدة.النفسية، فإذا كان التوافق سيئًا تكون الصحة النفسية سيئة، وا 

وسيادة أسلوبي التوافق الصحي والتوافق األسري لدى أفراد عينة البحث ي عتبر في حد ذاته نتيجة حتمية لما يقوم 
به الوالدين من اهتمام ورعاية لألبناء، بمعنى أن لكل سبب نتيجة ولكل نتيجة سبب، وهو ما ي عرف بالحتمية 

 هي إحدى المبادئ التي قامت عليها نظرية التحليل النفسي للعالم فرويد.النفسية، و 
وفي مجتمعنا العماني نرى مدى االهتمام الكبير الذي توليه الحكومة  بالجانب الصحي للمواطنين 

( 18م( في المادة )101/1220والمقيمين، فقد جاء في النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم )
ن المبادئ االجتماعية ما يلي:"....ت عني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة، م

وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وت شجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العالج 
 "الخاصة بإشراف من الدولة وفقًا للقواعد التي يحددها القانون...

وهذا في حد ذاته ي عد اهتمامًا كبيرًا من قبل  الحكومة الرشيدة بالجانب الصحي،  وذلك من خالل توفير   
الخدمات الصحية للمواطن والمقيم، ألن توفير مثل هذه الخدمات وغيرها تعطي داللة واضحة على ضرورة 

المواطن وبالذات الطالب ي شكل حجر اهتمام  الفرد بصحته جسميًا وعقليًا ونفسيًا والمحافظة عليها، كون 
 حفاظ على مقدراته.األساس في بناء المجتمع والنهوض به، وال

 ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:
 في العام التعليم دبلوم طلبة يدركها كما األسرية التنشئة أساليب بين دالة إحصائياً  ارتباطية" هل توجد عالقة 

 ؟لديهم النفسي والتوافق الباطنة جنوب محافظة
ـــــــة عـــــــن هـــــــذا الســـــــؤال     ـــــــاط بيرســـــــون) ،لإلجاب ـــــــة ( Pearsonتـــــــم اســـــــتخراج معامـــــــل ارتب  طبيعـــــــةلمعرف

 الباطنـــــة جنـــــوب محافظــــة فـــــي العــــام التعلـــــيم دبلـــــوم طلبــــة يـــــدركها كمــــا األســـــرية التنشـــــئة أســــاليب بـــــين العالقــــة
 يوضح ذلك. (، 12) والجدول، لديهم النفسي والتوافق
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 (  17)  جدولال

 في العام التعليم دبلوم طلبةى لد النفسي والتوافق األسرية التنشئة أساليببين للعالقة (  Pearsonمعامل ارتباط بيرسون)

 الباطنة جنوب محافظة

 التوافق النفسي للطلبة عالقة االرتباط األسرية التنشئة أساليب

 *117. (rمعامل بيرسون ) أسلوب االستقالل مقابل التقييد

 
 0.038 الداللة االحصائية

 أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط
 **248. (rمعامل بيرسون )

 0.000 الداللة االحصائية

 أسلوب الحماية مقابل اإلهمال
 0.05 (rمعامل بيرسون )

 0.372 الداللة االحصائية

 أسلوب التقبل مقابل الرفض
 **344. (rمعامل بيرسون )

 0.000 االحصائيةالداللة 

 (0302) الداللة مستوى عند احصائيا دالة*   

 (0301) من أقل الداللة مستوى عند احصائيا دالة**  

ـــــــة ) وجـــــــود( 12 يبـــــــين الجـــــــدول رقـــــــم )     ـــــــة إحصـــــــائيا عنـــــــد مســـــــتوى الدالل ( بـــــــين α≤0.05عالقـــــــة دال
محافظــــــة جنــــــوب الباطنــــــة والتوافــــــق أســــــاليب التنشــــــئة األســــــرية كمــــــا يــــــدركها طلبــــــة دبلــــــوم التعلــــــيم العــــــام فــــــي 

 ةالخطيـــــ االرتبـــــاط توتجـــــدر اإلشـــــارة إلـــــى أن معـــــامالاإلهمـــــال،  مقابـــــل الحمايـــــة عـــــدا أســـــلوب النفســـــي لـــــديهم
ــــــع ــــــالتوافق وارتباطهــــــا األســــــرية التنشــــــئة أســــــاليب فــــــي جمي ــــــ النفســــــي ب ــــــ ةتامــــــ ةطردي ــــــد ةوموجب ــــــغ  بينهــــــا، فق بل

ــــــاط بيرســــــون ــــــين أســــــلوب معامــــــل االرتب ــــــ االســــــتقالل ب ــــــد لمقاب ــــــق النفســــــي  التقيي (، أي أن r=0*117.)والتواف
ـــــــه تـــــــأثير فـــــــي  التقييـــــــد مقابـــــــل االســـــــتقالل أســـــــلوب ـــــــغ1132التوافـــــــق النفســـــــي مـــــــا مقـــــــداره )ل  معامـــــــل %(، وبل

 أن أي ،(r=**248.) النفســــــــــي التســــــــــلط والتوافــــــــــق مقابــــــــــل الديمقراطيــــــــــة أســــــــــلوب بــــــــــين بيرســــــــــون االرتبــــــــــاط
ــــــة أســــــلوب ــــــل الديمقراطي ــــــه التســــــلط مقاب ــــــأثير ل ــــــي ت ــــــق ف ــــــداره مــــــا النفســــــي التواف ــــــغ ،%(8232) مق  معامــــــل وبل
 أســــــــلوب أن أي ،(r=**344.) النفســـــــي الـــــــرفض والتوافـــــــق مقابـــــــل التقبـــــــل أســـــــلوب بـــــــين بيرســـــــون االرتبـــــــاط
ـــــل ـــــل التقب ـــــرفض مقاب ـــــه ال ـــــأثير ل ـــــق فـــــي ت ـــــداره مـــــا النفســـــي التواف ـــــاط %(2232) مق ، فيمـــــا ال توجـــــد عالقـــــة ارتب

ـــــــين أســـــــلوب ـــــــة ب ـــــــل الحماي ـــــــأثير هـــــــذا اإلهمـــــــال  مقاب ـــــــاط موجـــــــب إال أن ت ـــــــق النفســـــــي، ورغـــــــم أن االرتب والتواف
 %( من التوافق النفسي.032األسلوب ال يتعدى ما مقداره )
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(، والتي أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية 8000العبيدي ) واتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتيجة دراسة
دالة بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق النفسي لدى طلبة المعهد العالي في سبها. كما اتفقت هذه الدراسة 

(، والتي أوضحت بأن  هناك عالقة دالة احصائيًا بين التنشئة األسرية 8002أيضًا مع نتائج دراسة أحمد )
(، والتي توصلت إلى 8002، واتفقت كذلك جزئيًا مع نتائج دراسة البليهي)ي شبشة والتوافق النفسي للمراهقينبريف

ان التوافق النفسي بجميع محاوره والتوافق بشكل عام، له عالقة ذات داللة احصائية طردية) معامالت ارتباط 
 طردي( بجميع أساليب المعاملة الوالدية اإليجابية) السواء(.

(، والتي توصلت إلى وجود ارتباط بين أنماط 8011ما اتفقت أيضًا مع نتائج دراسة  الخطيب )ك
 واتفقت كذلك مع نتائج دراسةالمعاملة الوالدية ومستوى التكيف النفسي هي دالة احصائيًا وذات اتجاه طردي. 

ت الوالدية في التنشئة كما (، والتي أظهرت وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا بين االتجاها8010الوكيل)
 يدركها األبناء وبين مستوى التوافق النفسي واالجتماعي.

(، والتي أظهرت وجود عالقة 8012بينما اختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الغداني)
الدية كما ( بين أساليب المعاملة الو 0.05ارتباطية سلبية ضعيفة ليس له داللة إحصائية عند مستوى أقل من )

(، والتي توصلت إلى 8002كما اختلفت أيضًا جزئيًا مع نتائج دراسة البليهي) يدركها األبناء واالتزان االنفعالي.
ان التوافق النفسي بجميع محاوره والتوافق بشكل عام، له عالقة ذات داللة احصائية سلبية) معامالت ارتباط 

 بية)الغير سواء(.عكسية( بجميع أساليب المعاملة الوالدية السل
ويعزو الباحث ارتباط أساليب التنشئة األسرية في تحقيق التوافق النفسي للطلبة وفق النسبة المشار 
إليها، إلى الدور الكبير الذي تقوم به األسرة واألساليب السوية التي تتبعها مع األبناء، فكلما كانت هذه األساليب 

قبل الوالدين، نشأ الطفل ذو شخصية سوية وصالحة ومتوافقة نفسيًا تقوم على االحترام والتقدير والتقبل من 
واجتماعيًا وأضحى مفهومه عن ذاته وعن المحيطين به مفهومًا ايجابيًا، ومن هذا المنطلق تؤكد " هدى قناوي" 

تترك أنه أضحى من المسلم به لدى علماء النفس والصحة النفسية في وقتنا الحاضر أن أساليب التنشئة األسرية 
آثارًا عدة على شخصية األبناء، قد تكون هذه اآلثار آثارًا إيجابية، وقد تكون آثارًا سلبية، ويتوقف على هذه 
األساليب مستوى التوافق النفسي والصحة النفسية التي يمكن أن تكون عليها شخصية األبناء عندما يكبروا أو 

 (.1222عندما يصبحوا راشدين )قناوي ،
المدرسة واألقران، وسائط أخرى بجانب األسرة تعمل على تحقيق التوافق النفسي للطلبة، كورغم وجود   

والنمط  ووسائل اإلعالم، ودور العبادة، ووسائل التواصل االجتماعي والشبكة المعلوماتية، إال أن األسرة وأسلوبها
وهذه التي ترتكز عليها الوسائط األخرى، باعتبارها النواة األساسية  ،الذي تتبعه في التنشئة تظل العالمة الفارقة

النسب في حد ذاتها تعتبر نسب معقولة ومقبولة إلى حد ما، في ظل وجود مؤسسات أخرى تساهم في عملية 
 التنشئة.
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع، ونصه:رابعاً 
التنشئة األسرية لدى  ( بين أساليبα≤0.05" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة ُتعزى لمتغير كل من: النوع االجتماعي، الترتيب في 
 األسرة، المستوى التعليمي للوالدين، حالة األبوين،  دخل األسرة؟

واالنحرافات المعيارية لمقياس لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل البيانات الستخراج المتوسطات الحسابية     
(؛ للتحقق من داللة MANOVA(، وتحليل التباين المتعدد )tأساليب التنشئة األسرية، وتم استخدام اختبار)

الفروق التي تعزى لمتغير كل من: النوع االجتماعي، الترتيب في األسرة، المستوى التعليمي للوالدين، حالة 
 لتالي:، دخل األسرة، على النحو ااألبوين

 . متغير " النوع االجتماعي"1
حول أساليب تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( لتقديرات عينة الدراسة    

النوع االجتماعي،  حسب متغيرالتنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة 
 ( يوضح ذلك.12والجدول )

 (18الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ألثر متغير النوع االجتماعي حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة 

 .دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

 المقياس
النوع 

 االجتماعي
ن=
316 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الداللة  قيمة )ت(
 ائيةاإلحص

 أسلوب االستقالل مقابل التقييد
 

 0.122 2.401 0.38 3.12 160 ذكر
   0.43 2.99 156 أنثى

 0.658 0.196 0.46 2.97 160 ذكر أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط
   0.49 3.00 156 أنثى 

 0.485 0.488 0.48 2.90 160 ذكر أسلوب الحماية مقابل اإلهمال
   0.46 2.97 156 أنثى 

 0.686 0.164 0.51 3.11 160 ذكر أسلوب التقبل مقابل الرفض
   0.52 3.14 156 أنثى 

( في α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )12يالحظ من الجدول رقم )    
محافظة جنوب الباطنة تقديرات عينة الدراسة حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في 

( في 03188(، وبداللة إحصائية )83201حسب متغير النوع االجتماعي في جميع المحاور، إذ بلغت قيمة ت)
( في 03022(، وبداللة إحصائية )13120أسلوب االستقالل مقابل التقييد، وبلغت قيمة ت) المحور األول:
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( في 03222(، وبداللة إحصائية )03222غت قيمة ت)المحور الثاني: أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط، وبل
( في 03020(، وبداللة إحصائية )03102المحور الثالث: أسلوب الحماية مقابل اإلهمال، وبلغت قيمة ت)

 رابع: أسلوب التقبل مقابل الرفض.المحور ال
وجود فروق ذات (، والتي أظهرت عدم 8010دندي) وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة جزئيًا مع نتائج دراسة

(، 8002داللة احصائيًة بين اإلناث والذكور في أساليب التنشئة األسرية. كما اتفقت مع نتائج دراسة أحمد)
ريفي شبشة ت عزى للنوع والتي خلصت بأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في التنشئة األسرية للمراهقين ب

وجود فروق دالة  والتي توصلت إلى عدم(، 8002)حمود مع دراسة الشيخ كما اتفقت أيضاً  ،االجتماعي
 إحصائيًا في أساليب المعاملة الوالدية المتذكرة حسب متغير الجنس.
(، والتي أشارت إلى وجود فروق دالة 8012فيما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الظفري )

(، 8002كما اختلفت أيضًا مع نتائج دراسة جبريل ) احصائيًا في جميع أساليب التنشئة األسرية لصالح اإلناث.
والتي توصل من خاللها إلى إن اآلباء واألمهات أكثر تقباًل ألبنائهم الذكور. كما اختلفت أيضًا جزئيًا مع نتائج 

(، والتي أظهرت وجود فروق دالة احصائيًا بين اإلناث والذكور في أسلوبي الحماية الزائدة 8010دراسة دندي)
وتؤكد العديد من الدراسات بأن تنشئة الوالدين ألبنائهما تتأثر بجنس األبناء فقد أشارت  قبل، لصالح اإلناث.والت

(" بأن تنشئة الوالدين ألبنائهما تتأثر بجنس األبناء، حيث يعتني اآلباء 1221( نقاًل عن حوامدة )8010) دندي
بتنشئة األبناء الذكور أكثر من اإلناث، في حيث تعتني األمهات بتنشئة األبناء الذكور و اإلناث بنمطين 

 توصل إليها الباحث في هذه الدراسة. (. وهذا يتعارض مع النتائج التي8010مختلفين من التنشئة") دندي، 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب التنشئة األسرية حسب متغير النوع يعزو الباحث و 
معرفة الوالدين ما للتفرقة والتمييز في أساليب التعامل بين الذكور واإلناث من آثار سلبية تنعكس  إلى االجتماعي

الغيرة والحقد بينهم، كما أن متطلبات الحياة العصرية التي تتطلب تحمل على شخصية األبناء وتشعل نار 
المسؤولية أمام اإلناث والذكور على حد سواء، والتقدم الهائل في شتى مجاالت الحياة، والدور الذي تقوم به 

ن  كان ذلك وسائل االعالم، كل هذه األمور وغيرها جعلت من ظاهرة التفرقة والتمييز في المعاملة تنخفض وا 
يسير ببطء. كما يعزو الباحث ذلك أيضًا كون المجتمع العماني حريص على تطبيق ما جاء به الشرع اإلسالمي 
الحنيف، والتي تنص على ضرورة العدل والمساواة في تربية األبناء، وعدم تفضيل جنس على آخر، مصداقًا 

وقوله عليه الصالة والسالم:"  أسترعاه حفظ أم ضّيع" إّن اهلل سائل كل راِع عّمالقول نبينا صلى اهلل عليه وسلم: 
أحد أصحابه -صلى اهلل عليه وسلم -وفي خلق العدالة، يحث المصطفى كفى بالمرء إثمًا أن ي ضّيع من يعول"

بالعدل في العطاء لكل أوالده، ومن حديثه فيما يرويه النعمان بن بشير أنه قال:" اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين 
 ائكم، اعدلوا بين أبنائكم".أبن
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 . متغير " الترتيب في األسرة"2
حول أساليب التنشئة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة    

( 12ي األسرة، والجدول)الترتيب ف حسب متغيراألسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة 
 يوضح ذلك.

  (19الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير الترتيب في األسرة حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم 

 .العام في محافظة جنوب الباطنة

 316ن=   الترتيب في األسرة
أسلوب  

االستقالل 
 مقابل التقييد

أسلوب 
الديمقراطية 

 التسلطمقابل 

أسلوب الحماية 
 مقابل اإلهمال

أسلوب التقبل 
 مقابل الرفض

 3.22 2.98 3.03 3.16 المتوسط الحسابي 73 األول
 0.50 0.46 0.52 0.34 االنحراف المعياري  
 3.24 2.91 3.11 3.08 المتوسط الحسابي 41 الثاني
 0.36 0.40 0.31 0.40 االنحراف المعياري  
 3.08 2.97 3.03 3.14 الحسابيالمتوسط  45 الثالث
 0.45 0.44 0.48 0.41 االنحراف المعياري  
 3.13 2.91 2.98 3.01 المتوسط الحسابي 77 األخير
 0.54 0.52 0.43 0.45 االنحراف المعياري  
 3.01 2.93 2.85 2.94 المتوسط الحسابي 88 أخرى
 0.58 0.50 0.51 0.42 االنحراف المعياري  

( تبيانا ظاهريا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 12يبين الجدول)
حسب متغير الترتيب في  حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

 )األول، الثاني، الثالث، األخير، أخرى(.األسرة 
تحليل التباين المتعدد ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

(MANOVA حيث بلغت ،)  قيمةWilks'Lambda (03208(وبلغت قيمة "ف" المقابلة لها ،)13010 b ،)
ية عند (، وهي دالة إحصائيا؛ مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصائ03028وبلغت الداللة االحصائية )

حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام ( في تقديرات عينة الدراسة α=0.05مستوى الداللة )
 (.80في محافظة جنوب الباطنة حسب متغير الترتيب في األسرة، كما هو واضح في الجدول)
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 ( 21الجدول)

أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم  ( ألثر متغير الترتيب في األسرة حول MANOVAتحليل التباين المتعدد )

 .العام في محافظة جنوب الباطنة

مجموع  المحاور مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف" 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 

 

الترتيب في 

 األسرة

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
2.357 4 0.589 3.581 0.007 

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
2.262 4 0.566 2.600 0.036 

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
0.266 4 0.066 0.294 0.882 

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
2.274 4 0.569 2.199 0.069 

 

 

 

الخطأ 

 المعياري

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
51.167 311 0.165 

  

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
67.64 311 0.217 

  

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
70.314 311 0.226 

  

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
80.414 311 0.259 

  

محورين ( في الα≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )80يالحظ من الجدول)
( في المحور األول: أسلوب االستقالل 03002(، وبداللة إحصائية )23221، إذ بلغت قيمة ف)األول والثاني

( في المحور الثاني: أسلوب الديمقراطية 03020(، وبداللة إحصائية )83000مقابل التقييد، وبلغت قيمة ف)
المحورين، ( في α≤0.05الداللة ) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى مقابل التسلط. فيما تبين عدم

( في المحور الثالث: أسلوب الحماية 03228(، وبداللة إحصائية )03822إذ بلغت قيمة ف)الثالث والرابع، 
( في المحور الرابع: أسلوب التقبل مقابل 03002(، وبداللة إحصائية )83122مقابل اإلهمال، وبلغت قيمة ف)



114 
 

، تم استخدام المقارنات سابية في المحورين األول والثانيالمتوسطات الحولبيان الفروق الزوجية بين الرفض. 
 (.81كما هو مبين في الجدول) (LSDالبعدية بطريقة )

 ( 21الجدول)

( ألثر متغير الترتيب في األسرة حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في LSDالمقارنات البعدية بطريقة )

 جنوب الباطنةمحافظة 

الترتيب في  المحاور
 األسرة

المتوسط 
 أخرى األخير الثالث الثاني األول الحسابي

أسلوب االستقالل 
 مقابل التقييد

 3.00 األول
   

  
 0.0746 2.93 الثاني

  
  

    0.0484 0.0263 2.98 الثالث
   0.1054 0.0571 *1317. 2.87 األخير
  0.0284 *1339. 0.0855 *1601. 2.84 أخرى

أسلوب الديمقراطية 
 مقابل التسلط

      3.03 األول
     0.0825 3.11 الثاني
    0.0831 0.0006 3.03 الثالث
   0.049 0.1321 0.0496 2.98 األخير
  0.1257 *1747. *2578. *1753. 2.85 أخرى

 (α≤0.05)* دالة عند مستوى الداللة 

 ما يلي:( 81يتبين من الجدول )    
( بين الطلبة ذوي الترتيب األخير في األسرة α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )* 

والطلبة ذوي الترتيب األول. وجاءت الفروق لصالح الطلبة ذوي الترتيب األول في األسرة في المحور األول: 
 أسلوب االستقالل مقابل التقييد.

( بين الطلبة ذوي الترتيب أخرى في األسرة α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )* وجود فروق ذات داللة 
والطلبة ذوي الترتيب األول والثالث. وجاءت الفروق لصالح الطلبة ذوي الترتيب األول والثالث في األسرة في 

 المحور األول: أسلوب االستقالل مقابل التقييد. 
( بين الطلبة ذوي الترتيب أخرى في األسرة α≤0.05وى الداللة )* وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست

والطلبة ذوي الترتيب األول والثاني والثالث. وجاءت الفروق لصالح الطلبة ذوي الترتيب األول والثاني والثالث في 
 األسرة في المحور الثاني: أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط. 

والتي خلصت إلى أنه توجد فروق  (،8010ولقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئيًا مع نتائج دراسة دندي)
 دالة احصائيًا في أسلوبي الديمقراطية والتقبل وفقًا لمتغير الترتيب الوالدي، لصالح األبن األكبر.
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وق ذات داللة إحصائية في حين اختلفت جزئيًا مع نفس الدراسة أيضًا والتي أوضحت بأنه ال توجد فر  
في أسلوب االستقالل والحماية الزائدة وفقًا لمتغير الترتيب الوالدي. كما اختلفت أيضًا مع نتائج دراسة 

(، والتي خلصت بأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية في التنشئة األسرية للمراهقين بريفي شبشة 8002أحمد)
 ت عزى للترتيب الوالدي. 
في وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح الطلبة ذوي الترتيب االول فالثاني فالثالث ويعزو الباحث  

 ، إلىالمحور األول: أسلوب االستقالل مقابل التقييد، وفي المحور الثاني: أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط
أسباب اجتماعية، حيث ي عد األبن األكبر األبن البكر، "... ويمثل بداية الحياة األسرية، وي عد الخبرة األولى لدى 

(، ويكون محط أنظار والديه وبؤرة طموحهما حيث يخططان 1222الوالدين باألبناء..." )صوالحة وحوامده،
وليات األسرة التربوية وقد يؤدي دورًا شبيهًا بدور لمستقبل زاهر له ومعه، حيث أن األبن األكبر يشارك في مسؤ 

الوالد والوالدة بالنسبة ألخوته و اخوانه، "...وقد بينت األبحاث أن المولود األول أكثر اجتماعية وأكثر تحماًل 
(، إلى أن آباء وأمهات األبناء الذين يقعون في 8001(، وأشارت دراسة خزعل)8011للمسؤولية" ) دندي، 

 الوالدي االول، كانوا أكثر استخدامًا ألسلوب التنشئة الديمقراطي.الترتيب 
وربما يعود ذلك أيضًا إلى أنه بزيادة عدد أفراد األسرة، يقل التفاعل والتواصل األسري، وتزداد الفجوة بين 

ر من زوجة لدى اآلباء واألبناء، ويقل االهتمام والرعاية المقدمة لألبناء وقد يعود هذا إلى أسباب منها وجود أكث
وانشغال اآلباء عن األبناء بالبحث عن لقمة العيش الكريمة، فمركز الفرد في األسرة كما أكدت العديد من األب، 

الدراسات يؤثر في أسلوب تربيته و تنشئته االجتماعية وعالقاته االجتماعية. فترتيب مولد الفرد في األسرة قد 
واألمر يعود إلى مستوى الوعي لدى الوالدين و موقفهم، في ظل الجو يكون ميزة و مكسبًا له أو كارثة عليه، 

الثالث: المحورين، وجود فروق ذات داللة إحصائية في  تبين عدمالعام لألسرة و ظروفها المحتملة. بينما 
ير ، كون األبناء يتمتعون بقدر كبأسلوب الحماية مقابل اإلهمال، والمحور الرابع: أسلوب التقبل مقابل الرفض

(، بأن 8002من الحماية والتقبل الوالدي، خصوصًا عندما يكون األبن األصغر بين أخوته، وقد أشار كفافي )
األبن األصغر مركزه ثابت في األسرة، فهو األبن المدلل من قبل الجميع، وال يخشى أن يفقد هذا التدليل كما 

 حدث مع األبن االول.
 . متغير " المستوى التعليمي لألب "3
حول أساليب التنشئة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة    

يمي لألب، المستوى التعل حسب متغيراألسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة 
 ( يوضح ذلك.88والجدول)
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  (22الجدول)

المعيارية ألثر متغير المستوى التعليمي لألب حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

 316ن=   لألب التعليمي المستوى
أسلوب  

االستقالل 
 مقابل التقييد

أسلوب 
الديمقراطية 
 مقابل التسلط

أسلوب الحماية 
 مقابل اإلهمال

أسلوب التقبل 
 مقابل الرفض

أقل من شهادة 
دبلوم التعليم 

 العام

 3.13 2.98 2.98 3.04 المتوسط الحسابي 184
 0.48 0.46 0.50 0.39 االنحراف المعياري 

شهادة دبلوم 
 التعليم العام

 3.17 2.90 3.01 3.09 المتوسط الحسابي 79
 0.56 0.50 0.44 0.42 االنحراف المعياري 

 بكالوريوس
 3.13 2.87 2.99 3.09 الحسابيالمتوسط  37
 0.49 0.51 0.40 0.49 االنحراف المعياري 

ماجستير 
 فأعلى

 2.94 2.84 2.86 3.01 المتوسط الحسابي 16
 0.67 0.36 0.47 0.46 االنحراف المعياري 

( تبيانا متقاربا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة 88يبين الجدول رقم )
حسب متغير  حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنةالدراسة 

بكالوريوس، ماجستير )أقل من شهادة دبلوم التعليم العام، شهادة دبلوم التعليم العام، المستوى التعليمي لألب 
 فأعلى(.

تحليل التباين المتعدد ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 
(MANOVA حيث بلغت ،)  قيمةWilks'Lambda (03202(وبلغت قيمة "ف" المقابلة لها ،)03222 b ،)

يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  (، وهي غير دالة إحصائيا؛ مما03222وبلغت الداللة االحصائية )
حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم ( في تقديرات عينة الدراسة α≤0.05عند مستوى الداللة )

 (.82العام في محافظة جنوب الباطنة حسب متغير المستوى التعليمي لألب، كما هو واضح في الجدول)
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 (23الجدول)

أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم  ( ألثر متغير المستوى التعليمي لألب حول MANOVAالتباين المتعدد )تحليل 

 التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

مجموع  المحاور مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف" 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 

 

الترتيب في 

 األسرة

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
0.25 3 0.083 0.488 0.691 

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
0.331 3 0.11 0.494 0.687 

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
0.685 3 0.228 1.019 0.384 

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
0.698 3 0.233 0.886 0.449 

 

 

 

الخطأ 

 المعياري

االستقالل مقابل أسلوب 

 التقييد
53.274 312 0.171 

  

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
69.572 312 0.223 

  

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
69.895 312 0.224 

  

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
81.99 312 0.263 

  

( في α≤0.05الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 82يالحظ من الجدول)    
( في المحور األول: أسلوب االستقالل 03021(، وبداللة إحصائية )03222جميع المحاور، إذ بلغت قيمة ف)
( في المحور الثاني: أسلوب الديمقراطية 03022(، وبداللة إحصائية )03222مقابل التقييد، وبلغت قيمة ف)

( في المحور الثالث: أسلوب الحماية مقابل 03222ائية )(، وبداللة إحص13012وبلغت قيمة ف) مقابل التسلط،
( في المحور الرابع: أسلوب التقبل مقابل 03222(، وبداللة إحصائية )03220اإلهمال، وبلغت قيمة ف)

 الرفض.
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(. والتي أشارت إلى إن أساليب التنشئة 8002جبريل )وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
خدمة من قبل اآلباء واألمهات ال تتأثر بالمستوى التعليمي لديهم. كما اتفقت أيضًا مع نتائج االجتماعية المست
(، والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما 8012دراسة الغداني) 

 يدركها األبناء ت عزى للمستوى الثقافي للوالدين.
(، والتي خلصت بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية في 8002بينما اختلفت مع نتائج دراسة أحمد)

ت عزى للمستوى التعليمي للوالدين. وقد أكدت العديد من  بالسودان التنشئة األسرية للمراهقين بريفي شبشة
ة المستخدمة مع األبناء، فإذا كان الدراسات بان المستوى التعليمي للوالدين يؤثر في أساليب التنشئة االجتماعي

الوالدان على درجة متكافئة تعليمًا، أدى ذلك إلى استخدام أساليب سوية في التنشئة المتبعة مع األبن، في حين 
حيث أشار  يؤدي تباين المستوى التعليمي إلى المشاكل بين الوالدين والتي تنعكس بدورها على تنشئة أبنائهم.

والدان األقل تعليمًا قد يميلون الستخدام أساليب القسوة واإلهمال، وأقل مياَل الستخدام "...النأالرشدان إلى 
(. وهذا في حد ذاته  يتعارض مع  النتائج التي توصل إليها 8002أساليب الشرح والتفسير مع أبنائهم)الرشدان، 

 الباحث في هذه الدراسة.
( في جميع α≤0.05مستوى الداللة ) فروق ذات داللة إحصائية عندويعزو الباحث عدم وجود 

اآلباء يمارسون أساليب التنشئة األسرية مع أوالدهم بمستويات متقاربة، و ينظرون إلى ما يمكن  كون  ،المحاور
أن يتلقاه الفرد أو الطالب في سنوات دراسته من معلومات ومعارف، وما تغرسه المدرسة من مبادئ واتجاهات 

سلوكياته، وفاعاًل في تفاعله مع ايجابية كفيلة في نظرهم بأن تجعل من المتعلم )الطالب( إنسانًا صالحًا في 
اآلخرين، وبالتالي ربما قد ال يؤثر المستوى التعليمي لألب في أسلوب التنشئة لديه، خصوصًا وأن بعض األسر 
في السلطنة عبارة عن أسر مركبة، وبالتالي قد تتيح لألبناء فرصة االستفادة من أساليب التنشئة ممن يعيشون 

 لجدة والعم وأبناء العم وهكذا.وامعه داخل األسرة، كالجد 
 . متغير " المستوى التعليمي لألم"4
حول أساليب التنشئة األسرية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة   

( 82والجدول)المستوى التعليمي لألم،  حسب متغيرلدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة 
 يوضح ذلك.
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  (24الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير المستوى التعليمي لألم حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم 

 التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

 316ن=   لألم التعليمي المستوى
أسلوب  

االستقالل 
 مقابل التقييد

أسلوب 
الديمقراطية 
 مقابل التسلط

أسلوب الحماية 
 مقابل اإلهمال

أسلوب التقبل 
 مقابل الرفض

أقل من شهادة 
دبلوم التعليم 

 العام

 3.11 2.95 2.97 3.02 المتوسط الحسابي 209
 0.53 0.49 0.52 0.42 االنحراف المعياري 

شهادة دبلوم 
 التعليم العام

 3.18 2.97 3.01 3.13 المتوسط الحسابي 81
 0.47 0.45 0.37 0.37 االنحراف المعياري 

 بكالوريوس
 3.17 2.82 3.00 3.12 المتوسط الحسابي 20
 0.37 0.42 0.39 0.33 االنحراف المعياري 

 ماجستير فأعلى
 3.03 2.71 3.00 3.02 المتوسط الحسابي 16
 0.87 0.32 0.29 0.64 االنحراف المعياري 

 
( تباينًا متقاربا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 82يبين الجدول)

حسب متغير المستوى  حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة
 بكالوريوس، ماجستير فأعلى(. )أقل من شهادة دبلوم التعليم العام، شهادة دبلوم التعليم العام،التعليمي لألم 

(،  MANOVAتحليل التباين المتعدد )ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 
(، وبلغت الداللة b 03222(، وبلغت قيمة "ف" المقابلة لها)03202) Wilks'Lambdaقيمة  حيث بلغت
ا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (، وهي غير دالة إحصائيا؛ مم03022االحصائية )

حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في ( في تقديرات عينة الدراسة α≤0.05الداللة )
 (.82محافظة جنوب الباطنة حسب متغير المستوى التعليمي لألم، كما هو واضح في الجدول)
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 ( 25الجدول)

أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم  ( ألثر متغير المستوى التعليمي لألم حول MANOVAالتباين المتعدد )تحليل 

 .العام في محافظة جنوب الباطنة

مجموع  المحاور مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف" 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 

 

التعليمي المستوى 

 لألم

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
0.918 3 0.306 1.815 0.144 

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
0.117 3 0.039 0.174 0.914 

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
0.655 3 0.218 0.975 0.405 

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
0.368 3 0.123 0.464 0.707 

 

 

 

 

 المعياريالخطأ 

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
52.606 312 0.169 

  

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
69.785 312 0.224 

  

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
69.925 312 0.224 

  

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
82.321 312 0.264 

  

( في α≤0.05إحصائية عند مستوى الداللة )( عدم وجود فروق ذات داللة 82يالحظ من الجدول)    
( في المحور األول: أسلوب االستقالل 03122(، وبداللة إحصائية )13212جميع المحاور، إذ بلغت قيمة ف)
( في المحور الثاني: أسلوب الديمقراطية 03212(، وبداللة إحصائية )03122مقابل التقييد، وبلغت قيمة ف)

( في المحور الثالث: أسلوب الحماية مقابل 03202(، وبداللة إحصائية )03222وبلغت قيمة ف) مقابل التسلط،
( في المحور الرابع: أسلوب التقبل مقابل 03202(، وبداللة إحصائية )03202اإلهمال، وبلغت قيمة ف)

 الرفض. 
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ب التنشئة (، والتي أشارت إلى إن أسالي8002جبريل)وقد اتفقت هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
االجتماعية المستخدمة من قبل اآلباء واألمهات ال تتأثر بالمستوى التعليمي لديهم. كما اتفقت أيضًا مع نتائج 

(، والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في أساليب المعاملة الوالدية كما 8012دراسة الغداني) 
 .يدركها األبناء ت عزى للمستوى الثقافي للوالدين
(، والتي خلصت بأنه توجد فروق ذات داللة احصائية في 8002بينما اختلفت مع نتائج دراسة أحمد)

وقد أكدت العديد من الدراسات بان  عزى للمستوى التعليمي للوالدين.التنشئة األسرية للمراهقين بريفي شبشة ت  
خدمة مع األبناء، فإذا كان الوالدان على المستوى التعليمي للوالدين يؤثر في أساليب التنشئة االجتماعية المست

درجة متكافئة تعليمًا، أدى ذلك إلى استخدام أساليب سوية في التنشئة المتبعة مع األبن، في حين يؤدي تباين 
حيث أشار  المستوى التعليمي إلى المشاكل بين الوالدين والتي تنعكس بدورها على تنشئة أبنائهم.

دان األقل تعليمًا قد يميلون الستخدام أساليب القسوة واإلهمال، وأقل مياَل الستخدام ( إلى أن "الوال8002الرشدان)
أساليب الشرح والتفسير مع أبنائهم". وهذا في حد ذاته  يتعارض مع  النتائج التي توصل إليها الباحث في هذه 

 الدراسة.
( في جميع α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )الباحث عدم وجود  ويعزو

كون المرأة العمانية وبغض النظر عن مستواها التعليمي تبدي مستويات عالية في أساليب التنشئة  ،المحاور
فهي تميل غالبًا الستخدام األساليب االيجابية في التنشئة، القائمة على اإليثار واالحترام والتفاعل والرحمة، 

 بحكم طبيعتها العاطفية الحنونة. ًا وودًا ورحمة، كونها أكثر احتكاكًا باألبناء، وأكثر قرب
 . متغير " حالة األبوين"5
حول أساليب التنشئة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة    

( 80والجدول )حالة األبوين،  حسب متغيراألسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة 
 يوضح ذلك.
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  (26الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر متغير حالة األبوين حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام 

 في محافظة جنوب الباطنة

 316ن=         األبوين حالة
أسلوب  

االستقالل 
 مقابل التقييد

أسلوب 
الديمقراطية 
 مقابل التسلط

أسلوب الحماية 
 مقابل اإلهمال

أسلوب التقبل 
 مقابل الرفض

 يعيشان معا
 

 3.13 2.94 2.99 3.06 المتوسط الحسابي 286
 0.51 0.46 0.48 0.42 االنحراف المعياري 

 ُمطلقان
 

 2.87 2.79 2.79 2.93 المتوسط الحسابي 5
 0.74 0.43 0.53 0.21 االنحراف المعياري 

 أحدهما متوفي
 3.18 2.96 2.99 3.07 المتوسط الحسابي 25
 0.43 0.65 0.40 0.34 االنحراف المعياري 

    
حول ( تباينًا متقاربا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 80يبين الجدول)

حسب متغير حالة األبوين  العام في محافظة جنوب الباطنةأساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم 
 )يعيشان معا، م طلقان، أحدهما متوفي(.

تحليل التباين المتعدد ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 
(MANOVA حيث بلغت ،)  قيمةWilks'Lambda (03220(وبلغت قيمة "ف" المقابلة لها ،)03281 b ،)

(، وهي غير دالة إحصائيا؛ مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 03220وبلغت الداللة االحصائية )
حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم ( في تقديرات عينة الدراسة α≤0.05عند مستوى الداللة )

 .(82ا هو واضح في الجدول)العام في محافظة جنوب الباطنة حسب متغير حالة األبوين، كم
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 ( 27الجدول)

أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في  ( ألثر متغير حالة األبوين حول MANOVAتحليل التباين المتعدد )

 محافظة جنوب الباطنة

مصدر 

 التباين

مجموع  المحاور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف" 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 

 

 حالة األبوين

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
0.153 2 0.076 0.448 0.639 

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
0.344 2 0.172 0.773 0.462 

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
0.218 2 0.109 0.485 0.616 

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
0.665 2 0.333 1.269 0.283 

 

 

 

الخطأ 

 المعياري

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
53.371 313 0.171 

  

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
69.558 313 0.222 

  

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
70.362 313 0.225 

  

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
82.023 313 0.262 

  

( في α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( عدم 82يالحظ من الجدول)    
( في المحور األول: أسلوب االستقالل 03022(، وبداللة إحصائية )03222جميع المحاور، إذ بلغت قيمة ف)
( في المحور الثاني: أسلوب الديمقراطية 03208(، وبداللة إحصائية )03222مقابل التقييد، وبلغت قيمة ف)

( في المحور الثالث: أسلوب الحماية مقابل 03010(، وبداللة إحصائية )03222وبلغت قيمة ف) تسلط،مقابل ال
رابع: أسلوب التقبل مقابل ( في المحور ال03822(، وبداللة إحصائية )13802اإلهمال، وبلغت قيمة ف)

 الرفض.
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ما يشير إلى ذلك على حد فيما يتعلق بالدراسات التي اتفقت مع نتائج هذه الدراسة فلم يجد الباحث 
(، حيث أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 8000حميد)اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة و  علمه.

الدراسات بأن العالقة وتؤكد العديد من  دالة احصائيًا بين السلوك العدواني والتوافق النفسي لدى أطفال الطالق.
( بأن 8010اسك أو اختالف لها أثرها على النمو النفسي للفرد، وتشير دندي)األب وما يسودها من تمبين األم و 

لى توافقه االجتماعي، أما عو " العالقات السوية بين الوالدين تؤدي إلى إشباع حاجة الفرد إلى األمن النفسي 
 .نفسيًا غير سوي"نمو الفرد نموًا التعاسة الزوجية فإنها تؤدي إلى تفكك األسرة، مما يخلق جوًا يؤدي إلى 

إلى وجود جهات ومؤسسات أخرى تقوم بتقديم الدعم الالزم لهؤالء األبناء الذين ذلك  ويعزو الباحث 
فمجتمعنا  بحيث تخفف تلك المؤسسات أو األفراد نوعًا ما من معاناة ذلك األبن، فقدوا أحد والديهم أوكالهما،

والمحبة وتقديم العون، خصوصا حينما يتعلق األمر بكفالة يتيم العماني وهلل الحمد، مجتمع تسوده الرحمة واأللفة 
أو محتاج، فهناك األخوة واألخوات أو من أقارب األب أو األم ممن يسعى لتقديم تلك الخدمات لرعاية ذلك 

( 18كما ال ننسى أيضًا الجهات الحكومية واألهلية التي تقوم بتوفير الخدمات الالزمة، وقد جاء بالمادة) األبن،
من المبادئ االجتماعية الواردة  بالنظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم المشار إليه سابقًا ما يلي:"  ... تكفل 
الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقًا لنظام الضمان االجتماعي ، 

مة عن الكوارث والمحن العامة". فهناك على سبيل المثال وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل األعباء الناج
ال للحصر وزارة التنمية االجتماعية التي عملت وبتوجيهات سامية على توفير ضمان اجتماعي لألسر التي ال 
تجد من يعيلهم، كاأليتام والمطلقات وكبار السن الذين ليس لهم مصدر دخل، وبالتالي فان هذا األبن ونتيجة 

المطلقين، فالقضاء  كذلك الحال أيضًا بالنسبة ألبناءجميع معه، قد ال يشعر أحيانًا بفقد أحد والديه و تعاون ال
العماني وتطبيقه للشريعة اإلسالمية كفل حقوق اآلخرين وضمن لهم سبل الحياة الكريمة، وبالتالي قد يجد أبناء 

 المطلقين من يأخذ بأيديهم ويقوم بتوجيههم واالهتمام بهم.
 متغير " دخل األسرة". 6
حول أساليب التنشئة تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة    

( 82دخل األسرة، والجدول) حسب متغيراألسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة 
 يوضح ذلك.
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 (28الجدول)

واالنحرافات المعيارية ألثر متغير دخل األسرة حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام المتوسطات الحسابية  

 في محافظة جنوب الباطنة

  316ن=                  دخل األسرة       
 أسلوب االستقالل

 مقابل التقييد

 أسلوب الديمقراطية

 مقابل التسلط

 أسلوب الحماية

 مقابل اإلهمال

 أسلوب التقبل

 مقابل الرفض

 ر.ع 411ر.ع إلى  211من 

99 
           المتوسط 

 الحسابي
3.05 2.96 2.98 3.11 

 

 

    االنحراف 

 المعياري
0.34 0.44 0.50 0.48 

 ر.ع 711ر.ع إلى  511من 

90 
  المتوسط 

 الحسابي
3.05 2.98 2.92 3.13 

 

 

  النحراف 

 المعياري
0.44 0.51 0.45 0.49 

 ر.ع فأعلى 1111ر.ع إلى  811 من

127 
المتوسط 

 الحسابي
3.05 3.00 2.92 3.14 

 
االنحراف 

 المعياري
0.44 0.47 0.47 0.55 

( تباينًا متقاربا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة 82يبين الجدول)
حسب متغير دخل األسرة  التعليم العام في محافظة جنوب الباطنةحول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم 

  ر.ع فأعلى(. 1000ر.ع إلى  200من ر.ع،  200ر.ع إلى  200ر.ع، من  200ر.ع إلى  800)من 
(،  MANOVAتحليل التباين المتعدد )ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام 

(، وبلغت الداللة b 03282(، وبلغت قيمة "ف" المقابلة لها)03222) Wilks'Lambdaقيمة  حيث بلغت
(، وهي غير دالة إحصائيا؛ مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 03000االحصائية )

العام في حول أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم ( في تقديرات عينة الدراسة α≤0.05الداللة )
 (.82محافظة جنوب الباطنة حسب متغير دخل األسرة، كما هو واضح في الجدول)
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 (29الجدول)

أساليب التنشئة األسرية لدى طلبة دبلوم التعليم العام في  ( ألثر متغير دخل األسرة حول MANOVAتحليل التباين المتعدد ) 

 محافظة جنوب الباطنة
مصدر 

 التباين

مجموع  المحاور

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة "ف" 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 

 

 

 دخل األسرة

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
0.001 2 0.001 0.003 0.997 

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
0.107 2 0.053 0.239 0.787 

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
0.294 2 0.147 0.654 0.52 

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
0.03 2 0.015 0.057 0.944 

 

 

 

الخطأ 

 المعياري

أسلوب االستقالل مقابل 

 التقييد
53.085 312 0.17 

  

أسلوب الديمقراطية مقابل 

 التسلط
69.456 312 0.223 

  

أسلوب الحماية مقابل 

 اإلهمال
70.155 312 0.225 

  

أسلوب التقبل مقابل 

 الرفض
82.642 312 0.265 

  

( في α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )82يالحظ من الجدول)    
( في المحور األول: أسلوب االستقالل 03222(، وبداللة إحصائية )03002جميع المحاور، إذ بلغت قيمة ف)
لثاني: أسلوب الديمقراطية ( في المحور ا03222)(، وبداللة إحصائية 03822مقابل التقييد، وبلغت قيمة ف)

( في المحور الثالث: أسلوب الحماية مقابل 03280(، وبداللة إحصائية )03022وبلغت قيمة ف) التسلط،مقابل 
( في المحور الرابع: أسلوب التقبل مقابل 03222(، وبداللة إحصائية )03022اإلهمال، وبلغت قيمة ف)

 الرفض. 
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اسات السابقة التي تناولت هذا المتغير فلم يجد الباحث ما يشير إلى ذلك على حد فيما يتعلق بالدر 
إن الوالدين في الطبقة الوسطى يميلون إلى (" 8002( نقاًل عن واطسون وليندجرين)8010وتشير دندي) .علمه

إلى التصرف بطريقة  التأكيد على االستقاللية و المهارة االجتماعية واحترام اآلخرين، فأسر الطبقة الوسطى تميل
المساواة أو الديموقراطية نحو أبنائهم، بينما قد تميل أسر الطبقة الدنيا إلى تبني طرق تحكيمية أو تقليدية". و 

ويشير  ط و القسوة في الطبقات المتوسطة.الوالدان في الطبقات الدنيا أكثر اعتمادًا على أساليب التشدد و التسل
فروق الطبقات االجتماعية واالقتصادية تعلن عن اختالف في مستويات (" بأن 8000الشربيني و صادق)
 وأساليب التنشئة "

في أساليب التنشئة األسرية المتبعة من قبل الوالدين  ويعزو الباحث عدم تأثير متغير "دخل األسرة"
لزماتهم وفق ظروفهم ألبنائهم، إلى قيام الوالدين بذل المزيد من االهتمام والرعاية ألبنائهم وتوفير كافة مست

وامكانياتهم، وتفهم الطرف اآلخر أي األبناء لظروف الوالدين ومحاولة التقليل من الطلبات مراعاًة لظروف 
األسرة. ورغم أن بعض الدراسات تشير إلى أن الفقر و زيادة حجم األسرة بالمنزل، والبطالة، والعيش على 

ة ًتعد من العوامل المهمة التي تنم على سوء المستوى االقتصادي المعونات االجتماعية، والظروف المنزلية السيئ
واالجتماعي لألسرة، والتي تزيد من مخاطر تعرض األبناء لالضطرابات السلوكية وسوء التوافق النفسي، إال أنه 

عن الموقع  ة الثرية والفقيرة، أي بغض النظريبدو لنا أننا نجد أفرادًا عدوانيين وغير متوافقين نفسيًا في األسر 
 تنتمي إليه في السلم االجتماعي. الذي

 خامسا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس، ونصه:
( في مستوى التوافق النفسي لدى طلبة α≤0.05" هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 االجتماعي؟دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة ُتعزى لمتغير النوع 
لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( لتقديرات   

 حسب متغيرحول مستوى التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة عينة الدراسة 
 ( يوضح ذلك.20النوع االجتماعي، والجدول)
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 ( 31الجدول)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( ألثر متغير النوع االجتماعي حول مستوى التوافق النفسي لدى طلبة 

 دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنة

 المحاور
النوع 

 االجتماعي
 316ن=

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 قيمة )ت(

الداللة 

 اإلحصائية

 التوافق األسري

 

 0.812 0.057 0.33 2.78 160 ذكر

  0.34 2.80 156 أنثى

 0.000 15.68 0.44 2.94 160 ذكر التوافق الصحي

  0.33 2.90 156 أنثى

 0.686 0.163 0.57 2.79 160 ذكر التوافق االجتماعي

  0.44 2.69 156 أنثى

 0.218 1.523 0.42 2.52 160 ذكر التوافق االنفعالي

   0.38 2.55 156 أنثى 

       

 0.175 1.851 0.28 2.76 160 ذكر المقياس ككل

   0.24 2.73 156 أنثى 

( في α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )20يالحظ من الجدول)     
 دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب الباطنةتقديرات عينة الدراسة حول مستوى التوافق النفسي لدى طلبة 

(، 03022في المحاور األول والثالث والرابع والمقياس ككل، إذ بلغت قيمة ت) حسب متغير النوع االجتماعي
وبداللة (، 03102، وبلغت قيمة ت)( في،  المحور األول: التوافـــــــــــــــــــق األســــــــــــــــــري03218وبداللة إحصائية )

(، وبداللة إحصائية 13282وبلغت قيمة ت) المحور الثالث: التوافـــــــــــــق االجتمــــــــــــــــاعي،في  (03020إحصائية )
(، وبداللة إحصائية 13220بلغت قيمة ت) ، فيما( في المحور الرابع: التوافــــــــــــــق االنفعالــــــــــــــــي03812)
مقياس ككل. فيما يالحظ من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( في ال03122)
(α≤0.05(في المحور الثاني: التوافـــــــــــــــــــق الصحــــــــــــي، إذ بلغت قيمة ت )وبداللة إحصائية 12302 ،)
 ( وجاءت الفروق اإلحصائية لصالح الذكور.03000)

(، والتي أظهرت عدم وجود فروق ذات 8012جزئيًا مع نتائج دراسة أبو شاشي) قد اتفقت هذه الدراسةو 
بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة جزئيًا مع  داللة احصائية في مستوى التوافق النفسي واالجتماعي بين الجنسين.
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لصالح الطلبة  فق العاموالتي أظهرت وجود فروق دالة احصائيًا في مستوى التوا (،8010نتائج دراسة الوكيل)
ويعزو الباحث عدم وجود فروق دالة احصائيًا في المحور األول والثالث والرابع والمقياس ككل، مع  األسوياء.

وجود فروق دالة احصائيًا في المحو الثاني) التوافق الصحي(، كون التوافق الصحي هو أكثر أساليب التوافق 
، وجاءت ني، ألهميته باعتباره الوجه المماثل للصحة النفسية للفردالنفسي شيوعًا كما دلت بذلك نتائج السؤال الثا

واالنفصال  ،يميلون لالستقاللية وكثرة الخروج من المنزليتمتعون ببنية جسمانية قوية، و  كونهملصالح الذكور 
أكدت  ، ولقدوأكثر تحماًل لها عنه وتكوين أسرة جديدة، وكون الذكور أكثر عرضة للمواقف الحياتية المختلفة

وجود فروق بين الطلبة الجانحين  (،Elena،1996العديد من الدراسات ومنها على سبيل المثال دراسة)
واألسوياء في التوافق النفسي، حيث أتسم الجانحون بسوء التوافق  النفسي، كما يعانون الكثير من االضطرابات 

جة الدراسة الحالية بوجود فروق ذات داللة النفسية واضطرابات في الشخصية، وهذا بالتالي ي عزز ويدعم  نتي
احصائية في محور التوافق الصحي ولصالح الذكور، بينما في المقابل تجد  الطرف اآلخر على النقيض بحكم 
العاطفة التي تتميز بها المرأة، وتركيزها على مشاعر الحب والتقبل والرحمة والرعاية من قبل الوالدين، وخاصة 

  رة العمانية أكثر التصاقًا بالوالدين من الذكور.كون األنثى في األس
 سادسا: النتائج المتعلقة بالسؤال السادس، ونصه:

" ما درجة اسهام أساليب التنشئة األسرية في التنبؤ بمستوى التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام 
 بمحافظة جنوب الباطنة؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد لحساب نسبة ما تفسره أساليب التنشئة  
 ب الباطنة، وقد تم ذلكاألسرية في تحقيق التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة جنو 

 Regressionالتتابعية ) ر المتعددالمتعدد بطريقة االنحداأجرى تحليل االنحدار  الخطوة األولى: بطريقتين:
Multiple Sequential.بين أساليب التنشئة األسرية وتحقيق التوافق النفسي للطلبة ) 

الخطوة الثانية: قسمت أساليب التنشئة األسرية إلى ثالث مجموعات، حيث تكونت المجموعة األولى من )أسلوب 
أسلوب التقبل مقابل الرفض، أسلوب الحماية مقابل )التقبل مقابل الرفض(، وتكونت المجموعة الثانية من

اإلهمال(، وتكونت المجموعة الثالثة من )أسلوب التقبل مقابل الرفض، وأسلوب الحماية مقابل اإلهمال، وأسلوب 
 ( يوضح ذلك.21الديمقراطية مقابل التسلط(، والجدول)
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 (31الجدول)

تحليل االنحدار الخطي ألساليب التنشئة األسرية كمتنبئات للتوافق النفسي لدى طلبة  دبلوم التعليم العام في محافظة جنوب  

 الباطنة

 المتغير المستقل
االرتباط  معامل

 المتعدد

التباين 

 المفسر

في  التغير

 التباين المفسر
 قيمة "ف"

الداللة    

 االحصائية

 الرفضأسلوب التقبل مقابل 

 
.344 0.119 0.116 42.261 .000 

أسلوب التقبل مقابل الرفض، أسلوب 

 الحماية مقابل اإلهمال

 

.364 0.133 0.127 23.969 .000 

أسلوب التقبل مقابل الرفض، أسلوب 

الحماية مقابل اإلهمال، أسلوب 

 الديمقراطية مقابل التسلط

.383 0.147 0.138 17.864 .000 

( أن قيمة "ف" كانت دالة إحصائيا لكل من أساليب التنشئة األسرية، )أسلوب  21يالحظ من الجدول) 
مقابل  التقبل مقابل الرفض(، و) أسلوب التقبل مقابل الرفض، أسلوب الحماية مقابل اإلهمال(، و)أسلوب التقبل

(، 823202(، )283801الحماية مقابل اإلهمال، أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط(، إذ بلغت)الرفض، أسلوب 
(، وهي قيم دالة احصائيا عند 03000( على التوالي، وبلغت الداللة االحصائية في جميع المتغيرات )123202)

%( من تحقيق التوافق، 1130(، فقد بلغت القدرة التفسيرية ألسلوب التقبل مقابل الرفض)0301مستوى الداللة )
%( من تحقيق 1832الحماية مقابل اإلهمال معا )رفض، و ة ألسلوبي التقبل مقابل الوبلغت القدرة التفسيري

التوافق، فيما بلغت القدرة التفسيرية ألساليب التقبل مقابل الرفض، والحماية مقابل اإلهمال، و الديمقراطية مقابل 
ع وهذا يعني أن جمي تحقيق التوافق النفسي للطلبة. على%(،أي أن هذه األساليب لها قدرة تفسيرية 12،2التسلط)

 المتغيرات المستقلة تسهم اسهامًا دالة احصائيًا في تباين متغير التوافق النفسي.
وحول الحصول على هذه النسب المشار إليها حول التنبؤ بالتوافق النفسي للطلبة، فإن الباحث يرى بأنها 

والمسجد واألقران نسبة مقبولة في ظل وجود عوامل أخرى تسهم في التنبؤ بالتوافق النفسي، كالمدرسة مثاًل  
هل توجد  ووسائل األعالم بمختلف أنواعها، وبالرجوع إلى السؤال الثالث في هذه الدراسة، والذي نص على:

بين أساليب التنشئة األسرية كما يدركها طلبة دبلوم التعليم العام في محافظة دالة احصائيًا عالقة ارتباطية 
 عالقة دالة إحصائيامن خالل وجود  ائج التي تم الحصول عليها،؟ والنتجنوب الباطنة والتوافق النفسي لديهم
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من ن النسبتين فأن الباحث يرى %( وحول التقارب بين هاتي22( بما نسبته )α≤0.01عند مستوى الداللة )
الوصول إلى أعلى  اإليجابية بحيث تساعد األبناء على أساليب التنشئة األسرية الضروري زيادة توعية الوالدين ب

والتي أظهرت إمكانية  (،8010وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة دندي)التوافق النفسي. مستوى ممكن من 
التقييد(، حيث  –الرفض( و) االستقالل  –)التقبل :التنبؤ بدرجة السلوك العدواني عند األبناء من خالل أسلوبي

وب التقبل في تنشئة االبناء انخفض السلوك العدواني لديهم، كما اتفقت تبين أنه كلما زاد استخدام الوالدين ألسل
الرفض(  -(، والتي خلصت إلى وجود عالقة عكسية دالة بين أسلوب ) التقبل8002أيضًا مع نتائج الجروس)

 وفيما يتعلق بالدراسات التي اختلفت نتائجها مع الدراسة الحالية فلم يتمكن الباحث منوالسلوك العدواني.
الباحث  يعزو إلى  وبالرجوع إلى الدراستين السابقتين فإن الحصول على معلومات في هذا الشأن حسب علمه. 

أن السلوك العدواني هو نتيجة من نتائج سوء التوافق النفسي لدى األبناء، بمعنى أنه كلما زاد استخدام الوالدين 
ينخفض مستوى السلوك العدواني لديهم، وعليه فإن هذه ي التوافق لدى األبناء، وبالتال للتقبل كلما زاد من مستوى

الدراسة جاءت لتؤكد بطريقة وبأخرى، أهمية التوافق النفسي للطلبة، كون التوافق يعالج العديد من القضايا والتي 
  من أهمها خفض السلوك العدواني لدى الطلبة.

في المجموعة األولى) أسلوب التقبل مقابل الرفض(، الباحث التنبؤ بالتوافق النفسي لدى الطلبة  ويفسر
إلى أن إظهار سلوك التقبل والمحبة والدفء نحو األبناء يعطيهم شعورًا باألمن الحقيقي ويساعد في تكوين 
شخصيات سوية لديهم، حيث ينعمون بقدر كبير من الثقة بالنفس ويتحملون مواقف الشدة والضغوط التي 

ارتفاع التوافق النفسي لديهم. ويشير زكي  نتيجة الحتمية لتقبل الوالدين لألبناء هوالتواجههم، ومن ثم فإن 
(إلى" أن أساليب معاملة الوالدين لها أثر كبير في تنشئة األبناء وفي تكوين شخصياتهم وأساليب تكيفهم 1222)

حقة،  فإذا ساد المعاملة الالنمو الحيث يظل الكثير من آثار هذه األساليب كامنًا ليظهر فيما بعد في مراحل 
أسلوب القبول والحب انعكست باإليجاب، والعكس صحيح وهو ما نراه في وقوع الكثير من المراهقين في 

(، إلى "...أن توافق الفرد مع 8002االضطرابات النفسية واإلدمان وغيرها"، وقد أشارت دراسة الحكيمي)
، وعن عاداتهم وتقاليدهم وشعوره بالتقبل والحب والتعاون المجتمع ي قصد به رضاه عن الناس الذين يعيش معهم

 معهم ورغبته في االلتزام بقواعد السلوك السائدة في مجتمعه".
في حين يرجع الباحث التنبؤ بدرجة التوافق النفسي لدى الطلبة في المجموعة الثانية) أسلوب التقبل   

الوالدين أو أحدهما على حماية ابنهما، والخوف  حرصمقابل الرفض، أسلوب الحماية مقابل اإلهمال(، إلى 
بن األكبر عليه، فربما يكون األبن الوحيد في األسرة، أو يكون ذكرًا وسط عدد من البنات أو العكس، أو ألنه األ

بن بعد لهفة وطول انتظار، أو ألن األم عانت كثيرًا في وضعه، وقد يرجع ذلك أيضًا إلى وصول األ في األسرة.
ضعيف و كثير المرض، كما أن الحماية الزائدة قد تنشأ نتيجة طبع الوالدين القلق على األبناء. وفي هذا  أو ألنه

 (، إلى" أن األسرة ت شكل خط الدفاع األول، وأساليب معاملتها تمثل مؤسسة 8002الصدد أشارت دراسة عسكر)
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واالجتماعية التي تنتج عن االضطرابات التي تصيب الوقاية األولية ألبنائها ضد المشكالت البيئية والنفسية 

والدخول في أزمة الهوية والتي  ،المراهقين ومنها الوقوع في تعاطي المخدرات والفشل في تحقيق المستقبل المهني
 تنعكس بالسلب على توافقه الصحي واالجتماعي واالنفعالي".

بة في المجموعة الثالثة) أسلوب التقبل مقابل فيما يرجع الباحث التنبؤ بدرجة التوافق النفسي لدى الطل
أيضًا على  ، إلى  حرص الوالدينالرفض، أسلوب الحماية مقابل اإلهمال، أسلوب الديمقراطية مقابل التسلط(

تقديرها وعدم الوقوف منها موقف األبناء، واحترام آراء آرائهم  و التشاور المستمر مع  و اتباع أسلوب الحوار
الرأي اآلخر. واألسرة التي تحترم فردية الفرد تدربه قناعي واحترام الرأي و بل اتباع األسلوب اإل التسلط و الرفض،

على احترام نفسه، و تساعده على أن يكون محترمًا بين الناس، و توحي إليه بالثقة الالزمة لنمـوه، فيتنج جياًل 
رام األقليات، احتاجبات، ويؤمن بالتعايش السلمي و و ديموقراطيًا متسلحًا بقيم العدالة يعمل على احترام الحقوق وال

(، إلى أنه " يجب علينا كمربين وآباء 1222فهمي) حيث أشارحل الخالفات بالحوار والمناقشة، و نبذ العدوانية و 
ان نتفهم أحسن السبل للتعامل مع الطفل في مراحل نموه األولى، لكي نضمن له نموًا سليمًا متطورًا محققًا 

الجسمية والعقلية  العضوية والنفسية واالجتماعية، فكلما ازددنا معرفة بخصائص نموه في النواحيلحاجاته 
 واالنفعالية واالجتماعية، أدى ذلك إلى تحقيق توافق الفرد مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه".

 
أن يوثق ويقوي هذه  وبما أن  هذه الدراسة تتفق مع كل هذه الدراسات جزئيًا أو كليًا، فهذا من شأنه 

ساليب التنشئة الدراسة ويؤكد مصداقيتها، كونها تعتبر كمرحلة اولى لدراسة قادمة تهدف إلى الكشف عن أ
بالصحة النفسية للطلبة، وهو هدف سام ومطلب وطني ملح، كونه وقاية ألبناء وطننا الغالي  وعالقتها األسرية

االنحراف الفكري كالتطرف  أو في دائرة االنحراف السلوكيعه من سوء التوافق النفسي وانجراف شبابه ووقو 
 واإلرهاب.
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 التوصيات والمقترحات:
 أواًل: التوصيات:

 بناًء على ما خلصت عليه الدراسة الحالية من نتائج فإن الباحث يوصي باآلتي:
  .األساليب السلبيةوتجنب ، في تنشئة الطلبةاألساليب اإليجابية بإتباع إرشاد الوالدين وتوعيتهم -1
 .خصوصًا في مرحلة المراهقة ،تربويًا ونفسيًا واجتماعياً االهتمام بالطلبة زيادة  -8
والتنسيق  ،إنشاء مراكز إرشاد وتوجيه أسري تقوم بتقديم خدمات تربوية وتعليمية واجتماعية ونفسية للطالب -2

 مع الجهات ذات االختصاص.
  والورش التدريبية.ي مجال االرشاد والتوجيه األسري، من خالل إقامة الدورات تنمية الكوادر العاملة ف -2
وبيان وأساليب التنشئة الصحيحة،  بقضايا األسرة ت عنىالتي بتنظيم المحاضرات والندوات  قيام المدرسة -2

 أهميتها.
 ثانيًا: المقترحات:

 الباحث يقترح القيام بــاآلتي:بناًء على النتائج التي خرجت بها الدراسة الحالية فإن 
 .اإليجابية لتنمية وعي اآلباء واألمهات بأساليب التنشئة األسرية ةإرشادي برامجتصميم  -1
 لرفع مستوى التوافق النفسي لدى طلبة دبلوم التعليم العام. ةامج ارشاديتصميم بر  -8
 السلطنة.إعادة إجراء هذه الدراسة على عينة أكبر لتشمل جميع محافظات -2
 دراسة عالقة أساليب التنشئة األسرية في الطفولة باالضطرابات النفسية في مرحلة المراهقة.-2
 دراسة تقييم أثر البرامج اإلرشادية على تعديل أساليب التنشئة األسرية غير السوية لدى عينة من الوالدين. -2
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 المراجع  
  

 المراجع العربية: -1
 الكريم.القرآن 

 . عمان: دار عمار للنشر والتوزيع.التنشئة االجتماعية(.8002ابراهيم، ناصر)
 . عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.سيكولوجية التنشئة االجتماعية(.1222أبو جادو، صالح محمد علي)

للنشر والتوزيع . عمان: دار المسيرة المدخل إلى الصحة النفسية(.8002حويج، مروان و الصفدي، عصام)أبو 
 والطباعة.

مناهج البحث (. 8000أبوزينة، فريد كامل و عبابنه، عماد و الشايب، عبد الحافظ و النعيمي، محمد عبد العال)
 . عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.العلمي. الكتاب الثاني االحصاء في البحث العلمي

(. الرعاية الوالدية والسلوكيات االنفعالية الالاجتماعية لدى الطلبة في المدارس الحكومية 8002، سهام)عيطةأبو 
 (.20-22(، ص)1(، العدد()12المجلد) مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية،بمنطقة عّمان الكبرى. 

العلمية للنشر  اليازوري. عّمان: دار علم النفس االجتماعي(.8008عبدالحافظ) سالمة،سميح و  أبو مغلي،
 والتوزيع.

رسالة ماجستير غير  .التنشئة األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي للمراهق(.8002أحمد، أماني عبدالقادر)
 منشورة، كلية اآلداب، جامعة أم درمان اإلسالمية.

 جامعة دمشق: منشورات جامعة دمشق. علم االجتماع التربوي.(. 8002األحمد، عدنان و السناد، جالل)
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالتوافق (.8002البليهي، عبدالرحمن محمد) 

 .)دراسة ميدانية على طالب المرحلة الثانوية بمدينة بريدة(.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايفالنفسي
  للعلوم األمنية.

مناهج البحث العلمي. الكتاب (.8000وبني هاني، عبدالرزاق وقنديلجي، عامرو أبوزينة، فريد) الجادري، عدنان
 .عّمان: مؤسسة الوّراق للنشر والتوزيع.األول أساسيات البحث العلمي

التناشز اإلدراكي على تغيير اتجاهات الطلبة نحو اآلخرين وفق أساليب المعاملة  أثر(.1221الجبوري، كاظم)
 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية، العراق.الوالدية 

) دراسة ميدانية على أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى المراهقين(. 8002الجروس، ثراء)
 (.202-202)ص ،(82) مجلة جامعة دمشق،عينة من طالب الصف الثاني الثانوي في محافظة حمص(. 

. رسالة ماجستير القيم االجتماعية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى الطالب الجامعي(.8012مؤمن)الجموعي، 
 غير منشورة، كلية العلوم االجتماعية، جامعة محمد خضير بالجزائر.

م لدى عينة من تالميذ ؤ أساليب التنشئة وعالقتها بكل من التفاؤل والتشا(.8002الحربي، عبداهلل محمد )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى. المتوسطة والثانوية بمنطقة جازانالمرحلة 

 الرياض: مكتبة الرشد.  الصحة النفسية )للطفل والمراهق.(.8002الحكيمي، وجدان)
 وائل للنشر.عّمان: دار  .المرجع في الصحة النفسية(. 8002الخالدي، أديب محمد)

أنماط المعاملة الوالدية كما يدركها المراهقون وعالقتها بالتكيف النفسي لديهم. (.8011معين)الخطيب، يونس 
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية والنفسية. جامعة عمان العربية.
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و . إربد: دار الكندي للنشر الشخصية والصحة النفسية(.1222الداهري، صالح حسن والعبيدي، ناظم هاشم) 
 التوزيع.

. بغداد: دار أثر التنشئة االجتماعية في البناء الديمقراطي(.8012الدّهان، عقيلة عبد الحسين سعيد)
 ميزوبوتاميا للنشر والتوزيع.

 عّمان: دار وائل للنشر والتوزيع. التربية والتنشئة االجتماعية.(. 8002الرشدان، عبداهلل زاهي)
الذكاء الوجداني للوالدين وعالقته بالتوافق النفسي لدى عينة من طالب  (.8012الّزالط، عبداهلل ميالد محمد)

 . رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة المنصورة.الجامعة
عالقة أنماط التنشئة األسرية بدافعية اإلنجاز لدى طلبة المرحلة الثانوية بدولة (.8002الزعبي، فالح سلطان)

 عمان العربية للدراسات العلياء. ر منشورة، كلية التربية، جامعة رسالة ماجستير غي الكويت.
. دبي: مكتبة الفالح للنشر أساسيات في االرشاد والتوجيه النفسي والتربوي(.8002السفاسفة، محمد ابراهيم)

 والتوزيع.
 العربي.. القاهرة: دار الفكر األسس النفسية للنمو من الطفولة للشيخوخة(. 1222السيد، فؤاد البهي)

القاهرة :  تنشئة الطفل وسبل الوالدين في معاملة ومواجهة مشكالته.(.8000الشربيني، زكريا وصادق، يسرية)
 دار الفكر العربي.

أنماط التنشئة األسرية لدى طلبة المدارس الثانوية وعالقتها بأساليب الضبط (. 8002الشوبكي، محمود )
) رسالة ماجستير غير منشورة (. جامعة  المملكة العربية السعوديةالمدرسي في منطقة الدمام التعليمية في 

 عّمان العربية، األردن.
مجلة  (.انية(. أساليب معاملة الوالدين للمراهقين األسوياء والجانحين) دراسة ميد8002الشيخ حمود، محمد)

 (.20-12(،ص)2(، العدد)80، المجلد)جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية
مجلة )دراسة تحليلية(. (.التنشئة االجتماعية للطفل العربي وعالقتها بتنمية المعرفة8002، سهام)الصويغ

 .22-22 ص، (12)، العدد (2)المجلد  الطفولة والتنمية،
بالعنف الطالبي لدى عينة  أساليب التنشئة األسرية والتحصيل الدراسي كمنبئات(.8018الصياح، خالد عبداهلل)

كلية التربية، جامعة  .(رسالة ماجستير غير منشورة).من طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية
 البحرين.

 اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. أصول التربية.(.1222الطبيب، أحمد)
؟. مسقط: مطابع نية: أوالدك كيف تنشئهمالعماالتنشئة الوالدية في األسر (. 8012الظفري، سعيد سليمان)

 النهضة.
الخروصي، حسين والبحرانية،  عبدالقوي و حسن، يوسف وو الزبيدي، و كاظم، علي  الظفري، سعيد

( وعالقتها ببعض المتغيرات 18-2(. أنماط التنشئة الوالدية لدى الطالب العمانيين)الصفوف 8011منى)
جامعة اإلمارات  ،المجلة الدولية لألبحاث التربويةمن جامعة السلطان قابوس(.الديمغرافية.)مشروع بحثي ممول 

 .80-1(، ص82العدد) العربية المتحدة،
 . عّمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.المبادئ العامة لعلم النفس االرشادي(. 8018العاسمي، رياض نايل)

العدواني وعالقته بالتوافق النفسي  السلوك(.8011العاسمي، رياض والعجمي، حمد والعجمي، راشد)
 المجلة التربوية،.)دراسة مقارنة بين أطفال الطالق والعاديين بدولة الكويت( واالجتماعي.

 .21-82(،ص1(،العدد)82المجلد)
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رسالة  .أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بتقدير الذات للطالبة الجامعية(.8011العبدلي، سميرة أحمد)
 منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى.ماجستير غير 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتوافق ودرجة االضطراب النفسي في (.8000العبيدي، أالء محمد جاسم)
كلية اآلداب،  (،رسالة دكتوراه غير منشورة)) دراسة ميدانية لطلبة المعهد العالي في سبها(. الشخصية النرجسية
 سالمية.جامعة أم درمان اال

أساليب التنشئة األسرية وعالقتها بالذكاء األخالقي لطالب المرحلة الثانوية (.8002العريني، صالح محمد) 
 كلية التربية، جامعة البحرين. (،رسالة ماجستير غير منشورة) بمدينة الرياض.

وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء (.8011العشري، والء عبد المنعم)
 " دراسة سيكولوجية مقارنة". )رسالة دكتوراه عير منشورة(، جامعة المنيا، كلية اآلداب، مصر.المتفوقين دراسياً 

أثر نمط التنشئة األسرية في تقدير الذات لدى طلبة المرحلة الثانوية في (.8000العطوي، ضيف اهلل سليمان)
 ر غير منشورة(،جامعة مؤته، األردن.)رسالة ماجستي مدينة تبوك

 . عّمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.تربية الطفل في اإلسالم(.8002العناني، حنان عبد الحميد)
 عّمان: األهلية للنشر والتوزيع. سيكولوجية الطفل علم نفس النمو.(. 8002العواملة، حابس و مزاهرة، أيمن)

 . عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. األسريعلم النفس (.8002العيسوي، عبدالرحمن )
أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها باإلتزان االنفعالي لدى األطفال (.8012الغداني، ناصر)

، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة (رسالة ماجستير غير منشورة). المضطربين كالميًا بمحافظة مسقط
 نزوى. 
المدخل إلى (. 1222فهمي و خزاعلة، عبدالعزيز و خليل، معن و البنوي، نايف و الطاهر، جنان ) الغزوي،

 . األردن: دار الشروق.  علم االجتماع
 11/2/8010(. البحث العلمي من األلف إلى الياء. استرجعت من الشبكة العالمية بتاريخ 8010الفقيه، رشاد)
 eg.com/new.php-hhh://www.forum.okمن المصدر

 سكندرية: المكتب الجامعي الحديث.، اال(2). طالصحة النفسية والتوافق(.1222القذافي، رمضان محمد)
االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتها بمخاوف الذات لدى (.8000الكتاني، فاطمة المنتصر)

 عّمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. األطفال.
العالقة بين االتجاهات الوالدية في التنشئة االجتماعية، وبين كل (. 8000المجالي، عرين عبد القادر باجس)

من العزو السببي التحصيلي والتكيف الشخصي واالجتماعي واالكاديمي للطلبة الموهوبين والمتفوقين بدولة 
 رسالة دكتوراه غير منشورة(، كلية الدراسات العربية العليا، جامعة عّمان العربية. )اإلمارات العربية المتحدة.
االتجاهات الوالدية في التنشئة كما يدركها الطالب الصم في المرحلة (. 8002آل محرز، علي سعيد)

جامعة أم . رسالة ماجستير، كلية التربية: المتوسطة والثانوية بالعاصمة المقدسة وعالقتها بمفهوم الذات
 القرى.

 .(.التوافق النفسي والتغير القيمي لدى عينة من طلبة جامعة الملك عبد العزيز8012المحسن، رضية محمد)
 .(8) (.ج22)مجلة كلية التربية ،جامعة عين شمس

 .م2114يوليو  ،إحصائيات ومؤشرات سكانية(.8012المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )
 . القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.ة النفسية وعلم النفسالصح((.1228المغربي،سعد)
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. أثر نمط التنشئة األسرية في األمن النفسي لدى األحداث الجانحين في األردن(.8002المومني، محمد)
 ، كلية التربية، جامعة اليرموك. (رسالة ماجستير غير منشورة)

وعالقتها ببعض المشكالت األسرية والمدرسية عند أساليب المعاملة الوالدية (.8002الناجم، مجيدة محمد)
 .)دراسة وصفية تحليلية(.طالبات المرحلة المتوسطة بالرياض

 . عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.األسرة وتربية الطفل (.8002الناشف، هدى محمود)
االسكندرية: دار المعرفة . التنشئة االجتماعية: مبحث في علم النفس االجتماعي(.8008النيال، مايسة أحمد.)

 الجامعية
(.االتجاهات الوالدية في التنشئة كما يدركها األبناء وعالقتها بمفهوم الذات والتوافق 8010الوكيل، سيد أحمد)

 (.46مجلة البحوث العلمية) النفسي واالجتماعي. جامعة الملك عبد العزيز،
 . العين: دار الكتاب الجامعي.لمراهقةعلم النفس النمو الطفولة وا(. 8008الهنداوي، علي فالح)
(.أسلوب المعاملة الوالدية ومفهوم الذات وعالقة كل منهما بالسلوك العدواني لدى عينة 8001بدر، فائقة محمد)

 (.18(، العدد)12، المجلد)مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية من تلميذات المرحلة االبتدائية بجدة.
 . اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.في أصول التربية(. 1222بدران، شبل و محفوظ ، أحمد فاروق)

العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واالكتئاب لدى بعض لمراجعين (.8000بركات، آسيا علي راجح)
 ) رسالة ماجستير غير منشورة (.كلية التربية، جامعة أم القرى. لمستشفى الصحة النفسية بالطائف

السلوك العدواني وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة جامعة مولود (.8012بوشاشي، سامية)
 ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة مولود معمري.(رسالة ماجستير غير منشورة)معمري. 

 (.القاهرة: دار الفكر العربي.2ط) .علم النفس االجتماعي: أسسه وتطبيقاته(.8002جاب اهلل، شعبان)
مجلة جامعة دمشق لآلداب (. العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية لألبناء. 8000جابر، نصر الدين)

 (.2(، العدد)10. المجلد)والعلوم اإلنسانية والتربوية
(.أساليب التنشئة االجتماعية في األسرة وعالقنها بتوافق األبناء مع قيم المجتمع. 8002جبريل، جالل من اهلل)

 ، جامعة األزهر.(2)(،ج120، )مجلة كلية التربية
 . القاهرة: دار الفكر العربي.المرجع في علم النفس(. 1222جالل، سعد)

 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. اإلسكندرية: النفسية. مقدمة في الصحة(.8000حسيب، عبدالمنعم عبداهلل)
 عّمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. إساءة معاملة األطفال النظرية والعالج.(. 8002حسين، طه عبد العظيم)

، (رسالة ماجستير غير منشورة).القيم السائدة وعالقتها بالتوافق النفسي االجتماعي(.8000حميد، فاطمة)
 ليبيا.جامعة 

أثر أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لطالب المرحلة اإلعدادية في (. 8001خزعل، حسام يعقوب)
 )رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية: جامعة دمشقتحصيلهم الدراسي.
 عمان: دار المسيرة. .مشكالت الطفولة(.8011داغستاني، بلقيس)
مجلة  نفسية واالجتماعية ذات الصلة بالتوافق الدراسي.)دراسة مقارنة(،(.بعض العوامل ال1222دمنهوري، رشاد)

 ،القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.(22) علم النفس
 اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. في أصول التربية.(. 8002دندش، فايز مراد)
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بمفهوم الذات والسلوك العدواني لدى طلبة أساليب التنشئة األسرية وعالقتها (.8010دندي، إيمان رافع)
كلية التربية،  ،.)رسالة ماجستير غير منشورة(الصف األول الثانوي العام بمدارس محافظة دمشق الرسمية

 جامعة دمشق.
 معلمة رياض األطفال ودورها في عملية التنشئة االجتماعية.(. 1222رمضان، كافيه و عبد الموجود، عزت)

 نيويورك: األمم المتحدة.
التنشئة االجتماعية وعالقتها باالبتكارية والتوافق النفسي لدى أبناء المتوافقين (.1222زكي، خريبة سيد)

 .)رسالة دكتوراه غير منشورة(، كلية التربية، جامعة عين شمس.وغير المتوافقين زواجياً 
 عالم الكتب.دار .القاهرة: (2) ط .النفسيالصحة النفسية والعالج (.8002زهران، حامد عبد السالم) 

 . القاهرة: عالم الكتب.علم النفس العالجي(.1220سري، اجالل محمد)
 . بيروت: دار النهضة العربية.الطفل من الوالدة حتى خمس سنوات(. 8002سليم، مريم)

 الكندي..أربد: دار أساسيات التنشئة االجتماعية للطفولة(.1222صوالحة، محمد و حوامده، محمد)
 القاهرة: مركز الشباب للنشر. مقاييس الشخصية للشباب والراشدين.(. 8001عبادة، أحمد)

 دار الشهاب للطباعة والنشر. . عمان:مشكالت تربوية في البالد اإلسالمية(.1220عباسي، مدني)
 . االسكندرية: مطبعة سامي.الجريمة واالنحراف(.1222عبدالخالق، جالل الدين)

(. الفروق بين طالب الريف والحضر في إدراك المعاملة الوالدية وعالقة ذلك ببعض 1220عبداهلل، انشراح)
 (. 180-21(، ص)12)مجلة علم النفس )مصر(، الخصائص الشخصية ، 

 القاهرة: دار القاهرة للنشر. .المناخ األسري وشخصية األبناء(.8000عبد المعطي، حسن مصطفى)
 . القاهرة: مكتبة األنجلو.اإلدمان بين النظرية والتشخيص(.8002عسكر، عبداهلل)

 . دمشق: دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر.تنشئة األطفال وثقافة التنشئة(. 1222علواني، عبد الواحد)
.)دراسة واقع التنشئة األسرية في مخيمات الالجئين الفلسطينيين كما يدركها األبناء(.8018عليان، عمران)

 ميدانية على عينة من الطلبة الالجئين بجامعة األقصى بغزة(.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة األقصى.
 عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. أصول التربية العامة.(. 8002علي، سعيد اسماعيل)

 ،القاهرة: مكتبة الخانجي.2.طالصحة النفسية: دراسة في سيكولوجية التكيف(. 1222فهمي، مصطفى)
 .القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.8.طالطفل: تنشئته وحاجاته(. 1222قناوي، هدى محمد)

قنديل، شاكر عطية، و طه، فرج عبد القادر، و محمد، حسين عبدالقادر، و عبد الفتاح، مصطفى 
 وفاق للطباعة والنشر.(. القاهرة: ال2. ط )موسوعة علم النفس والتحليل النفسي(. 8002كامل)

. عّمان: دار مدخل إلى رعاية الطفل واألسرة(. 8000قنديل ، محمد متولي و شلبي،  صافي نياز السعيد ) 
 الفكر للنشر والتوزيع.

. االرتقاء االنفعالي واالجتماعي لطفل الروضة(.8002كفافي، عالء والنيال، مايسة أحمد وسالم، سهير محمد)
 للنشر والتوزيع.عمان: دار الشروق 

عالقة أساليب التنشئة داخل األسرة بتوافق التلميذ داخل (. 8012لبوز، عبداهلل و حجاج، عمر)
)دراسة ميدانية ببعض ثانويات مدينة ورقلة(.كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة جامعة قاصدي المدرسة.

 مرباح ورقلة.
ي التنشئة كما يدركها األبناء وعالقتها بتأكيد الذات، دراسة االتجاهات الوالدية ف(. 8001مصباح، حسام)

 ) رسالة دكتوراه غير منشورة(، جامعة عين شمس، مصر.مقارنة بين الطفل الكفيف والطفل العادي
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   الشعور بالوحدة النفسية وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي ومستوى تقدير (. 8012منال، حدواس) 
كلية العلوم االنسانية واالجتماعية، جامعة مولود ،دراسة ماجستير غير منشورة(لجانح.) الذات لدى المراهق ا

 تيزي وزو.  -معمري
 . إربد: دار الكندي للنشر والتوزيع،علم نفس الطفولة(.1222منسي، حسن)

 علم نفس الطفولة: األسس النفسية واالجتماعية(.1222منصور، عبدالمجيد سيد والشربيني، زكريا أحمد)
 القاهرة: دار الفكر العربي. والهدى اإلسالمي.

 .م بمحافظة جنوب الباطنة2115/2116إحصائيات العام الدراسي (.8012وزارة التربية والتعليم)
. ترجمة داليا عزت، القاهرة: سيكولوجية الطفل والمراهق(. 8002واطسون، روبرت و ليندجرين، هنري كالي)

 مكتبة مدبولي.
، مجلة المعرفة، (. الطاقة التدميرية للعنف السيكولوجي في الحياة التربوية8002أسعد)وطفة، علي 

 (.82 -80(، ص)22(،السنة)222العدد)
(.السمات الديمقراطية للتنشئة االجتماعية في المجتمع الكويتي 8001شهاب، علي)الأسعد و  وطفه، علي
 (.802-811، ص)(1(، العدد)12المجلد) ،مجلة العلوم التربوية بجامعة دمشقالمعاصر. 
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 (1ملحق)
 قائمة بأسماء المحكمين ودرجاتهم العلمية

 
 الموقع الدرجة العلمية االسم م
 جامعة السلطان قابوس أستاذ كاظممهدي علي  األستاذ الدكتور/ 1
 نزوىجامعة  أستاذ مشارك محمد نقادي الدكتور/   8 
 جامعة نزوى أستاذ مشارك ضحى عّبود / الدكتورة 2
 نزوىجامعة  أستاذ مشارك فتون خروب /ة الدكتور  2
 السلطان قابوسجامعة  أستاذ مشارك راشد المحرزي/ الدكتور 2
 السلطان قابوس جامعة أستاذ مشارك عبدالحميد سعيد الدكتور/ 0
 نزوىجامعة  أستاذ مساعد عبدالفتاح الخواجه الدكتور/ 2
 جامعة نزوى أستاذ مساعد / خولة السعايدة الدكتورة 2
 السلطان قابوس جامعة أستاذ مساعد بّكار سليمان بّكارالدكتور/ 2
 جامعة السلطان قابوس أستاذ مساعد محمود محمد إبراهيم /الدكتور 10
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 (2ملحق)

 

 جامعة نزوى

 كلية العلوم واآلداب
 اإلنسانيةقسم التربية والعلوم 

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة :
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، 

 جة الماجستير في تخصص علم النفس تشكل هذه االستبانة جزءًا من دراسة يقوم بها الباحث للحصول على در 

 ) توجيه وارشاد( من جامعة نزوى، والدراسة بعنوان:

طلبة دبلوم التعليم العام وعالقتها بالتوافق النفسي لديهم في مدارس " أساليب التنشئة األسرية كما يدركها 
 محافظة جنوب الباطنة"

أمام كل عبارة  (√فقرات االستبانة المرفقة بأمانة وموضوعية وذلك بوضع إشارة ) عنيرجى التفضل باإلجابة 
 مًا، غالبًا، أحيانًا، إطالقًا.دائ ، علمًا أنه توجد أربع خيارات لإلجابة وهي:في الحقل الذي ترونه مناسباً 

نما اإلجابة الصحيحة هي التي ت عبر  مع اإلشارة إلى أنه ليس هناك إجابات صحيحة وأخرى غير صحيحة، وا 
 عن رأيك بصدق وأمانة، ولتوضيح ذلك إليك المثالين التاليين:

 العبارة م
 

 إطالقاً  أحياناً  غالباً  دائماً 

4 3 2 1 

 √         توجيه عندما أ خطئتتركني أسرتي دون  1

    √       أشعر بالسعادة حينما أكون بين أفراد أسرتي. 8

 تامة. مع العلم بأن هذه االستبانة م عدة لغايات البحث العلمي وسوف يتم التعامل مع المعلومات بسرية
 بقبول فائق االحترام والتقدير،، شاكرًا لكم ح سن تعاونكم وتفضلوا

 الباحث: سالم بن حميد بن سعيد الدايري 
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 في المربع( √بيانات أساسية:) أختر ما ينطبق عليك بوضع عالمة 

  أنثى                                       ذكر    النوع: 

 :خوانكإعدد 

 :خواتكعدد أ

 ترتيبك في األسرة

 ..أخرى....،         ألخيرا                الثالث               الثاني                      ولاأل 

 -المستوى الدراسي لألب:

                      بكالوريوس        شهادة دبلوم التعليم العام            أقل من شهادة  دبلوم التعليم العام         
 ماجستير فأعلى

 -المستوى الدراسي لألم:

       بكالوريوس           شهادة دبلوم التعليم العام             أقل من شهادة  دبلوم التعليم العام       

 ماجستير فأعلى

  -حالة األبوين:

 أحدهما م توفى                     م طلقان                           يعيشان معًا  

 -دخل األسرة:

 ر.ع    200ر.ع إلى 800من 

  ر.ع    200ر.ع إلى 200من

 ر.ع فأعلى 1000ر.ع إلى 200من 
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 مقياس أساليب التنشئة األسرية في صورته النهائية

 

 

 

 

 

 العبارة م
 

 إطالقاً  أحياناً  غالباً  دائماً 

4 3 2 1 

     أسرتي إلى الطريقة التي أصرف بها نقودي توجهني 1
     أسرتي على أن أكون قادرًا على تدبير شؤوني في المستقبل بنفسي.تحثني  8
     توجهني أسرتي إلى أن أعتمد على نفسي في تحقيق ما أريده. 2
     من باب االعتماد على النفس. عودتني أسرتي أن أبقى في المنزل وحدي 2
     تشجعني أسرتي على أن أمارس هواياتي وميولي الخاصة. 2
     تختار أسرتي الكتب والمجالت التي تخصني. 0
     تترك لي أسرتي حرية اختيار مالبسي بنفسي. 2
     تمنعني أسرتي من االشتراك في الرحالت المدرسية التي أرغبها. 2
     تحرص أسرتي على أتباع نظام حازم في المنزل. 2
     تعاملني أسرتي كصديق ودود. 10
     التحدث مع أسرتي عن األشياء التي تهمني .يمكنني بسهولة  11
     تترك لي أسرتي حرية اختيار نوع دراستي في المستقبل . 18
     تستشيرني أسرتي في القرارات التي تخصني. 12
     تناقشني أسرتي بأخطائي قبل محاسبتي. 12
     أصارح أسرتي في المشكالت التي أتعرض لها. 12
     أسرتي أن أبدي رأيي في نوع الطعام الذي أريده.تسمح لي  10
     توجه لي أسرتي الكثير من األوامر دون أن أبدي رأيًا فيها. 12
     تشاركني أسرتي في مناقشة األمور التي تخصها. 12
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 العبارة م
 

 إطالقاً  أحياناً  غالباً  دائماً 

4 3 2 1 

     تقلق أسرتي على صحتي دون مبرر. 12
     تطلب مني أسرتي أن أخبرها بكل شيء يحدث لي عندما أكون خارج المنزل. 80
     تقلق أسرتي علي كثيرًا عندما أتأخر في العودة إلى المنزل. 81
     تطلب مني أسرتي أن أستشيرها في كل أمر قبل أن أفعله 88
     تنزعج أسرتي كثيرًا إذا لم أتناول طعامي في الصباح. 82
     استعين بأسرتي عندما أختلف مع اآلخرين. 82
     أشعر بلهفة أسرتي الزائدة نحوي في كثير من تصرفاتها 82
     تستجيب أسرتي لطلباتي على الدوام. 80
     المدرسة.تبدي أسرتي االهتمام عندما أعمل شيئًا جيدًا بالبيت أو  82
     تتركني أسرتي دون توجيه عندما أ خطيء. 82
     تحدثني أسرتي بكلمات ملؤها الحب. 82
     ت شعرني أسرتي أنني حسن المظهر. 20
     تمرح أسرتي معي خالل أوقات الفراغ. 21
     تكافئني أسرتي عندما أحرز نجاحًا في دراستي. 28
     تّقدر أسرتي األعمال الناجحة التي أقوم بها.  22
     تلتفت أسرتي إلى محاسني أكثر مما تلتفت إلى أخطائي . 22
     تعطيني أسرتي مصروفي الذي أحتاجه. 22
     ترفض أسرتي زيارة زمالئي لمنزلنا. 20
     تسر أسرتي عندما أرافقها لزيارة األقارب. 22
     الحديث أو الجلوس معي لمدة طويلة.ترفض أسرتي  22
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 مقياس التوافق النفسي للطلبة في صورته النهائية

  م 
 العبارة

 إطالقاً  أحياناً  غالباً  دائماً 

4 3 2 1 
     أشعر برغبة في التواجد خارج البيت. 1

     أشعر بأن والدّي قد وضعا آمالهما فّي. 8
     تسيطر والدتي على البيت. 2
     أشعر بتوفر الحب والود الحقيقيين في بيتنا. 2
     عالقتي بوالدّي طيبة. 2
     ي ّصر أحد والدّي على أن أطيعه بصرف النظر عما إذا كان ما يطلبه مني أمرًا معقواًل أم ال. 0
     الضائقة المالية وفقدان أحد أفراد األسرة سببًا في جعل حياتي المنزلية تعيسة. 2
     يعترض والدي على نوع الرفاق الذين أسير معهم. 2
     أحد والدّي سريع التهيج واالستثارة. 2
     أتشاجر باستمرار مع إخواني وأخواتي. 10
     ضطر إلى السكوت أو إلى مغادرة المنزل لكي يتحقق السالم والهدوء في البيت.أ 11
     أعتبر والدي مثلي األعلى في الحياة. 18
     النزاع والشقاق. يوالدّي كثير  12
     أتفق مع والدّي حول العمل الذي أريد أن أقوم به في الحياة. 12
     أشعر بأنني أسعد من أصدقائي في حياتهم المنزلية. 12
     أنا سريع اإلصابة بعدوى البرد ) األنفلونزا( من اآلخرين. 10
     أنا كثير اإلصابة بالربو. 12
     أشعر بصداع في رأسي. 12
     أجد صعوبة في االسترسال في النوم حتى إذا لم تكن هناك ضوضاء تزعجني. 12
     أشعر بأني نشيط طوال اليوم. 80
     أصبت إصابة شديدة في حادث. 81
     أصبت بمرض خطير خالل السنوات العشر األخيرة. 88
     المعدة واألمعاء.يضايقني وجود غازات لدّي في  82
     تتعب عيناي بسهولة. 82
     أجد صعوبة في التنفس. 82
     وزني أقل من الوزن العادي لسني. 80
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  م
 العبارة

 إطالقاً  أحياناً  غالباً  دائماً 

4 3 2 1 

     أتناول وجباتي الغذائية في الوقت المحدد. 82
     باستمرار.تحتاج أسناني إلى عناية طبية  82
     غبت عن المدرسة بسبب المرض. 82
     أشعر بالسرور لمجرد وجودي مع الناس. 20
     أملك أسلوب ي مكنني من بعث المرح في حفل ممل. 21
أشعر بالحرج إذا اضطررت إلى الدخول في اجتماع عام بعد أن يكون كل واحد في االجتماع  28

 قد جلس في مكانه.
    

     السهل الوقوف في الفصل أمام التالميذ ألتكلم في موضوع ما.من  22
     من السهل أن أطلب من اآلخرين أن يساعدوني. 22
     يضايقني الشعور بالخجل. 22
     وضعت خطط ألشخاص آخرين أو قمت باإلشراف على أعمالهم. 20
     مرة.من السهل البدء  في الحديث مع شخص قد تعرفت عليه ألول  22
عرف اإلجابة عن سؤال المدرس في الفصل، ولكني لم أستطع اإلجابة ألني كنت أخاف أن أ 22

 أتكلم أمام الفصل.
    

     لدّي تجارب في الظهور أمام المجتمعات العامة. 22
     أعبر الجانب اآلخر من الطريق ألتجنب مقابلة شخص ما. 20
     جددًا بسهولة. أكتسب أصدقاءً   21
حينما أكون مع مجموعة من األفراد فأني أشعر بالحرج إذا اضطررت إلى االستئذان في  28

 االنصراف.
    

     .أتولى القيادة في بعض األعمال أو المهمات االجتماعية 22
     أعاني من أحالم اليقظة. 22
     أشعر بالخوف إذا اضطررت إلى مقابلة طبيب بخصوص مرض ما. 22
     التفكير في الكوارث الطبيعية كالزالزل والحريق ي خيفني. 20
     أنا شخص سريع البكاء. 22
     أستمر في القلق والضيق مدة طويلة إذا تعرضت لمواقف تجعلني أشعر باإلذالل أو اإلهانة. 22
     أشعر باالكتئاب بسبب حصولي على درجات ضعيفة في المدرسة. 22
 بسهولة.تضعف همتي  20
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 م

 
 العبارة

 إطالقاً  أحياناً  غالباً  دائماً 
4 3 2 1 

     حينما أكون في مكان مرتفع فإني أشعر بالخوف من فكرة أني ربما أقفز من هذا المكان. 21
     و سريع االنفعال. أنا شخص سريع الغضب و عصبي 28
     أشعر بالسعادة حينما أكون بين أفراد أسرتي. 22
     يضايقني الشعور بالنقص.  22
     أشعر بالسعادة حينما أرى الناس ينظرون إلّي وأنا أسير في الطريق. 22
     يضايقني الشعور بأن الناس يقرأون أفكاري. 20
     .يزعجني النقد بكل صوره 22
     تشغلني األفكار إلى درجة ال أستطيع بسببها النوم. 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 (3ملحق)

 التنشئة األسريةأساليب الفقرات المتطرفة) السالبة( التي تم حذفها في مقياس 

رقم 
 الفقرة

 المنتمية إليه المحور الفقرة 

 االستقالل مقابل التقييد عودتني أسرتي أن ادافع عن حقوقي بنفسي 1
 االستقالل مقابل التقييد أختار أصدقائي بنفسي دون التدخل من أسرتي 2
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 (4ملحق)

 الفقرات المتطرفة) السالبة( التي تم حذفها في مقياس التوافق النفسي للطلبة. 

رقم 
 الفقرة

 إليه المحور المنتمية الفقرة 

 التوافق الصحي من الضروري أن القى عناية طبية مستمرة 82
يكون أميل إلى أن يكون لي عدد قليل من األصدقاء المقربين أكثر مما أن  22

 لدّي معرفة عرضية سطحية باألفراد.
 التوافق االجتماعي
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 (5ملحق)
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 (6ملحق) 
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Abstract 

Methods of family upbringing as perceived by General Education Diploma 
students, and their relationship to the Psychological Adjustment 

in South Batinah schools 

Preparation: Salim bin Humaid bin Said Aldairi 

The supervision of Prof. Dr. Mohamed Sheikh Hamoud 

This study aimed to identify the nature of the relationship between the family 
upbringing methods and psychological adjustment, from the standpoint of the 
students of the general education diploma in South Batinah during the school year 
(2015/2016). The study sample consisted of 316 public education students from 
Musanaa,  Barka, Wadi Al Maawel,  160 males and 156 females. Basic study 
sample was chosen in a random way. To achieve the purpose of the study, the 
researcher applied two measures: the first was family upbringing methods, and the 
second psychological adjustment scale for students. 

The study showed the following results: 

- Parental acceptance is the most common method of family upbringing as realized 
by general education diploma students in South Batinah schools. 

- Health and Family adjustment is the most common psychological adjustment 
method with the General Education Diploma studentsin South  Batinah schools. 

- There were statistically significant differences at the significance level (0.05) 
among the family upbringing methods of the General Education Diploma students in 
South Batinah schools attributable to variable ranking in the family. 
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- There were no statistically significant differences at the significance level (0.05) 
between the family upbringing methods of the General Education Diploma students 
in South Batinah schools attributable to the following variables: (gender - the 
educational level of the father - the educational level of the mother - the status of 
the parents - family income ). 

- There were statistically significant differences at the significance level (0.05) in 
the psychological level of adjustment with the General Education Diploma students 
in South Batinah schools attributable to the social type variable in the family 
adjustment topic. 

- There were no statistically significant differences at the significance level (0.05) in 
the psychological adjustment with the General Education Diploma students in South 
Batinah schools attributable to the social type variable in the following themes: 
(social harmony - health adjustment - emotional adjustment). 

- There were statistically significant differences at the significance level (0.01) 
between the family upbringing methods as realized by General Education Diploma 
students in South Batinah schools, and their psychological adjustment. 

- it is possible to predict the degree of contribute of the family upbringing methods 
to achieving psychological adjustment with the General Education Diploma students 
in South Batinah. 

The Researcher recommended that it is necessary to guide and educate parents 
about the best methods of family upbringing, and the establishment of family 
guidance centers to provide educational, social and psychological services for 
students. 

 


