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 األولالفصل 
 

 
 هميتهاأومشكلة الدراسة 

 
  المقدمة1.1

 
مـدني   ، ابن خلدون  يؤكدمن بني جنسه، فهو كما      ن يعيش في عزلة عن غيره        أ االنسانال يستطيع       

 من يساعده على الحصول على طعامه، وكسائه، وسكنه، والحياة بمجملها خبرة            إلىبطبعه، بحاجة   
ى من حياة الطفـل تظهـر معظـم         األول وخالل السنوات    مشتركة، تقوم على التعاون والمشاركة،    

 يمكن اعتبارها الوحدة    األسرة وعليه ف  ،ألسرةا والتربوية بين أعضاء     ةاالجتماعيشاركة  عمليات الم 
كما أنها نظام اجتماعي قديم قدم النوع        للنمو والخبرة والنجاح والفشل والصحة والمرض،        األساسية

صبح  وأ شكال مختلفة،  أ إلىتغييرات المطردة وعبر الزمن     نساني نفسه، وقد تعرضت من خالل ال      اإل
شكالها حتى تتالءم مع ظروف الحياة السـائدة فـي          ديل أ  لذلك قامت األسر بتع    لها وظائف متباينة،  

 وأصبحت تتكيف بطريقـة     ،بسرعة كبيرة نسبياً    معيشتها أنماط من   األسرةقد غيرت    و زمن معين، 
 .)2000العزة، . ( التي يتميز بها تاريخنا المعاصرةاالجتماعيزمات مدهشة لأل

 
قـوى  أنها تعد مـن     أعلى مر العصور، كما     ة المجتمعات   ساسية في بناء كاف   تعد األسرة اللبنة األ   و

ول وحـدة اجتماعيـة     أاء شخصية الفرد وسلوكه، واألسرة       التي تؤثر في بن    ةاالجتماعيالمؤسسات  
ـ  عملية التنشئة    أمع، وعاداته وتقاليده، ففيها تبد    يتعامل معها الفرد ويتعلم منها قيم المجت        ةاالجتماعي

)Socialization(     كائن اجتماعي، متفاعـل     إلى لها من كائن بيولوجي    للفرد والتي يتحول من خال 
ثير األسـرة فـي     أ المختلفة، وتكمن قوة ت    ةاالجتماعيخرين، وقادر على التكيف مع الظروف       مع اآل 
يهـا  ول وحدة اجتماعية يتفاعل معها من جهة، وكونه يعتمد علأ من كونها   ةاالجتماعي التنشئة   عملية

المـومني،  . (يث يستمر تأثيرها على الفرد طوال حياتـه       خرى، ح أفي حياته فترة طويلة من جهة       
2006(. 

 
ـ     أساسياً مصدراًفهي تشكل    صغيرة كانت أم كبيرة      األسرة لهذا فان  نينـة  ن والطمأ األم للشـعور ب

 المرتبطـة   األساسـية شباع الحاجـات     إ إلىضافة   باإل ،والعطف والمحبة واالستقرار النفسي للفرد    
، وما تؤديه مـن      في تكوين مالمح شخصية الفرد     ساسياً أ  تلعب دوراً   إذن األسرة ف ،بالجوانب النفسية 



 3

 باعتبارهـا المؤسسـة     ،ا التربوية هميتهأ يعزز   هميةعددة ووظائف على جانب كبير من األ      دوار مت أ
 .)2002صبري، . (فراد لألةاالجتماعي في عملية التنشئة همى واألاألول

 
، والتنشـئة   االجتماعيلعملية التربوية والتفاعل    خالل ا من  يكتسب الفرد شخصيته وثقافة مجتمعه      و

هات والمعلمين وغيرهم، حيـث     األم و اآلباء عالقة بالطفل من     من له  عملية تربوية لكل     ةاالجتماعي
تـزان مـع    لى نموذج خاص يمكنه من النمو واال      نها تتضمن عملية تشكيل الفرد وبناء شخصيته ع       ا

إن العملية التربوية هي العمل     . على استقراره واستمراره  ذاته، والتكيف مع المجتمع وثقافته والعمل       
.  فـي شـموليته    االجتماعيعلى تفهم الشخصية وتهيئة السبل لنموها المتكامل والمنسجم مع الواقع           

 .)2005بدران ومحفوظ، (
 
ـ  االجتماعيبنائهم على تكوينهم النفسي و     في معاملتهم أل   اآلباء التي يمارسها    ساليبتؤثر األ و ذا إ، ف
 أي تثير مشاعر الخوف وعـدم       ،Destructive)( هادمة   اآلباء المتبعة من قبل     ساليبانت هذه األ  ك

ذا كانت هـذه    ، أما إ  االجتماعي ترتب عليها اضطرابهم النفسي و     ،طفالن في نفوس األ   األمالشعور ب 
 أطفـال  تنشـئة    إلـى  أي متوجهة بالحب والتفاهم أدت       ،)(Constructive ة المتبعة بناء  ساليباأل

 .)2002النيال، (. يتمتعون بالصحة النفسية
 

و كائن بشـري يتمتـع       وجود عضوية أ   إلىي الخالي من العيوب والشذوذ يقود        السليم والسو  فالنمو
ن  إ دواره المختلفـة،  أ على القيام ب   بالقوة والحيوية والنشاط والديناميكية والفاعلية، بحيث يكون قادراً       

ـ       البيئة السوية هي القادرة على احتض      احي الحيـاة العقليـة والنفسـية       ان نمو سوي في جميـع من
 .) ب– 2002العزة، . (نسان من جميع النواحي بحيث تتكامل شخصية اإل والجسدية،ةاالجتماعيو
 

ه نحو العالم المحيط به، ونحو نفسـه        اتجاهوتترسخ وتتكون لدى الطفل في فترة الحضانة نظرته و        
 همال وحرمان إو  أشباع  إما تتضمنه هذه العالقة من دفء و       وبقدر. بفضل عالقته بأمه ورعايتها له    
 بحماية طفلهـا ينمـي لديـه      األمفقيام  . يضاًأخرين بنفس الصورة    تكون استجابات الفرد للعالم ولآل    

 الطعام  إلىن الطفل في موقف الرضاعة ال يشبع حاجته         إ ف يضاًأوفي فترة الحضانة    . ناألمالشعور ب 
 إلـى ضافة  ل في هذه الفترة وعدم حمايته باإل      همال الطف إ واالنسجام، و  ذة والدفء فقط بل يشعر باللّ   

ديه فيمـا    مزيد من االضطرابات النفسية ل     إلى المرتبطة بمشكالت الرضاعة قد يؤدي       األممخاوف  
خـذ عمليـات الضـبط والثـواب        أ في الطفولة المبكرة حيث ت     ةاالجتماعي عملية التنشئة    أوتبد. بعد

ل بوالديه من خـالل     وتمثل عالقة الطف  . طة الوالدية مجراها في حياة الطفل     والعقاب، والنظام والسل  
 ). ب-1984ابو النيل، . (لسلوك الالسويساس اأهذه العمليات 
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 ساليبه ومعاييره تتحدد نتيجة نوع عالقاته مع والديه، واأل        اتاتجاهن نمط شخصية الطفل و    إوهكذا ف 
 .)1995، إسماعيل. ( لهما، وسعادتهما النفسيةلتطورياالتي يتبعها الوالدان في تنشئته، والتاريخ 

 
 أو أساليب التنشئة الوالدية التي يتّبعها الوالدان في تربيتهما أو تنشئتهما ألبنائهمـا          أنماطلهذا تعددت   

 .وغيرها من األنماطما بين الديمقراطية والتسلطية واإلهمال والحماية الزائدة والنبذ 
 

بنـاء  أ مـن    قتراب هو ميلهم لال   ةاالجتماعيفراد في السياقات    وكية لأل ولعل أحد أهم الخصاص السل    
نسـان   هـو محاولـة اإل     ،بتعـاد أو اال  قترابن هذا اال  ، ويكون الغرض م    عنهم بتعادو اال أجنسهم  

ن هـذه   أ غير   ، والنفسية ةاالجتماعيشباع المناسب لحاجاته البيولوجية و    المستمرة للحصول على اإل   
ف ضروبا شتى من سـوء       مختلفة من العوائق داخلية وخارجية مما يخلّ       اعاًنوأالمحاوالت قد تواجه    
 .)1996النيال، (. التوافق واالضطراب

 
، ولم تقدم له الحماية الزائدة فإنه يستطيع         على نفسه  عتمادمكن الطفل من تحمل مسؤولياته واال      ت ذاإف
تخاذ ا على حل مشكالته و    ادراً وسيكون ق  ن يطور شخصية مستقلة وفريدة قادرة وفاعلة وديناميكية،       أ

 أو إذا أصـبح     ين يتوجـه،   فإنه سوف ال يعرف أ     فل خجوالً صبح الط  أما إذا أ   قرارات نفسه بنفسه،  
 التـي   ةاالجتماعي وهذا يتعلق بعملية التنشئة      و مكتئبا ساد شخصيته االضطراب والصراع     عدوانيا أ 

 ). ب– 2002العزة، (. األسرةيتلقاها من 
 

 سة  مشكلة الدرا2.1
 

هـم المحـددات    أ من   ، لوالدته األول التي يتعرض لها الطفل منذ اليوم        األسريةتعتبر عملية التنشئة    
 فـي   قوى الجماعات تأثيراً  أ و ،ى للثقافة األول هي الممثلة    األسرة ف ،ن وتصبغ سلوكه مستقبالً   التي تلوّ 

 وما تتركه   ،بنائهمابيتهما أل  في تر  اند التي يتبعها الوال   ساليب ويعتمد ذلك على ماهية األ     ،سلوك الفرد 
ن أكلينيكية ذات العالقـة      وتدل الدراسات اإل   ،ثار نفسيه على الشخصية مستقبال    آ من   ساليبتلك األ 
ال عرض من   إن الكثير من اضطرابات الطفل ما هو        أ و ، مضطربين أطفاال المضطربة تنتج    األسرة

 ويعتبـر   األسرية،عملية التنشئة    ونتيجة لألسلوب الخاطىء المتبع في       ،األسرةعراض اضطرابات   أ
نه يحرم الفرد مـن     أ حيث   ، الخاطئة الوالديةهم مفرزات التنشئة    أ من   االجتماعينزواء  الخجل واإل 

 مما يؤثر وبشكل سلبي على مستقبله المهنـي         ،كانماإل ويبعده عن المجتمع قدر      ،الكثير من الفرص  
 سـاليب  فـي الواقـع مـن األ       شد خطراً أ بينسحاويعتبر هذا السلوك اال   . والتعليمي وحياته بكاملها  

 .نتباه لذلك يصعب الكشف عنهالهجومية ألنه أقل إثارة لال
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 :بالسؤال الرئيس التالييحاول الباحث معالجتها من خالل هذه الدراسة تتمثل والمشكلة التي 
انوي فـي    الث األوللدى طلبة الصف     عالقتها بمستوى الخجل     اأنماط التنشئة الوالدية السائدة وم    ما  

 محافظة رام اهللا والبيرة؟
 

   أسئلة الدراسة3.1
 

 : من خالل إجابتها عن األسئلة التاليةلدراسة اإلجابة عن سؤالها الرئيستحاول هذه ا
 
  الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟األول التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة الصف أنماطما  .1
 الثانوي في محافظة رام اهللا والبيـرة        األوللدى طلبة الصف     الدية التنشئة الو  أنماطهل تختلف   . 2

، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم       النوع االجتماعي :  وهي باختالف متغيرات الدراسة  
 نوع المدرسة؟و، مكان السكن،  لألسرةالدخل الشهريمعدل األم، 

 ظة رام اهللا والبيرة؟  الثانوي في محافاألولطلبة الصف  الخجل لدى مستوىما  .3
 الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة باختالف        األوللدى طلبة الصف    مستوى الخجل   ختلف  يهل   .4

، التخصص، مستوى تعليم األب، مسـتوى تعلـيم األم،          النوع االجتماعي :  وهي متغيرات الدراسة 
 نوع المدرسة؟و، مكان السكن،  لألسرةالدخل الشهريمعدل 

 األول ومستوى الخجل لدى طلبـة الصـف   ية بين أنماط التنشئة الوالديةرتباطاقة هل يوجد عال  . 5
 الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟

 
 فرضيات الدراسة 4.1

 
 : وهي على النحو التالياختبارها فرضيات صفرية لغرض إلى) 5، 4 ،2(تم تحويل االسئلة رقم 

 
في متوسطات ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   ةإحصائيال توجد فروق ذات داللة      : ىاألولالفرضية  

متغيـر النـوع     إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          استجابات العينة حول أنماط   
 .االجتماعي

 
في متوسطات  ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية الثانية 

متغيـر   إلـى  التنشئة الوالدية في محافظـة رام اهللا والبيـرة تعـزى             أنماطاستجابات العينة حول    
 .التخصص
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في متوسطات  ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية الثالثة 
مسـتوى  متغير   إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          أنماطاستجابات العينة حول    

 .تعليم االب
 

 فـي   )≥α 0.05(  عنـد مسـتوى الداللـة      إحصـائية ال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية الرابعة 
  متغير إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          أنماطمتوسطات استجابات العينة حول     

 .مستوى تعليم االم
 

فـي   )≥α 0.05(لـة    عنـد مسـتوى الدال     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية الخامسة 
  متغير إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          أنماطمتوسطات استجابات العينة حول     

 . لألسرة الدخل الشهريمعدل
 

 فـي   )≥α 0.05(  عنـد مسـتوى الداللـة      إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية السادسة 
  متغير إلىة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          التنشئ أنماطمتوسطات استجابات العينة حول     

 .مكان السكن
 

 فـي   )≥α 0.05(  عنـد مسـتوى الداللـة      إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الفرضية السابعة 
الى متغير   التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          أنماطمتوسطات استجابات العينة حول     

 .نوع المدرسة
 

 فـي   )≥α 0.05(  عنـد مسـتوى الداللـة      إحصـائية ال توجد فروق ذات داللة      : الثامنةضية  الفر
 متغير النوع   إلى الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          مستوى متوسطات استجابات العينة حول   

 .االجتماعي
 

 فـي   )≥α 0.05(  عنـد مسـتوى الداللـة      إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : التاسعةالفرضية  
  متغيـر  إلـى  الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعـزى           مستوى وسطات استجابات العينة حول   مت

 .التخصص
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فـي   )≥α 0.05(  عنـد مسـتوى الداللـة      إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : العاشرةالفرضية  
  متغيـر  إلـى الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعـزى         مستوى  متوسطات استجابات العينة حول     

 .تعليم االبمستوى 
 

فـي   )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الحادية عشرة الفرضية  
  متغيـر  إلـى  الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعـزى           مستوى متوسطات استجابات العينة حول   

 .مستوى تعليم االم
 

 فـي  )≥α 0.05( ستوى الداللة عند مإحصائيةال توجد فروق ذات داللة  : الثانية عشـرة  الفرضية  
  متغيـر  إلـى  الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعـزى           مستوى متوسطات استجابات العينة حول   

 . لألسرةالدخل الشهري
 

فـي  ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللـة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة    : الثالثة عشرة الفرضية  
 مكان   متغير إلى محافظة رام اهللا والبيرة تعزى        الخجل في   مستوى متوسطات استجابات العينة حول   

 .السكن
 

 فـي   )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      : الرابعة عشرة الفرضية  
نوع  الى متغير     الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى        مستوى متوسطات استجابات العينة حول   

 .المدرسة
 

 )≥α 0.05( ية دالة احصائيا عند مستوى الداللـة      إرتباط توجد عالقة    ال: الفرضية الخامسة عشرة  
 . التنشئة الوالدية ومتوسطاتهم حول مستوى الخجلأنماطبين متوسطات استجابات العينة حول 

 
  الدراسةأهمية  5.1

 
 الخجل لدى طلبة الصف   ب وعالقتهاالوالدية   التنشئة   أنماط  ماهية ة تبحث في  ن الدراسة الحالي  حيث أ 
 : وهماهميةن من األي فإن لها جانب،هللا والبيرة الثانوي في محافظة رام ااألول
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 :نظرية الهميةاأل: أوالً 1.5.1
 
حد الموضوعات البحثية المهمة في مجال علم النفس وهو الخجـل الـذي             تتناول هذه الدراسة أ    .1

الوالديـة  لتنشـئة    ا بأنمـاط  عالقته مدى   وتحدد ،يعتبر مشكلة من مشكالت الطفولة والمراهقة     
 .السائدة

هميتها من ندرة الدراسات والبحوث التي تطرقت في موضوعها لمشـكلة           أتستمد هذه الدراسة     .2
 .ضافتها العلمية في هذا المجالل في البيئة الفلسطينية، فضال عن إالخج

ى على حد علم الباحث التـي ربطـت فـي           األولمن الدراسات   تعتبر هذه الدراسة مهمة كونها       .3
 . وظاهرة الخجل في مجتمعنا الفلسطينيالوالدية التنشئة أساليبها بين عوموض

ق لغرض الرجوع    تثري المكتبة العربية بمادة مجمعة بشكل علمي ودقي         كونها يضاًأتعتبر مهمة    .4
 .بحاث والدراسات ذات العالقة من أجل القيام بالمزيد من األإليها مستقبالً

نشئة الوالدية في تطور ونمو ظاهرة الخجل لـدى طلبـة            الت أنماطتبين مدى الدور الذي تلعبه       .5
 .  الثانوياألولالصف 

 
 : التطبيقيةهميةاأل: ثانيا 2.5.1

 
 عالقـة ا تقدم صورة وصفية واقعيـة لمـدى         نه في أ  األولترجع أهمية هذه الدراسة في المقام        .1

  .الدراسةالخجل لدى عينة بالوالدية  التنشئة أساليب
ي مجتمع وال سيما مجتمعنا      في أ   النفسية إنتشاراً  االضطرابات ألكثر   تعتبر مهمة كونها تتطرق    .2

الحلول والتوصيات التي تسـاعد     بعض   وبالتالي تحاول وضع     ، وهي ظاهرة الخجل   ،الفلسطيني
 .في التغلب على هذه الظاهرة

 
   محددات الدراسة6.1

 
 :ى النحو التاليوهي عل) ، أدائيزماني، مكاني، وبشري( أطر بأربعةتتحدد هذه الدراسة 

 فيها وهي الفصل الدراسي الثـاني       يتجرأه الدراسة بالفترة الزمنية التي      تتحدد هذ : الحدود الزمانية 
 ).2007 – 2006(من العام 

 . قراهما وهو في محافظة رام اهللا والبيرةجرائهاإتتحدد هذه الدراسة بمكان : الحدود المكانية
ممثلة عشوائية   عليه وهو عينة عنقودية      أجريتلمجتمع الذي   تتحدد هذه الدراسة با   : الحدود البشرية 

 . الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةاألولمن طالب وطالبات الصف 
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 مـن   عشوائية عنقودية  وهي عينة    ،تتحدد هذه الدراسة بنوع العينة المستخدمة فيها      : الحدود االدائية 
باألسـاليب اإلحصـائية    تتحـدد ايضـا     و ،رةطلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبي        

 .ستخدمت فيهاأ التي  االخرىجراءاتوبكل اإل ،المستخدمة في تحليل النتائج
 

 :المستخدمة وهي مقاييسهاكما وتتحدد هذه الدراسة من خالل 
 ) 1984(لسقار ا عدادمن إ.  الوالدية التنشئةاتاتجاهمقياس  .1
 .)) ت.ب(لدريني ا عدادمن إ. مقياس الخجل .2
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 لفصل الثانيا

 
 اسات السابقة والدراالطار النظري

 
 االطار النظري 1.2
 الدراسات السابقة 2.2
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 لثانيالفصل ا
 
 

 طار النظرياإل 1.2
 

 : مقدمة1.1.2
 

لد، فيقول جـل    ن الكريم بالوالد والو   آيكفي للداللة على مكانة األبناء أن رب العزة قد أقسم في القر           
 ).ال ُأقِسُم ِبهذا الَبلَِد، وَأنتَ ِحلٌّ ِبَهذَا الَبلَِد، َوَواِلٍد َوَما َولََد، لَقَْد خَلَقْنَا اِإلنَساَن فـي كََبـدٍ                  ( :من قائل 

 ).4 – 1ية آسورة البلد، . (صدق اهللا العظيم
 

رها اهللا سـبحانه فـي      داللة ال لبس فيها وال غموض، ومنزلة فطرية عفوية تلقائية غريزية قد فط            
رسـلها  أقلوب اآلباء، لحكمة بليغة فيها عمارة الكون الذي خلق، وعززها بقسمه في سورة البلد، و              

رسال دمـوع   إم موسى، ووراثة علم لزكريا، و     براهيم في ولده اسحاق، وقرة عين أل      إشرى لسيدنا   ُب
غنـيم،  . (، ولخالفتهم ثانيـاً   أوالًرحمة، فاألبناء مطلب دائم لتأكيد الرجولة       ) ص(سيد الخلق محمد    

2004(. 
 
الَماُل والَبنُوَن ِزينَةُ (: ن الكريمآبن قرة للعين، كما يقول رب العزة في القربن زينة للحياة، واالفاال

سورة . ( صدق اهللا العظيم).الَحياِة الدُّنَيا والَباِقياتُ الصَّاِلَحاتُ خَيٌر ِعنَد َرّبَك ثََواباً َوخَيٌر َأَمالً
 ).46ية آهف، الك
 
موالهم الكثير الكثير فـي سـبيل راحـة         أرواحهم و أنفسهم ومن   أاآلباء يبذلون من عواطفهم ومن      و

قصى الجهد،  أ األبناء، األم تحمل، واألم تضع، واألم ترعى وتعتني، واألم تربي، واألب يسعى باذالً            
 العـيش   بنـاء م لأل هوال يجني ويكسب ليقـد    ويواجه المخاطر، ويتحدى الصعاب ويعّرض نفسه لأل      

ننا نجدها عند اآلبـاء     إالكريم، على طبق لحمته العاطفة والحنان، والحب الذي يعلو كل حب، حتى             
غنـيم،  . (ياتـه فـي خلقـه     آمن الطير والدواب والحيوان، فاألبوة من حكمة اهللا وفطرته وقدرته و          

2004(. 
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 عاله تسري في الدم، وتعشـعش       ن دوافع األبوة هي دوافع فطرية غريزية جعلها الخالق جل في          وإ
في الصميم من القلب والفؤاد والنفس والروح، فيندفع اآلباء للعناية والرعاية والمحافظة على حيـاة               

ن يـرث  أ إلىمكنتهم في دورة الحياة، فيمضي السلف ويتبع الخلف أاألبناء ليشبوا ويكبروا ويأخذوا    
 .)2004غنيم، . (رض وما عليهااهللا األ

 
 :ةاالجتماعيالتنشئة ف تعري 2.1.2

 
وهي عملية قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية ذاتها، مارستها األسرة والقبيلة والشعوب منـذ نشـأتها               
األولى لتنشىء أطفالها على ما نشأت هي عليه، ولتحافظ بذلك على اسـتمرار عاداتهـا وتقاليـدها                 

 .  المختلفةةاالجتماعيوخصائصها 
واخـر  أ إلـى  بهـا    هتمـام ذ يرجع اإل  إة حديثة،   لّيَمة عَ لمّي دراستها العِ   في ةاالجتماعيولكن التنشئة   
 .)1994الزعبي، . (ربعينات من هذا القرنوائل األأالثالثينات و

 
نها تفاعل اجتماعي في شكل قواعد للتربية والتعليم، يتلقاها الفرد فـي            أب) 2004: شفيق(فقد عرفها   

األسرة، (من خالل عالقته بالجماعات األولية      ) شيخوخةالطفولة حتى ال  (مراحل عمره المختلفة منذ     
وتعاِونه تلك القواعد والخبرات اليومية التي يتلقاها في تحقيق         ). وغيرهاالمدرسة، الجيرة، الزمالء    

ـ  مع البناء الثقافي المحيط به، من خالل اكتساب المعايير           االجتماعيالتوافق    وتشـرب   ةاالجتماعي
 .  حوله والقيم السائدةاتتجاهاال
 

نها عملية اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه، ولغتـه        أفقد عّرفاها ب  ) 37 :2002 سالمة،و ،أبو مغلي (أما  
 ينوالمعاني والرموز والقيم التي تحكم سلوكه، وتوقعات وسلوك الغير، والتنبؤ باسـتجابات اآلخـر    

 . ة التفاعل معهمايجابيو
 

م وتعليم وتربية تقوم على التفاعل اإلجتمـاعي،        نها عملية تعل  أب) 2004(وعرفها العزيز وعطيوي    
دوار  ومعايير وإتجاهات مناسـبة أل     سلوكاً) ، شيخاً ، راشداً ، مراهقاً طفالً(كساب الفرد   إوتهدف إلى   

اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق اإلجتماعي معها، وتكسبه الطابع اإلجتمـاعي،             
 .تماعيةندماج في الحياة اإلجوتيسر له اإل

 
و أ،   اجتماعيـاً   أنها العملية التي ينمو من خاللها الفرد ليكون كائناً         إلى) 1992العكايلة،  (وقد أشار   

، مثل الضـغوط وااللتزامـات      ةاالجتماعيالعملية التي يكتسب من خاللها الفرد الحساسية للمنبهات         
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 وثقافته، وهي عملية تكوين     طارها، ويسلك مثل اآلخرين في جماعته     إ، ويتعلم السير في     ةاالجتماعي
 . ةاالجتماعيالكينونة 

 
 بأنها عملية تعلـيم تعتمـد علـى التلقـين           )68 :2000المعايطة،  (وعرفها بارسونز كما ورد في      

خالقية عند الطفل والراشد، وهي عملية تهدف        العقلية والعاطفية واأل   نماطوالمحاكاة والتوحد مع األ   
 .لشخصية، وهي عملية مستمرة ال نهاية لهادماج عناصر الثقافة في نسق اإ إلى
 

بنـائهم يكتسـبون    أ جعـل    إلىنها العملية التي يهدف اآلباء من ورائها        أب) 1994الزعبي،  ( ويرى  
ليهـا،  إ يرضى عنها المجتمع، وتتقبلها الثقافة التي ينتمون         اتاتجاهأساليب سلوكية ودوافع وقيما و    

ية سـتقالل  علـى الـنفس واال     عتماد اال إلىتكالية المطلقة   نتقال من اال  نها تساعد الفرد على اال    أكما  
 .ةيجابياال
 

نها العملية التي يتم من خاللها وضع الفرد في قالب ثقافي معـين،             أ ب )20،  2003خليفة،  (ويعرفها  
غة، والمعـارف، والخبـرات، والعـادات،       كاللّ(ويكتسب من خاللها الخصائص األساسية لمجتمعه       

ن يتعامل مع المجتمـع     أوالتي تمكنه من    ) وغيرها...  ةاالجتماعيالمهارات  ، والقيم، و  اتتجاهواال
 .الذي يعيش فيه، ويسلك بطريقة توافقية بداخله

 
 عملية تعليم وتعلُّم يكتسب من خاللهـا الطفـل القـيم            بأنهافقد عرفها   )  ب – 1984 النيل،   أبو(ما  أ

دوار في المجتمع، وتؤثر في عمليـة       أ من   ن يقوم به  أ السائدة، وما يجب عليه      ةاالجتماعيوالمعايير  
 ةاالجتماعي الكثير من المؤثرات والعوامل الثقافية والتي تتمثل فيها العادات والقيم            ةاالجتماعيالتنشئة  

وتعتبر األسـرة   ... فراد  والنواحي الفنية التكنولوجية، وما يرتبط بها من سلوك اجتماعي يتعلمه األ          
األولى في تطبيـع سـلوك الطفـل        " ةاالجتماعيالمدرسة  "نها   أل ةعياالجتماهم عوامل التنشئة    أمن  

 .وصبغه بصبغة اجتماعية
 

بأنهـا عمليـة    ) 2001 الرب، جودت، ومصطفى،     أبوالشناوي، عبيد، الرفاعي،    (وعرفها كال من    
 وتوقعات وسـلوك    ،اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه ولغته والمعاني والرموز والقيم التي تحكم سلوكه          

 .ة التفاعل معهمايجابي و،ينوالتنبؤ باستجابات اآلخرالغير 
 

نها مجموعة القواعد والقوانين التي تنتقل من الجيـل االول الـى            بأ) 2005(كما عرفها عبدالهادي    
 . وتقوم على التقليد والمحاكاة،)من االباء الى االفراد(الجيل الثاني 
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وتشمل هذه   ومحيطه االسري، اعل بين الطفل     عملية تربوية تقوم على التف     أنهاعلى  ويعرفها الباحث   
العملية تعليم الطفل المبادىء االساسية في الحياة، وقيم وتقاليد ومعتقدات المجتمع، وذلك كضرورة              

 من السلوك بطريقـة متوافقـة مـع         فل للدخول في الحياة االجتماعية، اضافة الى تمكينه       تهيئة الط ل
 .لذي يعيش فيهااالجتماعي ف مع الوسط الجماعة، والتكّي

 
 Parental upbringing :التنشئة الوالدية اتاتجاهو أ أنماطتعريف  3.1.2

 
 بصورة منتظمة نحـو     األبو  أ األم وتحدد سلوك    ،تنظيمات نفسية يكتسبها الفرد خالل خبراته     هي  

ـ  اتتجاه اال األسرية التنشئة   أساليب ويطلق البعض على     ي مختلف المواقف اليومية،   الولد ف  ة  الوالدي
 وجميع هذه المصطلحات مترادفـات يسـتخدمها العلمـاء          ، المعاملة الوالدية  أساليبو  أ ،في التنشئة 

مجموعة : "نهاأ ب )2006( كما ورد في المومني       السقار ها ويعرف ،والباحثون لتدل على المفهوم نفسه    
  .نائهماارسانها في تعاملهما مع أب والنفسية التي يكونها الوالدان ويمةاالجتماعي ساليباأل
 
ـ ن االأ الوالدية على محور مشـترك، يؤكـد علـى    اتتجاهتكاد تتفق معظم تعريفات اال   و  اتتجاه

ورد الكثيـر  أبنائهم، وذلك في مختلف مواقف الحياة وقد  معاملة اآلباء ألأسلوبالوالدية تكمن خلف    
 :من الباحثين عدة تعريفات لها ومنها

 
، ويقصد بها كـل  ةاالجتماعيحدى دعائم التنشئة إنها بأ"حيث عرفها   ) 93 :1994بي،  عالز (تعريف

م أسلوك يصدر عن الوالدين، ويؤثر على الطفل وعلى شخصيته، سواء قصد بهذا السلوك التوجيه               
 نوع المعاملة التي يتلقاها الطفل من والديه فـي المنـزل، وطبيعـة              إلى يضاًأالتربية، وهي تشير    

 ."عالقته بهما
 

نها هي ما يراه اآلباء ويتمسـكون بـه مـن           أب) 2004قاسم،  (ما ورد في     وفام ك  إسماعيل وعرفها
 .أساليب في معاملة األطفال في مواقف الحياة المختلفة

 
ستعدادات نفسية يكونهـا    انها عبارة عن    أب) 2004قاسم،  (خرون كما ورد في     آ و إسماعيلوعرفها  

ستعدادات تجعـل   بنائهما، وهذه اال  أ اآلباء واألمهات نتيجة سماتهم الشخصية وخبراتهم السابقة تجاه       
الوالدين يدركان الموقف الذي يوجد فيه طفلهما فينفعالن به بصورة معينة، وهذا يجعلهما يتصرفان              

 في عملية التنشئة الوالدية للطفـل،       تجاهخر، ومن ثم يؤثر هذا اال     آي والد   أفيه بطريقة تختلف عن     
 .ك في تقريرهم اللفظي عن ذلاتتجاهوتظهر هذه اال
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كالنوم،  (،نها مجموعة طرق معاملة األبناء في مواقف حياتهم المختلفة        أ إلى) 2003خليفة،  (وأشار  
 .) وغيرهاستقاللستطالع، واالوالتغذية، والنظافة، واللعب، والكالم، وحب اال

 
 بنـائهم أة التي يمارسها الوالدان مع      يجابينها تلك الطرق السلبية واال    أب) 2002خوج،  (وقد عرفتها   

في مواقف حياتهم المخلتفة، ومحاولة غرسها في نفوسهم مع تمسكهما بعادات المجتمـع وتقاليـده،               
 . األبناءستجابةاو أوالتي تقاس عن طريق تعبير الوالدين، 

 
 اتاتجاه فهي   ةاالجتماعي اتتجاهنها نوع من اال   أ إلى) 2000النيال،  (وأشار صبحي كما ورد في      

 التعامل مع األبناء، ويمكن التعرف عليها وتحديـدها فـي           أسلوبالوالدين حيال موضوع معين، و    
 . معاملة األبناءأسلوبضوء استجابات الوالدين ازاء مواقف معينة مرتبطة ب

 
 الطريقة التي يتعلم من خاللها إلىنها تشير أب) Wells & Rankin, 1988(وعرفها ولس ورانكن 

و ببساطة أكثر هي    أ تذويتها،   ، ولقيم والديهم التي تم    ت الموقف  لمتطلبا األطفال تكييف سلوكاتهم تبعاً   
 أسـاليب ، وتتم هذه العملية ب   ةاالجتماعيتباع القواعد والمعايير    إالطريقة التي يتعلم الطفل من خاللها       

 . و الرابطة العاطفية بين الطفل ووالديهأ غير مباشرة كالعالقة أساليب الضبط، وأساليبمباشرة مثل 
 
نها تتمثل في العمليات النفسية والتربوية التـي تـتم بـين            إ فقد عرفها بالقول     )1993(ما خطاب   أ

الوالدين واألبناء خالل مراحل العمر المختلفة، وال سيما خالل المراحـل المبكـرة، فالتوجيهـات               
ـ شراكه فـي المواقـف      إو  أبن بقصد توجيهه    المباشرة وغير المباشرة من الوالدين لال      ، ةاالجتماعي

و أتساق سلوك الوالدين في ذلك سواء فيما بينهمـا          ا والعقاب التي يقومان بها ومدى       وطرق الثواب 
 .بنمع اال

 
نها تعني تهيئة المناخ المالئم للطفل داخل األسـرة ليشـب صـحيح             أ إلى) 1990(وأشار رمضان   

ـ  تاحة الفرص له حتى يتفاعل مع مجتمعه ووسطه تفاعالً        إالجسم والعقل والنفس، و    ،  سـليماً  اًايجابي
 .وتلبية حاجاته األساسية المتمثلة بالغذاء والكساء والسكن والتعليم والحب والحرية والسعادة

 
 السلوكية التي تمثل العمليات النفسية التي تنشأ        ساليب مجموعة من األ   بأنها )2002(وعرفتها النيال   

يات والمسـؤوليات   ن يقوما بمجموعة من العمل    أن على هذين الوالدين     أ حيث   ،بين الوالدين والطفل  
 . ن يتحقق له النمو النفسي السليمأجل أالتربوية والنفسية تجاه هذا الطفل من 
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 : السوية"التنشئة األسرية" أو  المعاملة الوالديةأساليب 4.1.2
 
 األسرة، فهي المسؤول األول عن هؤالء       إلى ن تربية األطفال وتنشئتهم النشأة السليمة ترجع أساساً       إ

 . ونفسياً عضوياًسليمةختيار األزواج والزوجات من سالالت اي تبدأ أوالً من األبرياء، فه
طيع القول بأن السنوات األولى التي ينشأ فيها تكوين الطفل الجسـماني والنفسـي والعـاطفي                تونس

 في مجـرى ومسـيرة حياتـه         بالغاً ثيراًأظاللها وتؤثر ت  لقي بِ والخلقي والديني، وتكوين العادات، تُ    
، حيث يتوقف ذلك على نوع التربية واألساليب المتبعة من قبل الوالدين في تربيته وتنشـئته    مستقبالً

 .)1988رفعت، (. التنشئة السليمة
 

 ونماذج سلوكه وسمات شخصيته نتيجـة       أنماطن الفرد النامي يكتسب     أ إلى) 1995(زهران  ويشير  
، وخالل سـنوات    ةاالجتماعيتنشئة   مع غيره من الناس، وذلك من خالل عملية ال         االجتماعيالتفاعل  

، وبعد ذلك يأتي    االجتماعيثير  أبرز عوامل الت  أهي  ) خوةالوالدان، واأل (حياته األولى تكون األسرة     
 ودور  عـالم  تأثير وسـائل اإل    إلىضافة  إدور الصحبة والرفاق في المدرسة وفي المجتمع الكبير،         

 .طاره الفردإالعبادة والنمط الثقافي الذي ينمو في 
 

 فـي   ايجابي لألبناء والتي تساهم بشكل      ةاالجتماعيفهناك مجموعة من األساليب السوية في التنشئة        
 :بناء شخصيات راشدة وناضجة تتمتع بصحة نفسية وفيما يلي ذكر لبعض هذه األساليب

 
 (Authoritative Style) :  السلطوياألسلوب 1.4.1.2 
 

كـنهم   دعـت الحاجـة، ل     ستخدام الحـزم إذا   اآلباء ب  التنشئة يعكس عدم تردد ا     وهو نمط من أنماط   
انوا يؤمنون بضوابط حازمة لسلوك أبنـائهم إال        ن ك  فهم وإ  بنائهم الفردية، ية أ استقالليحافظون على   

 وبوجه عـام يتمتـع األبنـاء        ،ومرنون وميالون لمراعاة حاجات األبناء    نهم منطقيون وعقالنيون    أ
 ان بتوجيـه  األبـو ذ يقـوم     إ ويتمتعون باستكشـاف بيئـتهم،     على النفس، وبالثقة بالذات،      عتمادباال

)Prescriptive( ة مـنهم، أو طلـب      ايجابيساس من توقعات    نائهم من خالل التعامل معهم على أ       أب
 بمهـام   ، أو تكليـف األبنـاء     المساعدة منهم في شؤون المنزل وتوقع قيامهم بدورهم في هذا الشأن          

من خـالل   ) Power( القوة   ستخداماو. نضباطالنظام واال ههم نحو المحافظة على     يؤدونها، أو توجي  
 أو اإلصرار علـى أن يـتم كـل          بنائهم،دخل في كل صغيرة وكبيرة في حياة أ       صرارهم على الت  إ

 علـى   ، أو محاسبة األبناء   ذن والسماح من الوالدين   تصرف من تصرفات األبناء من خالل طلب اإل       
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 مثل العدالـة فـي   )Principled Discipline( ىء النظم القائمة على المبادستخداماأو . كل شيء
 .)2004العمر، . ( عمل شيء ماب من األبناء أو تقديم التفسير والشرح حينما يطل،توقيع العقاب

 
 : الديمقراطياألسلوب 2.4.1.2

 
 يضـاً أمورهم الخاصة، و  أ الحوار والتشاور المستمر مع األبناء فيما يتعلق ب        أسلوبتباع  اويقصد به   
راء األبناء وتقديرها، وعدم الوقوف منهـا موقـف         آمور األسرة، واحترام    أم فيما يتعلق ب   مشاركته

ي اآلخر، وهذا األسلوب يسـاهم      أي والر أقناعي واحترام الر  تباع األسلوب اإل  االتسلط والرفض، بل    
تزان، والبعد عن العصبية والتعصب للـرأي،        حد كبير في بناء شخصية تتسم بقدر عال من اال          إلى
ثره على الصحة النفسية لألبناء بالصـور       اية في الفكر، مما ينعكس      ستقاللثقة العالية بالنفس واال   وال

 .)2001عبادة، . (السوية
 

عطاء  من عوامل التوافق الطيب فاآلباء الديمقراطيون يعملون جهدهم إل         ويعتبر هذا األسلوب عامالً   
ن يحسم قراراته بعـد معرفـة كافيـة         أن  بن كل المعلومات التي يريدها والتي يحتاجها حتى يمك        اال
ساس احترام شخصـية    أ اآلباء الديمقراطي على     أسلوبكما يقوم   ... حتماالت والنتائج المختلفة    لال
نها شخصية فريدة لهـا قـدراتها       أليها على   إبنة في المنزل والعمل على تنميتها والنظر        و اال أبن  اال

 ).2002الديب،  (.مةهدافها العاأ الجماعة وحةوميولها في حدود مصل

 
تأثير السلوك األمومي علـى النمـو       ) 2004واطسون، ليندجرين،   (وقد درست بايلي كما ورد في       

ية بين أنماط السلوك األمومي مـع       رتباطا حيث تبين وجود عالقة      ، والشخصي لألطفال  االجتماعي
نة السادسة والسابعة    وكمية الصداقة التي يصنعها خالل الس      ،الصبيان خالل السنوات الثالث األولى    

 بينمـا يبـدو أن      ، أن سلوك األمهات العاطفي والديمقراطي يسهل الصداقة       إلى ما يشير    ،من العمر 
 . لهاوة والعقوبة والسلوك الرافض معطلالعدا

 
ن سياسـة   أب، و  من عوامل التكيف الطيّ    ن المنزل الديمقراطي يعتبر عامالً    أب) 1979(ويرى غالب   

 في التعامـل    السياسةن هذا النوع من     أ إلىضافة  إلى الحرية والديمقراطية،    مثل هذا المنزل تقوم ع    
 . ية وتحمل المسؤوليةستقاللمع األبناء يساعد على اال
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 :ي السو األسلوب3.4.1.2
 

 والتي تحقق الصحة النفسـية      ةاالجتماعي التربوية في التنشئة     اتتجاهنسب األساليب واال  أوهو من   
ن تعليم وتدريب الطفـل فـي مرحلـة    أ ب السواء يعني ايمان الوالدين تماماً     هاتجان  لألطفال وذلك أل  

 خلق  إلى على المحاولة والخطأ والتعزيز والمدح مما يؤدي         ساساًأن يقوم   أ ينبغي   االجتماعيالتطبيع  
 وتدرك ما لها من حقوق وما عليها من واجبات دون           ستقاللتعرف معنى اال   شخصية تلقائية مقدامة  

نجـاز  ة واإل ء مثل هذه الشخصية تميل نحو المبـاد       مو تؤذي مشاعره  أى حقوق الغير    ن تجور عل  أ
 .والسلوك البناء

 

و غيـر   أ يقتضي البعد عن األساليب التربوية الخاطئـة         ةاالجتماعي السوي في التنشئة     تجاهوهذا اال 
الته بواقعيـة   تقييم مشك و بذاته   ستقالل يساعد على تنمية قدرة الطفل على اال       أسلوبنه  أما  كالسوية  

مما يترتب على هذا األسلوب شخصية سوية ومتزنة ومتمتعة بخصائص الصحة النفسية وقادرة             ... 
 ).2002الديب، . (االجتماعيعلى تحقيق توافقها الشخصي و

 
وهو األسلوب األمثل الذي يعتني بمعرفة خصـائص         أن هذا األسلوب     إلى) 1990(ويشير رمضان   

، نفعاليمختلفة فتتم معاملتهم بما يناسب نضجهم الجسمي والعقلي واال        األطفال في مراحل عمرهم ال    
زمة القائمة على العدل والمساواة الذي يغـرس        بحيث يجد كل فرد في األسرة العناية والرعاية الآل        

ه علـى تحمـل   إعتمـاد  ينمي ثقة الطفل في نفسـه ب مماستبداد في الطفل القيم المناهضة للظلم واال    
نتمـاء والشـعور    التقبل واال و الحب والدفء    إلى وبحيث تشبع حاجته     ،اسب وسنه المسؤولية بما يتن  

 اللعب والترفيـه بقـدر   إلىحاجته لن ي اآلخرمن خالل إدراكبالنجاح وبحيث يجد التفهم ممن حوله       
 .نجاز العمل واإلإلىحاجته 

 
 Emotional Support: ةنفعاليالمساندة االاسوب  4.4.1.2

 
،  وفعـاالً   تتسم بالحب نحو أطفالهم يكون مـؤثراً       اتاتجاهليه اآلباء من    إ أجلين ما   أمما ال شك فيه     

ـ  التي تتخذ شـكل اال     ةاالجتماعينه عن طريقها يمكن التنبؤ بحصيلة التنشئة        أل  والسـلوك،   اتتجاه
 تنميـة   إلـى بائهم وفي ظل عالقات عاطفية طيبة، يميلـون         آفاألطفال الذين ينشؤون تحت رعاية      

 أسـلوب  فهو في حد ذاتـه       ةنفعاليما التهديد بالحرمان من المساندة اال     أ،   اجتماعياً الصفات المقبولة 
 يؤثر على مسـار     عدواني قد يسلكه بعض اآلباء في معاملة أطفالهم، وهذا األسلوب يمثل ميكانزماً           

 .)2002النيال، . ( السليمةةاالجتماعيتنشئتهم 
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 : الحب والتقبل أسلوب5.4.1.2
 

، وخلق الجو الدافىء والمناسـب لتنشـئة        يجابيبناء بجو من المحبة والتقبل اال     حاطة األ إويقصد به   
األبناء والشعور بمشاكلهم، ومشاركتهم إهتماماتهم وتنمية ميولهم ورغبـاتهم فـي ظـل التوجيـه               

و الحمايـة الزائـدة،     أ التدليل الزائد    إلىرشاد الواعي من الوالدين، ولكن ال تصل هذه الرعاية          واإل
و مسـتقبلهم   أتخـاذ قـرارات األسـرة       اية ومشاركتهم فـي     ستقاللولة تشجيعهم على اال   ولكن محا 

عبـادة،  . (نحى السواء النفسي   مَ ونحو المهني، مما يساهم في خلق شخصية آمنة نفسيا تَ         أالتحصيلي  
2001(. 

 
بـن  ل من خالله اال    حكيم ومتزن حيث يعامَ    بأنه أسلوب  هذا األسلوب    إلى) 2000جابر،  (وقد أشار   

 األسرة بما يتناسب مـع قدرتـه        شراكه في كل ما يخص    إ ويجب   ، في األسرة  نه عضو مهم  أعلى  
 ،نه يكسب أبنـاءهم الثقـة بـالنفس       أ ويرى اآلباء الذين يستخدمون هذا األسلوب من التربية          ،هوسن

 .االجتماعي والتوافق النفسي و،والقدرة على تحمل المسؤولية

 
 Parental Control: الضبط الوالدي 6.4.1.2

 
فراط في التسيب حتى ال     و اإل أفراط في وضع القيود،     عتدال وليس اإل  بالضبط الوالدي هنا اال   يقصد  

جبار اآلبـاء   إ، ونقصد بفرض القيود درجة      االجتماعي قصور في نمو الطفل      إلىو ذاك   أيؤدي هذا   
 .قناعو اإلأو حثهم لألبناء على القيام بعمل معين، مثالً سواء عن طريق العقاب أ
 

 ن يكون اآلباء غير متطرفين،    أفضل  نه من األ  أب) 2002(كما ورد في النيال     وقد اقترحت بومريند    
 جانب فرض بعض القيود والضوابط، ولكن فـي حـدود        إلىبنائهم بقدر من الحرية     ن يسمحوا أل  أو

نهم يتسمون بقدرتهم علـى المرونـة فـي         ن مثل هؤالء اآلباء يعتمد عليهم أل      أمعقولة، واعتبرت   
 .الضبط

 
ـ في التنشئة   والسليمة   السوية   نماط او األ   مجموعة من األساليب   ان هناك  ويرى الباحث   ةاالجتماعي

ستخدامها في تعاملهما وتنشئتهما     يجب عليهم ا    والتي المتبعة من قبل الوالدين داخل األسرة     واألسرية  
 ،لـب عليهـا   حياة والتغ  ليشبوا أفراداً ناضجين وأصحاء قادرين على مواجهة صعوبات ال         ،ألبنائهما

 .ارون أمام أي موقف خارجي يهددهمسرعان ما ينهوليسوا أفراداً منطوين خجولين 
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 :الالسوية" التنشئة األسرية " أو المعاملة الوالديةأساليب 5.1.2
 

تعتبر سنوات الطفولة األولى مهمة في تنشئة الطفل، وفي حياتة المقبلة، وكـذلك خبـرات الفـرد                 
ه وثقافته التي نشأ فيها مهمة في حكمنا على سلوكه ونمو شخصيته، وعلى صـحته               الماضية، وبيئت 

ضرابات في الحيـاة    إن مشاكل البالغين النفسية من قلق و      أ إلىالنفسية، ويشير التراث السيكولوجي     
 وغيرها من مشـكالت العنـف والسـلوك         ةاالجتماعيات الشخصية والمشاكل    اضطرابالزوجية و 

 .)1995، إسماعيل. (داث، تبذر بذورها في السنوات األولى من العمرحالعدواني وجناح األ
 

هدافها ومعاييرها بين المجتمعات وداخل الجماعات الثانوية فـي نفـس           أوتختلف أساليب التنشئة و   
 إلـى  أسـرة خر، كما تختلف هذه األساليب مـن         آل إلىالمجتمع، وداخل المجتمع الواحد من وقت       

خر، وهذا ما يفسر الفروق فـي       حداهما من وقت آل   أبل تختلف أساليب     األم،   إلىخرى، ومن األب    أ
ـ خر، بل وسلوك الفئات الثقافية      فراد والجماعات من مجتمع آل    سلوك األ  المجتمـع  فـي    ةاالجتماعي
 .)1995، إسماعيل. (الواحد

 
 ةجتماعياالدوار   في األسرة خاطئة، وينقصها تعلم المعايير واأل       ةاالجتماعيوقد تكون عملية التنشئة     

 والدية سالبة، مثل التسلط والقسوة والرعاية       اتاتجاهو تقوم على    أ،  ةاالجتماعيالسليمة والمسؤولية   
 والرفض والتفرقة في المعاملة بـين الـذكور واإلنـاث، وبـين الكبـار               همالالزائدة والتدليل واإل  
 ).1981يم، وحسين، القاضي، فط. (شقاء، والتذبذب في المعاملةشقاء وغير األوالصغار، وبين األ

 
ل عنـد   عظيم الدور الذي تقوم به األسرة في تشكيل السلوك المشكّ         ويرى الباحث بناًء على ما سبق       

األطفال، عن قصد منها أو عن غير قصد، وقد يكون ذلك بسبب جهل بعض األسر بطرق التنشـئة                  
لثقـافي ونمـط التفكيـر       ومستواها ا  ةاالقتصاديوضاع األسرة المادية و   أن  أالسليمة، جدير بالذكر ب   
صغر من الطفل لكل واحدة من هذه األمـور         و األ أكبر   األ األوالدو  أو األم   أوكذلك شخصية األب    

 وفيما يلي ذكر لبعض الممارسات السلبية والخاطئـة         ،و ينقص في مكونات الطفل النفسية     أأثر يزيد   
 .ضي لدى األفراد في تشكيل السلوك الَمَر كبيراًاًالتي تلعب دور

 
 )Perental Domination: (تسلط الوالدين 1.5.1.2

 
ستخدام الوالـدين لسـلطتهما، ووضـع القواعـد         افرض النظام الصارم على الطفل، و     ه  ويقصد ب 

 .)1995، إسماعيل. (تباعها وعدم الحياد عنهااوالمعايير السلوكية التي على الطفل 
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و تحقيقه  أ قيامه بسلوك معين     مماأ ائالًالمنع والرفض الدائم لرغبات الطفل والوقوف ح      أيضاً  ويعنى  
 ويعني كذلك الصرامة والقسوة في معاملة األطفال وتعليمهم مهام ومسؤوليات فـوق             ،لرغبة معينة 

 .)2002الديب، . (وامها األمر والنهي وعدم الثقة واللوم والعقاب والحرمانطاقتهم بطريقة قَ
 

حـدهما، والـذي    أو  أظيم النفسي لدى الوالدين     ن هذا النمط هو التن    أب) 1992 عياش،   أبو(وأشارت  
و كليهما نحو األبناء، وغالباً ما يتصف الوالدان مـن هـذا            أو األم   أ األب   ستجابةايسهم في تحديد    

ستخدام أساليب التعنيف والزجر والعقاب     ام التقبل والرفض تجاه األبناء، و     النمط بالقسوة والشدة وعد   
 . األبناءالبدني والنفسي وعدم المساواة بين

 
ؤمنـون  هم ال يالنمط من التنشئة معايير جامدة، ف   الذين يستخدمون هذا     وينطوي على ممارسة اآلباء   

 دونما مراعـاة لفـرديتهم،      ويحرصون على فرض الطاعة على األبناء     ،  باألخذ والعطاء مع األبناء   
  عام يتصف األبناء    وبوجه يتهم،استقالل فهم ال يشجعون     األبناء،هم على التحكم ب   هتماماوينصب جل   

العمـر،  . ( وعدم المبادرة والشـعور بالضـيق   ،االجتماعينسحاب  في هذه الحالة بعدم السعادة واال     
2004(. 

 
أو الوالدة لرأيه على الطفل، ويتضمن ذلـك تحجـيم رغبـات الطفـل              كل ذلك يعني فرض الوالد        

 متنوعة تختلف   أساليبي سبيل ذلك    وقد يستخدم الوالدان ف   . التلقائية، أو منعه من القيام بسلوك معين      
 أو  ، أو الضـرب   ،لحـاح إل أو ا  ، أو الخصـام   ،لوان التهديد المختلفة   كأن يستخدما أ   خشونة ونعومة، 

ء أكان ذلك بالعنف أو باللين أو        أو غير ذلك، ولكن النتيجة النهائية هي فرض الرأي سوا          ،الحرمان
ـ  أو عبر عن رغبة محرمة، ويشترك         غير مرغوب فيه،   تى سلوكاً  كلما آ  لم النفسي إثارة األ  ا اتجاه
 في عملية التنشـئة      أساسياً لم النفسي في أنهما يعتمدان على العقاب بوصفه محوراً        ثارة األ إالقسوة و 
ختالف  وباال االجتماعي و االقتصاديختالف المستوى   اين يختلفان ب  األسلوبن هذين   أ ب ، علماً األسرية

 .)2004العمر، . (ينبوالشخصي لأل
 

 يفـرغ    على كل من حوله ناقماً     ن هذا األسلوب يجعل الطفل حاقداً     أ إلى)) ت ب،(الحسن،  (ر  وأشا
و تجعلـه   أ ،خافـة إقل المواقـف     يرضخ أل  جباناًإنساناً  و تجعل منه    أ ،شحنات كان قد كبتها سابقاً    

 .نعزالياًوا من المجتمع منسحباً
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 :همالنتباه واإلعدم اإل 2.5.1.2
 
 عدم شـعوره    إلىه لفترة طويلة، يؤدي     إهمال ك اتجاهي  أ عالقتهما بالطفل في     ف الوالدين في  ن تطرّ إ

و أو حرمـان    أو نقد   أنكار  إ من قبل الوالدين في شكل       همالر عن اال  عبَّ سوء تكيفه، ويُ   إلىباألمن، و 
و تمـرده علـى تلـك       أسوية في خضوعه    ستجابات الطفل الال  ا، وتتمثل   ينخ على اآلخر  أبتفضيل  

  فـي   الطفـل  إهمـال فـراط الوالـدين فـي       إ على نفسه، وتظهر نتيجة      ئهنطواإو في   أوضاع،  األ
مسؤولية وعدم النضج  دمان والتشرد واحتراف الدعارة والال    ات السيكوباتية المتمثلة في اإل    ضطراباال

سـري  أات السيكوباتية تنشأ من جو      ضطرابغلبية فئات اال  أ الجنسي ف  نحراف، وكذلك اإل  االجتماعي
، ويكون السلوك السيكوباتي محاولة من جانب الفرد        همال حيث يشعر فيه الطفل باال     ،اًانفعالي" بارد"

خرى محاولة لعقاب نفسي نتيجة شعوره بالـذنب        أو من جهة    أو عقابهم،   أفي فضح والديه المهملين     
فعال التي يقوم بهـا السـيكوباتي       ن األ أ إلىضافة  الناجم عن شعوره بالكراهية تجاه والديه، هذا باإل       

.  الذي عاني منه مـدة طويلـة       نفعاليشباع اال شباع، نتيجة الحرمان من اإل     اإل إلىر عن الحاجة    تعب
 ). ب– 1984 النيل، أبو(
 

ن أذ  إ خرىاُألن هذا األسلوب ال يقل خطورة عن األساليب الخاطئة          أ إلى)) ب، ت (حسن،  (وأشار  
 كونه ال زال في سن ال يدرك        سير الطفل كيفما شاء سيوقعه حتما في الكثير من المشكالت النفسية          

 . لهاو تفسيراًأمور ال يدرك كنهها أ فيقع في مواجهات مع ،بعاد األمور وخطورة بعضهاأفيها 
 

 ن، وال يهتمـو ءهـم راآ نهم وال يسـمعو أطفالن بعض اآلباء ال يهتمون ب أ) 2000(وأضاف العزة   
هم بطرق مختلفة، قد تكون عـن       نتباه والدي المشاعرهم، ومشاكلهم لذلك يحاول هؤالء األطفال جلب        

 .نتقامو االأنسحاب طريق التخريب واال
 

 نوع من العقاب النفسي، وفي حال زاد عن الحـد           هنبأ عن اإلهمال ) 2002(النيال  في حين تحدثت    
 المؤديـة   سبابعاقته، وفيما يلي األ   إ إلى، بل ويؤدي    االجتماعينه يؤثر على نمو الطفل      إالمعقول ف 
 :لإلهمال

مه عنه حتى لو كان ذلك لفتـرات        أ لبعد   ل الطفل عن والديه، فالطفل الصغير حساس جداً       نفصاإ -أ
 .ل، وبالتالي ينتابه الشعور بالقلقهَمنه ُمأن تشعره بن هذه الفترات كافية ألإقصيرة، ف

جهـاد   المنزل يشعرون باإل   إلى عمل كل من األب واألم، وحين عودتهم         إلى همال قد يرجع اإل   -ب
 . بالطفلهتمامالتالي يقل االوبالتعب، وب

 عن كثرة عدد األبناء، فيجد اآلباء صعوبة في تحقيق احتياجات أطفـالهم، ممـا               اًيضأ قد ينجم    -ج
 .همال شعور الطفل باإلإلىيؤدي 
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 Parental Over Protection :الحماية الزائدة 3.5.1.2
 
ن يقوم بها، والتي يجب تدريبه      أنه  و المسؤوليات التي يمك   أتعني القيام نيابة عن الطفل بالواجبات       و

 .)2001، عبادة (.يةاستقالل كان له شخصية إذاعليها 
 

ذى، ولذلك ينشـأ األطفـال      نها تخاف عليهم من األ    سر الحماية الزائدة ألطفالها أل    تقدم الكثير من األ   
حتاج يين وغير مستقلين، وال يستطيعون تحمل صعاب الحياة، وينسحبون من المواقف التي ت            عتمادا

يـة  عتماد، سوف تشكل عندهم هذه اال     ينية على اآلخر  عتمادان األطفال الذين لديهم     إ مواجهة،   إلى
 .)2000العزة، . (سلوكات الفشل وعدم النجاح

 
شكال مـن السـلوك     أ في نشأة     كبيراً حدهما دوراً أو  أتلعب الحماية الزائدة من جانب الوالدين       كما و 

لتي تتمثل في تدليل الطفل والخضوع لكل مطلب من         وا  وغيره  والغيرة والخجل  الالسوي، كالفصام، 
 عجز الطفل   إلىؤدي  ي  مما هم على الطفل بقسوة وبعنف    اتاتجاهو تتمثل في فرض قيمهم و     أمطالبه،  

 في تفاعالته مع البيئة، وتجعله غير قادر على مواجهة مواقف الحياة خـارج              ن يكون مستقالً  أعن  
حدهما على تجنب العالقات اإلنسانية، ممـا يعزلـه عـن           أو  ألديه  جبر من جانب وا   ُأنه  األسرة، أل 

، ينتصال بـاآلخر   واكتساب المهارات المختلفة، والدقة في التفكير من خالل اال         االجتماعيالتفاعل  
. ه بالعالم المحـيط بـه     هتمامان تكون، ويفقد    أ مما يفترض    أكثره داخل نفسه    أفكارفتنمو مشاعره و  

 ). ب– 1984 النيل، أبو(
 

شـكال  أبأن الحماية الزائدة من قبل اآلباء تتخذ ثالثـة      ) 2002النيال،  ( ليفي كما ورد في      أشاروقد  
 :وهي

 
 Excessive contact: حتكاك الزائد بالطفلاال 1.3.5.1.2

 
يغالون في وقايته من المرض، وذلك عن طريق        فهم  مامهم،  أويتمثل في رغبة اآلباء في بقاء الطفل        

زم، ويمكثـون    من الـال   أكثرجباره على لبس مالبس ثقيلة      إو  أ الدواء والمقويات،    تقديم ما يلزم من   
  .دائهاأواجباته المدرسية في حالة تعثره في ل همنجازإثناء لعبه ودراسته لدرجة أبجانبه 
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 Infantilization:  التدليل2.3.5.1.2
 

ـ   ) 13 – 12(ن  عمارهم بي أهم ممن تتراوح    أطفالن بعض اآلباء يعاملون     أوجد ليفي    نهم أسـنة، وك
 فيطعمونهم ويساعدونهم في قضاء حاجاتهم التي يستطيع األطفال القيام بها في مثـل              ،عأطفال رضَّ 
  .هذا السن

 
غلبهـا  أ و  وايجاباً ن الدالل الزائد يكون له مردودات تتفاوت سلباً       أإلى  )) ب، ت (حسن،   (أشار وقد
و قد يجعـل    أ ،ين على اآلخر   بنفسه متعالياً   معتداً كبراً مت  مختاالً نساناًإ حيث يجعل من الطفل      ،سلبي
 نانياًأو تجعل منه    أ ،ي مشكلة قد تصادفه   أ تجاه مواجهة     منه فاشالً   عن الواقع هارباً    بعيداً نساناًإمنه  

 في كـل    ينبقاء على ذاته متفوقا على اآلخر     يستخدم وسائل ملتوية قد تصل إلى درجة الخطورة لإل        
 .المجاالت

 
 Prevention of Independent:  فـي السـلوك  سـتقالل  منـع الطفـل مـن اال   3.3.5.1.2

Behaviour 
 

شتراك فـي   ، ومن اال  ينو عالقات مع األطفال اآلخر    أوهنا يمنع اآلباء أطفالهم من تكوين صداقات        
ن َيعبـر   أو الرحالت، وبالرغم من كون الطفل في الثامنة مثالً يرفض والديه            أالنشاطات المدرسية   

 .  المدرسة القريبة من المنزلإلىن يركب دراجته ليذهب أو أبمفرده، الطريق 
 
 الحماية الزائدة في تعامله     سلوبحدهما أل أو  أن اتباع الوالدين    أ سبق   الباحث استناداً الى ما   يالحظ  و

 فقـد ال يقـوى علـى مواجهـة الحيـاة            ، له آثاره على شخصية الطفل وتكوين سلوكه       ،مع الطفل 
 كما يبدو في سلوكه العام      ،عب عليه تكوين عالقات ناضجة مع غيره من الناس         كما يص  ،ومشكالتها

 ، الخضوع والطاعة في غير ما تجب طاعته       إلى والميل   ،نسحاب من مجالس الغرباء   الرغبة في اال  
 .ة حيوية تمس صميم حياته ما واجه مشكلإذاالثقة بالنفس وب ،كما تعوزه الشجاعة

 
  :التسامح 4.5.1.2

 
 عن غيره مـن األسـاليب الخاطئـة         أهميةسلوب المتسامح في التعامل من قبل الوالدين        ال يقل األ  

فراط في تسامح وتساهل اآلباء مشكالت فـي        ، حيث يترتب على اإل    ثيراًأ ت أكثرن لم يكن    إ خرىاُأل
نه يتوقـع التسـاهل    جانب ميل الطفل للعدوان والتسلط، ألإلى،  االجتماعيتوافق الطفل الشخصي و   

ن أ، ومـا يلبـث      ةاالجتماعيو خارج عن المعايير     أي سلوك عدواني    أزاء  أيه  أبوح من قبل    والتسام
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حتكاكه بعالم الواقع، فهـو لـم       احباطات عند   ات النفسية والعصبية نتيجة لإل    ضطراب اال إلىيتعرض  
 شتى، مثـل    شكاالًأات النفسية والعصبية    ضطرابحباط في طفولته المبكرة، وقد تتخذ هذه اال       يعتد اإل 

 .)2002النيال، . (ظافر، وتوارث الغضبزمات العصبية، وقضم األاللّ
عة لهذا الـنمط قـوانين لضـبط        ِبسر المتّ نه ال يوجد لدى بعض األ     أ إلى) 2000العزة،  (وقد أشار   

زاء سلوكاتهم الخاطئة، لذلك ينشأ األطفال ال يقيمـون         أسلوكات أطفالها، فتسرف في التعامل معهم       
 .   ما يكونوا غير مهتمين للنجاح وغالباًوزناً

 
 ، فهم متسامحون بدرجة مفرطة     قليلة،  الذين يستخدمون هذا النمط    اآلباءالقيود التي يفرضها    وتعتبر  
 وغيـر   ،نهم غيـر دافئـين    أبناؤهم ويظهرون وك  أبناؤهم، وهم يتقبلون ما يفعله      أ ما يعاقبون    ونادراً

. همأطفاللى التحمل فيستخدمون القوة لضبط      مهتمين بهم، ولكنهم في بعض الحاالت يفقدون القدرة ع        
 القدرة   وعدم dependency)( يةعتمادأون وفقا لهذا النمط باال     الذين ينش  األبناءوبوجه عام يتصف    

 .)2004العمر، . (على ضبط النفس وعدم النضج
 

 punishment :العقاب 5.5.1.2
 

نه غير مرغوب ومرفـوض،     أه ب شعر المؤثرات البيئية في شخصية الطفل، حيث يُ       أكثرويعتبر من   
، األمر الذي يجعله غير متكيف مع نفسه ومـع          ينلذلك يتعلم الطفل العدوان على نفسه وعلى اآلخر       

 الـدعم   إلـى  السلوك المنحرف، والطفل بحاجـة       إلى الكذب، و  إلى الهروب، و  إلى، ويلجأ   يناآلخر
 .) ب-2002العزة، ( .هانة العقاب واإلإلىوالمساعدة وليس 

 
 لضبط السلوك العدوان الذي قـد        الوالدية العدوانية التي تتخذ من العقاب البدني سبيالً        اتتجاهن اال إ
نهـا تمـد الطفـل      أ عن   حباط، ويتفاقم غضبه فضالً   شعر الطفل باإل  ن تُ أنها  أتي به الطفل، من ش    أي

والديـه  حتكاك ب  العداء الوالدي تجنب الطفل اال     أسلوببسه فيما بعد، وينتج عن      تيق  عدواني بنموذج
النيـال،  . (جتماعيـاً ابغرض تفادي العقاب البدني، وبالتالي تقل قدرة اآلباء على تطبيـع الطفـل              

2002(. 
 

و تشجعهم على   أبنائها على كل صغيرة وكبيرة، ال تعزز فيهم         أ معاقبة   إلى أسر التي تلج  ن األ أكما  
 تجنـب   إلـى ضطر األطفال    التجنب، حيث ي   إلىن العقاب يؤدي    أالسلوكات الجيدة التي لديهم، كما      

ن الطفل سوف تتشكل    إ كان الوالدان يعاقبان على الدراسة، ف      إذاالموضوعات التي يعاقبون عليها، ف    
 .)2000العزة، . (عنده سلوكات عدائية نحوها، وسوف يكرهها ويتجنبها
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فحصا خاللها  ) 2004ليندجرين،  وواطسون  (وفي دراسة أجراها كوهن وسيجهورن كما وردت في         
 وبقدر ما تسجل هذه     ،غتصاب بالقوة  والذين ُأدينوا باال   ،طيرين جنسياً لفية الخاصة باألشخاص الخ   الخ

 نجد أن األبحاث قد كشفت أن هـؤالء         ،الجريمة من مستوى مرتفع على مقياس العداء ضد المجتمع        
 .عتداء من األهل بدرجة عالية اإلى قد تعرضوا الرجال حينما كانوا أطفاالً

 
 :"المثالية "قعات العاليةالتو 6.5.1.2

 
 في حين ال تكون لديـه        ومتفوقاً ن من طفلهما كأن يكون بارزاً     يدي التوقع المرتفع من قبل الوالد     يؤ

 جعل الوالدان خائبي األمل، لذلك تسوء مواقفهم من الطفل،          إلى ذلك،   إلىقدرات تمكنه من الوصول     
. جتماعياًاالذي يشكل لديه سلوكات غير مرغوبة        معاقبته وفقا لتوقعاتهم العالية، األمر       إلىويلجأون  

 .)2000العزة، (
 

يشعر بالدونية وخيبة األمـل،      جعل الطفل    إلىكما يؤدي التوقع المرتفع من الطفل من قبل الوالدان          
 ). ب– 2002العزة، . (نها قدرات عاليةأوفقا لما توقعوه منه من قدرات افترضوا ب

 
 :التوقعات المتدنية 7.5.1.2

 
ون توقعات بعض اآلباء من أطفالهم توقعات متدنية، فهم ال يتوقعون منهم الكثير حتـى مجـرد                 تك

و أنفسـهم، وال يحسـون بقيمـتهم        أالنجاح، األمر الذي يجعل أطفالهم يشكلون مفاهيم متدنية عن          
 .)2000العزة، . (نجازبقدرتهم على اإل

 
ه، األمر الـذي    إهمالنهما يقومان بتجاهله و   إفداء الطفل،   أ من   اًفعندما يتوقع الوالدان مستوى منخفض    

ستعدادته، ويجعله يشعر بالغرابة والنقص وعـدم اللياقـة والنفـع، فتضـطرب             ايثبط من قدراته و   
 ).  ب– 2002العزة، . (سرتهأفراد أنه غير متكيف مع رفاقه وأشخصيته ويشعر ب

 
 : في المعاملةتذبذب الوالدين 8.5.1.2

 
التقلب في معاملة الطفل ما بين اللين والشدة، وهو مـن أشـد األسـاليب                إلىهذا األسلوب   ويشير  

ثاب الطفل عن عمل ما مـرة ويعاقـب          حيث يُ  ،خطورة على شخصية الطفل وعلى صحته النفسية      
 وهـذا  ،خرى دون سبب معقولأ وتجاب مطالبة مرة ويحرم منها مرة        ،خرىأعلى نفس العمل مرة     



 27

 غير ذلك من أساليب التذبذب وعـدم        إلى والذم واللين والقسوة     التأرجح بين الثواب والعقاب والمدح    
ن التضارب في   أ وقد دلت الدراسات على      ، شخصية متقلبة متذبذبة ومزدوجة    يهيترتب عل  ستقراراال

 عدم تماسـك  إلى فقد يؤدي ،األسلوب المتبع في التنشئة له آثاره الضارة على التوافق النفسي للطفل    
تخـاذ  ا يقع األبن فـي صـراع وتـردد فـي            بحيث ،نفعاليدم الثبات اال   وع ،قيم الطفل وتضاربها  

 .)2002الديب، . (القرارات
 

خرى، أوقات  أوقات معينة، ويثيبون على هذا السلوك في        أفبعض اآلباء يعاقبون على سلوك ما في        
لذلك يلتبس األمر على األبناء، ويفقدون القدرة على التمييـز بـين السـلوك الصـائب والسـلوك                  

 ). ب– 2002العزة، . (خاطىء، فتأتي شخصياتهم مضطربة ومشوشةال
 

 اآلباء  اتاتجاه أهمية ثبات    إلى) 2002النيال،  (وقد أشار كل من هثرنجتون وفرانكى كما ورد في          
 إلـى  والسلوك العدواني، كما كشفت دراسـتهما        نحراف اال إلىفي معاملة األبناء، حتى يقل ميلهم       

 ثابتة، سواء في العقاب     اتاتجاهسر ذات   أ إلىألطفال الذين ينتمون     لدى ا  نحرافنخفاض نسب اال  ا
 .سر من الخارجين عن القانون، حتى لو كان آباء هذه األةنفعاليو المساندة االأ
 

 :التجاهل والحرمان والتقبل العرضي 9.5.1.2
 

ـ               ب يتجاهل بعض اآلباء األطفال، ويتجاهلون حاجاتهم المختلفة ويحرمـونهم مـن العطـف والح
 بعدم الرضا، والميـل     ن والنقص األمر الذي يجعلهم يشعرو     والحنان، لذلك يشعر األطفال بالحرمان    

 ). ب– 2002العزة، . ( االكتئاب والعدوانإلى
 

سـتهدافا  إ أكثـر هـم    ن األطفال المحرومين من الرعايـة الوالديـة       أ إلى) 2000(حمد  أوأشارت  
 والتبـول   ، والسـلبية  ،نانيـة  واأل ،مثل العدوانيـة   ،ات النفسية التي تأخذ مظاهر متعددة     ضطرابلال
ن األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية قد يظهـرون         أ إلىضافة  إ ، وصعوبات التعلم  ،راديإالال

وعـدم  ،   ونقص التركيز  ، والقلق ،نفعاليد اال  والتبلّ ،ةنفعالي الصدمة اال  ،مجموعة من األعراض منها   
 .كتراث بالناساال
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 :د الشديدالنق 10.5.1.2
 

لفاظ ال يحبونها، األمر الـذي يجعـل        أنتقاد أطفالهم وتجريح شخصياتهم ب    ا في   ُيسرف بعض اآلباء  
 تكوين مفاهيم سالبة    إلىبائهم، وينفرون منهم بحيث يدفعهم ذلك       آهؤالء األبناء غير متقَبلين من قبل       

 ).2000العزة، . (حساسهم بالدونية وعدم اللياقةإعن ذواتهم، و
 

دنى سلوك خاطىء، وعلـى كـل       أستهزاء به ولومه على     نتقاده واال ان تجريح الطفل و    أ إلىإضافة  
حسـاس بالدونيـة،    ياقة واإل صغيرة وكبيرة، يضعف من مفهومه عن نفسه، ويجعله يشعر بعدم اللّ          

 .)2002النيال، . (األمر الذي يجعله يشعر بعدم الثقة بنفسه، فتضطرب شخصيته
 

  :يالنموذج األبو 11.5.1.2
 
، سـوف يكـون     ضطرابية والخجل واال  عتمادنانية واال ن األب الذي تتسم شخصيته بالخوف واأل      إ

نانيـة وخجولـة    أتي شخصيات األطفال خائفة و    أده يتعلمون منه هذه الصفات، فت      ألوال  سيئاً نموذجاً
  .)2002النيال، . (ية ومضطربةعتماداو
 

ثر أن يت أ فيها األب عصبي المزاج ال بد        أسرةد في   ِجن وُ إن الطفل   أ إلى)) ب،ت(حسن،  (وقد أشار   
 وهذا األمر ينطبق على كل صـفة نفسـية   ، األم فيها كثيرة الخوف أسرةد في   ِجنه وُ أو  أ ،بأب كهذا 

 .خواتخوة واألو الوالدة واإلأللوالد 
 

 نأن أطفاله قـد تعلمـوا   ناني والمكتئب مثالً سيكون عنده أطفال كذلك، ألن األب القهري واأل  أكما  
قوالـه  أن يكون األب قدوة ألطفاله فـي جميـع          أيكونوا مثله من خالل تقليد سلوكاته، فلذلك يجب         

 ). أ– 2000العزة، . (فعالهأو
 

بنائهمـا  أن كثيراً ما يؤثران في      ي العصابي ينن الوالد أب) 1981القاضي، فطيم، وحسين،    (وقد أشار   
حيث يكونـان  .  وسلوكهموعالقتهما باألوالد بعضهما ببعض،    ، ويتبدى ذلك في عالقتهما     سيئاً تأثيراً

ـ   ةاالجتماعي على عملية التنشئة     ثارها سلبياً آقدوة سلوكية سيئة تنعكس       السـلوك   األوالدد  ، حيث يقلِّ
 .السيء
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 :تعزيز السلوكات الخاطئة 12.5.1.2
 
، ةك الدالل والعـدوان والسـرق     عزز بعض اآلباء بعض السلوكات الخاطئة في األطفال، مثل سلو         ُي

نهم قد تلقوا عليهـا     ويستحسن هؤالء اآلباء هذه الصفات في األبناء، فيتعلم األطفال تلك السلوكات أل           
  ). ب– 2002العزة، . ( فيما بعدفات من الوالدين، فتصبح سمات متأصلة في شخصياتهمآالمك

 
 : لم النفسيثارة األ إ13.5.1.2

 
شعار الطفل  إ النفسي، وقد يكون ذلك عن طريق        لمثارة األ إيتضمن جميع األساليب التي تعتمد على       

 عن طريق   يضاًأمة، كما قد يكون      عن رغبة محرّ   َرّبو عَ أتى سلوكا غير مرغوب فيه،      أبالذنب كلما   
 .داؤهأو أليه سلوكه إ كان المستوى الذي يصل ياًأتحقير األطفال والتقليل من شأنهم، 

 مـا يـؤثر     ،ةاالجتماعياسي في عملية التنشئة     سأويعتمد هذا األسلوب على العقاب النفسي كمحور        
تخاذ القرار، الخـوف،    االثقة بالنفس،   : همهاأ على شخصية األبناء في عدة جوانب من          سلبياً تأثيراً

 .)2001عبادة، (. االخرىالقلق، وغيرها من سمات الشخصية 
 
لم النفسي لـدى    األن األم التي تثير     أب) 2002النيال،  (وضح كل من جيلسون ونيوول كما ورد في         أ

ن األب  أالطفل، تعاني من صراعات دائمة مع زوجها نتيجة للمسؤوليات ومشاكل الحيـاة، ووجـد               
نسجام العائلي، ودائمـة الشـجار       اال إلىسر تفتقر   أ إلىصل   ينتمي في األ   لم طفله نفسياً  أالذي يثير   

 . والتذبذب والنقد والخشونة في المعاملة
 

 :خوة بين األ والتمييزالتفرقة 14.5.1.2
 

 ،و السـن أ ،و عدم المساواة بسبب الجنس    أ ، في المعاملة  األوالد التفرقة بين    إلىكثيراً ما يلجأ اآلباء     
متيازات التي تحرم    الولد فيها بكثير من اال     َيِظر حَ َسُأ فهناك   ،و ألي سبب آخر    أ ،دوو ترتيب المول  أ

 بين األطفال في األسرة سواء من جانـب األم           التفرقة في المعاملة   اتجاهن  أ والواقع   ،...منها البنت   
 .)2002الديب، . ( يترتب عليه تكوين شخصيات حقودة مليئة بالغيرة،و من جانبهما معاًأو األب أ
 

 من طفلين، وهذا األسلوب من شأنه أن        أكثرسر التي تنجب    ويكثر هذا األسلوب من المعاملة في األ      
وة، لذا نجدهم يتصرفون تصرفات تعبـر عـن حقـدهم           خيولد بذور الحقد والكراهية في نفوس اإل      

 .)2002النيال، . (ّضلالمف تجاه الطفل  عدوانياً الوالدين، فيسلكون سلوكاًسلوبورفضهم أل
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حـدهم علـى    أتمييز اآلباء وفق هذا األسلوب بين األبناء من الذكور واإلناث، كتفضيل            كما يؤدي   
 تبلور شخصيات مهتزة وضعيفة وغير واثقـة        إلى الشعور بالنقص والدونية، ما يؤدي       إلىاآلخر،  

 ). ب– 2002العزة، . (من قدراتها
 

 بجميع صوره حرام، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من اآليات القرآنية األوالدوالتمييز بين 
سورة (. صدق اهللا العظيم). اْعِدلُوا ُهَو َأقَْرُب ِللتَّقَْوى( :لىايث النبوية الشريفة منها قوله تعواألحاد
 ).8ية آ، المائدة

 ).2002عمر، وحمودة، ". (دكماتقوا اهللا واعدلوا بين أوال: "موقال صلى اهللا عليه وسل
 

 :ةاالجتماعيأهداف التنشئة  6.1.2
 

 :ومنهالدى الفرد ليها إ للوصول ةاالجتماعيهداف التي تسعى التنشئة هناك العديد من الوظائف واأل
 . ونظامه الثقافيههدافأ منمجتمع والتي تنبثق الُمثل السائدة في كتساب المعايير والقيم والا -1
غة من  كتساب اللّ ا مثل   ، لما يفرضه ويحدده المجتمع    شباع الحاجات وفقاً  إ ضبط السلوك وأساليب     -2

 . والنفسيةةاالجتماعيشباع رغباته وحاجاته الفطرية وإ و، والتقاليد، والعادات،األسرة
 وطبقتـه   االجتمـاعي  المتوقعة منه بحسب جنسه ومهنتـه ومركـزه          ةعياالجتمادوار  م األ  تعلّ -3

 .ليهاإ التي ينتمي ةاالجتماعي
 وهنا يظهر التبـاين     ، من تكوينه الشخصي   كتساب العناصر الثقافية للجماعة التي تصبح جزءاً      ا -4

 .ةاالجتماعيفي أنماط الشخصية والفروق الفردية و
 بمعنى تحول الفرد من طفل يعتمد علـى         ،ائن اجتماعي  ك إلى تحويل الطفل من كائن بيولوجي       -5

 أبـو الشناوي، عبيد، الرفـاعي،     . ( طفل يعتمد على نفسه وناضح يدرك معنى المسؤولية        إلىغيره  
 .)2001الرب، جودت، ومصطفى، 

 .)2000المعايطة، . (هاتاتجاهكتساب القدرة على توقع استجابات الغير نحو سلوكه و ا-6
 

 بحيث تكون متماثلة    ، بناء شخصية الفرد   إلىالسوية تؤدي   ملية التنشئة األسرية    عويرى الباحث بان    
ن الفرد يتشرب ثقافة مجتمعه بوساطة عملية التنشـئة         أ بمعنى   ، وعادات مجتمعه  اتاتجاهمع قيم و  
  . فيدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات،اعيةماالجتاألسرية و

 
 

 :ةاالجتماعيتنشئة العوامل المؤثرة في عملية ال 7.1.2
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 ،ن يعيشـون فـي كـنفهم      ي باآلباء الذ  االجتماعييتأثر أبناء األسرة من أطفال ومراهقين في نموهم         
 وغيـر ذلـك مـن       ، وبالثقافة القائمـة   عالمقارب والجيران والرفاق وبالمدرسة والمسجد واإل     وباأل

وتبدو آثار تفاعل األبناء فـي       ،ةاالجتماعيجتماعية لها دورها الفعال في التربية والتنشئة        إمؤسسات  
 وفي النشاط العقلي    ،ستجابات األبناء للمواقف الحياتية المختلفة    ا وفي   ، في السلوك  ةاالجتماعيحياتهم  
 .)2000منصور، والشربيني، . ( وفي بناء الشخصية النامية عبر مدارج العمر المختلفة،نفعاليواال

 

 لها، وكذلك    البيئة المحيطة، فهي تكّيف سلوكه تبعاً      ثر الطفل بكل ما يحيط به من منبهات في        أيتكما  
. جتماعيـة وخالفـه   ا من عـادات وتقاليـد       االجتماعيول من يقدم للطفل التراث      أن المنزل هو    إف
 )1988رفعت، (
 

 :همها فيما يليأن نوضح أ ويمكن ةاالجتماعيوهناك العديد من العوامل التي تؤثر في التنشئة 
 

 Family :األسرة 1.7.1.2
 

هم عوامـل   أ، للتربية والرعاية، واألسرة هي       ومسناً ، راشداً  وشاباً  األسرة طفالً  إلىيحتاج اإلنسان   
 في تكوين شخصية الفرد وتوجيه سلوكه، وتختلف        ثيراًأقوى الجماعات ت  أ، وهي   ةاالجتماعيالتنشئة  

ـ   ، ونح االقتصادي و االجتماعي، ومن حيث المستوى     ةاالجتماعيسر من حيث الطبقة     األ ن أن نعلم ب
.  حسب نوع التجارب والخبـرات األسـرية      و سلبياً أ اًايجابيالحياة األسرية تؤثر في التوافق النفسي       

 .)1981حسين،  فطيم، القاضي،(
 

ولألسرة مسؤولية كبرى ودور هام في تقرير النماذج السلوكية التي يبدو عليها الطفل في كبره، فال                
العالم وما يتشربه من تقاليد وعادات ومعـايير للسـلوك،          ن شخصية اإلنسان وفكرته عن هذا       أشك  

 ).2004شفيق، . (سرته منذ يوم ميالدهأنما هي نتاج لما يتلقاه الطفل في إ
 

 للطفـل،   االجتمـاعي ، وتشرف على النمو     ةاالجتماعين األسرة هي التي تقوم بعملية التنشئة        أوبما  
ثناء قيامها بهذه العمليـة     أ التي تتبلور    ن لها بعض الخصائص   إوتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، ف    

 :وهي
 األولى التي ينشأ فيها الطفل، وهي المسؤولة األولـى عـن            ةاالجتماعي أن األسرة هي الوحدة      -1

 .جتماعياًاتنشئة 
 لوجـه،   عضائها وجهاً أن األسرة تعتبر النموذج األمثل للجماعة األولية التي يتفاعل الطفل مع            إ -2

 .)1996رضوان، . (جياًذ نمو ويعتبر سلوكهم سلوكاًعضائها،أويتوحد مع 
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ساس المجتمع، لهذا يرى علمـاء الـنفس        أجتماعية في المجتمع، وهي     اصغر وحدة   أواألسرة هي   
نها تمثـل   هم مراحل حياة اإلنسان، أل    أن مرحلة الطفولة المبكرة هي      أ) Adler(أدلر  وعلى رأسهم   

فل، ففي السنوات األولى من حياته داخـل األسـرة          ساس الذي ُيعتمد عليه في بناء شخصية الط       األ
يكتسب الطفل العادات واللغة وأساليب التفكير، وتتحدد مالمح شخصيته في المستقبل، وفـي ظـل               

، وكيـف يحقـق     ين ويتعلم كيف يتعامل مـع اآلخـر       ،نتماءحضانها يحس الطفل باال   أاألسرة وبين   
 .)2004العزيز، وعطيوي، . (هامصالحه من خالل تفاعله داخل األسرة كفرد من أفراد

 
 :ومنها وعة من الوظائف التي تقوم بها األسرةهناك مجم 1.1.7.1.2

 
ـ        أتوفر األسرة الم  :  التربية الجسدية  -1 ك كل والملبس والعناية الصحية، وتعوِّده عادات سليمة، يتملّ

 . كتساب خبراتهاامن خاللها القدرة على مواجهة الحياة، و
يتعلم الطفل من األسرة اللغة وطريقة الكالم عن طريق التقليد والتعلم، بحيـث             :  التربية العقلية  -2

جابات الكبار علـى    خوة وغيرهم، يساعده في ذلك تلقيه إل       الوالدين واأل  أفكار على فهم    يصبح قادراً 
ضـافة  إغوي للطفل، و  ثري المحصول اللّ  ختالط يُ سئلته التي يطرحها، فالنمو اللغوي الناتج عن اال       أ

لفـاظ النابيـة،    ستخدام األ اب، وتجنب   قدر على التعبير المهذّ   أن األسرة تجعل الطفل     إ ما سبق ف   إلى
 . وتنمية القدرات العقلية لديه

ذ يتشـربها وتصـبح     إسرته،  أفراد  أخالقه من   أيستقي الطفل عاداته وطباعه و    :  التربية الخلقية  -3
داء الواجب داخـل  أساس بالمسؤولية و ححترام واإل  من مكونات شخصيته، فالود والعطف واال      جزءاً

 . األسرة كلها تساعد في تربية الطفل من الناحية الخلقية
شباع حاجات الطفل المختلفـة مثـل       إوهي مهمة لبناء الصحة السليمة للطفل، ف      :  التربية النفسية  -4

ه بالسـعادة   ُرِعشوغيرها تُ ) الطمأنينة، األمن، الحرية، التفوق، التقدير، الحب المتبادل        (إلىالحاجة  
فه السوي فـي    شباعها يعيق نموه النفسي وتكيّ    إن عدم   أ النجاح والتفوق، في حين      أسبابوتهيىء له   

 . الحياة
مور دينهم وتساعدهم على    أرهم ب صَِّبن تُ أبنائها،  أبرز واجبات األسرة نحو     أمن  :  التربية الدينية  -5
 عن المحرمـات التـي      بتعادوامره واال أتباع  ا ب  اهللا إلىداء العبادات، وكيفية التقرب     أكتساب مهارة   ا

 .)2004العزيز، وعطيوي، . (لىا لعقاب اهللا سبحانه وتعحرمها الدين، تجنباً
ن المكونات األساسية للشخصية تتشكل ببلوغ الطفل الخامسة من عمره،          أويكاد يجمع علماء النفس ب    

ن أات األوليـة، وهكـذا يتضـح         جانب بعض المهـار    إلىستجابات بدنية وعقلية وعاطفية     افيتعلم  
 حد ما الحياة األسـرية،      إلى التي سيواجهها الطفل، تتحكم فيها       ةاالجتماعيالمتطلبات العقلية للحياة    
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.  من مستقبل الطفل ونوع الحياة وفرصها يتوقف على نوع األسرة التي نشأ فيهـا               كبيراً ن جزءاً أو
 ).80، 2005بدران، ومحفوظ، (
 

 :ةاالجتماعيثرها في عملية التنشئة أألسرية واالعالقات  2.1.7.1.2
 

 :الوالدينالعالقة بين  1.2.1.7.1.2
 

 شخصـية   إلـى  يساعد على نمو الطفـل        تماسك األسرة مما يخلق جواً     إلىتؤدي السعادة الزوجية    
، االجتمـاعي  توافقـه    إلـى  األمن النفسـي، و    إلىشباع حاجة الطفل    إ إلىمتكاملة ومتزنة، وتؤدي    

 إلـى  نمو غير سليم، ويـؤدي       إلى يؤدي   اً تفكك األسرة، مما يخلق جو     إلىزوجية تؤدي   والتعاسة ال 
. نفعـالي تزان اال نانية والخوف والشجار وعدم اال    أنماط السلوك المضطرب لدى الطفل كالغيرة واأل      

 ).1996رضوان، (
 

ـ   أ إلىلدى مراجعته لعدد من الدراسات ) Emery, 1982(وقد أشار إميري  ين ن هنـاك عالقـة ب
 العالقات الزوجية، والمشكالت السلوكية لألبناء بما فيها سوء السـلوك           اضطرابطالق الوالدين و  

 . ف الطفلنفصال هو الذي يؤثر على تكّيثناء االأن الصراع بين األبوين وقبل وأوالعدوان، و
 
ن أفقد بينا من خالل دراسة لهما ) Marcoen & Brumagene, 1985(ماجن وما ماركوين وبرأ
ن أ يضاًأ كما يريان    ، للشعور بالوحدة النفسية   تالل شكل عالقات األبناء مع اآلباء يعتبر منبئاً قوياً        خا

ـ  ،بتدائيةهميتها بعد سن المدرسة اال    أالعالقة بين الطفل والوالد ال تفقد        ن المراهـق لـه بعـض       إ ف
 األبناء في سن المراهقة      وعندما يكون  ،حتياجات مثل التشجيع، التقييم، والتنشيط من قبل الوالدين       اال
ن اآلباء ال ينجحون في تكييف ممارساتهم األبوية         وأل ،ن فرص الصراع وعدم الفهم الكافي تتزايد      إف

 .مكانية تعرض األبناء للشعور بالوحدة النفسيةإ المراهق كل ذلك يزيد من استقالللتطور و
 

 ويمكن  ، السمات الشخصية للطفل   التفكك األسري والمشاحنات الوالدية تؤثر على     ويرى الباحث بأن    
 فقـدان الطفـل الثقـة       إلىقوى العوامل التي تؤدي     أعتبار المشاجرات المتكررة بين األبوين من       ا

 وبعض  ، وسلوكياً قياًلُحداث خ  وجنوح األ  نفعالي والتوتر وعدم الشعور باألمن والحرمان اال      ،بالنفس
  .نطواء والخجلة كاالنسحابيالسلوكات اال
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 ): الوالدية نحو الطفلاتتجاهاال(العالقة بين الوالدين والطفل  2.2.1.7.1.2
 
ن نوع العالقة التي تنشأ بين الوالدين والطفل وطريقة معاملة الوالدين لطفلهما عامل هام يدخل في                إ

تشكيل شخصية الطفل، فهناك فرق بين شخصية فرد ينشأ في ظل من التـدليل والعطـف الزائـد                  
ية فرد ينشأ في جو من الصرامة والنظام الدقيق الذي يتصف بشيء مـن              والحنان المفرط، وشخص  

يستطيع : ن هذا الطفل يمتاز بالخصائص التالية     إ نشأ الطفل في جو أشبع بالحب والثقة ف        إذاالقسوة، ف 
. حساس بالـذات والقيمـة الشخصـية      ن ُيِحب وُيَحب، يثق بنفسه، الشعور باألمن والطمأنينة، اإل        أ
 ).2004 العزيز، وعطيوي،(
 

ن أ ونمـاذج وبإمكانهـا       وأبعاداً  تنّمطهم وتخلق في شخصيتهم حدوداً     األوالدهل ب ن عالقة األ  أكما  
هـل   فاأل ،و إخوة يفّرق بينهم الحسد والغيرة     أ ، المحبة والتعاون  ئه تشع من أعضا    منيعاً تجعلهم فريقاً 

 المقارنـة بـين     أسلوب يتبعون   و الذين أدهم  أوالقون في المعاملة بين الذكور واإلناث من        ّرفالذين ي 
نهم في عملهـم    إ ف ،و التشهير باآلخر على مسمع الجميع     أحدهم  أطراء الثناء والمديح على     إخوة و األ

 ناثرين عن قصد وعن     ،خوة ويزرعون الشقاق بطريقة ال شعورية بين األ        شيطانياً هذا يؤدون عمالً  
فضل وسيلة للنجاح   أمن جهة ثانية فإن      ،نتقامغير قصد بذور الحسد تؤججها نيران الغيرة وحب اال        

فـي أن يعـيش   ) Benjamin Spook(في مهنة المستقبل تكمن باعتراف الدكتور بنجامين سبوك 
 ).1997شكور، ". ( جانب أهل محبين، متزنين أصحاءإلىالمرء طفولة سعيدة 

 
 ترتبط بمشكالت   داألوالن مشكالت   أ، و األوالدن مشكالت الوالدين ترتبط بمشكالت      أوكثيراً ما نجد    

 عديـدة منهـا فقـد      العالقات بين الطرفين، ويتخذ ذلك صوراً      اضطراب إلىالوالدين، ويرجع ذلك    
 إلى، وعدم وضوح الحدود في سلوك كل من الطرفين، وهذا يؤدي            نفعاليتصال اال الحب ونقص اال  

 اتتجاهاالختالف في   ن الصراع والتباعد واال   أات السلوك، ونحن نعرف     اضطرابصور متعددة من    
 سـباب ، تعتبر من األ   ةاالجتماعيدوار   والرفض وعدم وضوح حدود األ     نفعاليالنفسية والحرمان اال  

 ).407، 1981القاضي، فطيم، وحسين، . (ات النفسيةضطرابالرئيسية لال
 

ه، السيطرة  إهمال،  اًانفعالينبذ الطفل   : العالقات الخاطئة بين الوالدين والطفل مثل     بأن   ويرى الباحث 
 وغيرهـا مـن الممارسـات       حد الجنسـين  أليه، الخضوع له، حمايته المفرطة، تفضيل طفل من         ع

السـلوك العـدواني، العصـيان فـي        :  من األعراض التالية   أكثرو  أ اً واحد ا، يترتب عليه  الخاطئة
 . وغيرهاراديإضطهاد، الخجل، التبول الالالمدرسة، الشعور باال
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 :العالقات بين االخوة 3.2.1.7.1.2
 
و تسلط الكبير على الصغير،     أخوة بسبب التفرقة في معاملتهم،       العالقات بين األ   اضطرابد يحدث   ق
خـوة  ن العالقات المنسجمة بـين األ     أال  إشقاء،  خوة غير األ  و الذكور على اإلناث، والشقاق بين اإل      أ

ن أ  النمو النفسي السوي، والصحة النفسـية تتطلـب        إلىوالخالية من تفضيل طفل على طفل تؤدي        
 :يتسم المناخ األسري بما يلي

 .شباع الحاجات النفسية خاصة األمن والحبإ -1
 .يثار والتعاون واإلين، واحترام حقوق اآلخراالجتماعي تعليم التفاعل -2
 .االجتماعي تعليم التوافق الشخصي و-3
 .)1996رضوان، . ( السليمةفكار تكوين األ-4
 

 :ره فيهمار الطفل بوالديه وتأثيتأثُ 3.1.7.1.2
 
ـ ةاالجتماعي يؤثران في سلوك طفلهما وفي مسار تنشئته   ينن الوالد أ إلىضافة  إ ن الطفـل  إ، كذلك ف

قوى أن من   ي، فالطفل يمتلك وسيلت   يضاًأ ةاالجتماعييؤثر في سلوك والديه وفي تعديل مسار تنشئتهما         
 الصـياح واألبتسـام،     ، وهما االجتماعيالوسائل للتحكم في سلوك الكبار وفي تغيير مسار سلوكهم          

نه عندما يصيح الطفل يسرع     أ) 110،  1994الزعبي،  ( كما ورد في     Reingold" رينجولد"ويقرر  
بتسامته تلك في تشكيل بعـض أنمـاط        اليه، وعندما يبتسم يفرح به والداه، ويشارك هو ب        إالوالدان  

والعقاب وحدهما بل يملكهـا      السائدة حوله، وبذلك ال يملك الوالدان وسائل الثواب          ةاالجتماعيالحياة  
 . يضاأالطفل 

 
 : للطفلةاالجتماعي التنشئة ه علىثرأو األسرةتحليل العالقات داخل  4.1.7.1.2

 
 إلـى فتقار  نهيار وحدة األسرة، ضعف الوالء لها، اال      ا( يؤدي التفكك األسري بمظاهره المختلفة       -1
ـ ا إلى) وغيرها... بة الوالدية   نفصام عالقات الزواج فيها، نقص الرقا     إي فيها،   أجماع الر إ ات نحراف
سر مفككة ومتصدعة تتصف    أحداث الجانحين يأتون من     ن األ أجتماعية لدى الطفل، فقد تبين مثالً       ا

 ).2004شفيق، ( . مما سبقأكثرو أعادة بمعاناتها من ظرف 
 تـوتر   إلىفرادها خاصة بين الوالدين،     أ يؤدي التوتر في جو األسرة والخالفات التي تشيع بين           -2

نتماء، قد يصاحبه أنماط غير سوية من السلوك بين األطفـال،            األمن واال  إلىفتقاد  نفسي مقترن باال  
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ن العالقات  أنانية والخوف، في حين     خرى كاأل أ والعدوانية مع مظاهر سلبية      نحراف اإل إلىكالجنوح  
 . للطفلالجتماعيا تماسك األسرة مما يساعد على التوافق إلىالمنسجمة بين الوالدين، تؤدي 

 مسـاعدته   إلى تؤدي المشاعر الطيبة والمتزنة المشبعة بالحب والثقة من الوالدين تجاه الطفل،             -3
 . فيهم وفي نفسهبا لغيره واثقاًِحن ينمو ُمأفي 

 خلق مشاعر طيبـة مـن       إلى،  ئهشقاأ تؤدي عدالة المعاملة تجاه الطفل وعدم التفريق بينه وبين           -4
 .شقائهوأ بين الفرد الحب والتعاون تشيع

 فـي    واثقاً ع جو األسرة بالحب والثقة من الوالدين تجاه الطفل، يصبح هذا الطفل شخصاً            شِبُأ إذا -5
  .خرينه ومشاعره الطيبة لآلاتاتجاه مستقبله، كما ينقل إلى  بقيمته مطمئناًنفسه شاعراً

بح فريسة للشـعور بالوحـدة      نه غير محبوب وال قيمة له، فيص      أعتقاده ب ا إلى يؤدي نبذ الطفل     -6
 .ينوالشك والتهديد وعدم الثقة في ذاته وفي اآلخر

 إلىقترفه الطفل،   ا يؤدي النظام الصارم والعقاب الشديد الرادع الذي ال يتناسب مع الذنب الذي              -7
ظهور مشاعر نفور وسخط تجاه الوالد ال يمكن للصغير التعبير عنها، فيحول مشاعره السلبية هـذه               

، فيميـل   ) وغيرهم المدرس وناظر المدرسة والسلطة السياسية    (سلطة في المجتمع التي يمثلها      تجاه ال 
 . المخالفة والجنوحإلىالفرد 

 الشعور بالوحدة والرغبة فـي      إلى يؤدي إهمال الوالدين للطفل وعدم العناية به والعطف عليه،           -8
 حتـى  ينرضاء اآلخـر إذاته ون كانت منحرفة، ويحاول التعبير عن       إي جماعة حتى و   نضمام أل اال

 يقظةحالم  أو العيش في خيال غير واقعي و      أنغماس في سلوك منحرف     ليه، ويكون ذلك باال   إيتنبهوا  
  .تباعد به عن الموضوعية

و غيـر   أجابة كل طلباته مهما كانـت تافهـة         إ يؤدي التسيب في معاملة الطفل بالتدليل الزائد و        -9
ن يصبح الطفل غيـر قـادر علـى         أ الزائد به،    هتمامل واال يضا الجزع الشديد على الطف    أمفيدة، و 

، فتقل ثقته بنفسـه، ويشـعر       ةاالجتماعيو مواجهة الصعاب المليئة بها الحياة       أ على نفسه    عتماداال
نتاج والتعامل السوي مع غيره     ، وتتضاءل قدرته على اإل    ينبمشاعر الفشل والرغبة في تجنب اآلخر     

 .فرادمن األ
خر، وكثيراً ما يحدث ذلك في حالـة        آلة في معاملة األبناء بتفضيل طفل على         يؤدي عدم العدا   -10

ن ينتاب الطفل المهمل مشاعر عدم الثقة فـي         أ إلىولع الوالدين بجنس معين يكون مرغوبا لديهما،        
 ).2004شفيق، ( .نه غير مرغوب فيهأالنفس والناس وعدم األمان وب

عـراض جنسـية    أ إلـى يمة والمتعلقة بالتربية الجنسية      غير السل  ةاالجتماعي قد تؤدي التنشئة     -11
مرضية تؤثر على حياة الطفل وقدرته الجنسية في كبره، وذلك حينما يبالغ بعض اآلباء في تهديـد                 
ووعيد األبن في صغره من الجنس اآلخر، ضاربين بذلك عرض الحائط بأساليب التربية الرشـيدة               

ي أعمق جدوى في تربية النشىء والحفـاظ عليـه مـن            أ و ثراًأعظم  أوالتثقيف الجنسي التي تكون     
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و أ، كذلك يبدو هذا القصور حينما يحلو لبعض السـيدات نقـل تجـارب فاشـلة لبنـاتهن        نحرافا
نها خبرة ممقوتة سيئة، فيقابلن ذلك بتعفف بالغ وعلو وزهد للحيـاة        أتصويرهن الحياة الجنسية على     

 ).2004شفيق،  (.الجنسية بما يؤثر على حياة بناتهن فيما بعد
 

 : الوالديناتاتجاهحجم األسرة على اثر  5.1.7.1.2
 
سر تتكون عادة من اآلباء واألبنـاء، فقـد         ن األ أفراد األسرة، حيث    أ الوالدية بعدد    اتتجاهثر اال أتت

، وفي هذه الحالة تكون األسرة كبيرة، وفي بعض الحاالت          ) أطفال فأكثر  6(يكون عدد األبناء كبيرا     
و أو الجدة والعـم     أ مثل الجد    آخرينفراد  أن األسرة كبيرة ال لعدد األبناء ولكن لوجود          تكو االخرى
سر التي تتكون من الوالدين واألبناء فقط بحيث ال يزيد عدد األطفال عن ثالثة فتعتبر               ما األ أ. الخال

 ).2002النيال، . (سر صغيرة العددأ
 

ـ  هتمـام نه يصعب علـيهم اال    مال أل  اآلباء باإله  اتاتجاهسر كبيرة العدد تتسم     ففي األ  مور كـل   أ ب
مور الحياة المختلفـة    أستقراء لتفسير   ستخدام أسلوب الضبط الذي يعتمد على اال      ااألطفال، ويصعب   

، وهنا تفرض القيود الصارمة فيزداد      جتماعياًالألبناء، بل يصعب عليهم حثهم على السلوك المقبول         
 ).2002النيال، . (التسلط والسيطرة

 
 فـي  قل توفيقـاً أ هي أكثر سر التي تنجب أطفاالًن األأنه مما ال شك   أ إلى) 2000(ار جابر   وقد أش 

 كانت األسرة تعـاني مـن ظـروف         إذا وال سيما    ،قلأتربية أطفالها من األسرة التي تنجب أطفاال        
ن هناك عالقة بين حجم األسرة وظهـور  أ وقد وجد بعض العلماء  ،سكان وضعف الدخل  كمشكلة اإل 

سر كبيرة العدد حيث تضـعف فاعليـة        أن غالبية األطفال الجانحين تنحدر من       أذ  إ ،حداثألجنوح ا 
 وتتضاءل فرص تكوين ضوابط دافعية لدى أطفالها تسيء فيهـا           ،سرالضبط األسري داخل هذه األ    

 .معاملة اآلباء البنائهم
 

 :ةاالجتماعيأثر سيطرة احد الوالدين على التنشئة  6.1.7.1.2
 
د الوالدين أثرها المباشر على نوع الدور الذي يسلكه الطفـل فـي حياتـه الراهنـة                 ن لسيطرة أح  إ

 تقمص دور األب، وبـذلك      إلىن ذلك ينحو بالذكور من األطفال       إ ف  كان األب مسيطراً   إذاوالمقبلة، ف 
ـ      إذا النمط الذكري الرجولي، و    إلىيميلون في سلوكهم     ن ذلـك يـؤدي     إ كانت األم هي المسيطرة ف

 .)1994الزعبي، . (أحياناً السلوك العصابي بل والذهاني إلىذكور في الغالب باألطفال ال
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ن يأخـذ   أ حتى يسـتطيع     ستقاللن السيطرة األبوية تحول بين الفرد ورغبته في اال        أومن المحتمل   
نهـم  أ، وقد عرف سيموندر اآلباء المتسـلطين       االجتماعي و االقتصاديمكانه كفرد ناضج في العالم      

و مستبدين معهم يهددونهم    أ صارمين   ن من السيطرة على األبناء، ويكونو      كبيراً دراًالذين يفرضون ق  
 .)1979غالب، . (مو نموهأ مه مستويات ال تالئم سنّإلىو محاولة دفعهم أويؤنبونهم، 

 
ـ    ا في   وعندما تتعارض سيطرة األب مع سيطرة األم يواجه الطفل صراعاً          ده، ختيار الدور الذي يقلّ

 ةاالجتماعي مسالك ال سوية، وخير نموذج للعالقات الوالدية الصالحة للتنشئة           إلىه  وقد ينحرف سلوك  
 من التكامل بين سلوك األب وسلوك األم، بحيث ينتهي          السوية، هو الذي يشيع في جو األسرة نوعاً       

 .)1994الزعبي، . ( تدعيم المناخ الديمقراطي المناسب لتنشئة أطفال الجيل المقبلإلى
 

 :ةاالجتماعيثر جنس الوالدين وعمرهم في التنشئة أ 7.1.7.1.2
 

 مـن اآلبـاء فـي        تسامحاً أكثر ن األمهات عموماً  أ) 1994بي،  عالز(ترى هورلوك كما ورد في      
بائهم فـي مراحـل نمـوهم    آ من أكثرمهاتهم بنائهم، وهذا يفسر تفضيل األطفال ألأ نحو   اتتجاهاال

 . أكثر من األباع الحاجات األساسية للطفلشبإ على األم في عتمادالمبكرة، حيث يكون اال
 

 : الوالديةاتتجاه على االاالقتصادي واالجتماعيأثر المستوى  8.1.7.1.2
 

 لألسرة  االقتصادي والثقافي و  االجتماعين للمستوى   أ والنفسية على    ةاالجتماعيتدل معظم الدراسات    
ن لكل طائفة مـن      وذلك أل  ،ناه من قيم   وما يكتسبه من معايير وما يتب      ، على سلوك الطفل    عميقاً أثراً

 .)2002الديب، . ( في السلوك خاصاً ونمطاً، في الحياة معيناً أسلوباًةاالجتماعيالطوائف 
 

سـر ذات   ن هدف اآلباء فـي األ     أ َدِج، فقد وُ   وشيخاً  وراشداً  وشاباً  األسرة طفالً  إلىواإلنسان يحتاج   
سم العائلـة،   ابن   على مجد كبير، وأن يحمل اال      فالهمن يحصل أط  أ المرتفع هو    االجتماعيالمستوى  

 المتوسط فوجد   االجتماعيسر ذات المستوى    ما األ أ. عمال األسرة الواسعة ومسؤولياتها   أليه  إوتسند  
ن اآلباء يتميزون بمعاملتهم الطيبة لألبناء، ونظام الرقابة الخالية من الصرامة، فيشجعون األبنـاء              أ

لنفس، ويستخدمون العقاب النفسي الذي يعتمد على التأنيب وهذا من           على ا  عتماد واال ستقاللعلى اال 
 ).2002النيال، . (حيانشأنه أن يولد بعض المشكالت السلوكية لدى الطفل والعداء في بعض األ
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 ممارسـة أسـلوب     إلى وصرامة، ويميلون     تسلطاً أكثر المنخفض فهم    االجتماعيما آباء المستوى    أ
ن يتصرف كالراشـدين، ممـا      أو التشجيع، وهم يتوقعون من الطفل       أث   من الح  أكثرالعقاب البدني   

سرته، وغالباً ما يلجأ هـذا      أنه غير مرغوب فيه وغير محبوب ومرفوض في         أيجعل الطفل يشعر ب   
 ).2002النيال، . ( كعملية تعويضيةاتجاهقران في كل  تكوين صداقات مع األإلىالطفل 

 
 االجتمـاعي ن أطفـال المسـتوى      أ) 2002( النيـال    كما ورد في  ) Meltzer( وضح ملترز أوقد  
 المرتفع، بينما   االقتصادي من أطفال المستوى     أكثر نفعالي المتوسط يشعرون باألمن اال    االقتصاديو
بنائهم بذكاء يكفي لتفادي    أ المرتفعة، يعاملون    ةاالقتصادين اآلباء في المستويات     أ Ulton ألتون   َدِجُو

هتمام ن هؤالء اآلباء يوفرون الوقت واال     أ لها األطفال، عالوة على      المشاكل السلوكية التي يتعرض   
 .بمجالسة أطفالهم لتنمية قدراتهم

 
هم في التنشئة كانـت     اتاتجاه الثقافي للوالدين و   االجتماعيوفي دراسة اهتمت بالعالقة بين المستوى       

 :النتائج على النحو التالي
 زيادة أسلوب التساهل واللـين فـي        إلىالدين يؤدي    للو االجتماعيرتفاع المستوى الثقافي و   ان  إ .1

 .التنشئة
 عنـه لـدى المسـتويات    االجتمـاعي ن القسوة والعقاب البدني تزداد عند منخفضي المركـز        إ .2

 . المرتفعةةاالجتماعي
.  والتـدليل للطفـل    هتمـام ية موجبة بين نقصان حجم األسرة وزيادة اال       رتباطان هناك عالقة    إ .3
 .)2002الديب، (
 

حتـرام واسـتقرار     والتي تتسم بالحب والدفء واال     ، العائلية المتوافقة  اتتجاه اال ويرى الباحث بأن  
تـزان سـلوك    استقرار و ا في   ا تلعب دورا مهما    المحيطة به  ةاالجتماعيعتبارات العائلية و  القيم واال 
اهم والتواد فيما    حيث يسود التف   اًانفعالي و  فالطفل الذي ينمو في كنف والدين متواجدين جسدياً        ،الطفل
ن يكـون هـذا     أ من الطبيعي    ، في التعامل مع الطفل     وواضحاً  ومستقراً  ثابتاً عان أسلوباً ِب ويتّ ،بينهما

 مقارنة بالطفل الذي يعـيش فـي كنـف          ، السلوك والعواطف  اضطراب للخطر و  قل تعرضاً أالطفل  
تناقضين في األساليب المتبعة    ين م َدو والِ أ ،والدين متصارعين يشيع بينهما التنافر والشجار والخصام      

 ،صـالح فضل الطرق للتربية واإل   أنها  أ منهما   و متخذين بعض األساليب الخاطئة ظناً     أ ،في التربية 
 . لسلوك الجانح والمضطربرض الخصبة لنمو ان هذه األساليب هي بمثابة األأفي حين 

 
 



 40

 School :المدرسة 2.7.1.2
 

 للفرد في الوقت الحاضـر نتيجـة للثـورة          ةاالجتماعينشئة  التبعملية  لم تعد األسرة تستأثر وحدها      
ضعف بذلك دور األسرة، ويقـل دور       أ تحديث المجتمعات وتطويرها، حتى      إلىدت  أالصناعية التي   

 بعد سن الطفولة المبكرة عندما ال يرتبط توزيع العمل بتكوين           ةاالجتماعياألسرة في عملية التنشئة     
درة على توفير كل متطلبات الفرد كما فـي العـائالت الريفيـة             األسرة، وحيث ال تصبح األسرة قا     

   .)1994الزعبي، . (بناؤها بملكيتها الزراعيةأالكبيرة التي يرتبط 
 
 من حياته، يتلقى فيها صنوف التربيـة         كبيراً ، وفيها يقضي جزءاً   المدرسة هي البيئة الثانية للطفل    و

ه وسلوكه  اتاتجاهتكوين شخصية الفرد وتقرير     وألوان من العلم والمعرفة، فهي عامل جوهري في         
 الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة        ةاالجتماعيكبر، وهي المؤسسة    وعالقته بالمجتمع األ  

المتطورة، وعندما يبدأ الطفل تعليمه في المدرسة يكون قد قطع شوطا ال بأس بـه مـن التنشـئة                   
ـ  بـالكثير مـن المعـايير    ة مـزوداً  في األسرة، فهو يدخل المدرس    ةاالجتماعي  والقـيم  ةاالجتماعي

 حيث يلتقي بجماعات جديدة من      ، للطفل ةاالجتماعي والمعارف، والمدرسة توسع الدائرة      اتتجاهواال
جتماعية جديدة  ا دواراًأ في شكل منظم، ويتعلم      ةاالجتماعيالرفاق، وفيها يكتسب المزيد من المعايير       

، كما  ينته، والتوفيق بين حاجاته وحاجات اآلخر     نفعاالاوأساليب ضبط   ن بحقوقه وواجباته،    حين ُيلقّ 
نضباط في السلوك، وفي المدرسة يتعامل مع مدرسيه كقيادات جديـدة ونمـاذج             يتعلم التعاون واال  
 ).2004شفيق، . ( وثقافة وتنمو شخصيته من كافة النواحيمثالية، فيزداد علماً

 
 :مدرسة والالتعاون ما بين األسرة 1.2.7.1.2

 
ستقبال األطفال  وجدها المجتمع ال  أعتبارها مؤسسة تربوية    امن واجب األسرة التعاون مع المدرسة ب      

 :عدة مجاالت منهاهداف التي يرغب المجتمع فيها، ويظهر هذا التعاون في هم لبلوغ األإعدادو
 لحـدوث  جنبـاً جل القضاء على الصراع بين األسرة والمدرسة، والتنسيق بينهما تأ التعاون من    -1

مراض نفسية وجسـدية    رة وصراع يقلق الطفل، ويؤثر على بناء شخصيته ويعرضه أل         مواقف محيّ 
 . تعارضت وجهة نظر األسرة والمدرسة فيما يتعلق بتربية الطفلإذا وخصوصاً

بنائهم في الدراسة، ومعرفة المشاكل التي يعـاني منهـا      أنتظام  جل متابعة اآلباء ال   أ التعاون من    -2
 .)2004العزيز، وعطيوي، . (ل في البيت والمدرسةالطف
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 :جماعة الرفاق 3.7.1.2
 

، فهـي تـؤثر فـي المعـايير         ةاالجتماعيقران بدورها في عملية التنشئة      و األ أتقوم جماعة الرفاق    
شباع حاجات الصغار، وفي تعويدهم على      إنها تعاون في    أدوار المتعددة، وكما     وتحدد األ  ةاالجتماعي

، ويتوقـف   وغيرهـا  على النفس وممارسة النشاط الرياضي       عتماد واال ستقاللولية واال تحمل المسؤ 
هـا،  اتاتجاهمدى تأثر الفرد بجماعة الرفاق على درجة والئه لها، ومدى تقبله لمعاييرها وقيمهـا و              

جماعة اللعب، والشلة وجماعة النـادي والعصـبة والجيـرة          (منها  شكال مختلفة   أولجماعة الرفاق   
 ).2004شفيق، ). (دراسةوزمالء ال

 
وقات فـراغهم   أساسي في توجيه ميول األبناء و     ن لجماعة الرفاق دورهم األ    أ) 2001(ويذكر عبادة   

 الصحيح ساعد ذلك على تكوين الشخصـية فـي          تجاه في اال   كانت جميعاً  إذاونشاطهم الترويحي، ف  
و الرفاق، وبالتـالي يجـب      أصدقاء  ختيار األ انه من األهمية بمكان     أصورها السوية، ومن هنا نجد      

 جماعة  إلىبن  نضمام اال  ال رشادهم تفادياً إ و ناءعلى األسرة مراعاة هذا الجانب من حيث توجيه األب        
و أو العدوانيـة    أيـة   عتمادخالق األبناء وبنـاء شخصـياتهم اال      أ على   رفاق السوء مما يؤثر سلبياً    

 .و ضعيفة الثقة بالنفسأو المتسلطة أالمتمردة 
 

 : ةاالجتماعيدور جماعة الرفاق في عملية التنشئة  1.3.7.1.2
 
 .جتماعية، وتنمية الحساسية والنقد نحو بعض المعاييرا تكوين معايير .1
 .جتماعية جديدة مثل القيادةادوار أ القيام ب.2
 . على النفسعتماد واالستقالل، وهو االاالجتماعيهم مطالب النمو أ المساعدة في تحقيق .3
 . التجربة والتدريب على الجديد والمستحدث من معايير السلوكتاحة فرصةإ .4
 .تاحة فرصة تقليد الكبارإ .5
 .)2002 مغلي وسالمة، أبو( .ةاالجتماعيتاحة فرصة تحمل المسؤولية إ .6
 

 التي تتبعهـا جماعـة الرفـاق فـي عمليـة التنشـئة              ةاالجتماعي النفسية   ساليباأل 2.3.7.1.2
 :ةاالجتماعي

 
 والتقبل عندما يتفق العضو في سلوكه مع معايير الجماعة وقيمها، مما يعزز             الجتماعيا الثواب   .1

 .هذا السلوك ويدعمه
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 في حالة مخالفة العضو في سلوكه لمعايير الجماعة، ممـا           االجتماعي العقاب والزجر والرفض     .2
 .ئه كف هذا السلوك وانطفاإلىيؤدي 

رضـوان،  . (االجتماعي للتعليم عب، مما يتيح فرصاً خاصة الل و االجتماعي المشاركة في النشاط     .3
1996.( 

 
  Culture    :الثقافة 4.7.1.2

 
 من نشـاط    يضاًأ، و اتاتجاهنقل من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات و      ُيو علمتَالثقافة هي مجموع ما يُ    

 المتعددة،   وتكنولوجيا، وتؤثر الثقافة في شخصية الفرد والجماعة عن طريق المواقف الثقافية           أفكارو
 والتصرف  ستقالل المستمر منذ الرضاعة، والفطام والتدريب على اال       االجتماعيومن خالل التفاعل    

شقاء، وكذلك موضوعات التربيـة الجنسـية      ت والمواقف، وأساليب معاملة الكبار واأل     نفعاالزاء اال إ
 ).2004شفيق، . (ومعالجاتها

 
راء آحاسـيس و أت ونفعـاال االمجتمع من مشـاعر و نها كل ما يسود في    أ ب يضاًأكما يمكن تعريفها    

 ومعتقدات وفلسفات ونشاطات متفاعلة مع بعضها، والتـي مـن           اتاتجاه وتقاليد وعادات و   أفكارو
 التي يواجههـا فـي حياتـه        ةاالجتماعين تؤثر على الفرد، وتظهر في سلوكه في المواقف          أشأنها  
 ).1994الزعبي، . (اليومية

 
 من خالل تفاعله فـي المواقـف        االجتماعيثناء نموه   أ هذه   ةاالجتماعيقافة  ويتعلم الفرد عناصر الث   

نها تؤثر في شخصية الفرد والجماعة عن طريـق المواقـف           أ حيث   ،فراد الكبار  مع األ  ةاالجتماعي
 .)1996رضوان، . ( المستمراالجتماعيالثقافية العديدة، ومن خالل التفاعل 

 
و المتغيرات الثقافية التي تؤثر فـي عمليـة التنشـئة           أعوامل  هم ال أبدراسة  ) Cattel(وقد قام كاتل    

حجم الجماعة، الضغط الثقافي، الرفاهية، المحافظة على التقاليـد ونظـام           :  وهي كاآلتي  ةاالجتماعي
 .)1996رضوان، . (السلطة، النظام والضبط، التكامل الثقافي والروح المعنوية

 
 :عالموسائل اإل 5.7.1.2

 
،  وغيرها عالناتإ وسينما وصحف ومجالت وكتب و     وتلفازعة  إذام المختلفة من    ثؤثر وسائل اإلعال  

ـ راء على التنشـئة     آ و أفكارخبار ووقائع و  أبما تنشره وتقدمه من معلومات وحقائق و       ، ةاالجتماعي



 43

نواع مختلفة من الثقافة، فهي تنشر المعلومات المتنوعة من كافة المجاالت التـي             باعتبارها ناقلة أل  
 المعلومـات والتسـلية   إلـى نها تشبع الحاجات النفسية مثل الحاجـة        أعمار، كما   لف األ تناسب مخت 

و أ النفسية وتعزيز القيم والمعتقـدات       اتتجاهخبار والمعارف، والثقافة العامة ودعم اال     والترفيه واأل 
ذبيـة   بجا يضـاً أستيعاب، و ثير وسائل اإلعالم بالتكرار الذي يعاون في عملية اال        أتعديلها، ويزداد ت  

 ).2004شفيق، . (المادة نفسها
 

 وضوحها بدرجـة    إلى بالنظر    واشدها مفعوالً  ، على النشىء   الوسائل تأثيراً  أكثروتعتبر السينما من    
طباق قمار واأل  والفيديو واأل  التلفازجهزة  أكبيرة، ولتأثير ظروف العرض نفسه كما يبرز كذلك دور          

 ).2004يق، شف. (عة والمطبوعات المختلفةذاالصناعية واإل
 

 يمكن القول بأن وسائل اإلعالم هي سالح ذو حدين، فقد تكون وسيلة نافعة مـن وسـائل                  وعموماً
كبر النفع للفرد والجماعة وهـي مـن        أ، فتقدم   فكارالثقافة والعلم والسمو بالخلق ونقل المعرفة واأل      

نها إشراف مركّز وواع، ف   إ ب  صحيحاً ه توجيهاً وّجستخدامها ولم تُ  اسيىء  و أُ أهملت  ُأ إذاخرى  أناحية  
شـفيق،  . (نحرافنحالل واال السوية، ويساعد على االةاالجتماعي يعرقل التنشئة    هداماً تصبح سالحاً 

2004.( 
 

 :دور العبادة 6.7.1.2
 

ـ  لما تتميز به من خصـائص، و       ةاالجتماعيتقوم دور العبادة بدور كبير في عملية التنشئة          ة ايجابي
 .لِّمها لألفرادالمعايير السلوكية التي تع

 
 بمنهاج شامل قويم في تربية النفوس، وتنشئة جاَءهافمن فضل الشريعة اإلسالمية على البشرية أن 

وما ذاك إال لتحويل .. ةضارات، وإرساء قواعد المجد والمدنياألجيال وتكوين األمم، وبناء الح
ور التوحيد والعلم والهدى  نإلىاإلنسانية التائهة من ظلمات الشرك والجهالة والضالل والفوضى 

قَْد َجاَءكُم ِمَن اِهللا نُوٌر َوِكتاٌب (: وصدق اهللا العظيم في محكم تنزيله). 1996علون، . (واإليمان
يِهم مُِّبيٌن، َيْهِدي ِبِه اُهللا َمِن اتَِّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السَّالِم َوُيخِْرُجُهم ِمَن الظُلَُماِت الَى النُّوِر ِبإذِنِه َوَيهِد

 ).15،16المائدة، آية سورة  (.صدق اهللا العظيم). إلَى ِصراٍط مُّستَقيٍم
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 :ةاالجتماعيفي عملية التنشئة دور العبادة  التي تتبعها ةاالجتماعي النفسية ساليباأل 1.6.7.1.2
 
 . للعقاب عن السلوك المنحرف تجنباًبتعاد واال، السلوك السويإلى الترغيب والترهيب والدعوة -1
 .)1996رضوان، . (رشاد العملي اإل-2
م الفرد والجماعة التعاليم الدينية السماوية التي تحكم السلوك بمـا يضـمن سـعادة الفـرد                  تعلّ -3

ـ كساب الفرد مهارات وقيم و    إوالمجتمع، ويتضمن التعليم الديني الذي تقوم به دور العبادة            اتاتجاه
جتماعية مبنية علـى الثقـة      إت، وتكوين عالقات    جديدة تساعده على ضبط ذاته، وتحمل المسؤوليا      
 . ينالمتبادلة، والقدرة على التضحية وخدمة اآلخر

ثم والخطيئة التي تهدد طمأنينتـه، وأمنـه النفسـي           تحرير الشخص المضطرب من مشاعر اإل      -4
 . األمن والسالم النفسيإلىشباع الحاجة إومساعدته على تقبل ذاته، وتحقيق 

 ذات الطـابع    االخرىم المرض والمشكالت     وتوهُّ ، القلق والوساوس والخوف    تحرير الفرد من   -5
 .الديني

ـ  والتقريب بين مختلف الطبقات      االجتماعي توحيد السلوك    -6 العزيـز، وعطيـوي،    . (ةاالجتماعي
2004(. 

 
 :ةاالجتماعي وتنشئة الوالديةالنظريات المفسرة ألنماط ال 8.1.2

 
 األسرة  لدورختالف توجهاتها النظرية على األهمية البالغة       ا على   تكاد تتفق كافة نظريات علم النفس     

 وفيما يلي ذكر ألهـم النظريـات التـي          خاصة في مراحل طفولته المبكرة    وفي مسيرة نمو الفرد،     
 .ةاالجتماعيفسرت عملية التنشئة الوالدية و

 
 Psychoanalysis Theory :"سيجموند فرويد "نظرية التحليل النفسي 1.8.1.2

 
، وهو الزعيم التقليدي لمدرسة التحليل      "سيجموند فرويد "تزعم هذه النظرية العالم النفسي المعروف       ي

 "علـى نـا األ  باأل" تكمن في ما يسميه        عند اإلنسان  ةاالجتماعين جذور التنشئة    أ الذي يرى    ،النفسي
)Super Ego(،  ذي نس، وذلك  يتطور عند الطفل نتيجة تقمصه لدور والده الذي هو من نفس الجال

 .)1998أبو جادو، . (لكترا عند اإلناثإوديب عند الذكور، وعقدة ُأفي محاولة من الطفل لحل عقدة 
ساسي في نمو شخصـياتهم، فمـا       ن التفاعل بين اآلباء وأطفالهم هو العنصر األ       أعتبر فرويد   اوقد  

ـ شـئتهم   وأساليب في معاملتهم ألطفالهم له دور فعال في تناتاتجاهيمارسه اآلباء من     ، ةاالجتماعي
 اتجاهبائه، ف آ القائمة بين الطفل و    ةنفعالي لنوعية العالقات اال    الوالدية يتم تحليلها طبقاً    اتتجاهوهذه اال 
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 ينمـي خصـائص     جتماعيـاً ا ساسـاً أطعام يعتبر   و اإل أخراج  ثناء عملية اإل  أاألم مثالً نحو طفلها     
 ).2002النيال، . (شخصيته

 
طـار  إليها فـي    إ في نظرية التحليل النفسي، عندما ننظر        ةاالجتماعينشئة  ن نفهم عملية الت   أويمكننا  

 :تطوري نمائي من خالل مراحل النمو األساسية التالية
 
تغطي هذه المرحلة الفترة من الوالدة حتى النصف الثاني ) The oral stage(: المرحلة الفمية -1

 تتحدد بطبيعـة عالقتـه   ةاالجتماعيته ن شخصية الطفل ونوع ونمط عالقا   أ  حيث ،من السنة األولى  
  .حباط، ومدى مفاجأة الفطامإشباع حاجاته الفمية ودرجة ما يتعرض له من إمه، وكيفية ومدى أب
 
وتغطي هذه المرحلة العامين الثاني والثالـث مـن عمـر    ) Anal stage(: المرحلة الشرجية -2

خراج، حيث يحظى في هـذه الحالـة         اإل تعة واللذة نتيجة لتعلمه ضبط    الطفل، ويجد الطفل فيها الم    
 نـوع العالقـة،   االجتماعيبحب وقبول والديه، ويؤثر في هذه المرحلة على شخصية الطفل ونموه        

  .والمعاملة بين الطفل ووالديه
 
وتحتل هذه المرحلة العامين الرابع والخامس مـن  ) The phallic stage(: المرحلة القضيبية -3

شـباع ولـذة،    إ عتبارهـا مصـدر   ا الجنسية ب  ئهعضاأفي هذه المرحلة ب   عمر الطفل، ويهتم الطفل     
 فـي   مـه راغبـاً   أوديب حيث يرتبط الطفل الذكر ب     أوالظاهرة الرئيسية في هذه المرحلة هي عقدة        

ما البنت فترتبط   أمه،  أستئثار التام بحبها، ويحس بالغيرة من والده الذي يقاسمه وينافسه في حب             اال
لومـة  مهـا هـي المَ    أن  أحساسها ب  إل مها نظراً أ وتحس بالغيرة والعدوانية تجاه       بابيها  قوياً اًرتباطا

نثى يكبت مشـاعره     من الذكر واأل   ن كالً إي حال ف  أعضاء الجنسية الذكرية، وعلى     لحرمانها من األ  
 .  من العقاب وفقدان الحبنحو والده من الجنس اآلخر خوفاً

 
ه المرحلة الفترة ما بين سن السادسة وسـن  وتغطي هذ) Latency Period(: مرحلة الكمون -4

البلوغ، ويتعلق الطفل في هذه المرحلة بالوالد من نفس الجنس، كما يضع نفسه على طريق التقمص                
نه يسلك في هذه المرحلة كما يسلكان وكما        أي  أفي موضع الوالدين ويمتص المعايير التي يؤكدانها،        

 وهو يقوم   ،)الضمير(على  نا األ أ من خالل التقمص األ     صحيحة، وينش  ءهمراآن  أنه يعتقد   يرغبان، أل 
 . رشاد شخصية الطفل، ومراقبتها وتحذيرها وتهديدها بالعقابإبدور الوالدين في توجيه و
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شـباع  ويبحث الطفل في هذه المرحلة عن اإل) Genital stage(: المرحلة الجنسية التناسلية -5
شـباع نزعاتـه    إلجنس اآلخر، وتتوقف طريقة     فراد من ا  أالت مع   عن طريق تكوين عالقات وصِ    

. خـرى أالجنسية على ظروف بيئته المباشرة من ناحية، وعلى نموه وخبراته السابقة مـن ناحيـة                
 .)1998 جادو، أبو. (وتغطي هذه الفترة مرحلة ما بعد سن البلوغ

 
نـاس  أالتدريج يلعـب    عوام القليلة من حياة الطفل، وب      أهمية خالل األ   كثرثير األ أن للوالدين الت  كما أ 

وامر والنواهي هامة بصورة زائـدة وتـدعمها         في حياته، وتصبح األ    يضاًأ خرى دوراً أومؤسسات  
ن على الوالـدين    أ إذ ...و الصد   أو منح الحب، النقد والعقاب، الرفض       أعطاء  كإبجزاءات متنوعة   

ـ  أ نح تدليالً ن يم أ مساعدة الطفل على تعلم الدروس الهامة للحياة دون          االخرىسلطات  الو  اًو حرمان
ن يضطلع بشؤون   أجل سعادة الطفل حتى يستطيع       أل ن يعمال أن عليهما   أثناء عملية تربيته، و   أ اًزائد

 ).1998عبدالرحمن، . (حياته، وهذه العملية تحدث بالتدريج على مدى سنوات عديدة
 

ي أ،  )المجتمـع (لواقع  نا تبدأ عندما يتصل الفرد با      أن عملية تكوين األ    إلى) 1994(ويشير الزعبي   
هـم  أنا مـن    عد عملية تكوين األ   ، وتُ ةاالجتماعي شخصية، وبهذا تبدأ عملية التنشئة       إلىتحويل الفرد   

طار الواقع  إو يحققها في    ُه فَ ،نا من تحقيق رغبات الهو    نها تمكن األ  أذ  إ،  ةاالجتماعيعمليات التنشئة   
 .هالذي يفرضه المجتمع القائم بعاداته وتقاليده وقوانين

وقد تحدث فرويد عن أهمية السنين األولى من حياة الطفل كونه يـتم خاللهـا تمثيـل األسـلوب                   
) Identification ( الموجود في الثقافة التي يعيش فيها، وذلك من خالل عملية التوحـد            االجتماعي

ـ أ التوحدبوالديه، وهذا التمثيل يمتد فيما بعد في حياة الطفل من خالل عملية              ثلـون   لمـن يم   اًيض
 ). أ– 1984 النيل، أبو. (الوالدين في المجتمع

 
ثير الخبرات التي يتعـرض لهـا       أعلى ت وبشكل كبير    نظرية التحليل النفسي تؤكد      يرى الباحث بأن  
 جـو يسـوده     من كانت هذه الخبرات نابعة      إذا وخاصة السنوات الخمس األولى، ف     ،الطفل في حياته  

 إذاما  ألطفل القدرة على التوافق مع نفسه ومع مجتمعه،         كتسب ا االعطف والحنان والشعور باألمن،     
 تمهيـد   إلـى دى ذلك   أالحرمان والتهديد واإلهمال،    قائمة على   الطفل بخبرات نابعة من مواقف        رََّم

 وشخصية غير قادرة على التكيـف والتوافـق الجيـدين مـع             تكوين شخصية مضطربة  لالطريق  
 . المجتمع
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  :)Carl - Rogers ("كارل روجرز" )Self Theory(الذات نظرية  2.8.1.2
 

ثرهـا علـى   أ في تنشئة الطفـل و  اتاتجاهتشيد هذه النظرية بأهمية ما يمارسه اآلباء من أساليب و         
ن الذات تتكون من خالل التفاعـل المسـتمر بـين          أو سالبة، حيث    أما بصورة موجبة    إتكوين ذاته   

ولى الوالدان، وما يتبع ذلك من تقويمـه وتكوينـه          هم ما في البيئة في السنوات األ      أالطفل وبيئته، و  
 .)2002النيال، . (لمفهوم ذاته

 
تهام طفلها بالغباء نتيجة لحصوله على درجات منخفضة في مـادة الحسـاب   إ استمرت األم في     إذاف

، ويستمر هذا التقـويم مالحقـا       مثالً، فسوف يتكون لديه مفهوم سالب عن ذاته يتمثل في كونه غبياً           
النيـال،  . (ن يثبت عدم صحة هـذا التقـويم       أوال سنواته المدرسية المقبلة حتى لو حاول        للطفل ط 

2002(. 
 

األمـن والهـادىء فـي والدة    ) Leboyer technique(أسلوب ليبوير  إستخداميوصي روجرز ب
وذلك كبديل مفضل عن    ) الضوء الخافت، السكون، المالطفة، الغمر في ماء دافء       (األطفال، حيث   

). ضـواء مزعجـة، صـفعات     أضوضـاء صـاخبة،      (،لتي قد تلحق الضرر بالطفـل     الطريقة ا 
 ).1998عبدالرحمن، (
 

هم الذي يمكن في ضوئه التنبؤ بمستوى الصحة النفسـية للفـرد            ن العامل األ  أويؤكد روجرز على    
  العالجية، هو الجو العاطفي الذي يسود األسرة، وهو ما يستدل          ،رشاديةحتماالت نجاح العملية اإل   اوب

 .)2004قاسم، . (بنائهماأ وتعاملهما مع ،عليه من طريقة تقبل الوالدين
 

كما ينصح روجرز بضرورة معاملة الطفل بطريقة ديمقراطية، وكشخص مستقل وجدير بالتقـدير             
ختياراته من خالل عمليات التقييم لذاته ككـائن        ان يقوم ب  أيحق له تقدير خبرته بطريقته الخاصة، و      

 ).1998عبدالرحمن، . (عضوي
 

 Reinforcement Theory: Dollard & Miller  ":دوالرد وميللر"نظرية التعزيز  3.8.1.2

 
كبـر  ن عملية الصراع الالشعوري والذي يتم في رأيهما تعلم الجزء األ          أ إلىيذهب دوالرد وميللر    

 الطفـل،   ة فيما بعد من حياة    نفعاليات اال ضطرابساس لال  يشكل األ  ،منه خالل فترتي المهد والطفولة    
سـس  أن السنوات األولى من حياة الطفـل تحـدد          أوهم بهذا يتفقون مع علماء التحليل النفسي في         
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ول ما يتمثـل فـي   أ، يتمثل ةاالجتماعيشخصيته فيما بعد، وهذا الصراع ناتج من ظروف في بيئته    
 إلىه  و قسوة وعنف في التربية، وهذا راجع بدور       أالوالدين ومدى عالقتهم بالطفل من حب وعطف        

ن العوامل الحضارية المحيطة بالوالدين غير مستقرة وتتسم بالتناقض، وهذا يجعل سلوك الوالدين             أ
 ). أ– 1984 النيل، أبو. (زاء الطفلإبالتالي متناقضا 

 
ي فـي   أنه يتم تعلمه فـي السـنوات المبكـرة          أن الصراع مكتسب، و   أويؤكد دوالرد وميللر على     

 من والديه بسـبب ممارسـتهما        الصراع ن الطفل يكتسب  أي  أاة،  السنوات الخمس األولى من الحي    
 ).1986جابر، . ( في التربيةطئةللطرق الخا

 
 Karen Horney: كارين هورني 4.8.1.2

 
 الطفـل   َرِب خَ إذاصول السلوك العصابي موجود في العالقات بين الطفل ووالديه، ف         أن  أترى هورني   

 إذان الطفل   أولقد شعرت هورني    . غلب على األ   سليماً واًنه يشعر باألمن وينمو نم    إالحب والدفء، ف  
ن يتغلب على ما يلقاه من سوء المعاملة، كتعرضه للعقـاب           أنه يستطيع   إنه محبوب حقيقة، ف   أشعر ب 

 لـم يشـعر     إذاما  أة،  ضيَِّر مَ ثاراًآن تترك مثل هذه الخبرات لديه       أالبدني بين الحين واآلخر، دون      
ر بالعداء نحو والديه وهذا العداء سوف يسقط في النهاية على كل شيء             نه يشع إنه محبوب ف  أالطفل ب 

ساسي، فهو فـي طريقـه      أ كان لديه قلق     إذان الطفل   أ، وترى هورني    ساسياًأ وكل فرد ويصبح قلقاً   
 .)1986جابر، . ( عصابياًن يصبح راشداًأل
 

 العدوان الـذي    إلىته  رجعأ و األساسيدثت هورني عن نوع من القلق أطلقت عليه اسم القلق           حوقد ت 
تولد عند الطفل نتيجة لتعرضه لخبرات سيئة تهدد أمنه أثناء تربية والديه لـه وأوضـحت بعـض                  

تناقض المشاعر تجـاه الطفـل ورفضـه،        : الخبرات السيئة التي يظهرها اآلباء تجاه األبناء ومنها       
وكثرة عقابه، عدم الوفاء    خوته عليه، السخرية من الطفل      إحد  أالعدائية المتجهة نحو الطفل، تفضيل      

 ).1990رمضان، . (مام الطفلأبالوعود 
 
 The Neurotic Personality of ("الشخصية العصابية فـي زماننـا  "كدت هورني في كتابها أو

Our Time(، ننا نجـد  إكبر فأ العالقات اإلنسانية المضطربة، وبتحديد إلىن العصاب يرجع أ على
ن الطفولة تتميز بحاجتين    أ كما ترى ب   ،... بين الوالدين والطفل     صول السلوك العصابي في العالقة    أ
ن الطفل يعتمد على    إ و ،)Satisfaction ( والحاجة للرضا  ،)Saftey (منساسيتين، هما الحاجة لأل   أ

 ).1986جابر، . (شباعهماإ في  تاماًاًإعتمادالوالدين 
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 Sullivan ":نهاري ستاك سوليفا"نظرية العالقات الشخصية المتبادلة  5.8.1.2
 

 عـن  ن الفرد ال يعيش منعـزالً ن الحديث عن الفرد فقط عند الدراسة ال قيمة له أل      أيعتقد سوليفان ب  
 في مجال ، فالوليد منذ اليوم األول للحياة جزء من موقف التبادل، وطول حياته يظل عضواً             يناآلخر

ن اإلنسان نتاج   أك يؤكد سوليفان     جانب ذل  إلىنكر سوليفان قيمة العوامل الوراثية، و     جتماعي، ولم يُ  ا
 ). أ– 1984 النيل، أبو. (ةاالجتماعيالتفاعالت 

 
 حيث يتصف الطفل    ،ثره في النمو النفسي للطفل    أ ركز سوليفان على أهمية الجو العام لألسرة و        كما

ن األطفال القلقين   أساس نجد    وعلى هذا األ   ،حساس والشعور بحالة األم واألب المزاجية     بخاصية اإل 
ن أ وعلى العكس من ذلـك نجـد         ،سر تكون األم فيها قلقة متوترة وعدوانية      ألباً ما ينشأون داخل     غا

ستحسـان  ينشأون داخل أسر غالباً ما تكون األم بداخلها تتصف باال         ) غير القلقين (األطفال المتزنين   
 ).1990شقير، . (والعطف والهدوء والمحبة

 
 بين الناس )Inter Personal Relation ( المتبادلةويؤكد سوليفان على أهمية العالقات الشخصية

 إلىو مشاركته اثناء لعبه     أيؤدي فشل الوالدين في التقرب من الطفل        حيث  بنائهما،  أوبين الوالدين و  
 ). 1998عبدالرحمن، . ( من جانب الطفل)Loneliness (الشعور بالوحدة

 
  Albert Bandura :"لبرت باندوراأ "االجتماعينظرية التعلم  6.8.1.2

 
 في نمو سلوك الشخص وفـي تعديلـه،          هاماً  تلعب دوراً  االجتماعين خبرات التعلم    أيرى باندورا   

فاألنماط السلوكية الجديدة تكتسب حين يشاهد الطفل سلوك من يعنون به ويرعونه، وكثيراً ما يكافأ               
 التكرار، وحـين    إلىالمثاب  ، ويميل السلوك    أحياناًتقليد الطفل ألنماط سلوك الوالدين، ولكنه يعاقب        

عمـارهم  أ، ونتيجة لذلك يتعلم األطفال في وقت مبكر من          اًايجابي يتعزز   ينيؤدى في حضرة اآلخر   
. ج الناجحة، كما يتعلمون تجنب تقليد النماذج الفاشـلة        وكية للنماذ لن يسلكوا على شاكلة األنماط الس     أ
 ).1986جابر، (
 

 بالسلوك  ىعنلم، هو ذلك الجانب المحدود من التعلم الذي يُ         في رأي نظرية التع    االجتماعيوالتطبيع  
 يسهم فـي قـدرة    باعتباره تعلماًاالجتماعي التطبيع إلىن ننظر أو يمكن  أ عند اإلنسان،    االجتماعي
 . جتماعية معينةادوار أن يقوم بأالفرد على 
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 التي يحدث فيها تعلم      يحدث عند األطفال بالطريقة نفسها     االجتماعين التطور   أوترى هذه النظرية    
 وتقليدهم، وال شك أن مبـادىء الـتعلم         ينفعال اآلخر أ، وذلك من خالل مشاهدة      االخرىالمهمات  

 في عمليـة التنشـئة    رئيساً طفاء والتعميم والتمييز كلها تلعب دوراً     العامة مثل التعزيز والعقاب واإل    
 ).1998 جادو، أبو. (ةاالجتماعي

 
 لكنـه   ، تقليد سـلوكهما   إلىتميل بالطفل   ) المهتمين( للوالدين   ةاالجتماعيويؤكد باندورا بأن التنشئة     

 بعبارات تؤكد حقيقة أن مثل هؤالء اآلباء واألمهات يتفاعلون بشكل مستمر            تجاهيفضل شرح هذا اال   
 واسـتطاع   ، وبالتالي فإن لديهم فرص أكثر لتدعيم سـلوكه        ،مع طفلهم أكثر من الوالدين المتحفظين     

 التقليد يكمن في قوة النمـوذج علـى     إلىيستنتج أن المتغير المستقل المهم الذي يؤدي        أن  ) باندورا(
 أن يقلدوا النموذج الذي يسيطر على مكافـآت         إلى وقد أظهر بحثه أن األطفال يميلون        ،منح المكافأة 

 .)2004واطسون، ليندجرين، . (ولئك األقل تأثيراً وقوةمن أأكثر 
 
ـ هم عمليات التنشـئة  أ هي من  االجتماعيعملية التعلم   ن  أفيرى ب ) 1994(ما الزعبي   أ ، ةاالجتماعي

ليه، ويدل هذا الـتعلم علـى مـا         إ الطفل لمجتمعه الذي ينتمي      عداد نمو موجه إل   االجتماعيفالتعلم  
دراكه للعالم الخارجي المحـيط     إيكتسبه الطفل من عادات وتقاليد وقيم مجتمعه حتى يصطبغ فهمه و          

 االجتماعيدراك، ويختلف دور التعلم     طار ذلك اإل  إع وحتى يفسر خبراته في      دراك هذا المجتم  إبه، ب 
 أقصـاه فـي الطفـولتين المبكـرة         إلىختالف مراحل النمو، ويصل      ال  تبعاً ةاالجتماعيفي التنشئة   
 .والمتوسطة

 
 Alfred Adler :"أدلرالفرد "نظرية علم النفس الفردي  7.8.1.2

 
العقلية للوليد هي عجز تام، فعجزه ظاهر بحيث ال يستطيع البقاء            الحالة الجسمية و    أن  على أدلركد  أ

 . تجاههةاالجتماعيوالرعاية هتمام مالم يتوافر لدى الوالدين مشاعر اال
جتماعي من حيث هو كائن ا     الذي يعيش فيه اإلنسان      االجتماعيكما وركز أدلر على أهمية اإلطار       

 وبما أن اإلنسان محدد بـالروابط       ،ةاالجتماعيقافية و تتشكل حياته من خالل المعايير األخالقية والث      
 ويشير أدلر   ، التي يتواجد فيها الفرد    ةاالجتماعي فال بد من فهم هذه العالقات        ،ةاالجتماعيوالعالقات  

 وعلى تكـوين    ، أثراً هاماً على دوافع سلوك اإلنسان      ةاالقتصادي و ةاالجتماعي أن للظروف    إلىأيضاً  
جتمـاعي   بل هو كائن ا    ، التي يعيش فيها   ةاالجتماعيائناً معزوالً عن البيئة      فاإلنسان ليس ك   ،تفكيره

 .)1998الزيود، . (قادر على خلق شخصيته من خالل نشاطه الذاتي
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هتمـام المفـرط،    طفل باال غراق ال إخطاء التي يقع فيها الوالدين، ب     خطر األ أوربما يكون التدليل من     
هم اسـتقالل  يسلب األطفـال     ،)Spoil (فسادو اإل ، أ )Pampering (الحماية، المساعدة، هذا التدليل   

 تنمـو لـديهم عقـدة       ون واألطفال المدلل  ،...قتهم بنفسهم    ث يحطموهم على الذات، ويشطر     عتماداو
ن تحين الفرصة المناسبة فتظهر واضحة، وتسـبب        أ إلىالنقص، وهذه الحالة المرضية تظل كامنة       

عبـدالرحمن،  . (ن يأخذوا وال يعطـوا    أ على النفس، بل تعلموا      عتمادنهم لم يتعلموا اال    أل  محقاً فشالً
1998.( 

 
 :"ريكسونإريك إ" علم نفس األنا 8.8.1.2

 
 يتوقـف   ينحساس بالثقة في اآلخـر    كتساب اإل ان مدى قدرة األطفال الصغار على       أريكسون  إيرى  

حسـاس بالثقـة ال     شباع واألمان، ذلك أن اإل    على نوعية رعاية األم لهم، فاألم هي التي تضبط اإل         
يعتمد على مقدار الطعام الذي يتلقاه الطفل وال على تعبيرات العطف، بل يتوقف علـى قـدرة األم                  

 ).1986جابر، . (ستمرارية، وبتماثل الخبرةتساق وااللفة للطفل، واالحساس باألعلى توفير اإل
 

ن األسرة تحتـل    أاد ب عتق اال إلى االجتماعيريكسون في سياق نظريته عن النمو النفسي        إوقد ذهب   
متداد مراحـل نمـوه المختلفـة       امكانة بالغة األهمية من حيث تأثيرها في طبيعة نمو الفرد، وعلى            

حساس بها لدى الفرد في مقابل عدم       وخاصة في مراحل النمو األولى، وهي مراحل تطور الثقة واإل         
، ق والتكيف لدى الفرد مستقبالً    سس التواف أبنى عليها   تطور الثقة، وتلك هي القاعدة األساسية التي تُ       

ثر بنوعية الرعاية التي يحظى بها الطفل من جانب والديه، وما ينتهجانه هما والراشدين              أوهي ما تت  
 .)2004قاسم، . ( القائمين على رعايته من أساليب بعينها في تنشئته وتوجيههيناآلخر

 
د أنهـا   ِج الدرجة التي وُ   إلىة األطفال    الوالدية في تنشئ   اتتجاه خطورة دور اال   إلىوقد أشار بياجيه    

ستخلصـه مـن    ا المدرسة، وهو ما     إلىستعداداته العقلية للدخول    اتؤثر على مستوى نضج الطفل و     
 .نتائج دراسة تقارير اآلباء واألمهات حول تفاعلهما مع أطفالهما في كل من فرنسا وكندا

كيد علـى أهميـة     أ من حيث الت   جاهت في ذات اال   خرىاألكما سارت العديد من نظريات علم النفس        
ثير ذلك الدور على كافة جوانب      أ والدية، ومدى فعالية ت    اتاتجاهالدور األسري، وما يسود فيه من       

ثره على  أعن تحليل التفاعل داخل البيئة األسرية، و      ) Berne (شخصية األبناء، ومنها نظرية بيرن    
هتزاز ا إلىمتزنة، تؤدي   الغير  سليمة و الغير   ن التربية األسرية  أذ يرى بيرن    إالنمو النفسي للفرد،    

 ).2004قاسم، . (تزانها ونقص نضجها وتكاملهااشخصية األبناء، وعدم 
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  : أو أنماط التنشئة الوالديةاتاتجاهقياس  9.1.2
 

 صعوبات كبيرة في مالحظة العالقة بـين        ةاالجتماعيو  أفي مجال التنشئة األسرية     يواجه الباحثون   
ـ اء في مواقف الحياة المختلفة، للكشف عن أساليب التنشئة          اآلباء واألبن   التـي يتبعهـا     ةاالجتماعي

الوالدين، وترجع هذه الصعوبة لتعدد وكثرة هذه المواقف التي تظهر فيهـا العالقـة بـين اآلبـاء                  
واألبناء، مثل مواقف الرضاعة والفطام والتدريب على النظافة وأساليب الثواب والعقاب، وكيفيـة             

 اآلبـاء نحـو أسـاليب       اتاتجاهستبيانات لمعرفة    اال ستخداما إلى الكبار، وقد لجأ الباحثون      حتراما
 ). أ– 1984أبو النيل، . ( األبناء نحو أساليب اآلباء في تنشئتهماتاتجاهو أبنائهم، تنشئتهم أل

 
 :ستبياناتواال المقاييسلبعض هذه عرض فيما يلي و
 

 : الوالديةاتتجاهمقياس اال 1.9.1.2
 

ـ عبارة تقيس اال  ) 146 ( ويتكون المقياس من   ،)ب، ت  ( ومنصور إسماعيل إعدادوهو من     اتتجاه
 اتجاه السائدة في    اتتجاهعطاء صورة عن اال   إ إلىالوالدية بطريقة التقدير الذاتي، ويهدف المقياس       

 علـى    بالنسبة لألطفال، وتتوزع عبـارات المقيـاس       ةاالجتماعيو الوالدة في عملية التنشئة      أالوالد  
، لـم النفسـي   ثارة األ التسلط، الحماية الزائدة، االهمال، التدليل، القسوة، إ       (:المقاييس الفرعية التالية  

وعند التصحيح تعطى لكل عبارة درجتان عند الموافقة، ودرجة         ). ، الكذب السواء،  التفرقة،  التذبذب
 .عند التردد، وصفر عند المعارضة

 سلوك الفرد، فمثالً درجة صـفر علـى         نحرافا درجة   إلى )8 – 1(تشير الدرجة في المقياس من      
التي يحصل عليها الفـرد     ) 32( التسلط، بينما تعني الدرجة      اتجاهمقياس التسلط تعني عدم ممارسة      

نه يمارس التسلط في جميع المواقف التي يتضمنها مقياس         أعلى التسلط وهي الدرجة العظمى على       
عني مدى ممارسة األساليب السوية، وزيادة الدرجـة علـى          التسلط، والدرجة على مقياس السواء ت     

 .))ب، ت(، ومنصور، إسماعيل (.ستجابات الفردامقياس الكذب تعني عدم الثقة في 
 

  : في معاملة الوالديناألبناءراء آعن " Schaefer "يرل شيفرإستبيان ا 2.9.1.2
 

 العربيـة عبـدالحليم محمـود،       إلى ونقله    معاملة الوالدين،  فيراء األبناء   آ لقياس   ستبياناًاأعد شيفر   
التقبـل، التمركـز   :  مثل  فرعياً عبارة تتوزع على ثمانية عشر مقياساً      )192(ستبيان من   ويتكون اال 

 وتشمل هذه المقاييس الفرعية الثمانيـة       وغيرها،ستحواذ  كراه، اال حول الطفل، الرفض، الضبط، اإل    
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 اآلبـاء    مـن  راء األبناء في معاملـة كـل      لين آل بعاد أساسية نتجت عن تحليلين عام     أ ثالثة   ةعشر
نه يعتمد على تصور الطفل لمعاملة كل من والديـه بنـاء            أهم فوائد هذا المقياس     أواألمهات، ومن   

 .)أ- 317 ، 1984 النيل، أبو( .على خبراته كما تلقاها منهما على مدى عمره
 

 : العائليةاتتجاه ليديا جاكسون لالإختبار 3.9.1.2
 
نتيجة عملها فترة طويلة في توجيـه األطفـال بالعيـادة     )Lydia Jackson(ديا جاكسون عدته ليأ

سقاطي يكشف عما يعانيه األطفال من صـراعات داخليـة          إ ختباراالنفسية بجامعة كمبردج، وهو     
 سبع بطاقات مصورة في كل منها موقف مـن          ختبارترجع للعالقات بينهم وبين والديهم، ويشمل اال      

 :ية التاليةالمواقف األسر
 .ه عليهاعتمادا تمثل حماية األم للطفل و)صفر( الصورة رقم .1
نفراد األبوين بالمودة بينهما دون الطفل، وما يترتب علـى ذلـك مـن              ا تمثل   )1( الصورة رقم    .2

  .تهدديد لشعوره باألمن
والدين بأخيه  هتمام ال اكبر بسبب    تمثل الغيرة التي تنشأ في نفس الطفل األ        )أ2،  2( الصورة رقم    .3
سئلة التي يوجهها الباحث للمبحوث بهدف التعمـق        صغر، ويوجد مع كل صورة مجموعة من األ       األ

و التدليل التـي    أو العطف   أو السماحة   أ العائلية لدى الشخص، ومدى القسوة       اتتجاهللكشف عن اال  
 .)أ- 319 ، 1984 النيل، أبو. (كان يتلقاها من الوالدين

 
 : التنشئة الوالدية كما يدركها األبناءتااتجاهمقياس  4.9.1.2

 
لـألم،  ) ب(لألب، والصـورة    ) أ(الصورة  : ويتكون من صورتين  ) 1984( السقار   إعدادوهو من   

 ويتـألف   ،) التسلطي ،الديمقراطي( تجاهاال: بعاد هي أفقرة تقيس ثالثة    ) 90(وتتألف كل صورة من     
 اتجاهو،  )60 – 31( وتقيسه الفقرات من     ،)لنبذ ا ،التقبل( تجاها و ،)30 - 1(فقرة، تبدأ من    ) 30(من  

ن المقياس يحتـوي  أ ب، علماً)90 – 61( من أفقرة تبد) 30( ويتألف من    ،) اإلهمال ،الحماية الزائدة (
 .)2006أبو الحالوة، . (ة والسلبيةيجابيعلى عدد من الفقرات اال

 
 :األسريةمقياس التنشئة  5.9.1.2

 
:  فقرة ويقيس نمطين من أنماط التنشئة األسرية وهما        56يتكون من    جبل، وهو    أبوعد هذا المقياس    أ
 ويتصف هذا المقياس بخصائص سيكومترية      ،)تسلطمالنمط األسري ال  ( و ،)النمط األسري المتسامح  (

 ).1992العكايلة، ). (0.94(جيدة، فهو يتمتع بصدق محتوى ومعامل ثبات مقداره 
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 : الوالديةاتتجاه مقياس اال6.9.1.2
 
 اتتجاه عبارة تقيس اال   )84(هذا المقياس سيد صبحي لتطبيقه على طلبة الجامعة، ويتكون من           عد  أ

الوالدية كما يدركها األبناء بطريقة التقدير الذاتي، ويعطي هذا المقياس في النهاية صورة متكاملـة               
ثل هذه الصورة في    و الوالدة في التنشئة كما يدركها األبناء، وتتم       أ الوالد   اتجاهعن األبعاد التي تسود     

 الوالدية  اتتجاهي هذا المقياس على غرار مقياس اال      ِن وقد بُ  ، الفرعية المختلفة  المقاييسدرجات على   
جريت في  ُأعتمد فيه واضعاه على البحوث التي       ا والذي   ،)1967( ورشدي فام    إسماعيللعماد الدين   

 إلى وأشارت هذه البحوث     ،غيرهاو...  الوالدية في تنشئة الطفل      اتتجاهمجال األسرة المصرية كاال   
 الوالدين فـي عمليـة التنشـئة        اتجاهضرورة بناء مقياس يمكن عن طريقه الحكم بشكل كمي على           

 .ةاالجتماعي
 

 حيث عرض المقياس على لجنة من المحكمـين عـددها           ،عتمد المقياس على الصدق المنطقي    اوقد  
ة العبارات  ءماق المحكمين على مدى مال    تفا وقد بلغت نسبة     ،ساتذة علم النفس  أعشرة وجميعهم من    

النيال، . ( تمتع المقياس بمعامالت ثبات مرتفعة     إلىضافة  إ ،)%80(في قياس المفهوم المراد قياسه      
2002(. 

 
 : المعاملة الوالديةأساليب مقياس 7.9.1.2

 
ـ             ،)1988(أعد هذا المقياس النفيعي      اء  وهو عبارة عن مقياس يقيس األسـاليب التـي يتبعهـا اآلب

 ،)أ( ويتكون المقياس من صـورتين       ،واألمهات في عملية تنشئة وتربية أبنائهم األطفال والمراهقين       
 عبارة أمام كل    )35( وكل صورة تتكون من      ،األمبوهي خاصة   ) ب( وصورة   ،وهي خاصة باألب  

ما عـدا    ،)احياناً، نادراً، أبداً  دائماً،  : (عبارة مقياس تقدير متدرج يحتوي على أربعة مستويات هي        
ويحتوي المقياس على   . تصحح عكسياً الخاصة باألم فإن قيمتها     ) ب(من الصورة   ) 23(العبارة رقم   

 :ثالثة مقاييس فرعية هي
 ) Power Assertion( أو تأكيد القوى ،األسلوب العقابي .1
 ) Love Withdrawal) (الحرمان العاطفي (،أسلوب سحب الحب .2
 .)2002خوج، (). Induction( التوجيهي االستقرائياألسلوب  .3
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 Shyness: الخجل 10.1.2
 
 إلى والسيكولوجية، فهو يسعى     ةاالجتماعين حياة اإلنسان سلسلة متصلة من التوافقات البيولوجية و        إ

ـ شباع حاجاته البيولوجيـة و    إتحقيق أقصى درجات السعادة والكفاية ب       والسـيكولوجية،   ةاالجتماعي
ـ  ، الذين يحيطون به ويتعاملون معـه      ين مع اآلخر   مستمراً شباع تفاعالً ويقتضي هذا اإل    كـان   إذا ف

شباع حاجاته وعن تحقيـق     إ عن   تقاعس  كان فاشالً  إذاما  أشباع حاجاته،   إ حقق للفرد    التفاعل ناجحاً 
 )).ب، ت(الدريني، . (التوافق السليم

 
محيطة بالفرد،   ترجع للظروف البيئية ال    أسباب: أوالً مختلفة منها،    أسبابشباع الحاجات   إللفشل في   

و وجود عوائق مادية تحول دون بلوغ الهدف كعدم وفرة المال الـالزم             أمثل عدم وفرة المتطلبات،     
 الثانية التـي    سبابما مجموعة األ  أجتماعية كبعض العادات والتقاليد،     او عوائق   ألشراء المتطلبات،   

لشخصـية، مثـل نقـص       ا سـباب طلق عليها مجموعة األ   شباع الفرد لحاجاته فيُ   إعاقة  إ إلىتؤدي  
 كـان  إذا وخاصـة  -و سيكولوجي، والخجل أو جسمي أ، ووجود عيب خلقي   ةاالجتماعيالمهارات  
شـباع  إق الفـرد عـن       الشخصية السيكولوجية التي تعوّ    سبابحد األ أ يعتبر من    –ة  ضّيَربصورة مَ 

 االجتمـاعي عل  ق الفرد عن تحقيق التفا    نه يعوّ حاجاته، وعن تحقيق التوافق الناجح المنشود ذلك أل       
 )).ب، ت(الدريني، . (و غير لفظيأ الناجح، سواء أكان هذا التفاعل لفظياً

 
  مكتسـباً   قد يكون  نطواء والخجل مثالً باال  م نسحابي أن السلوك اال   إلى) 2001(وأشارت الخضري   

علـه   يقوم الطفل بتقليدها مما يج     تي تتميز في عالقتها بالشك في اآلخرين       ال األم ف ،عن طريق التقليد  
 . ةاالجتماعي في عالقاته  وخائفاًحريصاً

 
 مـن البـالغين     )%40(  حيـث أن   ويعتبر الخجل من المشاكل الشائعة التي يعاني منها اآلخـرون         

 نفسه هـي نظـرة      إلىن نظرة الولد الخجول     أ كما   ،...وضاع معينة   أنهم يخجلون في    أحون ب يصّر
 يتفوقـون   ينن اآلخـر  أ ويعتقد   ،مكانياتهإته وب  وال يثق بقدرا   ، فهو يعاني من الشعور بالنقص     ،سلبية

 ، هم الوسيمون وهو البشـع     ،ذكياء وهو الغبي   هم األ  ،قوياء وهو الضعيف  هم األ . عليه في كل شيء   
 ).1998دويري، . ( هم القادرون وهو العاجز،هم الظرفاء وهو ثقيل الظل

 
جل باعتبـاره مـن   ن الخأ إلى) Ludwing & Lazarus, 1983(وقد أشار لودوينج والزاروس 

داء على   كاأل ، يؤثر بشكل سلبي في مهارات معالجة المعلومات       االجتماعيالمظاهر الخاصة بالقلق    
 كمـا   ،بطأ لدى الخجولين مقارنة بغير الخجولين     أ حيث تكون    ،دراكية والقراءة ات اإل ختباربعض اال 

 .ينال في حضور اآلخرداء الفّعن الخجولين غير قادرين على األأ
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 الخجولين غالباً ما ينالون عالمات مدرسية متدنية، كما يغفلون النشـاطات الالمنهجيـة،              الداألون  إ
، ةاالجتماعي فترة من العزلة     إلىن تتحول سنوات مراهقتهم     أوالتفاعل الطبيعي الالزم للنمو، ويمكن      

يـراً مـا    الخجولين ال يتزوجون، وإن فعلوا ففي سن متقدمة، وكث      شخاص من األ   كبيراً ن عدداً أكما  
دنى، وبسـبب   أقل من سواهم، كما يشغلون وظائف ذات مسؤولية         أ ينفق األشخاص الخجولين ماالً   

ن بعـض األشـخاص     إستصعابهم التعامل مع الناس يصطدم ذوو المهارات بمعوقـات مهنيـة،            ا
و المخدرات كأسلوب دفاعي، وفي بعض الحـاالت يكـون          أدمان الكحول   إ إلىالخجولين ينزعون   

 إلـى ، ولكـن بالنسـبة       نفسياً  حد قد يستدعي عالجاً    إلىنفسهم  ألخجولون منطوين على    األشخاص ا 
 ).1995بيبي، . (وقاتهم العصيبةأن يهتم ذووهم بهم لكي يتخطوا أغالبيتهم يكفي 

 
ن العديـد مـن   أ إلـى ) Blankstein, Toner, Flett, 1989(وقد أشار بالنكستين وتونر وفلت 
 سـلبية عـن     أفكارفراد الخجولين لديهم    ن األ أ إلىنتهت  ا ، الخجل الدراسات التي تناولت موضوع   

 .نفسهم وتقدير ذاتي سلبيأ
 

 من خالل دراسة االجتماعيبين الخجل والقلق ) Cheek, & Buss, 1981(بينما ربط شيك وبص 
مـن   متباينـة     أن هذا النوع من القلق يثير أنماطاً       إلى وأشارا   ، جامعياً طالباً) 952(قاما بها شملت    

 .جتماعية جديدة وتنميتهااكتساب مهارات اق الفرد عن  والذي من شأنه أن يعوِّ،نسحابيالسلوك اإل
 

 تعريف الخجل 1.10.1.2
 

من الجوانب الهامة في تناول أي مشكلة من المشكالت النفسية تحديد مفهوم تلك المشكلة، وبالنسبة               
 نها تدور في معظمها حول القلـق الشـديد        إال أ . لمفهوم الخجل فقد حظي بعدد كبير من التعريفات       

 وجهـات النظـر الخاصـة       ، ويرجع تباين   وفي أثنائها  ةاالجتماعيوالمخاوف الزائدة من المواقف     
  : ومن هذه التعريفات ما يلي طبيعته المركبةإلىبتعريف الخجل 

 
واقـف  ، مـع المشـاركة فـي الم       االجتماعي تجنب التفاعل    إلىالميل   بأنه   )ب، ت (عرفه الدريني   

الشعور بـالقلق وعـدم     :  بصورة غير مناسبة ويكون الخجل مصحوبا بعدة مظاهر منها         ةاالجتماعي
 يضـاً أ ويكـون    االجتمـاعي نسحاب من مواقف التفاعـل       الصمت واال  إلىاالرتياح وهو ما يؤدي     

 .نشغال بالذات بالشعور بالحساسية للذات والتعاسة واالمصحوباً
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نتباه عصبي مفرط للذات في ا بأنه )Jones, Briggs, & Smith. 1986 (ؤهعرفه جونز وزمالو
، يظهر في صورة خوف أو رعب أو صمت عن الحديث، ويكون له مظـاهر               ةاالجتماعيالمواقف  
 . رتياح، والقلق والتركيز الزائد على الذاتة كالشعور بعدم االانفعالي

 
حاسيسـه منـذ    أفرد ومشاعره و  جتماعية ونفسية تسيطر على قدرات ال     اظاهرة  نه  أ ب اًيضأوعرفوه  
 فيشل قدرته علـى     ، والنفسي االجتماعي ويحد من سلوكه     ،نتاجية المبدعة اته اال  فيشتت طاق  ،الطفولة

خجـول   وبذلك يتصف ال   ،السيطرة على سلوكه وتصرفاته تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه          
 .عيش فيهنسجام مع نفسه ومع المحيط الذي يبعدم القدرة على التكيف واال

 
كما ورد في حمـادة  ) Turner, Beidel, & Townsley( كل من تيرنر، بيدل، وتانسلي وعرفه

نهم من تظهر عليهم مشاعر عدم      أفراد الخجولين يصفهم عامة الناس ب     ن األ بأ) 1999(وعبداللطيف  
محادثـة  ، ويبدو عليهم أنهم يحجمون عن المشاركة فـي ال ةاالجتماعيرتياح والتوتر في المواقف    اال

 .يننخراط في الحديث مع اآلخر االإلىنهم في حقيقة األمر يتوقون أ، على الرغم من ةاالجتماعي
  

رتدادي يبتعد فيه الطفـل عـن       اظهار سلوك   إنه يعني   أبفي تعريفه للخجل    ) 1990( صالح   وأشار
 . مام الناسأقدام على تصرف ظاهر و اإلأ، وال يجرؤ على الكالم يناآلخر

 
نجلو ساكسون  ن كلمة الخجل مكتوبة في قصيدة األ      أ) كسفوردإمعجم  ( المعاجم اللغوية    يوقد ُوجد ف  

Anglo Saxon)(، و الرعب البسيطأ وتعني الخوف ،لف عام قبل الميالدأ منذ . 
 

كما ورد فـي    ) Corsini(وقد ركزت بعض التعريفات على الجانب النفسي مثل تعريف كورسيني           
ة يعاني صاحبها من قلق مفرط وأفكار سلبية نحو         انفعاليه ظاهرة    حيث عرفه بأن   ،)2005(الزعبي  
 & Pilkons(  كتعريـف بيلكـونز وزيمبـاردو   االخرى ركزت بعض التعريفات  حين في،الذات

Zimbardo (    حيث عّرفاه بأنه يتضـمن      ، على الجانب المعرفي للخجل    كما ورد في ذات المصدر 
ـ التفكير في أشياء غير سارة في المواقف صعوبات في األداء فضالً عن فقدان التوكيد و   ةاالجتماعي

 .وأفكار سلبية نحو الذات
 
ن ون غيـر واثقـين ومتواضـع   و، وهم دائمـاً خـائف   ينن األطفال الخجولين دائماً يتجنبون اآلخر     إ

و من  ألفة  نهم منكمشون من األ   إنفسهم للمواقف،   أضون  عرِّن، وال يُ  وومتردد نون ومهزوم ووخجول
ن يتطوعوا، وهم غالباً سـاكتون      أن  ئونهم ال يباد  إ،  ةاالجتماعي وفي المواقف    ينخرتصال مع اآل  اال
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ـ  ين، يعتبرون اآلخـر   ينتصال كالنظر في وجه اآلخر    يتكلمون بلطف، ويتجنبون وسائل اال     ين  قاس
 مشـاكل   ن ما يسببو  ن األطفال الخجولين نادراً   إ مزيد من الخجل،     إلىجتنابهم، وهذا يقودهم    اويجب  

 ). ب– 2002العزة، (. حد خاصة في المدرسةأ، وغالباً ال يالحظهم في المدرسة
 

 :تمايز مفهوم الخجل 2.10.1.2
 

 : وهي كالتالي،و شبيهة بهأ ، ومتداخله معه،قريبة منه.. للخجل مفاهيم عدة 
 

  Timidity: التهيب 1.2.10.1.2
 

و التواجد فـي    أماع بأناس جدد،    جتالمواقف الجديدة، والتردد عند اال    ويعنى الميل لمعاناة القلق في      
 ،ن الفرق بين المصطلحين فرق في مستوى الخوف المصاحب لكل منهما          أمواقف جديدة، والحقيقة    

 .)1999النيال، وابو زيد،  (.االجتماعي القلق إلىن كليهما يشير َأذ إ
 

  Bashfulness: الحياء 2.2.10.1.2
 

 ولـيس   ،يمارسها الطفل بتلقائية في وجود الغرباء      العقلية والجسمية التي     اتتجاهوهو يعبر عن اال   
 قـد تنسـحب علـى المـراهقين         يضـاً أ الطفل، ولكنها    اتتجاهن تخص هذه اال   أمن الضروري   

يماءات التي هـي تعبيـر عـن        ذ يتضمن بعض اإل   إن الحياء جزء من الخجل      أوالراشدين، ويبدو   
 . الخجل

استحيوا من اهللا حـق     : "ا رواه الترمذي قائالً     بالحياء فيم " صلى اهللا عليه وسلم   "وقد أوصى الرسول    
اهللا حق من  ولكن االستحياء كاليس ذ: ، قالوالحمد هللامن اهللا  إنا نستحي يا رسول اهللا: قلنا ،"الحياء
أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، وَمـن أراد اآلخـرة                : الحياء

 )الترمذي، ب، ت". (ستحيا من اهللا حق الحياءاد فقفمن فعل ذلك ، الدنياترك زينة 
 ".إن لكل دين خُلُقاً، وخلـق اإلسـالم الحيـاء         : "مام أحمد فيما رواه اإل  " لى اهللا عليه وسلم   ص"وقال  

 )1985االلباني، (
الحياء من االيمان، وااليمان فـي الجنـة،        : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم     : وفي حديث آخر قال   

 ).الترمذي، ب، ت(". ا، والجفاء في الناروالبذاء من الجف
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  Modesty: التواضع 3.2.10.1.2
 

نه ينتج عـن فـرط      أذ  إشكال الخجل،   أن التواضع شكل من     أ إلىطر النظرية ما يشير     ورد في األ  
 .)1999النيال، وابو زيد، ( .دراكهاإالشعور بالذات و

 

  Embarrasment: الحرج 4.2.10.1.2
 

جتماعي ا تنتج عن تناقض ما قد يظهر به الفرد في موقف     و مؤقته نسبياً  أمستمرة  ة  انفعاليوهو حالة   
و الحقيقية، ويستدل عليه من تعبيرات الوجه وحركات العين، وبـذلك           أمعين عن صورته الواقعية     

، ولوم ناتج عن    انفعاليحباط  إشد درجة منه، فالحرج دائماً ينتج عن        أفهو يختلف عن الخجل، فهو      
عاقة ذلك، والظهور بموقف مختلف في موقف ما، والحرج دائمـاً           إر بمظهر معين ثم     تمني الظهو 

ن يحدث نتيجة   أما الخجل فيمكن    أ ،تى بنتيجة سالبة  أجتماعي  ايعبر عن وجدان سالب لموقف تفاعل       
 .)1999النيال، وابو زيد، ( .حوال سالباً وليس في كل األ،ي شيء موجبأو ثناء أمديح 

 

  Reservation: ظالتحف 5.2.10.1.2
 

حتياط من المواقف التي تحمل في طياتهـا         منهما يحاول اال   ن كالً أويتشابه المتحفظ مع الخجول في      
ن التحفظ يتكون مـن مكونـات       أن كان الفرق بينهما يكمن في       إ يثير ويهدد، وهكذا و    جتماعياًا قلقاً

كن ليس بالقدر ذاته في الخجل،      ، ول يضاًأحتوائه على مكونات وجدانيه     ا عن   معرفية وعقالنية فضالً  
النيال، وابو زيد،   ( .أكثرن الخجل سلوك تلقائي     أ في حين    ،أكثرن التحفظ سلوك قمعي     أعالوة على   

1999(. 
 

  Cowardice: الجبن 6.2.10.1.2
 

 الخجـل هـي   سـتجابة ان أن الفرق بينهما أال إستجابات بين الجبن والخجل،  برغم تشابه بعض اال   
 .)1999النيال، وابو زيد، ( . الجبن فهي الهروبجابةستاما أالتحاشي، 

 

  Eclipse: الكسوف 7.2.10.1.2
 

و أو كل من الشمس وبعض مظـاهر        أختفاء بعض   اوهو تعبير مستعار من علم الفلك ينطبق على         
: ة مثـل  يجابي لدى اإلناث في الحاالت اال     أكثر الكسوف تظهر    ستجابةاشكال الخجل هو الكسوف، و    أ

 الخجل قد تحتوي    ستجابةان  أ عن   المديح، والكسوف مؤقت مقارنة بالخجل، فضالً     اعبة،  الغزل، المد 
 .)1999النيال، وابو زيد، ( .خرى غير الكسوف في موقف واحد بعينهأعلى متغيرات 
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  Caution :الحذر 8.2.10.1.2
 

 للقلـق   حتياطات الالزمة لتحاشـي المواقـف ذات الطبيعـة المثيـرة          خذ اال أيتشابه المفهومان في    
، ولكن ليس كل حذر ناجم عن خجل، لوجود عشرات من المواقف التي يتحلى بها الفرد                االجتماعي

 .)1999النيال، وابو زيد، ( . فيهالن يكون للخجل دخأبالحذر دون 
 

  Shame: الخزي 9.2.10.1.2
 

حـد مكونـات    أن الخـزي    كل خزي يحتوى على الخجل، وليس كل خجل يحتوي على خزي، أل           
حبـاط،  إخجل، غضـب،  :  مركب منانفعالي وهو مكون ،)Negative Affect (ان السالبالوجد

 .)1999النيال، وابو زيد، ( .ندم، لوم، حسرة، وهكذا
 

  Avoidance: التجنب 10.2.10.1.2

 
 التجنـب  إلـى  الخجل، والخجول قـد يلجـأ      إلى التجنب، ولكن ال يدفع التجنب       إلىقد يدفع الخجل    

حد مكونات الخجل في    أ، والتجنب   ينوالعزلة والتحاشي خشية التفاعل مع اآلخر     نزواء والوحدة   واال
و أة  انفعاليو ميكانزمات حاالت    أن يكون التجنب من مؤشرات      أبعض المواقف وليس كلها، ويمكن      

 .طالقاًإخرى غير الخجل أسمات شخصية 
 

 والنـاس  ينضي من اآلخـر و الخوف المرأو الفوبيا أو الرهاب اوكذلك الحال فيما يتعلق بالخواف   
)People Phobia(ن األول يحتوى على هلع وفزع ورعـب،  ، فالفرق كبير بينه وبين الخجل، أل
 .)1999النيال، وابو زيد، ( . من هذاياًأما الخجل فليس في مكوناته أ

 
 : الخجلنتشارانسبة  3.10.1.2

 
حكـام  ن األ ألباحثين يـرى    ن بعض ا  إ ف ،على الرغم من وجود سلوكيات الخجل في ثقافات مختلفة        

ن هـذه   إ ومن ثم ف   ، ومعايير الجماعة  ةاالجتماعيعراف  ثر بالقيم واأل  أوالتقويمات لهذه السلوكيات تت   
ن الدالالت التوافقية وغير التوافقية للسلوكيات      إخر  آ بمعنى   ،خرىأ إلىالتقويمات تختلف من ثقافة     

فعلى سبيل المثال تشـير الدراسـات التـي     ،المرتبطة بالخجل تتعدل وتتغير بوساطة عوامل ثقافية     
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ن الذين يتسمون منهم بالخجل والحساسية ال يعتبرون منحرفين         أ إلىجريت على األطفال الصينيين     أ
 .)Chen, Rubin & Sun, 1992. (و غير متوافقينأ جتماعياًاو غير ناضجين أ
 

ين والمراهقات، وقـد بينـت       الشائعة بين المراهق   ةاالجتماعيويعتبر الخجل من المشكالت النفسية      
 الخجـل بـين   نتشاران معدل أ ،)Zimbardo, 1975 (جراها زيمباردوأالدراسات المسحية التي 

) %22(ه بين المراهقين األمـريكيين تتـراوح بـين          نتشاران نسبة   أ، و الجمهور العام كان مرتفعاً   
ـ           ) %73(ن  أ و ،)%60(و يوسـف  . (اتهممنهم كانوا يعانون من الخجل في فترات معينة مـن حي

 .)2000وخليفة، 
 

ع بحوث الخجل بجامعة سـتانفورد      توضح الدراسات المسحية التي قام بها الباحثون في مشرو        كما  
نهـم  أمـنهم    %)42( حيث قـرر     ،مريكاأ الجامعيين في    الطالبن الخجل ينتشر بين     أ ،ريكيةاألم
صـل الزاروس    وقـد ح   ،قل يشعرون بالخجل في فتـرة مـا مـن حيـاتهم           و على األ  أ ،نوخجول

Lazaruse)(      كما ورد في حبيب)ة للخجل في مرحلة    ت على نفس النتيجة تقريبا عند دراس      )1992
 .نتشار الخجل في المجتمعات العربيةا كما تبين ،الطفولة

 
من الناس يعـانون الخجـل،      ) %40( من   أكثرن  أ إلىجريت في الغرب    ُأخرى  أوأشارت دراسات   

ن الخجل يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهـم تسـتوجب التـدخل            أمنهم يرون   ) %20( من   أكثرن  أو
 .)2000يوسف وخليفة، . (للتخلص منها

 
بون بداء  ا الوالدة مص  ن ثمة أطفال حديثو   أ ) األمريكية هارفارد(من جامعة   ان  جكاالبروفيسور  ويفيد  

، عراض ال يعاني منها الطفـل العـادي       أ حيث تحدث لهم     ،)%20 (إلىالخجل، وتصل هذه النسبة     
ومن جملة األعراض التي تصيب هؤالء األطفال المصابين بداء الخجل، كأن يدق القلب أثناء النوم               

ثناء أ  عميقاً ن يخاف الطفل كل جديد، وهو في الشهر الرابع وال ينام نوماً           أكبر عن مثيله و   أبسرعة  
،  جديداً واجه موقفاً ، وكثير الشكوى عندما يكبر، وينتابه الخوف عندما ي        نفعالالليل، ويكون شديد اال   

 .)2003حسن، . (وتتسع حدقتا عينيه ويختنق صوته
 

 & Bruch, Goresky, Collins(وقد أشار كال من بـروش وكورسـيكي وكـولينز وبيرجـر     

Berger, 1989 ( على في الخجل من الـذكور  أن درجات اإلناث كانت أ إلىفي بحث مشترك لهم
 .ةجتماعياالبينما تفوق الذكور على اإلناث في سمة 
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العزيـز، وعطيـوي،    ( و ،) أ – 2002العـزة،   (  و ،)1996شيفر، وميلمان،   (وقد ورد في كل من      
من المراهقين والراشدين يصفون   ) %40(ن حوالي   أذ  إ ،ن نسبة إنتشار الخجل كبيرة جداً     أ ،)2004

 .تصال المناسب والُمرضي مع اآلخريننهم خجولون، وغير قادرين على االأنفسهم بأ
 

نتشار حيـث تبـين أن       فقد بينت الدراسات أنه واسع اال      ،لنتشار الخجل بين األطفا   يما يتعلق با  أما ف 
أن ولدينج  ) Harris(ويذكر هاريس   . من اإلناث يعانون من الخجل     )%60( و ،من الذكور ) 50%(
)Welding (  أن   إلىتوصل )من اإلناث ممن تراوحت أعمارهن بين      ) 670(من عينة مكونة    ) %9
 ، بعض االضطرابات السيكوسـوماتية    إلى باإلضافة   ،عوام كن يعانين من الخجل المستمر     أ) 7و   3(

ذكر من األعمار ذاتها من السـلوك       ) 702(من الذكور من عينة مكونة من       ) %16 (ىفي حين عان  
 .)2005الزعبي، . (نسحابياإل
 

) 40 - 30(رية مـن    وقد كشفت تحليالت البيانات المأخوذة من مقابالت مع أفراد من المرحلة العم           
، والتأخير في   ) سنوات 3(رتبط بكل من التأخير في عمر الزواج        اسنة، عن أن الخجل لدى الذكور       

 بينما لم يرتبط الخجـل      ،) سنوات 3(، والتأخير في الحصول على وظيفة ثابتة        ) سنوات 4(اإلنجاب  
 ,Asendorpf. (في العملرتبط بالمشاركة المنخفضة ا وإنما ،اإلناث بهذه المتغيرات الحياتيةلدى 

1993(. 
 

 :تصنيف الخجل 4.10.1.2
 

 : نوعين هماإلىبتصنيف الخجل ) 1991( كما ورد في الطيب زنكقام أيزنك وأي
 

  Introverted Shyness: نطوائيالخجل اال 1.4.10.1.2
 

فراد من هذا النـوع     ن األ أال  إجتماعية،  اوهو يعني الميل للعزلة وعدم القدرة على تكوين عالقات          
 .ضطر لذلكا إذالديهم القدرة على العمل بشيء من الكفاءة مع الجماعة يكون 

 االجتماعي شكل أبلغ خطراً من غيرها من اضطرابات السلوك          نسحابينطواء والخجل اال  ويمثل اال 
نطواء والسلبية بدالً مـن العـدوان والفاعليـة          حيث يعتمد الطفل على اال     ،ني مثالً كالسلوك العداو 

نطواء والسلبية قد ينال من البيئة التي       ذي يتسم بطابع اال   طر في ذلك أن الطفل ال      ووجه الخ  ،والنشاط
ـ  نحرافا وأن العدوان    ،متثالنطواء طاعة وا  عتبار أن اال  القبول والتشجيع على ا   يعيش فيها    ورة  وث

 .)2001الخضري، . (وتمرد
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   Neurotic Shyness: الخجل العصابي 2.4.10.1.2
 

ليه الجماعة،  إو تحتاج   أ ،ون غير قادر على العمل حتى عندما يريد ذلك        والخجول من هذا النوع يك    
ويتميز هذا الفرد بالقلق الشديد والحساسية للذات أثناء وجوده مع الرؤساء بصفة خاصـة، ويتميـز                

 التعرض للصراع النفسي بين رغبتـه فـي مصـاحبته           إلىبالوحدة النفسية، وهذا يؤدي بالشخص      
 .)1991الطيب،  (.مصاحبةلآلخرين وخوفه من هذه ال

 
ن بعـض المتغيـرات   أب) Schmitt & Kurdek, 1985(في حين أشار كل من سكميت وكارديك 

كتئاب غتراب والضجر وعدم السعادة واال    النفسية مثل تقدير الذات المنخفض والخجل والشعور باال       
رين بالوحدة النفسـية    خاص الشاع ش األ  فإن  لهذا ، الشعور بالوحدة النفسية   إلىالنفسي تترابط وتؤدي    

 .الحيتهمص التي سلبت منهم قوتهم وةاالجتماعي البيئة إلىيتصفون بالالمباالة وينسبونها 
 

 : الخجل أسباب5.10.1.2
 

 :ن تقف خلفه ومنهاأن هناك مجموعة من األسباب التي من الممكن إ لطبيعة الخجل المركبة فنظراً
 

 : وتشملمتعلقة بالشخص أسباب 1.5.10.1.2
 
 :العوامل البدنية المباشرة 1.1.5.10.1.2 
 

ضـه   الخضوع للمخـاوف، ويعرّ    إلى يرد الولد ال محالة      و ضعف البنية األصيل   أالهزال الموروث   
هله لكل ما يتعرض له     ألت دونه عناية غير عادية، يحتاط       ِذ وبُ )دلالًُم( نشأ   إذاف. للوساوس المتصلة 

وقاتهم على رعايته من الصـدمات والسـقطات        أ و ، ويوقفون جهودهم  )ها متوهمة أكثر(خطار  أمن  
نه والعثرات، ليس هذا فحسب بل يحملون معاشريهم وجيرانهم على التسامح في كل ما يبدر منه، أل               

 ، ويصبح منطوياً  ألم أو جهد عضوي أو حركة      تجنب كل    إلىضعيف البنية ينتهي بحكم هذه النشأة       
يام الدراسة توانى عن خـوض      أ جاءت   إذا حتى   على ضرب من الكراهية العضوية للحياة الناشطة،      

 .ّر من رفاقه الذين يؤذونه ويسيئون معاملته ألنه غير نشيطفَالحياة المدرسية، و
 

و فقـدان   أجهاد مدرسي،   إو  أو سوء تغدية،    أوهناك الضعف الطارىء وهو ينشأ عن طفولة معذبة،         
 وهذا يزداد عند المراهقة، وقد تؤدي به        بان حداثته، إالعناية بالولد من جميع نواحي حياته الشخصية        

. ات الجسمية التي دائمـاً يتعـرض لهـا        ضطراب اال إلىضافة  خالقية، باإل أو  أات عقلية   نحرافا إلى
 ).1995بيبي، (
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 :ناألمالشعور بعدم  2.1.5.10.1.2
 
نفسـهم  أن األطفال الذين يشعرون بقلة األمن ال يستطيعون المغامرة، وال يسـتطيعون تعـريض               إ

ذى والمجازفة هـي     على النفس، إن عملية نموهم وشعورهم باأل       عتماد، وتنقصهم الثقة واال   خرينلآل
نهم إكات،   عن المربِ  بتعاد إنهم مغمورون مسبقا بعدم الشعور باألمن، واال       .جتماعية تخيفهم امخاطر  

ـ ال يعرفون ما يدور حولهم بسبب موقفهم الخائف، إنهم ال يمارسون المهارات              نهـم  إ ،ةاالجتماعي
. ين التغذية الراجعة مـن اآلخـر      إلىخجل بسبب قلة التدريب، وبسبب الحاجة       أخجل ف أسيصبحون  

 ). ب– 2002العزة، (
 

، خرينمنين ال يشعرون بالطمأنينة الكافية لكي يغامروا بتعريض أنفسهم لآل         ن األطفال غير اآل   أكما  
التعرض لألذى، والدخول في مغامرات      عليها، ويخيفهم النمو، و    عتمادذ تعوزهم الثقة بالذات، واال    إ
 إلـى نشغالهم هذا   إحراج، ويؤدي   نهم مشغولون بمحاولة الشعور باألمن، وتجنب اإل      أجتماعية، كما   ا
 القائمة على الخوف فهـم ال يمارسـون         اتتجاه بما يدور حولهم، وبسبب اال     قل وعياً أن يصبحوا   أ

 بسـبب   فرغة حيث يصبح الطفل أكثر خجالً      من دائرة م   ، ويشكل الخجل جانباً   ةاالجتماعيالمهارات  
ن الطفـل   أ، على   ينة من اآلخر  يجابي لديه، ونقص المعلومات المرتدة اال     ةاالجتماعينقص المهارات   

 ).1996شيفر، وميلمان، . (ثنين من الخجولين أمثالهأو أ الخجول قد يتخذ صديقاً

 
   :الحساسية الزائدة 3.1.5.10.1.2

 
و ذلك الشخص الذي يتأثر أكثر من الالزم بالعوامل الخارجـه عنـه،             صاحب الحساسية الزائدة ه   

ي أ بها، ثم في الرد عليهـا        رثأحداث والت ساس لها في تلقي األ    أبحيث يبالغ مبالغة ال معنى لها وال        
صفرار او  أحمرار  اداها في نفسه بما يظهر عليه من        شياء صدى ال تستحقه، وترى ص     نه يعطي األ  أ
، ويتشتت ذهنه في مواقف تـرى       ل ضربات قلبه، ويضطرب ويتصبب عرقاً     قل سبب، فيزيد معد   أل

 .بتسامة وهدوءاال بإ مر بها إذاغيره ال يقابلها 
ن صاحب الحساسية الزائدة يكون دائماً ذا ذهن متوقد نير، وفصـاحة بـاكرة سـابقة                أومن الجلي   

 تفوقه الناقص هذا ينسـاق       من )وهو يعي حتماً  (تخاذ موقف، فإذا وعى     اوانها، ومقدرة فائقة على     أل
ـ حاسيسه، ويترك النقص أن يغزوه، فيتمكن الخجل منه، ويحتل من نفسه فعاليتها             أمع   . ةاالجتماعي

 .)1991الطيب، (
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 Self – Label as Shyness :ة الذات كخجوليأو تسم قب بالخجلاللّ 4.1.5.10.1.2
 

ن يبرهنوا على   أنهم يريدون   أ كما لو    نهم خجولين كصفة مالزمة لهم،    أنفسهم ب أيتقبل بعض األطفال    
نهـم يعتقـدون    إ،  ن يكون حقيقياً  أو مديح لهم يمكن     أطراء  إ أين  أنهم ال يعتقدون ب   إن،  ونهم خجول أ
ـ     أن هذه هي شخصيتهم وبما      أن، و ونهم خجول أب تصـال  نهم يتجنبـون اال   إنهم يشعرون بالدونيـة ف

 مـا   إلـى الدونية يمنعهم مـن الوصـول       حساسهم ب إحد هذه الدونية، إن     أ لكي ال يكتشف     ينباآلخر
ن أسـتطيع   أننـي ال    إيريدون، إن التحدث السلبي مع النفس هو شيء مألوف عندهم، فهم يقولون             

ننـي  تحدث بشـيء أل   أن ال   أفضل  عرف بأنهم يكرهونني كان من األ     أنني  أي شخص،   أتحدث مع   أ
 ). ب– 2002العزة، ( .بدو كاألبلهأ
 

 :الشعور بالنقص 5.1.5.10.1.2
 

قوى مسببات الخجل، ويتولد هذا الشعور بسبب وجود عاهات جسمية          أيعد شعور الطفل بالنقص من      
 و طولـه الشـديد    أو قصر القامة،    أو البصر،   أو ضعف السمع    أو ضخامة الجسم،    أكالعرج،  (لديه  

و رداءة ثيابـه  أ مقارنة بزمالءه، هوقد تعود مشاعر النقص عند الطفل نتيجة قلة مصروف     ). وغيرها
طلب منه من قبل المدرسة،     شتراكات تُ او عدم تمكنه من دفع ما يترتب عليه من          أمقارنة بالزمالء،   

 .)2005بي، عالز. ( لفَقرهقتنائه أشياء لفترة طويلة، وال يستطيع تغييرها نظراًاو أ
 

 :نستحسا االإلىالسعي  6.1.5.10.1.2
 

 الرأي وقـوة    استقاللن ال يملكون من     غلب الرجال الذي  أتلك صفة شائعة عند النساء خاصة، ولدى        
نهم من السيادة على نفوسهم، فتراهم يبحثون دوما عن         كَِّمرادة ما يُ  الشخصية وصفاء الذهن ودفعة اإل    

دهم في نظر   مجِّعجابه، ويصطنعون الطرق واألساليب التي تُ     إستحسان غيرهم و  اوسيلة يثيرون بها    
 .اآلخرين

جتماعي قد يتعرض له هذا الشخص المحـب والباحـث   انقد تفه أبسط وأمن هذا يحدث الخجل عند  
 ويدققون في كل حركـة      ،ليهإنتباههم  ان الناس يصرفون    أستحسان اآلخرين له، ويحسب دائماً      اعن  

و أمن حركاته، ويالحظون في سرهم ما قد يخفى من عيوبه، بينما هم فـي الحقيقـة ال يفكـرون                    
ن الخوف من النقد ينشأ عن ضعف في الـرأي          أوالواقع  و في حياتهم،    أ من غيره    أكثرليه  إينتبهون  

 ).1991الطيب، . (والشخصية
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 وجود عالقة في دراسة لهم) Flett, Hewitt & Derosa, 1996(كد فليت وهويت وديروسا أوقد 
  فالرغبة في الكمـال تـرتبط جوهريـاً        ،االجتماعيبين الرغبة في الكمال وسوء التوافق النفسي و       

 كمـا تـرتبط بالمسـتويات       ،فعة من الوحدة، الخجل، والخوف من التقييم السلبي       بالمستويات المرت 
ن وجود معايير شخصية    أ ويبدو كما يرى بعض المنظرين       ، للذات االجتماعيالمنخفضة من التقدير    

 . والخجلاالجتماعيمرتفعة هو الذي يقف خلف القلق 
 

 لديهم معـايير  جتماعياًا القلقين فرادن األأ) Schlenker & Leary, 1985(ويرى سكلنكر وليرى 
 حيـث   ،هم لآلخرين بشـكل نـاجح     ون في قدرتهم على تقديم أنفس     شخصية غير واقعية تجعلهم يشكّ    

 .ةاالجتماعي في تفاعالتهم  حذراًأكثرن يكونو
 

  Temperament or Physical Hadicap: عاقة الجسديةاإل 7.1.5.10.1.2
 

، فـبعض األطفـال     ة، والخجل في هذه الحالة يكون وراثياً      بعض األطفال يبدون خجولين منذ الوالد     
ن هذا الـنمط قـد      إنفسهم،  أخرون يكونون هادئين راضين عن      آمزعجين ومنسحبين، بينما أطفال     

 ). ب– 2002العزة، ( . حياتهمالل سنّييستمر خ
 
ن يصبحوا  ال أل  يقودان األطف  ينذعاقات الجسدية غالباً ما تسبب الخجل والشعور بالدونية، اللّ        ن اإل إ

عاقات إن هناك   أو يتحدث عنهم كما     أحد،  أنهم يتجنبون اآلخرين لكي ال ينظر اليهم        إ،  اسين جداً حّس
 ). أ– 2002العزة، (. اًجتماعيانسحاب و مشاكل اللغة تقود األطفال لالألها عالقة بصعوبات التعلم، 

 

 : حداث المخزيةجترار األا 8.1.5.10.1.2
 

ثر بما سبق له مـن تجـارب        أ جعله يت   بعيداً  واعياً داث الماضية عند فرد ما قوياً     حل األ إذا كان تخيّ  
، ولحياة الطفولة فـي هـذا        بعيداً  واسعاً  قوياً  شخصه أو كرامته تأثراً    إلىخفقت، وحوادث أساءت    أ

نه لـن يقـوى   أخامل، وووضيع ونه خجول   أ اً وتكرار اًن سمع مرار  أالباب أثر فعال، فمن سبق له       
وهام باكرة، يرى نفسه من خاللهـا       أعمال، تتولد في ذهنه خياالت سابقة و      و ذاك من األ   أعلى هذا   
الفوبيـا  ( العزلة والتوارى والخوف من الناس       إلىيحاء الذاتي ميله     فيزداد باإل   مذلوالً  مهمالً ضعيفاً

 .)ةاالجتماعي
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 مظاهر العـزة    إلىوعالج هذه الحالة يكمن في تحويل وجهة الخيال من الصور المرعبة المخجلة             
ال " وفـي المثـل الشـعبي        ،و في تقوية الضغط مع التوجيه حتى يصبح الجبان شجاعاً         أوالبطولة،  

 ).1991الطيب، ". (تضايق الجبان، فتعلمه المرجلة
 

 :يالتأخر الدراس 9.1.5.10.1.2 
 

قل مـن  أه نأخر الطفل الدراسي عن باقي زمالءه من األمور الجوهرية التي تشعره بالخجل، وأن ت إ
وائـل  ، فكثير من التالميذ األ    خر دراسياً أ، ولكن ال يعني ذلك أن كل تلميذ خجول مت         ئهمستوى زمال 

 .)2005الزعبي،  (.خرىأفي المدرسة يعانون من الخجل ألسباب 
 

 : والبيئيةوامل األسرية الع2.5.10.1.2
 

 كمهارات المحادثة   ةالجتماعيااألسرية والبيئية المسببة للخجل حول نقص المهارات        تتركز العوامل   
، بما تشتمل عليه هذه المهارات مـن عناصـر          االجتماعيدراك   ومهارات اإل  ،والمهارات التوكيدية 

 : وبيئية متعددة منهاأسرية هذا أسباب ةاالجتماعيلفظية وغير لفظية، ولنقص المهارات 
 

 :  في بيئة منعزلةاألسرةنشأة  1.2.5.10.1.2
 

ن األطفال الذين ينشـأون فـي بيئـات         أ،  )1991(ول كما ورد في الطيب       ورا فقد وجد زيمباردو  
كتساب خبرات اجتماعية متعددة، فينشأ الفرد وهو ليس مـزود          اجتماعية منعزلة تحرم األطفال من      ا

 ينشـأ   حيث،  ةاالجتماعي، ولذا يكون سلوكه غير مالئم من الناحية         ةاالجتماعيبذخيرة من السلوكات    
 .و مجاراة مجتمعهأقرانه أالفرد على مجاراة الخجل من عدم مقدرة 

 
 : نشأة الطفل في أسرة خجولة 2.2.5.10.1.2

 
نهـم  أين خجولين ووجـد     أبويه في كل شيء، فإذا نشأ الطفل بين         أبود  ن الطفل يقلّ  أمن المعروف   

ـ ْزن عن الناس ويخافون من التعامل معهم، ويخافون على أطفالهم أَ          ومعزول د مـن الـالزم مـن       َي
 في أسلوب تعاملهم مع الناس، وقـد وجـدت الدراسـات            يضاًأنهم يقلدونهم   إخطار، ف رض لأل التع

 ).1991الطيب، ( .بائهمآن األطفال قد نقلوا الخجل والخوف من الناس عن أالحديثة 
 
 
 



 68

 :تنشأة الطفل بدون شقيقا 3.2.5.10.1.2
 

 الخجل الشديد، وخاصـة مـع       نه يعاني من  إن الطفل الذي ينشأ في أسرة ليس فيها شقيقات، ف         أوجد  
فراد الجنس اآلخر، والعكـس صـحيح       أفراد الجنس اآلخر، وذلك لعدم معرفته كيفية التعامل مع          أ

 ).1991الطيب، . (شقاءأبالنسبة للطفلة التي تنشأ بدون 
 

 : أساليب التنشئة غير السليمة 4.2.5.10.1.2
 

ـ ن لألساليب واال  أ) 1991( كما ورد في الطيب      Gilmarten جليمارتنفقد وجد     الوالديـة   اتتجاه
ثر في زرع بذور    التي يتبعها الوالدان في التعامل مع أطفالهما في مرحلة الطفولة وما تالها بالغ األ             

 :الخجل لديهم، ومن هذه األساليب الخاطئة نذكر
 

 Overprotection :الحماية الزائدة 1.4.2.5.10.1.2
  

ة من والديهم غالباً ما يصبحون غيـر نشـيطين ومعتمـدين،          قدم لهم حماية زائد   إن األطفال الذين تُ   
ن هذا النمط   إنهم يصبحون سلبيين وخجولين،     إويرجع ذلك بسبب الفرص المحدودة لديهم للمغامرة،        

 ).  أ- 2002العزة، ( .من تربية األطفال غالباً ما يقود للخوف
 

ـ       إين،  نفسهم، والتعامل بنجاح مع اآلخر    أنهم لم يتعلموا الثقة ب    أكما   ن أن بعض اآلبـاء يعتقـدون ب
 يصبحون  ينأبن اآلباء الهيّ  إ حماية مستمرة ،     إلىنفسهم، وهم بحاجة    أأطفالهم ال يستطيعون العناية ب    

 ). ب– 2002العزة، ( .لفتهم من العالم المخيف والقاسين يحموا ِخأ ب جداًينمهتم
 

حسـاس  إمرات، وبعض اآلباء لديهم      في المغا  يون وليس لديهم ميوالً   إعتمادن هؤالء األطفال    أكما  
عمال نهم يقومون باأل  إ، وكذلك ف  بهمنهم لم يهتموا     بالمسؤولية عن أطفالهم، ويشعرون بالذنب أل      عاٍل

 .)2004العزيز، وعطيوي، . (المطلوبة من أطفالهم نيابة عنهم، لذلك يكون أطفالهم خجولين
 

والدان حماية زائدة يكونون فـي الغالـب        ن األطفال الذين يحميهم ال    أ) 1996(ويرى شيفر وميلمان    
نهم يصـبحون هـادئين     إيين وغير فاعلين، وبسبب الفرص المحدودة المتاحة لهم للمغامرة ف         عتمادا

ن أذ  إ الجـبن وطفوليـة التصـرف،        إلى في التنشئة يؤدي غالباً      تجاهوسلبيين وخجولين، وهذا اال   
 .تعامل الفعال مع البيئة واآلخريننفسهم في الأن يثقوا بأاألطفال ال يكونون قد تعلموا 
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 Disinterest :همالو اإلأ هتمامعدم اإل 2.4.2.5.10.1.2
 
 إلـى تمام باألطفال يـؤدي     هن هذا النقص العام باال    إهتمام بأطفالهم،   ان بعض اآلباء يظهرون قلة      إ

األطفال هتمام الوالدين ب  ان عدم   إية عندهم،   عتمادشعورهم بالدونية والنقص، ويشجع على وجود اال      
حتـرام كمـا    نهم ال يستحقون اال   أر هؤالء األطفال ب   شِع وجود شخصية خائفة وخجولة، تُ     إلىيؤدي  

  ). أ– 2002العزة، (. تصبح عندهم عدم الثقة الداخلية الضرورية للمخاطرة في المجتمع
 

 Criticism :النقد 3.4.2.5.10.1.2
 
ن هـؤالء األطفـال   ى وجود الخوف عندهم، أل ن اآلباء الذين ينتقدون عالنية أطفالهم يساعدون عل       إ

ن اآلباء قد   إكدين وخجولين،   أنهم يصبحون مترددين وغير مت    إستجابات سالبة من الراشدين     ايتلقون  
نه أن بعضهم يعتقد    أنها تبدو طبيعية كما     إبوا عليها، و  نها هي تلك الطريقة التي رُ      ناقدين أل  نيكونو

 ).  أ– 2002العزة، (. طفل خجول وخائف
 

بنائهم، يخلّف في نفوسهم    نتقاد اآلباء المباشر والعلني أل    ان  أ إلى) 2004(وقد أشار عزيز وعطيوي     
 .مشاعر الخوف من الراشدين، لذلك يصبح األطفال مترددين وخجولين

 
ن النقد هو أسلوب جيـد وضـروري يـتعلم          أن اآلباء قد يعتقدون ب    أ) 1996(وذكر شيفر وميلمان    

 . وخجوالً خائفاًن نتيجة النقد الزائد غالباً ما تكون طفالًأال إ يسلكون، األطفال عن طريقه كيف
 

 Teasing :المضايقة 4.4.2.5.10.1.2
 

خوة على  غاظة قد يصبحون خجولين، فقد يهزأ اآلباء واأل       إن األطفال الذين يتعرضون للسخرية واإل     
ن مواجهة اآلخـرين فهـم      نسحاب م ، ويستجيبون باال  ءنحو متكرر من األطفال الذين يبدون ضعفا      

ن يكونوا  أ تجنبا للسخرية، وذلك بسبب حساسيتهم العالية، وخوفهم من          االجتماعيتصال  يتجنبون اال 
 ع سري ن يصبح خجوالً  حراج، فالسخرية من الطفل بشكل مفرط تقوده أل       و اإل أو النبذ   أ للنقد   موضعاً
 .)2000القاسم، عبيد، والزعبي، (. الحرج
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 :الثبات دمع 5.4.2.5.10.1.2
 

 واألب فيـه الحـزم      ، فاألم في أغلب الحاالت فيها الهوادة واللين       ،يتأثر الطفل بالتناقض في التربية    
بن في خشونة    فإذا تحدث األب مع اال     ،يريد الحزم  واألب   ، األم تريد تدليل الطفل    ،والصرامة والشدة 

 ،ة الطفل ويرتبك في نشأته     ومن ثم تهتز شخصي    ،وشدة رأينا األم تربت على ظهر الطفل في هوادة        
 .)2003الدِّيهي، . ( وال مع من يميل؟ فهو تائه، أين يذهبإلىوال يعرف 

 
و صـارمين   أ ،ذ قد يكون الوالدان متساهلين جداً     إ،   التذبذب في معاملة الطفل تجعله خجوالً      لذا فإن 
لذلك يكون األطفال   خرى،  أحيان  أ في   و مهملين جداً  أحيان،   في بعض األ    مهتمين جداً  ان، ويكون جداً

 ).2004العزيز، وعطيوي، . (متى سيكون الوالدان متساهلينن نهم ال يعرفومنين ألآقلقين وغير 
 

 Parental Modeling :ياألبوالنموذج  6.4.2.5.10.1.2
 
 بين الخجل الـوراثي،     رتباطان هناك   أذ  إن اآلباء الخجولين غالباً ما يكون لديهم أطفال خجولين،          إ

 حياة الخجل كمـا يـراه       أسلوبن يعيشوا   أنماذج خجولة من الناس، ويرغب األطفال       والعيش مع   
م وهم ينتقـدون النـاس      ءهباآ، ويسمع األطفال     قليلة جداً  ةاالجتماعيتصاالتهم  ا حيث تكون والديهم،  
العـزة،  (.  عنهم وعدم الثقـة بهـم      بتعاد اال على ءهمبناأ بعبارات ساخرة، وبذلك يشجعون      يناآلخر
 ). ب– 2002

 
ن، والعكـس لـيس     و خجول أبناء الخجولين   باءنه عادة ما يكون لآل    أ إلى) 2005(وقد أشار الزعبي    

 .بنائهمأ في الخجل، وخاصة عندما يدعم اآلباء هذا السلوك لدى ءهمباآن األبناء يقلدون أذ إ صحيحاً
 

 للخجل، والعيش   اًستعدادا مزج القوى الوراثية التي تحمل       إلىويؤدي وجود النموذج األبوي للخجل      
بن،  لشخص خجول قد يقلده اال     مع نماذج من الراشدين الخجولين، فاألب الخجول مثالً يقدم نموذجاً         

تصـاالت  ن عيش الطفل ضمن نمط حياة قائم على الخجل والتـردد حيـث تكـون اال        أ إلىضافة  إ
ت الخـوف،    مصطلحا ستخدامادنى، والتحدث مع اآلخرين يكون من خالل         في حدها األ   ةاالجتماعي

 .)2000القاسم، عبيد، والزعبي، . (وعدم الثقة كل هذا يقود الطفل ألن يصبح خجوالً
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لذا فإن القدوة الحسنة هي أنجح الوسائل المؤثرة في تربية الولد وإعداده من جميع الجوانب الخلقية 
ظهرا دائماً  ومن ثم كان الواجب على الوالدين أو من يقوم مقامهما أن ي،ةاالجتماعيوالنفسية و

 ).2002عمر، وحمودة، . ( ويقرها العقل السليم، منهمالىابالصورة التي يرضاها اهللا سبحانه وتع
 

سورة (. صدق اهللا العظيم  ). لَّقَْد كَاَن لَكُْم ِفي َرُسوِل اِهللا ُأْسَوةٌ َحَسنَةٌ       (:  في محكم تنزيله   لىاقال اهللا تع  
 ).21ية آ، األحزاب

 
 The threat: التهديد 7.4.2.5.10.1.2

 
، وكذلك  أحياناًو غالباً ما يهددون بها وينفذونها       أ تهديداتهم،   نال ينفذو ويهدد اآلباء األطفال    كثيراً ما   

ظهار الحب له، لذلك يصبح عنـد األطفـال رد فعـل علـى              إقد ال يتقبل اآلباء الطفل وذلك بعدم        
مكانية حدوث هذه التهديدات،    إب  نهم ينسحبون كوسائل لتجن   إالتهديدات المستمرة بالخوف، والخجل     
 ). ب– 2002العزة، (. ولذلك يكون موقفهم نحو الناس دفاعياً

 
  :لالدال 8.4.2.5.10.1.2

 
 وهـذا   ،يلينحسن هؤالء األطفال الخجولين والجم    ستَيصبح األطفال معتمدين على الراشدين عندما يُ      

 .)2004 العزيز، وعطيوي،. (ند هؤالء األطفالعما يعزز سلوكات الخجل 
 

 Teachers Pet :المعلم تدليل 9.4.2.5.10.1.2
 

نه يحب األطفال الجميلين    يصبح بعض األطفال معتمدين على المعلم ويعززون هذا السلوك فيهم، أل          
 خجـولين مـن     نن هؤالء األطفال يصبحون معتمدين على الكبار، ويصبحو       أوالخجولين، والنتيجة   

 ). ب– 2002العزة، (. قرانهمأصدقائهم وأ
 

 Heredity: الوراثة 3.5.10.1.2
 

ن فسيولوجية الدماغ عند األطفال المصابين بالخجل هي التـي تهيـؤهم ألن             أيرى بعض الباحثين    
ن الجينات الوراثية لها تأثير كبير على خجل األطفـال،          أستجابات تتصف بالخجل، كما     ايستجيبوا  
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العـم،  (قاربـه   أحد  أ يتمتع   أكثر مما كان   ب يتمتع بصفة الخجل   أفالطفل الخجول غالباً ما يكون له       
 ).2005الزعبي، . (بالخجل، فالطفل يرث بعض صفات والديه...) الجد 

ن األطفال خجولين منـذ والدتهـم،       أنه يبدو   أ القول ب  إلى) 2000 والزعبي،   ،عبيد ،القاسم(ويذهب 
نطـالق،  ضاء واال و وراثي، فبعض األطفال أميل للضو     أدلة تدعم فكرة وجود خجل تكويني       أفهناك  

وبعضهم اآلخر أميل للهدوء والعزلة، وقد يستمر هذا النمط مع األطفال طوال حياتهم فيما بعد، وإذا                
نه إية طريقة من الطرق الموضوعة تحت الشعور بعدم األمن، ف         أ ب عومل األطفال الخجولين تكوينياً   

 . ظهور الخجل الشديد لديهممن المحتمل جداً
 

ثير كبير على خجل الطفل من عدمه، وهذا مـا يؤكـده البروفيسـور    أوراثية تيوجد للجينات ال  كما  
، وذلك مـن خـالل المتابعـة        ) األمريكية هارفارد(كاغان ومجموعة من علماء النفس من جامعة        

والمراقبة لمئات األطفال حديثي الوالدة، وتصوير حركاتهم بكاميرا خاصة ال سيما من تحريك يـده             
ن الجينات تنقل الصفات الواراثية من الوالـدين        أوتفيد الدراسات   . نجاةبشكل عصبي كمن يطلب ال    

ن وجد في األسرة الواحدة طفل خجول وآخر جريء، ولكـن           إ، و )%50( الجنين وتؤثر بنسبة     إلى
عنـد   ن الطفل يرث بعض مـا     هذا ال ينفي بالقطع عامل الوراثة ومدى تأثيره في صفة الخجل، أل           

خوه، وهذا ما ينطبق علـى      أخر، وما قد يدعه الطفل من صفات يرثها         والديه فقط، ويدع البعض اآل    
يوجد فيما بينهم مـن     ما  خوة، و  بين األ  )الفروق الفردية (صفة الخجل، وبالتالي هذا ما يفسر ظاهرة        

 ).2003حسن، . (ختالفنقاط التبيان واال
 

ألطفال الخجـولين    ا ويرتبط الخجل مع بعض المكونات البيولوجية فقد وجدت الدراسات الطولية أن          
ستعداد وراثي، وأكثر مـن ذلـك إن        ا آلباء وأجداد خجولين أثناء طفولتهم، ولديهم        نغالباً ما يكونو  

يلول أو تشرين األول حيث ُينتج الجسم في هذا         أ من مواليد شهر     نألطفال الخجولين غالباً ما يكونو    ا
و هرمون ينشط األعصـاب وهـذا        وه Melatonin)(الوقت من السنة الكثير من مادة الميالتونين        

 بين الشـخص    رتباطات بيولوجية أخرى مثل اال    رتباطا الجنين، وهناك    إلىالهرمون ينتقل من األم     
جدت هذه  ، وقد وُ  )حمى القش ( العيون الزرقاء والشعر األصفر وبين إصابته بنوع من الحساسية           يذ

 .)Henderson & Zimbardo, 1996. (الصفات عند عائالت األطفال الخجولين بشكل كبير
 

 والذي أجرى دراسات دقيقـة علـى        ،)هارفارد األمريكية (أستاذ علم النفس بجامعة     وقد أكد كاجان    
 أن أكثر من ثلث األطفال الذين يعانون مـن هـذه            ،عدد كبير من األطفال الذين لم يتعدوا العامين       

 والـذي يظهـر فـي       ، والعزلة نطواءريسة لميل طبيعي تكويني لديهم لال      إنما هم ف   ،)الخجل(الحالة  
 .)1991رفعت، . ( وعدم الرغبة في التعامل مع المحيطين به،المراحل األولى في صورة خجل
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 Symptoms of Shyness: أعراض الخجل 6.10.1.2
 

و زملـة   أ) Syndrome(ن ثمة ما يجمع بينها في متالزمة        إرغم تعدد أعراض الخجل ومظاهره، ف     
كيـد  أ، وفيما يلي تحديد لبعضها مـع الت       )ة وجدانية، معرفية  انفعاليية،  جتماعافسيولوجية،  (أعراض  

 . آخرإلى آخر، ومن مثير إلىعلى نسبيتها من فرد آلخر، ومن مستوى 
 

  Physiological Symptoms :ة الفيزيولوجياألعراض 1.6.10.1.2
 

 :ومنها على سبيل المثال ال الحصر
 . شحوب لون الوجه-1
 .ذن أحياناًحمرار األا، مع )رة الخجلحم(حمرار الوجه ا -2
 .اًعاب، والرغبة في بلع الريق مرارفراز اللّاو زيادة أ جفاف الحلق، -3
 . زيادة خفقان القلب-4
 ).بشكل نسبي(طراف، والجفون رتعاش الوجنات، واألا -5
 . زيادة إفراز العرق-6
 . بسيط في المعدةاضطراب -7
 . زيادة ضغط الدم-8
 ).أحياناً(ن  دمع العيني-9

 .لمن يعاني منها أصالً) Tics( زيادة عمل اللزمات العصبية -10
 .)1999النيال، وأبو زيد، ( ).بشكل نسبي. (مثاويب زيادة عمل الجهاز الس-11
 

  Sicial Symptoms: ةاالجتماعي األعراض 2.6.10.1.2
 

 :ومنها على سبيل المثال ال الحصر
 .يمائيو اإلأ يشار التخاطب اال-1
 . التصرف بسلبية-2
 . تجنب التخاطب بالعين-3
 . تحاشي تكوين صداقات جديدة-4
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 .ةاالجتماعي البقاء في خلفية المواقف -5
 .نعزالنسحاب، واال الرغبة في اال-6
 . تفضيل الوحدة-7
 . الرغبة في الهروب-8
 .و التواصلأ ضعف القدرة على التفاعل، -9

 .حدأ ضعف الرغبة في رؤية -10
 .)1999النيال، وأبو زيد، . (رضع الوجه في األ وض-11
 

  Emotional Symptoms:  والوجدانيةةنفعالي االاألعراض 3.6.10.1.2
 

 :ومنها على سبيل المثال ال الحصر
لي، رتباك، التردد، الغضب الـداخ    نخفاض الصوت، التوتر، الخوف، التهيب، الضيق، اال      االبكاء،  (

سام، الصمت النفسي، ضعف المواجهة، تلعثم الكالم، عدم الشعور         بتضعف الثقة في النفس، كثرة اال     
 ).1999النيال، وأبو زيد، ). (ستثارة، الشعور بالتهديدرتفاع االاستقرار، و االأبالراحة 

 
  Cognitive Symptoms:  المعرفيةاألعراض 4.6.10.1.2

 
 :ومنها على سبيل المثال ال الحصر

 .ثناء الحديثأ  في التشتت-1
 .لبطء في المناقشة ا-2
 .نشغال بأفكار نوعية تتعلق بالموقف اال-3
 . قلة التركيز-4
 . أو ضياعها مؤقتافكار تداخل األ-5
 .حظيستيعاب اللّ ضعف قدرة الفهم، واال-6
 . غياب الذهن الموقفي-7
 .دراك األمور على غير حقيقتهاإ -8
 . التفكير نسبياًاضطراب -9

 .و جهد عقليأعمل ذهني، ي أداء أ ضعف القدرة على -10
 ).1999النيال، وأبو زيد، . ( التعبير عن الرأي نسبياًاضطراب -11
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ألطفال الخجولين كما عرفهم فقد وجدوا أنه بمقارنة ا) Caspi. et, al, 1988(أما كاسبي وآخرون 
علـى أنهـم   موا من قبل مدرسيهم      باألطفال غير الخجولين، ُوجد أن األطفال الخجولين قد قُيِّ         ؤهمآبا

 وأنهـم أكثـر كآبـة       ،حتمال ضعيف أن يصبحوا قـادة     ا باآلخرين مع    ختالطاًا وأقل   ،غير ودودين 
تأخر كل من   : ة وذكر الباحثون أن النتائج المرتبة على الخجل على المدى الطويل تتضمن           نسحابياو

 . وتبوأ منصب مهني عال، واألبوة،الزواج
 

 :عالج الخجل 7.10.1.2
 

 درجة تشـل بهـا      إلىفة النفسية تتحكم وتستبد بصاحبها      ، وهذه اآل  الناسكثير من   فة  آيعتبر الخجل   
  .ثرنتاج ضعيف األ ضئيل االاالجتماعيالمواهب والفعاليات، وتجعله في سلوكه 

، عن مقاومة الخجـل     م فقيراً أ ، غنياً م تاجراً أ ، فالحاً م عامالً أ كان   طالباً: ذن لكل خجول  إ مناصال  
حداثها، والجـرأة فـي     أ كي يتمكن من مواجهة الحياة و      ةاالجتماعيه من سيرته    ثرأفي نفسه، ومحو    
 .)1996شرارة، (. فادة منهمفادتهم واإلإمعاشرة الناس، و

 
 لـيس  ن عالج الخجل يعتبر أمـراً أال إ  وعادية جداًن حاالت الخجل هي حاالت شائعة جداً     أورغم  
 ، وبالذات نظرته لنفسه ونظرتـه لآلخـرين       ،نه يتعلق بتغيير جذري في شخصية الولد      أذ  إ ،بالسهل
 فـي   )الوقاية خير من قنطار عـالج     ( فإذا كانت    ،عتاد عليها لذلك  ا تكونت عنده و   سلوكياتوتغيير  

الـدويري،  . (لف قنطار من العالج   أ ففي حال الخجل بالذات تكون الوقاية خير من          ،حوالجميع األ 
1998(. 

 
 : الخجل ومنهالعالجها ستخداماجية التي يمكن و األساليب العالأهناك مجموعة من الطرق 

 
 :جتماعيةا الطفل في مسرحية موجهة أو في تدريب مهارات إشراك 1.7.10.1.2

 Enrole Child in Supervised Play or Group Skill Training  
 

ن تجعل الطفل يعبر عن     أيمكن   ،)Charades( التحزيرية   لعابو األ ا الصامتة   لعاب األ ستخدامان  إ
و الحوادث مع الحرص علـى    أ ،و الكتب أ ،فالمسماء األ أ اآلخرين، كما يمكن السؤال عن       مامأنفسه  

تعزيز األطفال من قبل قائد المجموعة في حال كسبهم لنقاط من خالل هـذه النشـاطات، وبعـض                  
يضا معهم، ويستجيب األطفـال     أشتراك في رسومات مع اآلخرين ومناقشتها       األطفال يستطيعون اال  

ولى للعب مـع    أقارب الصغار هو خطوة     عب مع األ  ن اللّ إصغر وغير خجولين، و   أ للعب مع أطفال  
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ن قائـد   أ بشـكل طبيعـي، و     لعـاب ر األطفال الخجولين للعب في األ     قران، وفي هذه الحالة ُيجَ    األ
ختيار ان يتم   أ نشيطة وفعالة ضمن المجموعة، ويجب       ألعابشغل األطفال في    ن يُ أالمجموعة يجب   

 ألعاب  ستخداما من خالل    يضاًأتصال   اال ن األطفال بعضهم البعض ويستطيعو    عداأللعاب بحيث يسا  
 والسـباق، واأللعـاب المسـرحية يمكـن         ،)Hiking(قـدام   تساعد على ذلك، مثل التنزه على األ      

 ).أ-، 2002العزة، . (ها لتشجيع التعاون والمحادثاتستخداما
 

 Desesitize Shyness: ضعاف الحساسية بالخجلإ 2.7.10.1.2

 
سـترخاء  بالضرورة مخيفة، وتعليمهم علـى اال      ليست   ةاالجتماعييجب تعليم األطفال بأن المواقف      

العضلي، وأن يؤدوا التحية لمن يقابلونهم من األشخاص مما يقلل من حساسـيتهم نحـو المواقـف                 
، كما أن أصدقاء الطفل غير الخجولين يساعدون على إضعاف إحساسه بالخجـل مـن               ةاالجتماعي

 إلىمام اآلخرين، األمر الذي سيؤدي      أن ُيظهر خجله    أ، أو قد ُيطلب من الطفل       ةاالجتماعيف  المواق
 .)2004العزيز، وعطيوي، . (عدم الخجل

 
ن ترتب قائمة   أ التي يخجل الفرد منها ب     ةاالجتماعيوفي هذا األسلوب من العالج يتم تحديد المثيرات         

ـ نواع المواقف   أخرى ب أقائمة  نواع األشخاص الذين يسببون الخجل، و     أتصاعدية ب  ، ثـم   ةاالجتماعي
سترخاء لهـذا الشـخص   او كل شخص في الموقف مع عمل      أن يتخيل كل موقف     أيطلب من الفرد    

سـترخاء  ابحيث يتخيل الفرد المثيرات التي تسبب خجله، وتوتره في الوقت الذي يحدث لـه فيـه                 
الطيب، . (بمبدأ الكف بالنقيض   الخجل، وهذا ما يسمى      ستجابةعضلي وهدوء نفسي، فيحدث كف ال     

1991(. 
 

ندماج عب واال شكال مختلفة من اللّ   أ إلىن يتم تعريض األطفال الخجولين بشكل تدريجي        أينبغي  كما  
ن األطفال الذين يجـدون صـعوبة فـي         أ تقليل الحساسية، كما     أ مع مبد  مع مجموعات كبيرة تمشياً   

ير مباشر عن طريق الرسم، وغالباً ما يكـون         عوا لكي يتصلوا على نحو غ     جَّشَن يُ أتصال يمكن   اال
و مع قائد المجموعة، كما يمكن      أناقشوا رسوماتهم مع بعضهم البعض،      ن يُ أمن المقبول بالنسبة لهم     

 المـرآة   إلـى نظر الطفـل     يَ نأخرى لتقليل الحساسية من الخجل، مثل       أ تدريبات متنوعة    ستخداما
 عن طريق التحدث في موضوع معـين عنـدما          ن يتدرب على مهارات المحادثة    أو  أويصف ذاته،   
 ).1996شيفر، وميلمان، . (يكون وحده
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 : ةاالجتماعيتعليم ومكافأة النشاطات  3.7.10.1.2
 

 سـتخدام اقامة عالقات مع اآلخـرين، ويمكـن        ي محاولة يقوم بها الطفل الخجول إل      أينبغي تعزيز   
، بحيث يحصل الطفل على     ةاالجتماعيكات  أسلوب التعزيز الرمزي مع الطفل لتقوية مثل هذه السلو        

ستبدال هذه النقاط بمعززات فيمـا بعـد،        اجتماعي، بحيث يتم    اي سلوك   أنخراطه في   نقاط معينة ال  
 حفلـة   إلـى  صعوبة، فمـثالً الـذهاب       كثر السلوك األ  إلىوينبغي تصميم نظام النقاط بحيث يؤدي       

 .قاء التحيةكسبه نقاط أكثر من الوالتحدث مع مجموعة من األطفال ُي
نتقـاد  اي  أ صعوبة، ويجب تجنب توجيه      كثر األ إلىويمكن التدرج مع الطفل من السلوكات السهلة        

 ).2000القاسم، عبيد، والزعبي، . (للطفل عند القيام بمكافأة التحسن
 

 :  مع الذاتيجابيتعليم التحدث اال 4.7.10.1.2
 
، فالحوادث  )خجولة شخصية(نه ذو   أعة الفرد ب   في الخجل هو قنا     العناصر تدميراً  أكثر من   ن واحداً إ
ستمرار مفهوم الـذات،    ادراك القائم على الخجل على نحو يجعلها تدعم ب        فسر من خالل اإل   رى وتُ تُ
ن السـلوك   أ األطفال ب  تعليمقامة عالقات مع اآلخرين، ويمكن      إن الطفل شخص خجول ال يستطيع       أب

لفكرة تعارض المعتقد غيـر المنطقـي والحـديث         الخجول هو ما يفعله الناس وليس من هم، فهذه ا         
مكانات ن اإل إلوان جديدة من السلوك ف    أستمرار الخجل، وبتجريب    ا إلىالسالب مع الذات الذي يؤدي      

ن و يزول عندما يتغير السـلوك أل      أن يقل الخجل    أذ يمكن   إالموجودة لدى الطفل تبدأ في الظهور،       
ففتاة خجولة فـي الرابعـة      ... خطار  غامرة، ومواجهة األ  ثارة الكامنة في الم   األطفال قد يكشفون اإل   

ن تسـتخدم هـذه     أن يتم التحدث عن معرفتها المتميزة في التصـوير، و         أعشرة من عمرها يجب     
ن أنها ليست محبوبـة، ينبغـي       ن تقلل من قيمة ذاتها أل     أ من   هتمام اآلخرين، وبدالً  اثارة  المعرفة إل 

 ).1996شيفر، وميلمان، . (ه الهواية المثيرة والمنتجةن تكون لديها مثل هذأتفكر كم هو رائع 
 

عتقـاد   مع الذات يقضي على اال     يجابين الحديث اال  أ إلى) 2004(وقد أشار عبد العزيز وعطيوي      
 لهم، األمر الذي يبـدد       مالزماً ن الخجل ليس سلوكاً   أن الطفل نفسه خجول، حيث يتعلم األطفال ب       أب
 .ثارة لكي يصبحوا مغامرين تعلمهم اإلإلىويؤدي عتقادهم الخاطىء بأنهم خجولون، ا
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 : تشجيع الجرأة 5.7.10.1.2
 

سمح يجب تعليم األطفال التغلب على الجبن والخوف والحرج من التعبير عن أنفسهم، كما يجب أن يُ               
 جرأة مـن خـالل      أكثرللطفل بأن يعبر عن مشاعره بصراحة، ويمكن أن يتعلم األطفال أن يكونوا             

 . لآلخرينمساعدتهم
طلـب منـه تحمـل      ل المسؤولية، كـأن يُ     فرصة تحمُ  ئهعطاإة الطفل من خالل     أويمكن تشجيع جر  

 إعـداد و المسـاعدة فـي      أو ري النباتات،    أمسؤولية إحضار الرسائل من البريد أو إطعام السمك،         
لمعـالج  ن ينتبـه ا   أعمال، وهنا يجب    و الرد على التلفون وغيرها من األ      أبرامج اإلذاعة المدرسية،    

ن يوكـل   أو  أو التعقيد،   أرتباك  عمال تسبب له اال   أمر هام وهو تجنب الطلب من الطفل القيام ب        أ إلى
 ).2000القاسم، عبيد، والزعبي، . (عمال شاقةأللطفل القيام ب

 
 Rational – Emotive Therapy: "إلبـرت الـيس  " نفعاليالعالج العقالني اال 6.7.10.1.2

"RET"  
 

ات النفسية ومن بينها الخجل، ويسـتخدم مـع         ضطرابلوب في عالج العديد من اال     يستخدم هذا األس  
 غير المنطقية   فكارفراد الخجولين الذين يكون خجلهم راجع لعوامل معرفية سلبية كالمعتقدات واأل          األ

 والمعتقـدات   فكـار بخصوص المواقف واألشخاص، فهذا النوع من العالج يقوم علـى تعـديل األ            
حيـان علـى هـذا      يرات الخاطئة التي يكونها الشخص، ويطلق في كثير مـن األ          والتوقعات والتفس 

 .)1991الطيب، . (عادة البناء المعرفيإاألسلوب 
 

 :تعليم السلوك الحازم 7.7.10.1.2
 
ن يقوم بسلوك حـازم كـأن   أحدى الظواهر المرافقة للخجل هي عدم مقدرة الولد الخجول على   إن  إ

 عندما ال يريـد     )ال(ن يرفض طلب اآلخرين ويقول      أو  أ ،خرينيصمم على رأيه رغم معارضة اآل     
 الذين يتعالجون   األوالدطار مجموعة   إ وهنالك تمارين وتدريبات يقوم بها الولد الخجول في          ، ما أمراً

 وكيـف   ،عارض اآلخرين  وكيف يُ  ،رغم اآلخرين على السير حسب رأيه هو      يتعلم بواسطتها كيف يُ   
 كل هذا يجري    ،وكيف يرفض طلب اآلخرين    ، لغيره نتقاداًاه  ف يوجّ  وكي ،)يجب( ويقول   ،)ال(يقول  

 وهكـذا  ، على كل منهم في جو من التفهم والتشجيع        ىلقفراد المجموعة بأدوار معينة تُ    أبواسطة قيام   
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 األمر الذي يدفعه للقيام     ،تتوفر للولد الفرصة للمرة األولى ألن يقوم بعدة أشكال من السلوك الحازم           
 ).1998الدويري، . (يضاًأجموعة بذلك خارج الم

ها من قبـل    ستخداماقتراحات وطرق العالج التي يمكن      مجموعة من اال  ) 1995(وردت بيبي   أوقد  
 :األهل والمعلم للتغلب على الخجل وهي

 .نتاج تشجيع الولد الخجول قبل كل شيء والعمل على تأكيد ثقته بنفسه على القيام بالنجاح واإل-1
 .ليهإصغاء رصة لسرد حدث حصل معه خالل النهار واإل إعطاء الولد الف-2
 . التحدث مع الولد بحماسة عن نواحي القوة لديه، وذلك لمساعدته للتخلص من الشعور بالنقص-3
ضواء في الصف    عن تسليط األ   خراج الولد من قوقعته، فعوضاً    إ حض المعلم على المساعدة في       -4

 هتماما خاصـاً  ان يولي   أ له المشاركة في المناقشات، و     ن يسهل أعلى خجل الولد ينبغي على المعلم       
 .عمال المكتوبة حيث ال يشكل الخجل عقبةلأل
يجاد إ إلىضافة   لوجه، باإل   مقابلتهم وجهاً  إلىتاحة المجال للولد التفاعل مع الناس دونما حاجة         إ -5

 .صديق عطوف مسالم لولدهم الخجول
جتماعيـة مختلفـة،    ان يقوله في مناسـبات      أا ينبغي    تدريب الولد المراهق على الكالم وعلى م       -6

 تشجيع الولد الخجول على التدريب      خيراًأفتتاح الحديث، و  اواقتراح مجموعة من الجمل تمكنهم من       
 .مام المرآة لمواجهة الشخص اآلخر والنظر في عينيهأ

 فـي هـذه     عـالً كد من مشاركته ف   أو حرفية، وينبغي الت   أو فنية   ألحاق الولد بنشاطات رياضية     إ -7
 .ن ال يبقى مهمالًأالنشاطات، و

 التحلي بالصبر لفهم الولد ودعمه، وعدم الطلب منه نتائج مذهلة وغير واقعيـة، مـن خـالل                  -8
 .فضلأن يتحرروا ليحيوا حياة أدوالد الخجولين هل المحبين، حيث يمكن لألمساعدة األ

 
 التي يمكن من خاللها مواجهـة   عن مجموعة من الخطوات العملية)Shore, 2005( شور وتحدث

 :الخجل لدى الطالب من قبل المعلم داخل المدرسة ومنها
قد ينطوي الطالب الخجول على نفسـه،  :  للطالبةاالجتماعي بدور مدير العالقات أن يقوم المعلم ) 1

ندماج مـع  نه يرغب في االأ تخوف وليس رغبته في العزل، فمن المؤكد      إلىولكن ذلك يرجع غالباً     
ندماج، وحينئـذ يتوجـب      من الفشل في محاولة اال     يالماًإقل  ختيار األ نطواء هو اال  الئه، ولكن اال  زم

قرانه، فـيمكن مـثالً تنظـيم نشـاط         أ التي تجمع الطالب ب    نشطةن ينظم المواقف واأل   أعلى المعلم   
 .لمجموعة من الطالب من ضمنهم الطالب الخجول

 الجديـدة بالطالـب     نشـطة  األ يغالباً ما تلق  : جديدة المواقف ال   الطالب على التكيف مع    ةساعدم -2
ن يعد الطالـب لمواجهـة      أ العزلة، لذا فعلى المعلم      إلىرتباك وتدفعه   الخجول في دوامة الحيرة واال    
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ن يساعده  أ ما قد يصادفه في الموقف الجديد، وعلى المعلم          إلى النشاط الجديد من خالل تنبيهه مسبقاً     
 .به على خوض الموقفيجراء تمثيلية تعليمية لتدرإل على تدعيم ثقته بنفسه من خال

قد تجد أن الطفل الذي ال يسـتريح فـي          : صغر سناً  الطالب على التعامل مع األطفال األ      تشجيع -3
صغر سنا، ومثـل    التعامل مع األطفال الذين في نفس سنه، ويتعامل بسهولة مدهشة مع األطفال األ            

زز ثقته بنفسه عند التعامل مع الطالب الذين معه في نفس           هذه األنشطة التي تجمعه بالصغار قد تع      
جرات روضة األطفال ليقرأ لهم قصـة،       حدى حُ إ إلىرسله  ُين  أ مثالً   فيمكن للمعلم الصف الدراسي،   

 .رض الملعبأم لعبة على ظِّنَو ُيأ
 التدرب على   إلىيحتاج األطفال الخجولون    :  للتحدث مع الطالب بشكل شخصي     ص وقت يخصت -4

ن يساعد  أ يمكن   سبوعياًأجراء القليل من المحادثات معه      إفراد بشكل شخصي، فحتى     دث مع األ  التح
نشـطته  أهتماماته و ا عن   من خالل سؤاله  . رتياحه في التفاعل مع اآلخرين    ارتقاء بمستوى   على اال 

 .للحديث بين المعلم والطالب ساساًأ تلك النواحي ْلِعالمفضلة وَج
ستعداد الطالـب  ابهذه الطريقة سيزيد    : لقرب من مقدمة حجرة الدراسة    جلس الطالب الخجول با    أَ -5

حيـث سـيكونون جالسـين      (دراكا لوجودهم   إللتحدث أمام كل الطالب اآلخرين، ألنه سيكون أقل         
 .ليـه إ التحـدث    مكان جلوس المعلم يسهل من قدرة األخير علـى        ، كما أن قرب الطالب من       )خلفه

)Shore, 2005( 
 

 : من الخجلقايةطرق الو 8.10.1.2
 

 :تهاأ ومكافةاالجتماعيتشجيع النشاطات  1.8.10.1.2
 

 ما يمكن مـن الخبـرات السـعيدة         أكثرن يحصل الطفل من عمر مبكر على        أيجب الحرص على    
قرانـه تعتبـر مـن      أن زيارة الناس الذين لديهم أطفال مـن         أوالسارة في عالقاته مع الرفاق، كما       

 مـن الخبـرات الممتعـة،       أكثرو  أ الرحالت التي يشارك فيها طفل       يضاًأ، و الخبرات المساعدة جداً  
و األم عنـدما يقـوم      أبتسامة من قبل األب     جتماعي، فاال ا الطفل لدى قيامه بنشاط      أة عن مكاف  فضالً

ي محاولة يقـوم بهـا      أعب بشكل لطيف تعتبر بمثابة تعزيز لهذه السلوكات، ف        و اللّ أالطفل بالتحدث   
سمح لألطفـال  ن ال ُيأو بالكلمة الطيبة، ويجب   أبتسامة  كافأ باال ن تُ أا يجب   جتماعياالطفل لكي يكون    

القاسم، . (بقوا في عزلة عن اآلخرين لفترات طويلة، كأن ينفردوا بمشاهدة التلفاز لعدة ساعات            ن يَ أب
 .)2000عبيد، والزعبي، 
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خبـرة  كتسـاب   ان نعمل على مساعدة الطفـل علـى         أنه يجب علينا    أب) 1990(ويضيف صالح   
هله وأبناء جيله هي التـي تكسـبه مهـارات          أ مع   ةاالجتماعين خبرة الطفل    إ. جتماعيةاومهارات  

جتماعيـة،  ان تكون هذه الخبرة بناءة تساعد على تطـوير مهـارات            أن نضمن   أجتماعية، وعلينا   ا
هتمـام الـذي    ن نصـغي لحـديثهم ونعطـيهم اال       أن نشجع األطفال على الحديث، و     أ يضاًأوعلينا  
ن كالمه غير ناضج    أو  أنه صغير   أما منع الطفل من المشاركة في حديث الكبار بحجة          أقونه،  يستح

 . مستوى النضج الملطوبإلىن توصله أبعد، فهذا يعني حرمانه من الخبرة التي من شأنها 
 

  Encourage Self - Confidence: تشجيع الثقة بالنفس 2.8.10.1.2
 

نفسهم، وعندما يتصرفون بطريقة طبيعيـة      أا لكونهم واثقين من     دحون ُيمتَ أن يشجع األطفال و   أيجب  
حترامهم، ومـع   ا بحرية يجب    ناحة عندما يلعب األطفال، ويتحدثو    عبر عن رأيك بصر   ن تُ أتستطيع  

ن أنه لمـن الطبيعـي   أن ينسجموا مع كل شخص، و   أنه ليس من الضروري     أن يتعلموا   أذلك يجب   
 مضايقة اآلخرين   نن يتعلم األطفال كيف يتحملو    أ يجب   يحبهم البعض ويكرههم البعض، وفي البيت     

 .بدون رد فعل، ويجب معالجة الصراعات وعدم التهرب منها
ـ إعداديسيء الكبار تقدير قوة تقدير منع المشاكل بواسطة المشاركة في المشاكل، و          ف  األطفال للتكّي

ن ال  أاية الزائدة، ويجب    و بالغضب والحم  أن ال يتم تعزيز الخجل عن غير قصد         أمعها، ومن المهم    
. تخاذ القرارات بالنيابة عن األطفال    ان الثقة بالنفس ال تبنى بواسطة       إتقدم الحماية الزائدة لألطفال، و    

 ).أ – 2000 العزة،(
 

 Provide Awarm and Accepting: تزويد الطفل بجو من التقبـل والـدفء   3.8.10.1.2
Atmosphere          

 
ن أفضل، فينبغـي    أ يفسد صغار األطفال، وكل زيادة في الحنو والتقبل تعتبر           نتباه ال ن الحب واال  إ
رهم شِعن هذا يُ  ختيار فيها، أل   في المواقف التي يستطيعون ممارسة اال      )ال(ن يقولوا   أسمح لألطفال   ُي
ن أيـاك   إ(ما العبارات مثل    ألون حتى لو لم يتفقوا معك،       َبقَتَنهم مُ أحترام، وب اهم موضع   استقاللن  أب

 فينبغـي   )ن تسـمع صـوتهم    أن تراهم دون    أاألطفال يجب   (، و   )تتحدث مع والدك على هذا النحو     
هتمام اال(منون، وذلك عندما يعيشون خبرة      آنهم محبوبون ومرغوبون و   أتجنبها لكي يشعر األطفال ب    

نت توصل لألطفـال تقبلـك   فأ )Unconditional Positive Regard (،) غير المشروطيجابياال
نـه متنمـي    أن يشعر ب  ألهم كأناس حتى لو كنت ال تحب بعض سلوكاتهم، والطفل يجب            ساسي  األ
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 دونمـا حـرج،     ليها للحصول على الدعم كلما كان ذلك ضـرورياً        إن يلجأ   أمكانه  إن ب ألألسرة، و 
 ).1996شيفر، وميلمان، . (هتمام دون تحفظاطفل بن تقدم للأقتراحات يجب والمساعدات واال

 
 

ــجيع  4.8.10.1.2 ــو تش ــارات النم ــيادة ومه  Encourage Mastry & Skill: الس
Development  

 
حترامهم لذاتهم متعلق بقدرتهم على     اياقة واألهمية، و  يجب مساعدة األطفال الصغار لكي يشعروا باللّ      

 يمكن تحديدها بشكل لطيف لكي يشـعروا دائمـاً          عماالًأن تقدم لهم    أالسيطرة على البيئة، لذا يجب      
نجزوا الشيء الذي   ن يُ أشياء الجيدة لكي تحدث، ويجب تشجيع األطفال        نتظار األ إمن  بالنجاح أفضل   
 ). أ– 2002 ،العزة. (يرغبون فيه

 
  developing skills  Encourage:تشجيع تطوير المهارات والتمكن منها 5.8.10.1.2

 
ات ينمو لدى الطفل من     ن اعتبار الذ  أذ  إينبغي مساعدة األطفال للشعور بالكفاءة والمقدرة واألهمية،        

 بسـيط بحيـث     عطى األطفال مهمات فيها تحدٍ    ن يُ أال بالبيئة، وينبغي    خالل قدرته على التحكم الفعّ    
القاسـم،  . (يتكرر شعورهم بالنجاح، وينبغي تعليم األطفال المهمات الالزمة للتفاعل مع اآلخـرين           

 .)2000عبيد، والزعبي، 
 

هله وأبناء جيله هـي التـي تكسـبه         أ مع   ةاالجتماعيلولد  ن خبرة ا  أ إلى) 1998الدويري،  (وأشار  
اءة تساعده علـى تطـوير مهـارات        ن تكون هذه الخبرة بنّ    أن نضمن   أ وعلينا   ،جتماعيةامهارات  

ن نصغي لها ونعطيها    أ وعلينا   ،و تشجيع ألحاديث األطفال   أ ،بتسامةبابداء رضانا   إ وعلينا   ،جتماعيةا
 .اإلهتمام الذي تستحقه

 
 :النظريات المفسرة للخجل 9.10.1.2

 
حداث الماضية فـي  ن األأ) Wheeler. Reis & John 1983 ( وجونر وريسلويرى كل من ويل

ن الشعور بالوحدة النفسـية     أ كما   ،فترة الطفولة قد تسبب الشعور بالوحدة النفسية في فترة المراهقة         
 تتفاوت في عمقها من     ةاليانفع صبغة   و لذا يعتبر الخجل سمة من سمات الشخصية ذ        ،مرتبط بالخجل 

  .خرىأ إلى ومن ثقافة ،خرآ إلى ومن عمر ،خرآ إلى ومن موقف ،خرآ إلىفرد 
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 ، والشائعة في مراحل العمر المختلفة     ،و غير المرغوبة  أ السلوكية السلبية     المشكالت  الخجل من  ويعد

 ،في تنشئة الطفل  ما يمارسه الوالدان من سلوك       إلىحيث ترجع أسبابه     ،وخاصة في مرحلة الطفولة   
 .ةاالجتماعي وكيفية التعامل مع المواقف ،و من خالل خبرة الطفل القليلة في الحياةأ

 : ومنها، وتطوره،ابهبسأ و، المفسرة لظاهرة الخجلاتتجاهاالوعديد من وجهات النظر ال وهناك

 

 Rational – Emotive Therapy: نفعـالي  اال–نظريـة العـالج العقالنـي     1.9.10.1.2
"RET" 

 
ـ   إ إلىة ترجع نفعالين الحالة االأ) Albert Ellis(ليس أيرى البرت  ن إ ودرك،حسـاس الفـرد الُم

معتقدات الناس تؤثر في سلوكهم، فمعتقدات الفرد حول نفسه وقدراته على التعامل مـع المواقـف                
 ديـة،   أبـو . ( النفسي ضطراب غير الواقعية التي يحملها هي المسؤولة عن اال        فكار واأل ةاالجتماعي

2003(. 
 

تهم من خـالل الطريقـة التـي        نفعاالان الناس يستطيعون التحكم بعواطفهم و     أوتؤكد النظرية على    
حـداث، وثمـة    حداث، ومن خالل ردود الفعل التي يختارونها لمواجهة تلك األ          األ إلىينظرون بها   

الزيـود،  (. تنفعـاال  توضح كيف يؤثر التفكير على اال      ،)ABCDE(ليس بنظرية   أسماها  أنظرية  
1998 .( 

 
نما تنشأ بشـكل    إات العقلية ال تنشأ عنها، و     ضطرابن اال إالخبرات والحوادث المنشطة، و   ) A(تمثل  

 التي يتبناها الناس حول هذه األفكـار علـى          فكارنظام المعتقدات واأل  ) B(، وتمثل   )B(مباشر عن   
ـ النتائج اال ) C(وامر وحتميات مطلقة وأفكار ال عقالنية وغير منطقية، وتمثل          أشكل   ة مثـل   نفعالي

فتمثل مواجهة المسترشد   ) D(ما  أ،   وغيرها و الخوف أو القلق   أنطواء  و اال أالخجل في دراستنا هذه     
ي بعـد   أثير الفصـل،    أفهي تسمى ما يطلق عليه ت     ) E(ما  أللمعتقدات غير العقالنية والتصدي لها،      
 أكثـر يديولوجية جديدة لحياته،    أتبني   إلىيعمد الفرد   و ،)A(فصل األفكار الالعقالنية عن الموقف      

، )C (نفعال اإل تحرجُأنك رفضت و  أعقالنية تزيد من قبول الفرد لذاته ولآلخرين، فمثالً إذا شعرت           
ن عدم ترقيتك هو السبب في الشعور بـالحرج         أ فليس صحيحاً ) الموقف(لعدم حصولك على ترقية     

لشعور بالحرج والرفض، لذلك فاإلنسان     هو السبب في ا   ) B(عتقادك حول الموقف    اوالرفض، ولكن   
أبـو  . ( لذاته، من خالل المعتقدات التي يتبناها      نفعالي اال ضطرابمسؤول بشكل مباشر عن خلق اال     

 ).2007عياش، 
 



 84

 ، ويحقق رغباته وال يحرم منهـا      ،إن اإلنسان يفضل أن ُيحب وال ُيكره، ُيعتنى به وال يتجاهله أحد           
ية نحو التفكير الملتوي فإن أليس وروجرز يوضحان أن الوالـدين            هذه النزعة الطبيع   إلىباإلضافة  

 وذلك بجعلهـم يشـعرون أنهـم        ،هما اللذان يؤثران في أطفالهما لكي يصبحوا مضطربين عاطفياً        
 .وال قيمة لهم عندما يتصرفون بطريقة غير مقبولة) سيئون(

لتعامل مع أنفسـهم والمنـاخ      كما ويعتقد أليس أن األطفال على عكس الكبار تنقصهم المقدرة على ا           
 كما أن الطفل قد يهتدي بتصرفات المدرس واألصدقاء         ، ولذا فإنهم يهتدون بهدي آبائهم     ،المحيط بهم 

 )1998الزيود، . (ووسائل اإلعالم
 

 Social Learning: "لبرت باندوراأ "االجتماعينظرية التعلم  2.9.10.1.2

 
 متباينة   والذي بدوره يثير أنماطاً    ،االجتماعي القلق   ىإل الخجل   االجتماعييعزو منحى نموذج التعلم     

نسحاب والتفادي تتمثـل فـي خفـض        ن النتيجة الطبيعية لال   أ وعلى الرغم    ،نسحابيمن السلوك اال  
 وال تتوقـف    ، المالئمة ةاالجتماعينه يمنع فرصة تعلم المهارات      أال  إ ،معدالت القلق ومن ثم الخجل    

خرى أ ولكنها تمتد لتكون عواقب      ، عند هذا الحد فحسب    جتماعياالسلبيات الخجل الناجم عن القلق      
 وحساسية مفرطة للتقويم السلبي من قبل       ،االجتماعيمعرفية تظهر في شكل توقع الفشل في الموقف         

 .)1999النيال، وأبو زيد، . ( سلبياً وميل مزمن لتقويم الذات تقويماً،اآلخرين
 

ننا ببساطه نالحظ   إو المثل، و  أثير القدوة   أنظهره من خالل ت   ن كثيراً من سلوكنا الذي      أيقول باندورا   
ننا نكتسب السلوك عن طريق الـتعلم بالمالحظـة، ويـرى           أي  أفعالهم،  أن يعملون ثم نكرر     ياآلخر

 ).1986جابر، . (ننا نحتذى النماذج البارزة في حياتناأباندورا 
 

 أو  ،)حي( إتاحة نموذج سلوكي مباشر       النماذج السلوكية أو النمذجة على أساس      إستخدامتقوم طريقة   
 حيث يكون الهدف هو توصيل معلومـات حـول النمـوذج السـلوكي              ،للمسترشد) تخيلي(ضمني  

، أو زيادة، أو إنقاص      جديداً إكسابه سلوكاً  (،المعروض للمسترشد بقصد إحداث تغيير ما في سلوكه       
 هـذه   ستخداما تظهر إمكانية     وقد ظهرت في السنوات األخيرة دراسات عديدة       ،)سلوك موجود لديه  

ات مثل التدريب علـى السـلوك       ضطرابالطريقة اإلرشادية والعالجية مع كثير من المشكالت واال       
 وفـي إكسـاب الطفـل المهـارات         ، وعيوب النطـق   ، وحاالت العدوان  ، وحاالت القلق  ،التوكيدي
 .ضية وغيرهـا   وحاالت المخاوف المر   ، وفي بعض حاالت الوسواس والسلوك القهري      ،ةاالجتماعي

 ).1996الشناوي، (
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مـن خـالل    ) مكتسـباً ( ن يكون متعلماً  أن الخجل يمكن    أ إلى  تشير  النظرية ويرى الباحث بأن هذه   
لوالديهم فـي   لسلوك  و ما عبر عنه باندورا بالنمذجة، ويكون ذلك بتقليد األبناء           أالتقليد والمالحظة،   
 .نطواءة واالنسحابياال وبتصرفاتهما "النموذج الوالدي"حال كانوا خجولين 

 
 Classical Conditioning: "يفان بافلوفإ " الكالسيكيشراطنظرية اإل 3.9.10.1.2

 
في تفسير الخجل،   ) Wolpe(عتمد عليها ولبي    استجابة عند بافلوف، والتي     وهي نظرية المثير واال   

ـ       ننا نتعلم الخجل عن طريق ربط األ      أذ يرى   إ ت نفعـاال ن اال حداث البيئية بعضها ببعض، فكثيـر م
ستجابة، وتسـتخدم هـذه النظريـة       م تعلمها عن طريق ربط المثير باال      حباط يت كالقلق والخجل واإل  

ستجابة، وهذا ما يحدث فـي   العالقة الرابطة بين المثير واال     نهاءإ إلىنطفاء ويشير   اال: أسلوبين هما 
سـتجابات غيـر    فـض اال  ما األسلوب الثاني فهو اإلشراط المضاد، حيث يتم خ        أالمواقف العملية،   

ام التدريب علـى التوكيـد الـذاتي        ستخداجابات مضادة للموقف المثير، مثل      المرغوبة بتكوين است  
 ).2003أبو دية، . (ستجابة مضادة للخجلاك
 

  Psychosocial Theory    :"اريكسونإريك  "ةاالجتماعيالنفسية ظرية الن 4.9.10.1.2
 

حساس بالثقة في اآلخرين وفي العالم      كتساب اإل اصغار على   ن مدى قدرة األطفال ال    أريكسون  ايرى  
حساس بالثقة  ن اإل أشباع واألمان، ذلك    يتوقف على نوعية رعاية األم لهم، فاألم هي التي تضبط اإل          

 يتلقاه الطفل، وال تعبيرات العطف، بل يتوقف على قدرة األم على            الذيال يعتمد على مقدار الطعام      
 ).1986جابر، . (ستمرارية، وبتماثل الخبرةتساق واإلللطفل، وبااللفة حساس باألتوفير اإل

 
 في توطيد شعوره بالثقـة تجـاه         بارزاً ن سلوك األم تجاه رضيعها يلعب دوراً      أويضيف اريكسون   

ن أتكال على والديه لتوفير العناية والـدعم، و       نه يستطيع اال  أعالمه، وهذه الثقة مبنية على الشعور ب      
 .)2001مرهج،  (.العالم آمن وجميل

 
 تـرتبط   أساسية فترات   ي ثمان إلىو مراحل تشير    أعمار  أ ثمانية   إلىوقد قسم اريكسون دورة الحياة      

 ، الشـيخوخة  إلىوفي نمو الشخصية يتتابع نمو مكوناتها في مراحلها من الطفولة            ،ناات األ هتماماب
 ،)Psychosocial Crisis(جتماعيـة  اوكل مرحلة تعتبر بمثابة نقطة تحول تتضمن أزمة نفسـية  

تجه النمو ناحية   ا إذا ف ، يتضمن خطراً  اآلخر و ،حدهما يتضمن خاصية مرغوبة   أ: اناتجاهيعبر عنها   
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 ويؤكد اريكسـون أن األزمـة       ،تجه نحو الخطر ظهرت مشكالت النمو     ا إذا و ،المرغوب فذلك خير  
 ).1995، زهران. (التالية المرحلة إلىحل قبل أن ينتقل الفرد بنجاح  يجب أن تُةاالجتماعيالنفسية 

 :ما ما يختص ببدء تكون الخجل لدى الطفل فقد جاء في المرحلة الثانية وهيأ
 

 .Autonomy vs ) سنوات 3 – 2( الذاتي مقابـل الخجـل والشـك   ستقاللحساس باالمرحلة اإل
Doubt  

يحتـاج   و ،اجخراإل ويبدأ في التدريب على      ،ينمو لدى الرضيع الضبط العضلي ويتحرك ماشياً       .1
 الذاتي الذي يتعلمه    ستقالل ويؤدي الشعور بضبط النفس واال     ، الحزم كحماية ضد فوضى دوافعه     إلى

ه أسـلوب  وإتاحة الفرصة لممارسة بعض المهـارات ب       ، شعور باإلرادة والزهو   إلىفي هذه المرحلة    
 .وطريقته

 الشـعور بالخجـل     إلى ونقص المساندة تؤدي     ، والرعاية الزائدة  ،الفشل في تحقيق التحكم الذاتي     .2
 ).1995زهران،  (.اآلخرين والشك في ،مكاناتهاإوالشك في الذات و

 
 Environmental Prespective:  أو المنحى البيئي األسريتجاهاال 5.9.10.1.2

 
، تتمثل فيما يمارسه الوالدان من أساليب معاملة        أسرية عوامل بيئية    إلىيرجع البعض تفسيره للخجل     

فـي  ( جهل الوالـدين     إلىما  إ الطفل الكلي على الوالدين،      عتماداة التي قد ينتج عنها      كالحماية الزائد 
ن النقد المسـتمر الموجـه      أ عن    شعورهما بالذنب لقلة ميلهما لألطفال، فضالً      إلىو  أ ،)حيان كثيرة أ

ن التهديـد الـدائم     أ جانـب    إلى نشأة أسلوب التردد وتنمية المخاوف لديه،        إلىنحو الطفل قد يؤدي     
 .)1999النيال، وأبو زيد، . (ن يجعل مشاعر الجبن والخوف تتفاقم لدى الطفلأبالعقاب من شأنه 

 
ن برامج العالج القائمة على تغيير أساليب الضبط الوالـدي مثـل            أظهرت الدراسات العديدة    أوقد  

 ب نجاحـاً   األسالي أكثر كانت   ةاالجتماعيزيادة الثبات وخفض العقاب والتعليم المبكر على المهارات         
. جتمـاعي لـدى األطفـال     اة في السلوك تتمثل في خفض السـلوك الال        ايجابيفي حدوث تغييرات    

)Dumas, 1989.( 
 

حداث الضـاغظة التـي يتعـرض لهـا األطفـال      بين األ) Compas, 1987(وقد ربط كومباس 
ن المشكالت  حداث العرضية البسيطة، وبي   و األ أحداث الهامة،   والمراهقون سواء الناتجة منها عن األ     

فـراد فـي مسـتوى      ة والسلوكية التي يعانون منها، وان كان هناك تفاوت واسع بـين األ            نفعالياال
 .المشكالت المرتبطة بالخبرات الضاغطة التي يعانون منها
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 :مقاييس الخجل 10.10.1.2
 

 SRS (Social Reticence Scale(: االجتماعي مقياس الخجل 1.10.10.1.2
 

، وتعريب األنصاري، ويتكون المقياس مـن  )Jones & Russel (1982وراسيل من تأليف جونز 
، 3،  2،  1(ختيارات تقيس الجانب المعرفي والوجداني لسمة الخجل، وبدرجات         ا) 5(×عبارة  ) 22(
ف جونز وراسيل الخجل، بأنه مستوى من التـوتر وعـدم الراحـة             على التوالي، وقد عرَّ   ) 5،  4

ستخدم في معظم بحوث    ان هذا المقياس قد     أوضح األنصاري   أن، وقد   والطمأنينة في حضور اآلخري   
 . كون المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدةإلىضافة الخجل، باإل

مريكـا وبريطانيـا والكويـت علـى طـالب        أوقد أجريت عدة دراسات على المقياس في كل من          
 تم تعريب هذا المقياس فـي       ن المقياس على درجة كبيرة من الثبات، وكما       أالجامعات، وكشفت عن    

ية والثانوية والجامعات، وكشف عن صـالحية المقيـاس مـن           عدادمصر على طالب المرحلة اإل    
 ).2002األنصاري، . (الناحية السيكومترية

 
  CBSS (Shyness Scale(:  مقياس الخجل2.10.10.1.2

 
نصاري، ويتكـون  ألا العربية إلى، ونقله )Cheak & Buss 1981 ,( شيك وباص إعدادوهو من 

ختيارات تقيس الجانب الوجداني والسلوكي لسمة الخجـل، وقـد          ا) 5( ×عبارات  ) 9(المقياس من   
ن أف شيك وباص الخجل بأنه القلق الخفيف والكف الذي يحدث في حضور اآلخـرين، حيـث                 عّر

. معـي و التواصل الج  أجميع بنود المقياس تعكس الخبرات والسلوكيات التي تحدث خالل التفاعل،           
 .)2002األنصاري، (
 

 SAD (Social Avoidance and(:  والضـيق االجتمـاعي  مقياس التجنـب  3.10.10.1.2
Distress Scale  
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 إلـى ، ونقله )Watson & Friend  (1969 ,صل واطسون وفريند هذا المقياس في األإعدادقام ب
، تقـيس قلـق     ) ال ،نعم(ابة  جعبارة ذات القهرية اإل   ) 28(العربية األنصاري، ويتكون المقياس من      

 االجتمـاعي  والمتمثل بالخجل، وقد استخدم واطسون وفريند مقيـاس التجنـب            االجتماعيالتقويم  
عراض القلق التفاعلي، بينما هناك العديد من الباحثين استخدموا هذا المقياس لقياس            أوالضيق لقياس   

 .)2002األنصاري، ( .الخجل
 IAS( Interaction Anxiousness Scale(:  مقياس القلق التفاعلي4.10.10.1.2

 
علـى  ) 1993( العربية األنصاري، في دراسة سـابقة        إلىونقله  ) Leary (1993من تأليف الرى    

ختيارات ويقيس الجوانب   ا) 5( × بنداً) 15(الثقافة البريطانية والثقافة الكويتية، ويتكون المقياس من        
ستجابة للنرفزة  نه نزعة لدى الفرد لال    أالقلق التفاعلي ب  المعرفية والوجدانية للخجل، وقد عرف الرى       

والتوتر في مواقف المواجهة، والشعور بالكف والتكتم، او عدم الرغبة فـي المخالطـة والتجنـب                
ستخدمت في معظم دراسات الخجل بصفة خاصة،       ان هذه االدلة قد     أوضح الرى   أ، وقد   االجتماعي

فة عامة، ويتمتع المقياس بمعـامالت ثبـات وصـدق           بص االجتماعيتصال والقلق   وبحوث قلق اال  
وضحت العديد من الدراسات التي اسـتخدمت مقيـاس القلـق التفـاعلي صـالحيته               أ كما   ،مقبولة

 .)2002األنصاري، . (السيكومترية من حيث ثباته وصدقه
 
 

 :ستخبار القلقإ 5.10.10.1.2
 

خاصة أجريت علـى عينـة قوامهـا        ستخبار األنصاري، وذلك من خالل دراسة        هذا اال  إعدادقام ب 
ستخدام مقياس القلق التفـاعلي، ومقيـاس       اب جامعة الكويت من الجنسين، تم        من طال  فرداً) 345(

 والضيق كبطارية واحدة تتكون من      االجتماعي، ومقياس الخجل، ومقياس التجنب      االجتماعيالخجل  
فراد العينة، ومن ثم تـم   ت أل ات، بعد تعديل طفيف في صياغة بعض البنود قدم        ختبارا) 5( ×) 74(

رتبطـت  اتحليل البنود كأحد الطرق لحساب صدق التكوين، ومن ثم تم حذف بعض البنـود التـي                 
 لمحك تحكمي وضـعه األنصـاري       ، وذلك وفقاً  )0.40= ر( يقل عن    رتباطابالدرجة الكلية بمعامل    

األنصاري، . ( فقط بنداً) 48 (حتفاظ بعدد  واال بنداً) 26(ستبعاد  استخبار، وعليه تم    ختزال بنود اال  ال
2002(. 

 
  CMSS( The Revised Shyness Scale(:  مقياس الخجل المعدل6.10.10.1.2
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 العربية حمادة، إلى، ونقله )Cheak & Melchior (1985قام بإعداد هذا المقياس شيك وميلشاير 
كونات للخجل هـي،    ختيارات تقيس ثالثة م   إ) 5( ×عبارة  ) 20(عبداللطيف ويتكون المقياس من     و

 لسمة الخجـل، وقـد قـام األنصـاري          الجانب المعرفي، الجانب السلوكي، والجانب الفيزيولوجي     
طالب وطالبة مـن طـالب      ) 1000(ستخدام الصيغة العربية للمقياس، وطبقت على عينة قوامها         اب

ـ          إجامعة الكويت من الجنسين، ومن ثم تم         دق جراء تحليل البنود للمقياس كأحد طـرق حسـاب ص
رتبطـت بالدرجـة    امن بنود المقياس، والتي     ) 2(ستبعاد عدد   االتكوين الفرضي للمقياس، وعليه تم      

ختـزال  ، وذلك وفقا لمعيار تحكمي وضعه األنصاري ال       )0.35= ر( يقل عن    رتباطاالكلية بمعامل   
 .)2002األنصاري، . (بنداً) 18(بنود المقياس، وبذلك وصل طول المقياس 

 
 :اس الخجل مقي7.10.10.1.2

 
صصـح  وتُ) نعم، أحياناً، ال  (فقرة، يجاب عليها    ) 36(ويتكون من   ) ب، ت (وهو من إعداد الدريني     

درجة واحدة على التـوالي،     ) ال(درجتين،  ) أحياناً(ثالث درجات،   ) دائماً(جابة  عطاء اإل إالفقرات ب 
.  بشكل عكسـي    حيث تصحح  ،)30،  25،  15،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  4،  3(باستثناء الفقرات رقم    

 )).ب، ت(الدريني، (وهو المقياس الثاني المستخدم في هذه الدراسة 
 

 الدراسات السابقة 2.2
 

قام الباحث بإجراء مسح للدراسات السابقة ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة والموجودة في عدة              
 وقد تم   ،)كترونيةوشبكة المعلومات اإلل  حوليات،  كتب، مجالت علمية، دوريات محكمة،       (،مصادر

 .))فلسطينية (عربية، أجنبية، ومحلية: ( عدة محاورإلىتقسيمها 
 

 :الوالديةالدراسات التي تناولت موضوع التنشئة  1.2.2
 

 :الدراسات العربية: أوالً 1.1.2.2
 

دراسة "دراسة بعنوان التنشئة االجتماعية األسرية واإلدمان على المخدرات ) 2005(أجرى عزوز 
حيث "  على عينة من المدمنين الخاضعين للعالج بمركز فرانتز فانون، البليده، الجزائرميدانية

 وذلك ،هدفت الدراسة إلى التعرف على بعض الخصائص البنائية والوظيفية ألسر مدمني المخدرات
التفكك األسري، وأساليب التنشئة األسرية، وطبيعة العالقات : من خالل دراسة المتغيرات التالية
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وقد أجريت هذه الدراسة على المدمنين . سرية، والنموذج الوالدي، والظروف االقتصادية لألسرةاأل
 وتم جمع المفردات باستخدام المسح ،الخاضعين للعالج بمركز فرانتز فانون بمدينة البليدة الجزائر

 ، االستبيان وجمعت البيانات بتطبيق اداة،حالة كلهم ذكورا) 120(الشامل بحيث بلغ عدد المدمنين 
 والنسب ، واستخرجت التكرارات،)SPSS(وباستخدام حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 . كما استخدم إختبار كاي مربع إلختبار داللة الفروق بين المدمنين،المئوية
، التفكك االسري، فقدان أحد الوالدين، الطالق(ن من سمات اسر المدمنين،  أوقد كشفت الدراسة عن

 وكانت الفروق دالة احصائيا بين عمر المدمنين عند وفاة أحد الوالدين أو ،)الهجر، واالنفصال
 مما يعني أن هناك عالقة بين التفكك وبين العمر عند ، وبين عمرهم عند بداية التعاطي،طالقهما

أكثر ميال إلى  أما فيما يتعلق بأساليب التنشئة االجتماعية فتبين ان اآلباء كانوا ،بداية التعاطي
 أكثر ميال إلى استخدام أسلوب الحماية نَّاستخدام أسلوب القسوة على عكس االمهات الالتي كُ

 أما بالنسبة لعالقة مكان ، وهذان االسلوبان مرتبطان بتدني المستوى التعليمي للوالدين،الزائدة
 واألمر نفسه فيما ،ساليب فكانت الفروق غير دالة ومع جميع األ،اإلقامة مع أسلوب تنشئة الوالدين

 والترتيب الميالدي لألبناء مع أساليب التنشئة سواء بالنسبة لآلباء او ،يتعلق بعالقة حجم االسرة
 وتبين أن الفروق بين عمر المدمنين عند بداية التعاطي مع أساليب التنشئة االجتماعية دالة ،األمهات

 للحالة االقتصادية لألسر فكان دخلها متدنياً مقارنة وبالنسبة.  وبالنسبة لألم فقط،مع أسلوب اإلهمال
القسوة ة بين استخدام الوالدين السلوبي  كما توصلت الدراسة إلى أن هناك عالق،بحجمها الكبير

 والعالقات ، والتوجيه الوالدي، وضعف الرقابة،)بالنسبة لالم( والحماية الزائدة ،)بالنسبة لألب(
 . المخداراتتعاطي في السيئة وبين التبكيراألسرية 

 
بحث هدف إلى دراسة أنماط التنشئة األسرية وتقدير الذات لدى األطفال ) 2005(أجرى دغش و

 وشملت العينة ،الذين يعانون من اضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد مقارنة بأطفال عاديين
 .بي في منطقة الجليلطالباً وطالبة من الصفوف الرابع والخامس والسادس في الوسط العر) 100(

استبيان العالقات األسرية وقد تم تصميمه ليقيس : وقد تم استخدام مقياسين ألغراض الدراسة وهما
النمط التسلطي، النمط الواثق، والنمط المتساهل، ومقياس : ثالثة أنماط أساسية للتنشئة األسرية وهي

 . ليبسيت لمفهوم الذات
لذات لدى األطفال العاديين أعلى منه لدى األطفال الذين يعانون وقد أشارت النتائج إلى أن تقدير ا

من اضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد، كما وأشارت إلى أن أكثر أنماط التنشئة األسرية 
 في حين أن أكثر أنماط ،انتشاراً لدى األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب هو النمط التسلطي

 .لدى األطفال العاديين هو النمط الواثقالتنشئة األسرية شيوعاً 
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 ،ولم يسفر التحليل عن وجود عالقة إرتباطية ذات داللة ألنماط التنشئة األسرية بتقدير الذات
 أن أكثر أنماط التنشئة األسرية تكراراً وشيوعاً هو النمط الواثق، النمط  الىوأشارت النتائج

 .المتسلط، فالنمط المتساهل
 
 

الفروق بين الطـالب    بإجراء دراسة بعنوان    ) 2003(الهنداوي، الزغول، والبكور    كما قام كال من     
 تتم حيث   ،العدوانيين وغير العدوانيين في أساليب التنشئة الوالدية المدركة ومفهوم الذات األكاديمي          

مقارنة أساليب التنشئة الوالدية التي تقوم على الديمقراطية والتسلط واإلهمال المدركـة مـن قبـل                
 مفهوم الذات األكاديمي عند هاتين الفئتين أيضـاً،         معطلبة، بين فئتي العدوانيين وغير العدوانيين،       ال

 ومفهوم الذات األكاديمي بين الذكور واإلناث، وتكونت عينـة          سريةوتمت مقارنة أساليب التنشئة األ    
ب األردن  طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي في محافظـات جنـو           ) 446(الدراسة من   

نصفهم من العدوانيين والنصف اآلخر من غير العدوانيين، وتم تطبيق مقيـاس أسـاليب التنشـئة                
لألم كما يـدركها األبنـاء،      ) ب(لألب و ) أ( في صورتيه    )الديمقراطية، والتسلط واإلهمال  (الوالدية  

نيين منهم من قبـل     ومقياس مفهوم الذات األكاديمي على أفراد عينة الدراسة الذين تم اختيار العدوا           
وتم االختيار العشوائي لعدد مماثل من الطلبة غير العدوانيين من نفس الشـعب             . معلميهم ومعلماتهم 

الدراسية التي تم اختيار العدوانيين منها، وتم تحليل البيانات باستخدام تحليل التباين الثنائي متعـدد               
ج وجود فروق دالة إحصائياً بـين درجـات         المتغيرات، وتحليل التباين األحادي، وكانت ابرز النتائ      

الطلبة غير العدوانيين والعدوانيين على مقياس أساليب التنشئة الوالدية التي تقوم على الديمقراطية،             
إذ أظهرت النتائج أن الطلبة غير العدوانيين يعاملهم اآلباء واألمهات بأساليب ديمقراطية افضل من              

ان الطلبة العدوانيين ذكوراً وإناثـا      ايضا  كما بينت النتائج    . انيينتلك التي يعاملون بها الطلبة العدو     
كانوا يعانون من تسلط وإهمال اآلباء واألمهات أعلى من تلك التي يعامل بها الطلبة غير العدوانيين                
كما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات الطلبة غير العدوانيين والعدوانيين علـى               

أمـا  .  الذات األكاديمي، وكان المتوسط عند غير العدوانيين أعلى منه عند العدوانيين           مقياس مفهوم 
بالنسبة للنتائج المتعلقة بالجنس فقد كانت الفروق بين درجات الذكور واإلناث على مقياس أسـاليب               

تسـلطية   أي كان إدراك الذكور ألساليب التنشئة الوالديـة ال         ،التنشئة الوالدية التسلطية دالة إحصائيا    
 كما أظهـرت النتـائج      ،التي يمارسها اآلباء واألمهات عليهم أعلى من إدراك اإلناث لتلك األساليب          

وجود فروق دالة إحصائيا بين اإلناث والذكور على مقياس مفهوم الـذات األكـاديمي، إذ كانـت                 
 .متوسطات درجات اإلناث أعلى من تلك التي حصل عليها الذكور
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 كما يدركها   االجتماعية تعرَّف بعض أساليب التنشئة      سة ميدانية هدفت إلى   درا) 2001(جرت بدر   وأ
 داخل األسرة الكويتية، ويوضح مدى توافق كـل         االجتماعيةالوالدان واألبناء من خالل ممارستهم      

ختالف بين األبناء فـي  تفاق واالمن اآلباء واألمهات في أسلوبهم الديمقراطي في التنشئة، وكذلك اال     
 بحيث تتناسب وهدف البحث تتكون من األسر التي         ، األساليب ولقد اختيرت عينة عمدية     إدراك هذه 

لديها عدد من األبناء في مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، لكي يتحقق تطبيق األدوات على اإلخوة               
وبلغـت   واألخوات داخل األسرة الواحدة في المراحل التعليمية المقصودة، وبين آبـائهم وأمهـاتهم            

بنة، وبالتساوي  ابناً و ا) 260( أباً وأماً، و   )260( منهم   )520( أسرة كان عدد مفرداتها      )130(العينة  
وأعدت اسـتبانة   ،) وحولي، واألحمدي،الفروانية(واختيرت العينة من ثالث محافظات  بين الجنسين

ـ : ة بنداً متماثلة لألبناء والوالدين، وتقيس ثالثة محاور رئيس        )28(بلغ عدد بنودها     ور الحقـوق   مح
وأجريت دراسة استطالعية للتأكد مـن صـدق    ،محور المساواة، ومحور حرية الرأيوالواجبات، 

 أن حرية الرأي أمر متفق عليه وال توجد فروق جوهريـة حـول   إلىوخلصت الدراسة  .االستبانة
شـعرت  و االجتماعيـة، قضاياه، وتطابقت وجهات النظر بين اآلباء واألمهات حول أساليب التنشئة           

البنات بأنهن أقل تميزاً من اإلخوة داخل المنزل، والتنميط الجنسي واألدوار الذكورية واضحة فـي               
 .االجتماعيةالتنشئة 

 
دراسة بعنوان العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واالكتئاب لدى بعـض           ) 2000(وأجرت بركات   

 وتكونت عينة الدراسـة مـن       ،ة بالطائف المراهقين والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسي     
 المشخصـين   ،حالة من المراجعين للعيادة النفسية في مستشفى الصحة النفسـية بالطـائف           ) 135(

 بمتوسـط حسـابي   ،) سـنة 24 – 12( تراوحت أعمـارهم   ،) ذكر 61 أنثى،   74(كحاالت اكتئاب   
 والتي ال   ،ت غير المكتملة   وذلك بعد أن تم استبعاد الحاال      ،)2.8( وانحراف معياري    ،) سنة 17.43(

 ، ومقيـاس االكتئـاب    ،وقد استخدمت الباحثة مقياس أساليب المعاملة الوالدية      . تفي بمحددات العينة  
 :وخَلُصت إلى النتائج التالية

 واالكتئاب لدى عينة    ،)األسلوب العقابي لألب  (توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا بين        . 1
 وبين أسلوب سحب الحب واإلكتئـاب لـدى         ،)0.01(توى داللة أقل من     المراهقين الذكور عند مس   

 ولم توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بـين         ،)0.001(عينة المراهقين عند مستوى داللة أقل من        
 .أساليب معاملة األم واالكتئاب لديهم

 واإلكتئـاب   ، لـألب  )أسلوب التوجيه واإلرشاد  (توجد عالقة إرتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين        . 2
 ولم توجد عالقة إرتباطية دالة إحصـائياً      ،)0.001(لدى عينة المراهقات عند مستوى داللة أقل من         

 .بين أساليب معاملة األم واإلكتئاب لديهن
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 واالكتئاب لدى العينـة     ،توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين األسلوب العقابي لألب         . 3
 كما توجد عالقة ارتباطية سالبة ودالـة إحصـائياً بـين            ،)0.01(لة أقل من    الكلية عند مستوى دال   

 .أسلوب اإلرشاد والتوجيه لألب واالكتئاب لدى العينة الكلية
 

 التنشئة األسرية وعالقتهـا     أساليبدراسة بعنوان   ) 2000 حمد،أ(وأجرى عبد الهادي كما ورد في       
) 104 (، وطفلة طفالً) 194(على عينة مكونة من     جريت الدراسة   أ وقد   ،ناءبمستوى القلق لدى األب   

) 8( و ،سـنة ) 12( و ،شـهور ) 3( و ،سنوات) 10(عمارهم ما بين    أ وتراوحت   ،ذكوراً) 90( و ناثاًإ
بتدائية حكومية بمحافظة الشرقية بالصـف الخـامس مـن التعلـيم            اربع مدارس   أ وهم من    ،شهور
سـتبيان القبـول    ا: دوات التالية احث األ  واستخدم الب  ،)1990 ،1989(ساسي عن العام الدراسي     األ

 ومقيـاس المسـتوى     ،نيخرآ لكستاندا و  طفال ومقياس القلق الظاهر لأل    ، الوالدي لرونالدب  والرفض
يـة  رتباطاوجود عالقة   :  وكانت النتائج على النحو التالي     ، المصرية سرةاالقتصادي واالجتماعي لأل  

ية طردية بين الرفض الوالدي ودرجة      ارتباطقة  عكسية بين القبول الوالدي ودرجة القلق، وجود عال       
 منخفضي القلق ومرتفعي القلـق فـي        ناء بين األب  إحصائياً وجود فروق دالة     يضاًأ كما بينت    ،القلق

 التنشئة األسرية من قبل     أساليب وعند دراسة    ،خفضي القلق ن م ناءدراكها للقبول الوالدي لصالح األب    إ
 الرفض غيـر     أسلوب مباالة، الدفء والمحبة، العدوان والعداء،     الال ،همالاألم بالنسبة لمتغيرات اإل   

حصائي على متوسـطات درجـات      إثير دال   أنه يوجد ت  أظهرت  أ ،الدرجة الكلية للرفض   و المحدد،
 .القلق

 
ستراتيجيات التكيف المسـتخدمة    استهدفت التعرف على عالقة     ا) 1999(وفي دراسة لداود ويحيى     

 والحالة االنفعالية   ، والصف ، بمتغيرات الجنس  ،بع والثامن والتاسع  في الصفوف السا   من قبل الطلبة  
لفت عينة الدراسة من    أ وقد ت  ، التنشئة الوالدية التي يتعرض لها الطالب      أنماط و ،)و مضطربة أسوية  (
 أفـراد بقت علـى     وقد طُ  ، وطالبة من الصفوف الثالثة العاديين والمضطربين انفعالياً       طالباً) 362(

 ، وقائمة اتجاهات التنشئة االجتماعية    ،ستراتيجيات التوافق استبانة  ا :داتا الدراسة وهما  أعينة الدراسة   
نه ديمقراطـي   أن الطلبة الذين يدركون نمط التنشئة الوالدية على         أ ،ليه الدراسة إومن بين ما انتهت     
انهم قـر أ من   أكثرستراتيجية الطرق المعرفية والحصول على الدعم االجتماعي        إومتقبل يستخدمون   

 في حين يستخدم الطلبة الذين يـدركون        ، ونابذاً الذين يدركون نمط التنشئة الوالدية باعتباره تسلطياً      
ستراتيجيات تجنب الموقف والعدوان وعـادات معينـة        إ  ونابذاً نمط التنشئة الوالدية باعتباره تسلطياً    

 .قرانهم الذين يحظون بنمط تنشئة ديمقراطي ومتقبلأ من أكثر
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جتمـاعي  استهدفت التعرف على الكفاءة االجتماعية والسلوك الال      ادراسة  ) 1999( داود   كما أجرى 
لفـت  أ وقد ت  ، التنشئة الوالدية والتحصيل الدراسي    أساليبلطلبة الصفوف السادس والسابع والثامن ب     

 ختيارهم عشوائياً اطالبة موزعين على الصفوف الثالثة تم       ) 158( و ،طالباً) 144(عينة الدراسة من    
ستخدم لجمع البيانات الصورة    ُأ و ، من مديريتي تربية عمان األولى والثانية      أساسيةمدرسة  ) 20(من  

المعربة من مقياس السلوك االجتماعي المدرسي بجزأيه مقياس الكفاءة االجتماعية ومقياس السلوك            
روا  يقـدِّ  نأ عينة الدراسـة     أفرادلب إلى مربي صفوف      وطُ ، ومقياس التنشئة األسرية   ،جتماعياالال

و عدم وجود السلوكات التي يتضمنها مقياس السلوك االجتماعي         أعلى سلم من خمس درجات وجود       
 عينة الدراسة   أفراد كل طالب من     على ثم   ، عينة الدراسة  أفرادالمدرسي بجزأيه لدى كل طالب من       

ـ           ، لمقياس التنشئة األسرية   ستجابةاال جالت  وتم الحصول على معدل الطالب التحصـيلي مـن الس
 .المدرسية

جتماعي بين  ا في الكفاءة االجتماعية والسلوك الال     إحصائياً دالة   حادي فروقاً ظهر تحليل التباين األ   أو
 نهم تلقوا نمط تنشـئة ديمقراطيـاً      أفادوا ب أظهر الطلبة الذين    أذ  إ ،الطلبة عائدة لنمط التنشئة األسرية    

 .نهم تلقوا نمط تنشئة تسلطياًأفادوا بألبة الذين قل من الطأ جتماعياًا العلى وسلوكاًأجتماعية إكفاءة 
 
دراسة بعنوان أنمـاط التنشـئة األسـرية، والمسـتويات االجتماعيـة،            ) 1998(أجرى الحجاج   و

حداث الجانحين في مراكز اإلصالح والتأهيل في األردن حيث         االقتصادية، والثقافية السائدة لدى األ    
ة األسرية والمستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافيـة       نها هدفت إلى التعرف على أنماط التنشئ      أ

 ،ربـد إنزالء مركز محمد بن القاسم الثقفي فـي مدينـة           ) ناثالذكور واإل (حداث الجانحين   لدى األ 
 التابعتين لوزارة التنمية االجتماعيـة فـي        ،ونزيالت دار إصالح وتأهيل الفتيات في مدينة الزرقاء       

 ، جانحـاً حدثاً) 75(راسة من جميع أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم    وقد تكونت عينة الد    ،األردن
 .ناث وتمثل العينة مختلف مناطق األردنمن اإل) 12(من الذكور، ) 63(منهم 

 وتضـمنت فقـرات     ،كد من صدقها وثباتهـا    أما بالنسبة ألداة الدراسة فقد قام الباحث بتطويرها وت        أ
 كما تضمنت فقرات    ،سرهمأ والثقافية ألفراد العينة و    تصاديةلمستويات االجتماعية، االق  للكشف عن ا  

وقد كشفت الدراسة عـن عـدة       . للكشف عن أنماط التنشئة األسرية من قبل األسرة مع أفراد العينة          
 :نتائج منها

من قبل  ) تساق في المعاملة  التساهل، التشدد، اإلهمال، وعدم اال    : ( ممارسة األنماط السلبية التالية    -1
 ونمـط   ،)0.44( ونمط اإلهمال    ،)0.50(د العينة حيث كان الوسط الحسابي لنمط التساهل         سر أفرا أ

 ).0.43(تساق في المعاملة عدم اال
 فقد بلـغ الوسـط      ، ولكن ليس بدرجة عالية    سر أفراد العينة مرتفعاً    كان المستوى االجتماعي أل    -2

 .اية المستوى المتوسطعن نه) %1.7(رتفاع مقداره اي بأ ،)% 68(الموزون لذلك المستوى 
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 فقد بلغ الوسط الموزون لهـذا المسـتوى          كان المستوى االقتصادي ألسر أفراد العينة متوسطاً       -3
)52%.( 
 ).%29( تدني المستوى الثقافي ألفراد العينة وأسرهم فقد بلغ الوسط الموزون لهذا المستوى -4
 

ين أنماط التنشئة األسرية والسلوك التعرف على العالقة ب) 1997(وقد استهدفت دراسة للطراونة 
. العدواني وأثرهما في تحصيل طلبة الصف التاسع االساسي في مديرية تربية المزار الجنوبي

ولتحقيق هدف الدراسة تم اختيار عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية المزار 
 ، من العدوانيينطالبا وطالبة) 105( وطالبة منهم طالبا) 210(الجنوبي حيث تكونت العينة من 

ن عن طريق استمارة  وقد تم تحديد الطلبة العداونيي،طالبا وطالبة من غير العدوانيين) 105(و
) 1984( كما تم استخدام مقياس التنشئة األسرية الذي أعده السقار ،عداد الباحثةخاصة بذلك من إ

 .لقياس اتجاهات التنشئة األسرية كما يدركها األبناء
وقد أظهر التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة ان السلوك العدواني عند كل من الذكور واإلناث 

 ،)حماية زائدة، إهمال( أو ،)ديمقراطية، تسلطي (،العدوانيين غير مستقل عن نمط التنشئة األسرية
 .االناثي لدى الذكور و بمعنى ان هناك دورا للتنشئة في السلوك العدوان،ب واألمعند كل من اال

ديمقراطي، (وأظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر العدوان على كل من نمطي التنشئة األسرية 
عند كل من االب واالم على التحصيل الدراسي وجود أثر ) حماية زائدة، إهمال( و،)تسلطي

الح غير  وتحصيل الطلبة من اإلناث إذ كانت الفروق لص،للعدوان على تحصيل جميع افراد العينة
 .العدوانيين

 ،)ديمقراطي، تسلطي(كما أظهرت نتائج التحليل المذكور عدم وجود أثر لنمطي التنشئة األسرية 
 .عند كل من األب واألم على التحصيل الدراسي عند جميع فئات الدراسة) حماية زائدة، إهمال(و
 

لتنشئة األسرية كما يدركها     ا أنماطبحث العالقة بين    كان هدفها   دراسة  ) 1996( العبادي   كما أجرى 
 والمسـتوى   ، والسنة الجامعية األولى   ،)دبيالعلمي واأل (ول الثانوي بفرعيه     طلبة الصف األ   ناءاألب

ختيرت لهذا الغرض عينة    ا وقد   ، لمتغير العمر الزمني    والجنس وفقاً  ، والمستوى التحصيلي  ،التعليمي
 .ين على متغيرات الدراسة وطالبة موزعطالباً) 1081(عشوائية عنقودية مكونة من 

داة بعـد   أ كما قـام بمراجعـة       ،ناء التنشئة األسرية كما يدركها األب     أنماطقام الباحث بإعداد مقياس     
داتان في الخطوات المعروفـة فـي هـذا          وقد مرت األ   ،رشاديةالتكيف للواقع من قائمة مينسوتا اإل     

 .المجال
 فـي   إحصـائية وجود فروق ذات داللـة      : اوقد توصل الباحث في دراسته هذه إلى عدة نتائج منه         

و أ اًمستوى القدرة على التكيف تعزى إلى نمط التنشئة األسرية سواء تلك التي يمارسها الوالدان مع              
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ن الطلبـة   أي  أ وقد كانت هذه الفروق لصالح نمط الضبط التربـوي           ،يمارسها كل منهما على حدة    
 قدرة على التكيف مقارنة بأولئك الذين يتلقون        كثرالذين يتلقون هذا النمط التنشيئي ويدركونه هم األ       

بينما لم تظهر الدراسة وجود فـروق        ،)α =0.0001 (النمط التسلطي والتسيبي عند مستوى الداللة     
المسـتوى التعليمـي، المسـتوى    : ثت مع متغيرات الدراسـة وهـي  ِح عندما بُ إحصائيةذات داللة   

 . مع المستوى التعليمي والمستوى التحصيليالتحصيلي، الجنس، تفاعل نمط التنشئة األسرية
 متغيـر   َسِر قدرة على التكيف عنـدما دُ      أكثرن طلبة السنة الجامعية األولى      أظهرت الدراسة   أكما  

 وعند دراسة متغير المستوى التعليمي وتفاعله مع الجـنس لـدى            ،المستوى التعليمي بشكل منفصل   
 في مستوى القدرة على التكيف لصالح       إحصائية  األب التنشئية ظهر وجود فروق ذات داللة       أساليب

ول ظهرت الدراسة وجود فروق لصـالح طلبـة الصـف األ          أوكذلك   ،ذكور السنة الجامعية األولى   
 األب  أسـاليب الثانوي العلمي عند تفاعل المستوى التعليمي مع المستوى التحصـيلي مـن ناحيـة               

 .التنشئية
 

لكشف عن الفروق بين الجنسين في حول ا) 1995( دراسة لجبريل كما ورد في عبدوني وتمحورت
 وأساليب التعبير عن السلوك العدواني، إضافة إلى التعرف على ،كل من أساليب المعاملة الوالدية

وقد تضمنت . مدى داللة تأثير التفاعل بين جنس األبناء وكل من متغيرات البناء االجتماعي لألسرة
 ومن أحياء ،لمراحل التعليمية المختلفة بمدينة المنصورةالدراسة مجموعات من تالميذ وتلميذات ا

تلميذاً ) 459( لتعكس أساليب المعاملة الوالدية وقد بلغ حجم العينة ، في مصرحضارية متباينة
 .وتلميذة

 ومقياس أساليب التعبير ،وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس أساليب المعاملة الوالدية لألبناء
وى حجم األسرة، جنس األبناء، المست: ( وبعض متغيرات البناء االجتماعي،عدوانيعن السلوك ال

 :وقد تم التوصل إلى النتائج التالية) وغيرها... التعليمي للوالدين 
إن أساليب المعاملة الوالدية لألبناء الذكور تتسم باالتجاه نحو التشدد والتسلط واإلهمال مقارنة 

 وال توجد ،لألبناء اإلناث والتي تتجه نحو التسامح واالعتدال والحمايةبأساليب المعاملة الوالدية 
 وكذلك تتسم أساليب المعاملة الوالدية لدى ،فروق بين الجنسين على أسلوب االتساق وعدم االتساق

االباء واالمهات من المستويات التعليمية العليا باالتجاه نحو المزيد من ممارسة أساليب سوية في 
 بينما تتسم أساليب المعاملة ،)التسامح واالتساق واالعتدال والحماية(مثل  ،الجتماعيةالتنشئة ا

الوالدية لدى االباء واالمهات من المستويات التعليمية الدنيا باالتجاه نحو المزيد من ممارسة أساليب 
 ).التشدد وعدم االتساق والتسلط واإلهمال(مثل  ،ال سوية في التنشئة االجتماعية
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كان هدفها التعرف على أنماط التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة ) 1994( دراسة للطوباسي وفي
 كما هدفت إلى تقصي العالقة بين هذه األنماط ومركز الضبط لدى ،كليات المجتمع في مدينة إربد

 ،)1982( ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس التنشئة الوالدية للسقار ،الطلبة
طالبا وطالبة ) 206(على عينة الدراسة المكونة من ) 1979(ومقياس الضبط الذي طوره برهوم 

 وقد كشفت ،من طلبة كليات المجتمع في مدينة إربد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة
 :الدراسة عن عدة نتائج منها

 .طيةان أكثر األنماط شيوعا في التنشئة هي أنماط التقبل والديمقرا .1
 وتبين ايضا ،توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنماط التنشئة ومركز الضبط بشكل عام .2

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات االفراد ذوي الضبط الداخلي والخارجي تعود 
 ويشير هذا الفرق إلى أن مركز الضبط الداخلي له ،)α ≥ 0.05( إلى ديمقراطية األب عند مستوى

 .القة ذات داللة إحصائية مع ديمقراطية األبع

 
حول أثر كل من التنشئة األسرية والجنس والعمر على التكيـف         ) 1994(وتمحورت دراسة لألسعد    

 وتكون مجتمع الدراسة    ،سنة في مدينة عمان   ) 16 – 12(االجتماعي لألفراد في الفئات العمرية من       
 طالبـاً ) 500( وبلغ عدد أفراد العينة      ،)1994،  1993(من الطلبة في مدارس عمان للعام الدراسي        

هداف الدراسة تم تطبيـق مقيـاس التنشـئة         أجل تحقيق   أ ومن   ،وطالبة موزعين على ثمان مدارس    
ن قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض فقراته بحيث تقـيس جميـع            أاألسرية الذي طوره السقار بعد      

 بتطبيق مقياس   يضاًأكما قامت الباحثة     ،)التسامح(و) التسلط(الفقرات متغير التنشئة األسرية ببعديه      
نتـائج  بينت   وقد   ،ن قامت بترجمته وصياغة فقراته ليناسب البيئة األردنية       أالتكيف االجتماعي بعد    

 وهذه القيمة ذات داللـة      ،)47.17(ن لمستوى التنشئة األسرية داللة حيث بلغت قيمة ف          أالدراسة  
ثر ذو داللة لمتغيري الجنس والعمر علـى        أن لم يكن هناك      ولك ،)0.0001(إحصائية عند مستوى    

 .التكيف االجتماعي
نحرافات المعيارية لألداء على مقياس التكيف االجتماعي لكل فئة مـن    كما رصدت المتوسطات واال   

 ،نحرافات المعيارية متسقة مع نتائج تحليل التبـاين        وقد كانت نتائج المتوسطات واال     ،فئات الدراسة 
داء بين فئتي التنشئة األسرية لصالح التنشئة القائمة علـى          ناك فروق في متوسطات األ    حيث كان ه  

 .التسامح
 

هدفت إلى تقصي أثر كل من نمط التنشئة األسرية ونمط الشخصـية            ) 1993(وفي دراسة ألبو دية     
سـتخدم  ا وقـد    ،ساسي في مدينة عمـان    والذكاء على التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األ        

 ومصـفوفة   ، ايزنك للشخصية  اختبار و ، جبل بوأل التنشئة األسرية      اختبارلباحث في هذه الدراسة     ا
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ختيار عينة مكونة من    ا وقد تم    ،ات تورانس للتفكير اإلبداعي   اختبار و ،ريفن المتتابعة المتقدمة للذكاء   
ـ  ، وطالبة من طلبة الصف العاشر بطريقة العينـة الطبقيـة العشـوائية            طالباً) 360( م تطبيـق    وت
) 36(ستثني مـنهم    ُأ وبعد عملية التطبيق     ، عينة الدراسة على التوالي    أفرادربعة على   ات األ ختباراال

 :  وطالبة لسبيين هماطالباً
 .اتختبارتمام جميع االإ عدم -1
 . ايزنك للشخصيةاختباردرجات فأكثر على مقياس الكذب في ) 6( حصولهم على -2

 حيث تمثل   ، العينة أفراددرجات لكل فرد من     ) 5(تم الحصول على    ات و ختباروبعدها تم تصحيح اال   
 اختبـار  نمط الشخصية، درجة على      اختبار نمط التنشئة األسرية، درجتين على       اختباردرجة على   

 .ات تورانس للتفكير اإلبداعياختبارالذكاء، درجة كلية على 
مستقلة الثالث وتفاعالتهـا الثنائيـة      تغيرات ال مثر كل متغير من ال    أسئلة الدراسة ومعرفة    أ ختباروال

 التفكير اإلبـداعي    اختبارداء على   سبت المتوسطات الحسابية لأل    حُ ،والثالثية على التفكير اإلبداعي   
 وللتفاعالت الثنائية والثالثية بين هـذه       ، لكل مستوى من مستويات المتغيرات الثالث على حده        وفقاً

 ).2×4×2( تحليل التباين الثالثي خداماست ولمعالجة البيانات فقد تم ،المتغيرات
 لمتغيري نمـط    )α  =0.05 (ثر ذو داللة إحصائية عند مستوى     أوتوصلت الدراسة إلى عدم وجود      

 كما توصلت الدراسة إلـى  ، العينةأفراد لدى   بداعيالتنشئة األسرية ونمط الشخصية على التفكير اإل      
 ، العينـة  أفرادء على التفكير اإلبداعي لدى      للذكا) 0.01( داللة إحصائية عند مستوى      يوجود أثر ذ  
 للتفاعـل بـين     )α =0.05( داللة إحصائية عند مسـتوى       يثر ذ أ إلى عدم وجود     يضاًأوتوصلت  

 . العينةأفراد لدى بداعيالمتغيرات المستقلة الثالث على التفكير اإل
 

يمقراطي، د(معرفة أثر متغيرات نمط التنشئة األسرية ) 1993(واستهدفت دراسة للعويدي 
 على التحصيل واالتجاهات ،)ذكور، إناث( والجنس ،)حماية زائدة، اهمال (،)تقبل، نبذ (،)تسلطي

طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر في ) 277(نحو المدرسة عند عينة الدراسة التي تكونت من 
 وقد ،كبرى الثانية وعمان ال،المدارس الحكومية التابعة لمديريتي التربية والتعليم في عمان الكبرى

 وقد طور الباحث أداة لقياس االتجاهات نحو المدرسة ،تم اختيار هذه العينة بطريقة عشوائية
لجمع البيانات الخاصة باالتجاهات نحو ) 1984(واستخدام مقياس التنشئة الوالدية من إعداد السقار 

 . باين الثنائي لتحليل البياناتوتحليل الت) ت( واستخدم الباحث إختبار ،المدرسة والتنشئة األسرية
وقد اشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين طلبة الصف 

كما اشارت النتائج ايضا إلى أن هناك فروقاً . العاشر في االردن تعزى ألي نمط من أنماط التنشئة
لصف العاشر في االردن تعزى إلى ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو المدرسة بين طلبة ا

 حيث كانت هذه الفروق لصالح الطلبة الذين يعاملهم والدوهم على أساس ،نمط التنشئة األسرية
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 لم تظهر الدراسة فروقاً في االتجاهات نحو المدرسة  وأخيراً،)الديمقراطية، التقبل، الحماية الزائدة(
 ،)تقبل، نبذ (،)ديمقراطي، تسلطي(ئة األسرية بين الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس ونمطي التنش

على ) حماية زائدة، إهمال(لكن ظهر هناك أثر للتفاعل بين الجنس ونمط التنشئة األسرية 
 .االتجاهات نحو المدرسة

 
 ومن ،بدراسة بعنوان تباين أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بسمات الشخصية        ) 1993(وقام خطاب   

 التنشئة الوالدية المتمثلـة فـي التسـلط    أساليبه الدراسة هل هناك عالقة بين       ليه هذ إبين ما هدفت    
لدى كل  ) كتئاب، الهستيريا  السيكوباتي، اال  نحرافالفصام، اال (والتذبذب والسواء وسمات الشخصية     

ن كان هناك فروق بين المجموعات المتطرفـة        أيضا إلى معرفه    أ كما هدفت    ؟من الطلبة والطالبات  
 وتكونت عينـة    ، التنشئة الوالدية على سمات الشخصية لدى كل من الطلبة والطالبات          يبسال أل وفقاً

 والذين يقيمـون فـي      ،من طالب جامعة عين شمس    )  أنثى 75 ذكر،   75 (اًفرد) 150(الدراسة من   
 مـن  ناء التنشئة الوالدية كما يدركها األبساليب أل واستخدم الباحث مقياساً،المدن الجامعية التابعة لها  

 وبعـض مقـاييس سـمات       ،يضـاً أه  إعـداد ستمارة البيانات الشخصية واالجتماعية من      ا و ،هإعداد
 :نتهت الدراسة إلى عدد من النتائج منهااوقد ) M.M.P.I(الشخصية من 

دراك السلوك الوالدي   إ بين الطلبة والطالبات في      )α= 0.05( د مستوى ن توجد فروق جوهرية ع    -1
 . وذلك لصالح الطالبات،المتمثل في التذبذب والتسلط

دراك الذكور للتسـلط الوالـدي والفصـام        إبين  ) 0.01(يجابية دالة عند مستوى     إ يوجد عالقة    -2
نـاث   وبالنسبة لإل  ،)0.46(، والهستيريا   )0.58(كتئاب  ، اال )0.53( السيكوباتي   نحراف، اال )0.43(

، )0.56(لط الوالدي الهستيريا    ناث للتس دراك اإل إبين  ) 0.01(يجابية دالة عند مستوى     إهناك عالقة   
 .)0.31( السيكوباتي نحرافاالو، )0.40(كتئاب ، اال)0.46(الفصام 

الفصـام  . بين التذبذب الوالدي كما يدركه الذكور     ) 0.01(يجابية دالة عند مستوى     إ يوجد عالقة    -3
 ).0.40(الهستيريا و، )0.61(كتئاب ، اال)0.65( السيكوباتي نحراف، اال)0.16(
ناث للتذبذب الوالـدي واالكتئـاب      دراك اإل إبين  ) 0.01(جد عالقة ايجابية دالة عند مستوى        يو -4
 ).0.23(الفصام و، )0.34( السيكوباتي نحراف، اال)0.38(الهستيريا ، )0.41(
 
دراسة بعنوان أثر نمط التنشئة األسرية في توكيد الذات لدى طالبـات            ) 1992(أجرت أبو عياش    و

 معرفـة   إلى حيث هدفت الدراسة     ،سطى في مديرية تربية عمان الكبرى األولى      مرحلة المراهقة الو  
سـنة  ) 17و ،16،  15(لعمـر   " نمط تسلطي مقابـل تسـامحي     "أثر متغيرات نمط التنشئة األسرية      

والتفاعل فيما بينها على توكيد الذات لدى طالبات مرحلة المراهقة المتوسطة فـي مديريـة تربيـة                 
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طالبة من طالبات مدارس تربيـة عمـان        ) 400(ألفت عينة الدراسة من     وت. عمان الكبرى األولى  
 .سنة) 17(و ) 15(عمارهن بين أتي تتراوح  والال،الكبرى األولى

 قَنّنتـه  ومقياس توكيد الذات لراتوس الـذي        ، جبل أبوعده  أ مقياس التنشئة األسرية الذي      ستخداماتم  
سـتخدم  ا وقـد    ،ة بالتنشئة األسرية وتوكيد الذات    لبيئة األردنية لجمع البيانات الخاص    على ا شهب  األ

 .تحليل التباين لتحليل البيانات
 وجود أثر للتنشئة األسرية على توكيد الذات في حالة الدرجـة الكليـة              إلىشارت نتائج الدراسة    أو

 وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التـي يتصـف           ،لتوكيد الذات والدرجات الفرعية جميعها    
 .الدفء والتسامح والحببلة الوالدين ألبنائها فيها  معامأسلوب

 ،ما فيما يتعلق بمتغير العمر فلم تظهر فروق بين الفئات العمرية في الدرجة الكلية لتوكيـد الـذات       أ
بعاد توكيد الذات هما ُبعد التوكيـد فـي         أال على بعدين من     إكما لم تظهر الفروق في األبعاد الكلية        

 ولم يظهـر أثـر للتفاعـل بـين          ،و المناقشة أ وُبعد التوكيد في المجادلة      ،التذمر للتخلص من الظلم   
ين مـن الـدرجات     تثنإثر للتفاعل على    أجد   بينما وُ  ،المتغيرات على توكيد الذات في الدرجة الكلية      

 . وُبعد التوكيد في الطالقة اللفظية،الفرعية هما ُبعد التوكيد في التذمر للتخلص من الظلم
 

بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة انتشار األفكار الالعقالنية بين طلبة ) 1992(وقام الفيصل 
 كما هدفت ، وفيما اذا كانت درجة هذا االنتشار تختلف باختالف الجنس،كليات المجتمع في االردن

 ،إلى التعرف على العالقة بين األفكار الالعقالنية والتنشئة الوالدية ومفهوم الذات عند هؤالء الطلبة
 اختيروا بالطريقة العشوائية باستخدام الطريقة ،طالبا وطالبة) 733(د شملت عينة الدراسة وق

ولغرض االجابة عن اسئلة الدراسة تم تطبيق مقياس األفكار العقالنية والالعقالنية الذي . العنقودية
بعد ان تم ) 1984(عدها السقار  استبانة التنشئة الوالدية التي أ إضافة إلى،)1958(أعده الريحاني 

للبيئة ) 1982( ومقياس مفهوم الذات الذي أعده الداوود ،تعديلها بما يناسب طلبة كليات المجتمع
 .االردنية بعد ان تم تعديله بما يناسب الفئة العمرية لعينة الدراسة

 وجود معامل إرتباط ضعيف وباالتجاه السالب :وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها
 بينما وجد إرتباط ذو ،على الدرجة الكلية) - 0.02( األفكار الالعقالنية والتنشئة الوالدية بلغ بين

داللة بين ثالثة من االفكار الالعقالنية وبين أنماط التنشئة الوالدية على الصورة الكلية لكل من االب 
بعاد التنشئة الوالدية  وإرتباط سالب ذو داللة بين تسعة من األفكار الالعقالنية وجميع أ،واالم

مما جعلها أداة تنبؤية ) الحماية الزائدة، االهمال(، و)النبذ، التقبل(، )بالديمقراطية، التسلط(المتمثلة 
 .ذات فائدة في تكوين األفكار الالعقالنية
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النمط ( التنشئة األسرية    أنماطبإجراء دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين        ) 1992(كما قام العكايلة    
حداث سنة لدى فئة جميع األ    ) 18 – 11(عمار من   حداث لأل  وجنوح األ  ،) والنمط المتسلط  ،المتسامح

حداث فـي المملكـة األردنيـة        في جميع مراكز األ    ناثاًإ و الجانحين الموقوفين والمحكومين ذكوراً   
ة مراكز  ربعأ من الجنسين متواجدين في       جانحاً حدثاً) 220( وقد تألفت عينة الدراسة من       ،الهاشمية

ختيـار هـذه العينـة      ا وقد تم    ،حكومية تابعة لمديرية الدفاع االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية       
عمـار عينـة    أ غير جانح من الجنسين مـن نفـس          حدثاً) 220(ختيار  ا كما تم    ،بالطريقة القصدية 

 .الجانحين بطريقة عشوائية من مختلف مدارس ومناطق العاصمة عمان
مـن  المكّون   والعكايلةبو جبل   ألداف الدراسة تم تطبيق مقياس التنشئة األسرية        هأجل تحقيق   أومن  

النمط األسري المتسامح، والنمط األسري     : (فقرة يقيس نمطين من أنماط التنشئة األسرية هما       ) 56(
 ،حداث غير مستقلة عن نمط التنشئة األسرية      ن ظاهرة جنوح األ   أنتهت الدراسة إلى    ا وقد   ،)المتسلط
 ،سر متسـلطة  أمن أفراد عينة الجانحين ينتمون إلى       ) % 61.4(ن ما نسبته    أظهرت النتائج   أحيث  

 .سر متسامحةأسوياء ينتمون إلى من أفراد عينة األ) % 38.6(مقابل ما نسبته 
 بينمـا   ،سـر متسـامحة   أمن األفراد غير الجانحين ينتمون إلى       ) % 63.2(نسبته   ن ما أد  ِجكما وُ 

حداث عنـد   ن ظاهرة جنوح األ   أ يضاًأظهرت النتائج   أ كما   ،سر متسلطة ألى  منهم ينتمون إ  ) 36.2(
 حيث كانت نسبة الجانحين الذكور الذين ينتمون        ،غير متسلطة عن نمط التنشئة األسرية      فئة الذكور 

ن ما نسبته   أد  ِجكما وُ . سر متسامحة أينتمون إلى   ) 39.6( مقابل ما نسبته     ،)60.4(سر متسلطة   أإلى  
سر أمنهم ينتمون إلى    ) 64.5( بينما   ،سر متسلطة أالذكور غير الجانحين ينتمون إلى      من  ) 35.5%(

 .متسامحة
 حيـث   ،ناث مستقلة عن نمط التنشـئة األسـرية       حداث عند فئة اإل   ن ظاهرة جنوح األ   أ يضاًأوتبين  

 مقابل مـا    ،سر متسلطة أناث الجانحات ينتمين إلى     من اإل ) % 69.75(ن ما نسبته    أظهرت النتائج   أ
ناث غيـر الجانحـات   من اإل) % 50(ن ما نسبته    أ و ،سر متسامحة أينتمين إلى   ) % 30.43(نسبته  

 .سر متسامحةأينتمين إلى ) % 50( و،سر متسلطةأينتمين إلى 
 
 التنشئة األسرية وسمات الشخصية التي تمّيـز بـين          أنماطدراسة بعنوان   ) 1991 (الفرح أجرىو

 التنشئة األسرية   أنماط التعرف على    إلى حيث هدفت الدراسة     ،المدمنين وغير المدمنين على الكحول    
وقد تكونت عينـة    . شقاء المدمنين وغير المدمنين على الكحول     ز بين األ  وسمات الشخصية التي تميّ   

 والنصـف   ، نصفهم من المدمنين على الكحـول      ،شخص من الذكور الراشدين   ) 200(الدراسة من   
 الصـورة   ستخداما التنشئة األسرية تم     أنماطغرض قياس    ول ،اآلخر من غير المدمنين على الكحول     

للممارسات الوالدية  ) Schluderman( وشلدرمان   ،)Schaefer(المختصرة المعربة لمقياس شيفر     
كاتـل  ( الصورة المعربة والمقننة على البيئة األردنية لمقيـاس          ستخداما وقد تم    ،ناءكما يقّدرها األب  
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 إلىشارت النتائج   أ وقد   ،تم تطبيق المقياسين على عينة الدراسة      وقد   ،)لعوامل الشخصية الستة عشر   
 التنشئة األسرية لألم التي ساهمت في التمييز بين األشخاص المدمنين وغير المدمنين             أنماطبرز  أن  أ

جبار، التحكم العدائي، التملك، التمركز حـول       التدخل، عدم اإل  :  هي أنماطعلى الكحول كانت ثمانية     
 التنشئة األسرية لـألب التـي       أنماطبرز  أو.  المتطرف، والتحكم  ستقالللمتساهل، اال الطفل، النظام ا  

:  هـي أنمـاط  المدمنين وغير المدمنين على الكحول كانت تسعة       شخاصساهمت في التمييز بين األ    
بار، ج المتطرف، التحكم، قطع العالقات، عدم اإل      ستقاللالتحكم العدائي، التحكم بالضمير، النبذ، اال     

 .م المتذبذب، بث القلق المستمرالنظا
 المـدمنين وغيـر     شخاص بين األ  إحصائيةنه توجد فروق ذات داللة      أ إلى يضاًأشارت النتائج   أكما  

التملـك، النبـذ، الـتحكم    :  هينماط وهذه األ، التنشئة األسرية لألم أنماطحول في   كالمدمنين على ال  
 المدمنين وغير المدمنين علـى      شخاصين األ ما الفروق ب  أ. جبارالعدائي، العزل العدائي، وعدم اإل    

التمركـز  :  هـي  أنماط في   إحصائية فقد كانت ذات داللة      ، التنشئة األسرية لألب   أنماطالكحول في   
، تقبل التفرد، النظـام     يجابينغماس اال حول الطفل، النبذ، التحكم العدائي، العزل العدائي، التقبل، اال        

 . المتطرفستقاللالمتساهل، اال
 المدمنين  شخاصبرز سمات الشخصية التي ساهمت في التمييز بين األ        أن  أ إلىارت النتائج   شأكذلك  

 .) مطمئن،قلق(وغير المدمنين على الكحول كانت سمة 
 
سة هدفت إلى التعرف إلى عالقة التنشئة األسرية والجنس والتحصيل ادر) 1991(أجرى الناطور و

 وقد ،بع والخامس والسادس في منطقة عمانباالضطرابات السلوكية عند أطفال الصفوف الرا
طالبا وطالبة من طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس في ) 300(تكونت عينة الدراسة من 

تم اختيارهم بطرقة العينة العشوائية و ، نصفهم من الذكور والنصف االخر من اإلناث،منطقة عمان
مقياس التنشئة األسرية الذي : ه أداتان وهما وقد اسخدمت الباحثة في دراستها هذ،متعددة المراحل

والثانية الصورة المعربة من مقياس وولكر لالضطرابات ) التشددوالتسامح، (يقيس بعيدن هما 
السلوكية والذي يتكون من خمسة أبعاد هي النشاط الموجه نحو الخارج، االنسحاب، تشتت االنتباه، 

وجود :  وقد توصلت الباحثة إلى بعض النتائج منها.العالقات المضطربة مع األقران، وعدم النضج
فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية وعلى أبعاد االنسحاب، وتشتت االنتباه، والعالقات 

، مقابل )المتسامحة(المضطربة مع األقران، ولصالح األفراد ذوي التنشئة األسرية الديمقراطية 
، في حين لم تظهر فروق ذات داللة )المتشددة(تسلطة االفراد ذوي نمط التنشئة األسرية الم

 .إحصائية لمتغير التنشئة األسرية على بعدي النشاط الموجه نحو الخارج وعدم النضج
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 معرفة العالقة بين النمو الخلقي وأساليب التنشئة إلىدراسة هدفت ) 1991(كما أجرت النجار 
 االجتماعي االقتصاديد الرضى األسري والمستوى ، والتي تم قياسها ببعسريةالوالدية والبيئة األ

طالبا وطالبة من الصف العاشر األساسي من مدارس ) 312(لألسرة والجنس، لدى عينة مكونة من 
مقياس تعريف : مديريات تربية عمان األولى والثانية والتعليم الخاص باستخدام المقاييس التالية

الدية، مقياس الرضى األسري ألولسون وويلسون، القضايا لرست، مقياس ممارسات التنشئة الو
 . لألسرةاالجتماعي واالقتصاديستبانة المستوى ا

وقد طبقت الباحثة هذه المقاييس على أفراد عينة الدراسة في جلستين، وتم تحليل النتائج عن طريق 
جد أثر ذو داللة لكل بعد من أبعاد التنشئة الوالدية منفردا، فَُو) 3×3×2×2(تحليل التباين الرباعي 

 على النمو الخلقي بغض النظر عن أبعاد التنشئة االجتماعي االقتصاديلمتغير المستوى 
 .المستخدمة

ولم َيظهر أي أثر ذو داللة ألي بعد من أبعاد التنشئة الوالدية أو الجنس أو الرضى األسري على 
نشئة الثالثة والجنس مع إدخال النمو الخلقي، ولكن عند إجراء تحليل التباين الرباعي ألبعاد الت

الجنس في احتساب الدرجة الفاصلة لكل بعد ُوِجد أثر ذو داللة للجنس ولبعد التسيب على النمو 
الخلقي، بحيث أن األفراد الذين تمت معاملتهم بطريقة تعبر عن تسيب منخفض كان مستواهم 

 .مرتفعالخلقي أعلى مقارنة بالذين تمت معاملتهم بطريقة تعبر عن تسيب 
 حيث أن اإلناث ،)التقبل، النبذ(كما ُوِجد أثر للتفاعل ما بين الجنس وبعد التنشئة الوالدية األول، 

اللواتي تمت معاملتهن بطريقة تعبر عن نبذ كان المستوى الخلقي لهن أعلى مقارنة باإلناث اللواتي 
كس، حيث أن الذكور الذين كانت تتم معاملتهن بطريقة تعكس تقبل، وبالنسبة للذكور فقد ظهر الع

كان يتم التعامل معهم بطريقة تنم عن تقبل كان المستوى الخلقي لهم أعلى مقارنة مع الذكور الذين 
 .كان يتم التعامل معهم بطريقة تنم عن نبذ

 
 وكل من تقدير الذات ومركز سريةبعنوان العالقة بين التنشئة األ) 1991(وفي دراسة قام بها كشك 

 ممثلة بالممارسات سرية العالقة بين التنشئة األإلى التعرف إلىلمراهقين، حيث هدفت الضبط عند ا
الوالدية كما يدركها األبناء، وبين كل من تقدير الذات ومركز الضبط عند المراهقين، كما هدفت 

اين في  تحديد األهمية النسبية ألبعاد الممارسات الوالدية كما يدركها األبناء في تفسير التبإلىأيضا 
طالباً وطالبة في المرحلة ) 640(متغيري تقدير الذات ومركز الضبط، وقد شَِملت عينة الدراسة 

الثانوية من مستويات األول والثاني الثانوي األكاديمي في مدارس منطقة عمان الكبرى، حيث تم 
 .اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة
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مقياس الممارسات الوالدية كما يقدرها :  المقاييس التالية،تها هذهوقد استخدمت الباحثة في دراس
عامل التقبل، التحكم، : (األبناء وقد تبين من خالل التحليل العاملي للمقياس وجود ثالثة عوامل وهي

 .، ومقياس مركز الضبط الداخلي، الخارجي ومقياس تقدير الذات)والتسيب
سات الوالدية لكل من األب واألم والوالدين معاً التي ارتبطت وقد دلت نتائج الدراسة على أن الممار

نغماس تقبل التفرد، التقبل، التمركز حول الطفل، اال: اً مع تقدير الذات عند األبناء هيايجابياً إرتباط
النبذ، النظام : رتبطت الممارسات الوالدية التالية والتي تمثل عامل التقبل في حين ا،يجابياال

إلجبار، التحكم بالضمير، التحكم العدائي، العزل العدائي، عدم اإلجبار، بث القلق المتذبذب، ا
 .المستمر، وقطع العالقات سلبياً مع تقدير الذات

تقبل : وفيما يتعلق بمركز الضبط فقد دلت نتائج الدراسة الحالية على أن الممارسات الوالدية التالية
رتبطت مع يجابي، والتي تمثل عامل التقبل انغماس اإل التقبل، التمركز حول الطفل، واالالتفرد،

 في حين أن الممارسات الوالدية لكل من األب واألم والوالدين معاً والتي ،مركز الضبط الداخلي
ارتبطت بمركز الضبط الخارجي عند المفحوصين، فقد تمثلت بالنبذ، التحكم العدائي، النظام 

 .تمر، العزل العدائيالمتذبذب، عدم اإلجبار، بث القلق المس
 

اه نحو الجنس اآلخر       بعنـوان    بدراسة) ب – 1991(وقد قام عبد المولى      رات     االتج ، وبعض المتغي

ة والنفسية    ستحسان والقبول  لك باال ، وعالقة ذ   إلى دراسة العالقة بين الجنسين     نها هدفت أ حيث   البيئي
ـ  اتجاهو الرفض الوالدى والفروق بين      أ، والقبول   يجتماعاال ثـر البيئـة األكاديميـة،      أين، و  الجنس

طالبة مـن   ) 136(، و  المنيا  من طالب كلية التربية جامعة     طالباً) 96(واشتملت عينة الدراسة على     
لنسـاء والعكـس    ال نحو ا  ج الر اتجاهلدراسة  ) ج(طالبات كلية التربية، واستخدمت الدراسة مقياس       

، ومقيـاس القبـول والـرفض،       ماعيـة االجت المعايير   إلى، ومقياس الميل    )من إعداد الباحث  (وهو  
 اآلخـر  الجنس نحو الجـنس      اتجاه موجب ودال بين     ارتباطن هناك معامل    أ إلىوتوصلت الدراسة   

لبنات فى التعامل بأسـاليب      عدم وجود فروق بين البنين وا      إلىوالمحبة الوالدية، وتوصلت الدراسة     
 .سلوكية

 
ها التعرف إلى مدى مالءمة برنامج حيث كان الغرض من) 1990(وفي دراسة اجرتها الدباغ 

 وبالتحديد الكشف ،للمجتمع االردني) 1962) (توماس غوردن( لصاحبه ،)تدريب فاعلية الوالدين(
 وقد تألفت ،عن أثره على اتجاهات األمهات نحو مبادىء وأساليب التنشئة من خالل أسلوب تجريبي

 – 32( تراوحت أعمارهن بين ،نيةأماً متطوعة من مدرسة عمان الوط) 28(عينة الدراسة من 
 ولم يقل مستواهن االكاديمي عن ، من مستوى اجتماعي واقتصادي متوسط عال وهّن،عاما) 42

 . وجميعهن ال يعملن، ولديهن أبناء في المرحلة االبتدائية،سنتين جامعيتين
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 إختبار بعد إعطائهن) تجريبية وضابطة(وقد قسمت العينة عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين 
 . وهو من إعداد الباحثة،)االتجاهات نحو مبادىء وأساليب التنشئة(

 ولصالح ،وقد أظهر تحليل النتائج وجود فارق دال احصائيا بين المتوسطين البعديين للمجموعتين
 فأصبحن أكثر تقبال ،المجموعة التجريبية على مقياس االتجاه الكلي وعلى كل من أبعاده الخمسة

 وأكثر انسجاما بين دورهن الوالدي ، وأكثر ثقة بقدرة أبنائهن على حل مشالتهم،نلحقوق أبنائه
 وأكثر استخداما لالساليب الديمقراطية ، وأكثر قدرة على حل المشكالت األسرية،وحقوقهم اإلنسانية

 كما أن نسبة كبيرة منهن ،في التعامل من أمهات المجموعة الضابطة اللواتي لم يتعرضن للبرنامج
 .رن بتحسن طرأ على سلوكاتهن المتعلقة بالنواحي التي اشتمل عليها مقياس االتجاهشع

ثيره على من حيث تأ" تدريب فاعلية الوالدين"وخلصت هذه الدراسة إلى إظهار فاعلية برنامج 
 .اتجاهات شريحة من األمهات األردنيات

 
نمط (ت نمط التنشئة األسرية بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة أثر متغيرا) 1989(وقامت العارضة 

تعزيز واهتمام مقابل عقاب ( وأسلوب المعلم في التعامل مع الطالب ،)تسلطي مقابل نمط تسامحي
 والتفاعل فيما بينها على مفهوم الذات لدى طالب الصف السادس ،)ذكور، اناث( والجنس ،)واهمال

لبة اختيروا بشكل عشوائي من طالبا وطا) 417( وقد تكونت عينة الدراسة من ،في مدينة عمان
وقد استخدمت الباحثة مقياس التنشئة األسرية الذي . مجتمع الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية

 ومقياس أسلوب ، وذلك بعد ان تم تعديله بما يناسب الفئة العمرية لعينة الدراسة،أعده أبو جبل
 ومقياس مفهوم الذات الذي أعده ،ض هذا البحثالمعلم في التعامل مع الطالب الذي تم بناؤه ألغرا

 .عباس للبيئة االردنية
 ،وأظهرت الدراسة وجود أثر للتنشئة األسرية على مفهوم الذات في حالة الدرجات الفرعية جميعها

 وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التي يتصف أسلوب معاملة ،باستثناء بعد الجسم والصحة
 وظهر ايضا وجود أثر ألسلوب المعلم في التعامل مع ،الحب والدفء والتسامحالوالدين ألفرادها ب

 وذلك لصالح المجموعة الثانية التي يتصف أسلوب المعلم في ،الطالب على جميع الدرجات الفرعية
 .التعامل مع أفرادها بالتعزيز واالهتمام والرعاية

 
 سرية التنشئة األأنماطقة بين ستجالء طبيعة العالإلى ادراسة هدفت ) 1989( حلوش أجرىو

 مجموعة من النتائج إلىربد، وقد خَلُصت الدراسة دى طلبة كليات المجتمع في مدينة إوالتكيف ل
 أو الوالدية والتكيف عند الطلبة، مما يؤكد دور سرية التنشئة األأنماطوجود عالقة قوية بين : منها

ه على تكوين عالقات اجتماعية طيبة مع من األسرة في نمو وتطور شخصية الفرد، وكذلك في قدرت
 بين نمطي )α> 0.001( يتعامل معهم، حيث كانت العالقة دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
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 إلىكما أفضت الدراسة .  ومستوى التكيف لدى عينة الدراسة،الديمقراطية والتقبل لدى الوالدين معاً
 بين الذكور واإلناث حيث أن نمط )α> 0.01(  عند المستوىإحصائية داللة يوجود فرق ذ

الديمقراطية لدى األم كان عند الذكور أعلى منذ لدى اإلناث، في حين تبين أن العكس بالنسبة لنمط 
 بين إحصائيةكما ُوِجد فروق ذات داللة . )α> 0.01(الديمقراطية لدى األب عند مستوى الداللة 

لصالح الذكور، حيث أن نمط ) 0.01(اللة الذكور واإلناث في مستوى التكيف عند مستوى الد
في حين ُوِجد أن نمط الحماية لدى . القبول عند الوالدين بالنسبة للذكور أعلى منه لدى اإلناث

 .الوالدين بالنسبة لإلناث كان أعلى منه لدى الذكور
 

ر تخـاذ القـرا   اثر التنشئة األسرية على     أدراسة هدفت إلى معرفة     بإجراء  ) 1987( فياض   وقامت
 ومسـتوى   ، ومستوى تعلـيم األم    ،ثر بعض العوامل االجتماعية مثل مستوى تعليم األب       أ و ،المهني

تخاذ القرار  اب على قدرة الطالب في       والمستوى المهني لأل   ،سرة والدخل السنوي لأل   ،تعليم الوالدين 
عين العلمـي    وطالبة من الثالث الثانوي في الفر      طالباً) 160( وقد تكونت عينة الدراسة من       ،المهني
ستخدمت الباحثـة فـي     ا وقد   ،دبي من بعض مدارس عمان الحكومية والخاصة ومدينة صويلح        واأل

 الحريـة   أسلوب وحددت في هذه الدراسة ب     ، التنشئة األسرية  أساليبول يقيس   األ: اناختباردراستها  
 ،تخاذ القرار المهني  ا والثاني مقياس القدرة على      ،)متثال أو بمبرر  اب(مع التوجيه والالمباالة والتسلط     

 ،ختيـار المهنـة   ا العمـل و   لم معرفة عا  :حتوى هذا المقياس على خمسة مقاييس فرعية وهي       اوقد  
نحدار المتعدد في معالجـة     ستخدمت الباحثة تحليل اال   ا و ،ومعرفة الذات وحل المشكالت والتخطيط    

نـاث فـي    إدبـي و  األربع مجموعات ذكور في الفرعين العلمـي و       أ وتم تقسيم العينة إلى      ،البيانات
 .دبيالفرعين العلمي واأل

ن بعض المتغيرات المستقلة كانـت ذات       أ )α = 0.05 (ظهرت نتائج الدراسة وبمستوى داللة    أوقد  
ثـر مـن    وتفاوت هذا األ   ، وبخاصة المقياس الكلي   ،ثرها على المتغيرات التابعة   أداللة إحصائية في    

 فكان ذا داللـة     ، متغير الحرية مع التوجيه    يراًوضح هذه المتغيرات تأث   أ وكان   ،خرىأمجموعة إلى   
 ومستوى  ، والذكور في الفرع العلمي    ،دبيناث في الفرعين العلمي واأل    عند ثالث مجموعات هي اإل    

 ،ناث من الفـرع العلمـي   وعند اإل،تعليم األم ذا داللة عند مجموعتين من الذكور من الفرع العلمي  
 وكان مستوى تعلـيم     ،دبي الذكور من الفرع العلمي واأل     ومتغير التسلط كان ذا داللة في مجموعتي      
 ومستوى تعليم الوالدين ذا داللـة       ،ناث من الفرع العلمي   األب ذا داللة عند مجموعة واحدة وهي اإل       

ما المتغيرات الباقية فلم يظهر لها أية داللة على         أ ،دبيعند مجموعة واحدة هي الذكور من الفرع األ       
 .تخاذ القرار المهنيإاس الكلي للقدرة على المتغير التابع في المقي
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 اآلباء واألمهات الكويتيين اتجاهات معرفة العالقات بين إلىدراسة هدفت ) 1986(وأجرى القرشي 
 ، والمستوى التعليمي، والعمر،جرافية للوالدين كالجنسواألبناء وبعض المتغيرات الديم في تنشئة

رد من اآلباء واألمهات الكويتيين تراوحت أعمارهم بين  ف)500(شملت العينة  وقد ،اءاألبن وعدد
 ،منصورو إسماعيل الوالدية من إعداد تجاهاتعاماً، واستخدم في الدراسة مقياس اال )64  و18(

: والثبات، ويتكون من المقاييس الفرعية التالية ويتمتع هذا المقياس بدرجة مالئمة من الصدق
التدليل، القسوة، األلم النفسي، التفرقة، التذبذب، السواء، باإلضافة  ط، الحماية الزائدة، اإلهمال،لتسال

 .الكذب  مقياسإلى
للفروق بـين   ) ت( إختبارتم تحليل النتائج باستخدام أسلوب تحليل التباين ثالثي األبعاد وكذلك           د  وق

البحث كما  وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها وفقاً للمتغيرات األساسية موضوع .المتوسطات
 : يلي

بينما تميزت  ،ط والحماية الزائدة والتفرقة التسلاتجاهاتتميز اآلباء عن األمهات بزيادة : الجنس. 1
 . السواءاتجاهاألمهات بزيادة 

 الحماية اتجاه عن فئات اآلباء األصغر سناً بزيادة ميزت بعض فئات اآلباء األكبر سناًت: العمر. 2
 اتجاهاألكبر سناً بزيادة   فئات اآلباء األصغر سناً عن فئات اآلباءالزائدة، بينما تميزت بعض

 .العمر  األمهات بحسب فئاتاتجاهاتولم تالحظ فروق في . اإلهمال
 التسـلط  اتجاهات  تعليماً بزيادةكثرتميزت فئات الوالدين األقل تعليماً عن األ: المستوى التعليمي. 3

 تعليمـاً بزيـادة   كثرًعن اآلباء األ ما تميز اآلباء األقل تعليماوالحماية الزائدة واإلهمال والقسوة، ك
 اتجاه تعليماً بزيادة كثراألقل تعليماً عن األمهات األ  التدليل والتفرقة، بينما تميزت األمهاتاتجاهات

 ،النفسي األلم
ـ  كثر السواء في التنشئة أعلى عموماً لدى فئات الوالدين األاتجاه وكان األقـل   دين تعليماً عـن الوال
 .تعليماً

 .األبناء لم توجد فروق ذات داللة بين فئات الوالدين بحسب عدد: عدد األبناء. 4
 

دراسة كان الغرض االساسي منها هو دراسة اثر بعض اساليب التنشئة ) 1984(وأجرى عقل 
ذه حيث حاولت ه. األسرية في تنمية القدرة االبتكارية عند طالب المرحلة الثانوية في االردن

 :الدراسة ان تتحقق من صحة الفرضيات التالية
ب البنه كما يستدل عليه من مقياس إحصائية بين أسلوب تنشئة األال توجد عالقة ذات داللة  .1

 . وبين مستوى التفكير االبتكاري عند الطالب الذكور،التنشئة األسرية
 يستدل عليه من مقياس م البنها كماإحصائية بين أسلوب تنشئة األال توجد عالقة ذات داللة  .2

 . وبين مستوى التفكير االبتكاري لدى الطالب الذكور،التنشئة األسرية
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سلوب تنشئة الوالدين البنائهما كما يستدل عليه أ بين إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة داللة  .3
 . وبين مستوى التفكير االبتكاري عند الطالب الذكور،من مقياس التنشئة األسرية

 حيث تم التحقق من صدق ،)تسامح، تسلط الوالدين(الباحث بإعداد مقياس لغرض تحديد وقد قام 
) ت (إختبار وتم استخدام ، على عينة تجريبية وتم التاكد من ثباته بإعادة إجرائه،اس منطقياالمقي
باء المتسامحين، المتسلطين، ومتوسطات درجات رنة الفروقات بين متوسطات درجات أبناء اآللمقا
المتسامحين، (، ومتوسطات درجات ابناء الوالدين ) المتسلطات،المتسامحات(مهات اء األبنأ

 .)المتسلطين
ة ذات داللة بين ايجابي عدم وجود عالقة إلىوقد اظهرت النتائج صحة الفرضية االولى اذ توصلت 

ائج صحة ظهرت النت وكذلك أ،همدى التفكير االبتكاري عن وبين مستو،بناءب لألأسلوب تنشئة األ
مستوى  وبين ،م لالبناءأسلوب تنشئة األة ذات داللة بين يجابيإذ لم توجد عالقة إالفرضية الثانية 

 إلىذ توصلت الدراسة  إ،ت النتائج عدم صحة الفرض الثالثخيرا بين وأ،التفكير االبتكاري عندهم
ن مستوى التفكير االبتكاري  وبي،بنائهماأسلوب تنشئة الوالدين ألة ذات داللة بين يجابيإوجود عالقة 

 .عندهم
للمقارنة بين متغيرات الدراسة وبين مستوى ) ت (إختباركذلك توصلت الدراسة من خالل تطبيق 

طالب عينة  بين متوسط استجابات إحصائيةات داللة ذ عدم وجود فروق إلىالتفكير االبتكاري 
 ،باء المتطرفين في تسلطهمنة اآلبين متوسط استجابات طالب عي و،باء المتطرفين في تسامحهماآل
 بين متوسط استجابات طالب عينة االمهات المتطرفات إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إلىو

 وجود إلى و،مهات المتطرفات في تسلطهنة األ وبين متوسط استجابات طالب عين،في تسامحهن
 وبين متوسط ، المتسامحين بين متوسط استجابات طالب عينة الوالدينإحصائيةفروق ذات داللة 

 .استجابات طالب عينة الوالدين المتسلطين
 

 ةاالجتماعي الشخصية ونماط التعرف على الفروق في األإلىدراسة هدفت ب) 1983( أبو جبل وقام
 على سريةالتكيفية بين المراهقين الجانحين وغير الجانحين من الجنسين في األردن، وأثر التنشئة األ

 ،) غير جانح90 جانحاً و45(مراهقا ومراهقة، ) 135(قد تكونت عينة الدراسة من ، ونماطهذه األ
 ،) جانحة15 جانحاً و30(، والجانحون من ) أنثى40 ذكرا و50(وكان غير الجانحين يتألفون من 
وقد استخدم الباحث مقياس مينسوتا اإلرشادي . سنة) 18 – 15(وكانت أعمارهم تراوح ما بين 

 التكيفية، ةاالجتماعي الشخصية ونماطوالمطورة للبيئة األردنية لغرض قياس األبصورته المعدلة 
العالقات العائلية، :  شخصية واجتماعية تكيفية وهيأنماطوالذي يتضمن سبعة مقاييس فرعية تقيس 

متثال، التكيف للواقع، المزاج، والقيادة، وتم قياس ، االستقرار العاطفي، االةاالجتماعيالعالقات 
 وهو يقيس نمطين ، الذي أعده الباحثسرية بواسطة مقياس التنشئة األسرية التنشئة األاطأنم
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فرداً من أفراد ) 90(أن :  جملة من النتائج منهاإلىوقد خَلُصت الدراسة ). التسامح، التشدد(هما
سر  أإلىفرداً ينتمون ) 45( مقابل ،سرية أسر متسامحة في تنشئتها األإلىعينة الدراسة ينتمون 
من أبناء األسر المتسامحة في %) 94(، وأظهرت النتائج أيضاً أن سريةمتشددة في تنشئتها األ

 .من أبناء األسر المتشددة كانوا من الجانحين%) 88( كانوا من غير الجانحين، وسريةتنشئتها األ
لة يقل عن  وعلى مستوى دالإحصائيةوبّينت نتائج التحليل اإلحصائي أيضا أن هناك فرقا ذا داللة 

 المرتفع على المقاييس السبعة آنفة الذكر بين االجتماعيفي النسبة المئوية لذوي التكيف ) 0.05(
 وأبناء األسر المتشددة في ذلك، لصالح أبناء األسر سريةأبناء األسر المتسامحة في تنشئتها األ

 تكيفاً من أبناء األسر رأكث كانوا سريةأي أن أبناء األسر المتسامحة في تنشئتها األ. المتسامحة
متثال، والتكّيف ، واالستقرار العاطفي، واالةاالجتماعيالمتشددة في عالقاتهم العائلية، وعالقاتهم 

 .للواقع والمزاج والقيادة
 
 :جنبيةالدراسات األ: ثانياً 2.1.2.2 
 

حول إسـاءة معاملـة   دراسة ) Fergusson & Lyneskey, 1997(فرجوسون والينسكي أجرى 
 اآلباء للعقاب البدني الشديد والتوافق النفسي       استخدامبين  عالقة  الستهدفت معرفة   ا حيث أنها  ،طفلال

 وكشفت  ،عاماً) 18( جمعت عنهم البيانات خالل      ،من األبناء ) 1265(لألبناء، وقد تألفت العينة من      
الكـي بالنـار،    : ( اآلباء ألسلوب العقاب البدني والذي تعرض له األطفال مثل         استخدامالتقارير بأن   
ات ضطراب كان له عالقة وثيقة بكثير من اال       ،وغيره من أشكال العقاب البدني الشديد     ) الجلد بالسوط 

 . التوافق النفسي سوء وأن هؤالء األبناء يعانون من،النفسية التي يعاني منها األبناء
 
ثـر التـوبيخ   أى بدراسة هدفت إلى التعرف عل) Straus. et, al, 1997 (ؤهقام ستراوس وزمالو

 وقد تكونت عينـة     ،ستخدام العقاب البدني الشديد على السلوك المضاد للمجتمع       ا و ،بقسوة من اآلباء  
نـه  أ وقد أشارت النتائج إلـى  ، سنوات)9 – 6(عمارهم بين أ تراوحت ،أطفال) 807(الدراسة من  

مضاد للمجتمـع مـن قبـل       كلما زاد العقاب البدني الشديد والتوبيخ من الوالدين كلما زاد السلوك ال           
 .ات النفسية والسلوكية المختلفةضطراب وتعرضهم كذلك لال،األبناء

 
بدارسة الخجل والشعور بالذنب والتنشـئة  ) Apell & Gecas, 1997(وقام كل من آبل وجيكاس 

 وذلك لمعرفة عالقة التنشئة األسرية بشعور األبناء بكل من الذنب والخجـل مـن               ،األسرية العائلية 
 مـن   طالبـاً ) 270(ستخدم الباحثان عينة قوامها     ا وقد   ،األبناءب ستقصاء بحثي لعالقة اآلباء   ا خالل

 ارتباطـاً ن هناك   أ وتوصال لنتائج مؤداها     ،شهور) 7(سنة و ) 20( بمتوسط عمري قدرة     ،الجنسين
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ملـة   الذي ينشأ عن أسـاليب المعا      ، بتقييم الذات السلبي   اًايجابيبين كل من الشعور بالذنب والخجل       
ن الشعور بالخجل ينشأ كرد فعـل طبيعـي         أ وذلك يعني    ، والقسوة ، السيطرة : مثل ،الوالدية السلبية 

كـذلك  و ،دراك الشخص بكونه غير مقبول مـن أسـرته        إستجابة للتقييم السلبي للذات من خالل       او
عـه  ستجابة متوقعة تنتج من أسلوب السيطرة القسرية الـذي يتب         ا أوالشعور بالذنب يكون كرد فعل      

 بكل من الشـعور      الدعم األسري سلبياً    أو رتبط التأييد ا وكذلك   ،الوالدان في أساليب تنشئتهم لألبناء    
ن اآلبـاء   أ تضح تماماً انه قد   أ حيث   ، في هذا المضمار    كما لعب جنس اآلباء تأثيراً     ،بالذنب والخجل 

 بضعف  بجابياًإبط  رتاالذكور عندما يبدون ألبنائهم في صورة تنقص احترامهم وضعف مكانتهم قد            
ن السيطرة القسرية لألمهات على بناتهن تولد الشـعور         أد  ِج وقد وُ  ،خالقية لدى األبناء  المبادىء األ 

 بينما السيطرة القسرية لآلباء الذكور يكون مترتب عليها شعور األبنـاء            ،ناثبالذنب لدى البنات اإل   
 .قرارهم بهإالذكور بالخجل و

ستخدام العقـاب  استهدفت التعرف على ادراسة ) Turner. et, al, 1996( ؤهوأجرى ترنر وزمال
 ،طفـالً ) 1024( وتكونت عينة الدراسة من      ، النفسي للطفل  ضطرابالبدني الشديد من الوالدين واال    

 ،نـاث مـن اإل  ) 57( و ،من الـذكور  ) 985( مقسمين إلى    ،سنة) 16 – 10(تراوحت أعمارهم بين    
شـارت  أ و ،ستفتاء لجمع بيانات شاملة عن أفـراد معينـة        ا و ،واستخدم معهم أسلوب المقابلة المقننة    

ات نفسية  اضطرابساء معاملتهم من والديهم يعانون من        من األبناء الذين يُ     كبيراً ن عدداً أالنتائج إلى   
 .عديدة ويحتاجون لعالج نفسي

 
دراسة للتعرف على عالقة أسـاليب العقـاب   ) Brien & Frick, 1996(ك كما أجرى برين وفري

 طفـالً ) 92( وتكونت عينة الدراسة من      طفال، القلق لدى األ   اضطراب و ،مختلفة من قبل الوالدين   ال
 حيـث   ،سـنة ) 13 – 6( تتراوح أعمارهم بين     سوياً، طفالً) 40( و ، بأحد اضطرابات القلق   مريضاً

  بـدنياً  اباً الذين تلقوا عق   طفالن األ أ وأشارت النتائج إلى     طفال،ستخدم أسلوب المقابلة المقننة مع األ     ُأ
 أما األطفال األسوياء فإن خبرتهم بأسلوب المعاملة        ،ات القلق اضطراب من الوالدين يعانون من      شديداً

 .ستخدام الثواب معهم كان أكثر من أساليب العقابا وأن ،الوالدية جيدة
 
دراسة حول العالقة بين أنماط التنشـئة  ) Mclntyre & Dusek, 1995(مكلنتير ودصك  أجرىو

) 75( و ،طالبـاً ) 65( على عينة مكونة مـن       ،ستراتيجيات التكيف لدى صغار الراشدين    إلدية و الوا
سترتيجيات إربع  أالتي تقيس   ) COPE( واستخدما فيها قائمة     ،طالبة من طلبة السنة األولى الجامعية     

 :هي
 ).المادي والعاطفي (،االجتماعي البحث عن الدعم -1
 ).للحل، محاولة تغيير الموقفوضع خطة  (، التركيز على المشكلة-2
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 ).و العقاقيرأ الكحول ستخدامانكار، تجاهل المشكلة، اإل (،نفعال التركيز على اال-3
 ).الصالة، تقبل الموقف (، التكيف المعرفي-4
كبـر  أ بدرجة   االجتماعيستراتيجية البحث عن الدعم     إناث يستخدمن   ن اإل أظهرت نتائج الدراسة    أو

ن والديهم داعمون ويتصـفون بالـدفء فـي         أن الطلبة الذين يدركون     أكما   ،مما يستخدمها الذكور  
 أكثر والتركيز على المشكلة     ،االجتماعيستراتيجيات البحث عن الدعم     إعالقاتهم بأبنائهم يستخدمون    
ـ   ،بنائهمأ في عالقاتهم ب    وتعاطفاً قل دعماً أن آباءهم   أمن زمالئهم الذين يدركون      ن الطلبـة   إ كذلك ف

ستراتيجيات تكيف فيها تركيز على المشكلة بنسبة       إن آباءهم ديمقراطيون يستخدمون     أن  الذين يدركو 
 .قل من زمالئهمأ بنسبة نفعالستراتيجيات تكيف فيها تركيز على االإ و،كبرأ
 

 حول تـأثير العنـف وأسـاليب    )Mccloskey, et, al, 1995(وفي دراسة لماكلوسكي وآخرين 
ساءة المختلفـة داخـل      وذلك بهدف دراسة أشكال اإل     ،سية للطفل السلوك العدواني على الصحة النف    

 مع واحد من    اًأّم) 365( تكونت عينة الدراسة من      حيث ،ثرها على الصحة النفسية للطفل    أاألسرة و 
 ،سـنة ) 12 – 9(عمارهم بـين    أ ويتراوح   ،ناثمن اإل ) 182( و ،من الذكور ) 183( منهم   ،هاأطفال

 طفـال، مقابلة األمهات واأل  تمت   حيث ، يعيش الطفل مع أمه     بحيث ،سنة) 9.2(ومتوسط أعمارهم   
شكال أطبق خاللها مقاييس عديدة لقياس      ساعات،  ) 3 – 2(م وطفلها على حده لمدة تترامح من        أكل  
 ومقاييس  ، وكذلك جمع بيانات شاملة عن األسرة      ،)خوةاألم، زوج األم، األ   (ساءة معاملة الطفل من     إ

نفصال وغيره من مقـاييس للصـراع داخـل          منها قلق اال   ،ية للطفل ات النفس ضطرابمختلفة من اال  
شكال العقـاب   أية بين   ارتباطشارت النتائج إلى وجود عالقة      أ و ، ومقاييس للسلوك العدواني   ،األسرة

 ،نفصـال ات نفسية عديدة من بينها قلـق اال     اضطراب من   ته ومعانا ،التي يتعرض لها الطفل   المختلفة  
فتقـار األسـرة    اشارت النتائج إلـى     أ كما   ، وتعرضه للخطر الشديد    الطفل اضطرابمما يدل على    

 ممـا أثـر   ،نتشار الصراع والعدوان بهاا و، والمساندة النفسية طفالالعدوانية إلى الدفء الوالدي لأل    
 .ات نفسية عديدةاضطرابصابته بإ وأدى إلى ،بالسلبية على الصحة النفسية للطفل

 
دراسة بعنوان نماذج األسـرة المرتبطـة ببنيـة         ) 1990(كما ورد في شقير     ) Peck(وأجرى بك   

 وقياس العالقة بين األبعـاد الرئيسـية لبنيـة          ختبارا إلى الدراسة   وهدفت ،الشخصية لدى المراهق  
 وهـي دراسـة طوليـة       ،ة والنظامية في األسرة   نفعاليالشخصية والخصائص النوعية لألساليب اال    

 ). سنوات8مدى  (،سنة) 18(حتى ) 10( من )Longitude Study() تتبعية(
ستحسـان  وتوقراطية، والثقـة واال   األ ،التماسك األسري، الديمقراطية  :  التفاعل األسري  أبعادوكانت  

 .المتبادالن، القسوة والتساهل
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 ، الجمـود  ، التلقائية ، المرغوب االجتماعي االنسجام   ،أما أبعاد الشخصية فتمثلت في قوة األنا األعلى       
 .)Hostility( العدائية ،)Guilt Complex(دة الذنب عق

وبين التفاعل األسـري الـذي       نابين قوة األ  ) 0.01عند  ( دال   إرتباطوجاءت نتائج الدراسة بوجود     
نـا  رتبطـت قـوة األ    ا كما   ،ستحسان بين الوالدين وبين الوالدين والطفل     يتميز بالتماسك والثقة واال   

نتظام والتماسـك داخـل     أسلوب التفاعل األسري الذي يتميز باال     ب )0.01( عند    داالً اًرتباطاعلى  األ
 .وتوقراطية القاسيةعلى وبين التنشئة األنا األ بين قوة األإرتباطولم يظهر ، األسرة

 
دراسة هدفت إلى التعرف على أثر أنماط التنشئة األسرية، ) Dennis, 1989(وأجرى دنيس 

 طالب وطالبة من )174(م على والديهم، وبلغ حجم العينة وعالقة المراهقين بوالديهم ومدى انفتاحه
سنة، وأظهرت نتائج الدراسة أن ) 15 – 13(عدادية، تراوحت أعمارهم بين طلبة المرحلة اإل

األسر التي يتصف فيها اآلباء بالدفء والتسامح والتوجيه، كان أبناؤها أكثر انفتاحاً في طرح 
نهم مقارنة باألسر التي تتصف بالقسوة والتسلط والسيطرة مشكالتهم أمام آبائهم، وأكثر قرباً م

 .القوية، حيث كان األبناء أكثر انفتاحاً نحو أصدقائهم أكثر من والديهم
 

فقد قامت بدراسة العالقة بين اآلباء واألبنـاء، وأثرهـا علـى    ) McCrod, 1987(أما ماك رود 
عائلة في نيويـورك، حيـث      ) 212(ة من   لدى األبناء، على عين   ) العدوان(السلوك غير االجتماعي    

أشارت النتائج إلى أن السلوك العدواني يظهر بشكل أقل إذا كان الجو األسري يتسم بالنظام والدفء                
والتسامح، أما إذا كان الجو األسري يتسم بالعداونية والتسلطية، فإن األبنـاء يتصـفون بالعدوانيـة         

 .والسلوك غير االجتماعي
 

كتئاب على  الحرمان من محبة الوالدين واال(Perris & others. 1986)ؤه وقد درس بيرز وزمال
من األصحاء،  ) 205(، ثم مقارنتهم بعدد     )168(أربع مجموعات من حاالت اإلكتئاب، عددهم الكلي        

كتئاب،  نفسياً مهماً في خلفية حدوث اال       أن الحرمان من الحب في الطفولة يمثل عامالً        إلىوتوصلوا  
مهـات،   المشاعر والحمايـة المفرطـة مـن األ        ن حصلوا على درجات أقل في دفء      وأن المكتئبي 

 عند مقارنتهم بالمجموعة الضابطة من األصحاء، كما ُوجد أن آبـاء مرضـى              والرفض من اآلباء  
ستمرارية في ممارستهم التربوية، وأعلـى رفضـاً فـي بـاقي            االكتئاب التفاعلي أقل شدة وأقل ا     

 . التشخيصات
 

 :ات التي تناولت موضوع الخجلالدراس 2.2.2
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 :الدراسات العربية: أوالً 1.2.2.2
 

خاللها القلق االجتمـاعي علـى      من  بحث  دراسة  ) 2007(لالذقاني كما ورد في أبو عياش       ا أجرى
ستقصاء فاعلية برنامج   ايث هدفت دراسته إلى     ح ،ن طرق معالجته تتفق مع معالجة الخجل      أعتبار  ا
 في خفـض مسـتوى      نفعاليهارات االجتماعية والعالج العقالني اال    عتمد على الم  ارشادي جمعي   إ

عـوا  زِّ وُ ، من طلبة التدريب المهني    طالباً) 50( وبالتالي خفض الخجل لدى عينة مكونة من         ،القلق
ي أخرى ضابطة لم تتلـق      أ و ،رشاديتجريبية تلقت البرنامج اإل   :  بالتساوي في مجموعتين   عشوائياً

عطاء تعليمات لعب الـدور والنمذجـة واسـتبدال         إرشادية  جراءات اإل ملت اإل  وشِ ،رشاديإجراء  إ
 ذا داللة إحصائية للبرنـامج فـي خفـض          ثراًأن هناك   أد  ِج ووُ ، عقالنية أفكار الالعقالنية ب  فكاراأل

 واستمر أثـر المعالجـة بعـد        ،مستوى القلق االجتماعي والخجل لدى طالب المجموعة التجريبية       
ليها الدراسـة مـدى فعاليـة       إنتهت  ا وقد تبين من خالل النتائج التي        ،جنتهاء البرنام اسبوعين من   أ
ستخدام أسلوب التعريض للواقـع     ا و ،ستخدام التدريب على المهارات االجتماعية والعالج المعرفي      ا

حمرار الوجـه والتعـرق     ا مثل   ، الخجولين شخاصعراض الخجل التي يعاني منها األ     أفي معالجة   
 .رتجافواال

 
رشاد جمعي علـى مسـتوى الخجـل        إبإجراء دراسة بعنوان فعالية برنامج      ) 2003 (وقام أبو دية  

 وقد هدفت هـذه     ،ساسي في مدارس عمان الحكومية    والذكاء االجتماعي لدى طلبة الصف السابع األ      
 علـى   نفعاليرشاد جمعي قائم على العالج السلوكي العقالني اال       إالدراسة إلى فحص فعالية برنامج      

 ولتحقيق هدف هذه الدراسة     ،طالب) 24( لدى عينة مكونة من      ،ذكاء االجتماعي مستوى الخجل وال  
ستخدام مقيـاس الـذكاء االجتمـاعي       ا يضاًأ و ،ستخدام مقياس الخجل كمقياس قبلي وبعدي     افقد تم   

 . الدراسةأفرادكمقياس قبلي وبعدي لقياس درجة الذكاء االجتماعي لدى 
 حيث خضعت المجموعـة     ،)تجريبية وضابطة (جموعتين   إلى م  وتم توزيع أفراد الدراسة عشوائياً    

 بينما لم تخضـع     ،جلسات على مدى شهر ونصف    ) 10(رشاد المكون من    التجريبية إلى برنامج اإل   
رشـاد  عتبر في هذه الدراسة برنامج اإل     ُأ وقد   ،ي نوع أرشاد من   إي برنامج   المجموعة الضابطة أل  

 . تابعاًة على مقياس الخجل والذكاء االجتماعي متغيراًداء أفراد الدراسأ بينما كان ، مستقالًمتغيراً
 فقـد  ، في هذه الدراسـة )Analysis of Covariance( تحليل التغاير أسلوبستخدام ا على وبناًء

 في متوسـط الخجـل      )α = 0.05(  إحصائياً عند مستوى الداللة     داالً ن هناك فرقاً  أظهرت النتائج   أ
 وهذا  ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية    ،التجريبية والضابطة والذكاء االجتماعي بين المجموعتين     

 فـي    كـان فعـاالً    نفعاليرشاد الجمعي القائم على العالج السلوكي العقالني اال       ن برنامج اإل  أيعني  
 . ورفع مستوى الذكاء االجتماعي لدى المجموعة التجريبية في هذه الدراسة،خفض مستوى الخجل
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 الكشف عن العالقة بين كل من الخجل والشعور بالوحدة           هدفها دراسة كان ) 2002( خوج   وأجرت

والشـعور بالوحـدة     الكشف عن الفروق في الخجل       إلىضافة  إأساليب المعاملة الوالدية،    النفسية و 
طالبة من طالبات المرحلة    ) 484(ختالف العمر الزمني، وقد شملت عينة الدراسة         نتيجة ال  ،النفسية

 : دوات التاليةستخدمت الباحثة في دراستها األاد مة، وقالمتوسطة بمدينة مكة المكر
 ) ت. د (،مقياس الخجل للدريني )1
 .)1998(لدسوقي ا ،مقياس الشعور بالوحدة النفسية )2

 .)1997(لنفيعي ا ، المعاملة الوالديةأساليبمقياس  )3

 
 

 : عدة نتائج منهاإلىوقد توصلت الدراسة 
 بين الخجل والشعور بالوحدة النفسـية لـدى         ئيةإحصاية موجبة ذات داللة     ارتباطتوجد عالقة    )1

 .من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكرمةأفراد العينة 
ب، والخجل لـدى    لأل) األسلوب العقابي (إحصائية بين   ية موجبة ذات داللة     ارتباطتوجد عالقة    )2

، والخجل لدى العينـة     ملأل) األسلوب العقابي (وبين   ،)α = 0.05( العينة الكلية عند مستوى الداللة    
 لدى العينة الكلية عنـد      ب واألم لأل)  سحب الحب  أسلوب( وبين   ،)0.01(عند مستوى الداللة    الكلية  
 التوجيـه   أسلوب(إحصائية بين   ية سالبة ذات داللة     ارتباط، كما توجد عالقة     )0.001( داللة   مستوى
 ).0.01(ة  والخجل لدى العينة الكلية عند مستوى داللب واألملأل) رشادواإل

 العينـة مـن طالبـات       أفرادإحصائية في الدرجات التي حصلت عليها       توجد فروق ذات داللة      )3
 . لمتغير العمرتبعاالمرحلة المتوسطة في مقياس الخجل 

 
 ،دراسة ارتباطية عامليـة   : دراسة بعنوان المكونات الفرعية للثقة بالنفس     ) 2001(وأجرى العنزي   

ف عن المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل، وتكونـت عينـة           الكشوقد هدفت هذه الدراسة إلى      
بواقع ) كلية التربية األساسية   (،من طالب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وطالباتها      ) 342(البحث من   

من اإلناث، وكانت األدوات المستخدمة مقياس الثقة بـالنفس ومقيـاس           ) 167(من الذكور و  ) 175(
 الدراسة عن وجود أربعة عوامل فرعية مكونة للثقـة بـالنفس، وثالثـة              وقد أسفرت نتائج  . الخجل

عوامل فرعية مكونة للخجل، كما كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الثقة                
 إلـى  على مقياس الخجل     بالنفس بين الجنسين، في حين أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً          

ية عن عالقات موجبة بين متغيرات الثقـة بـالنفس          رتباط المصفوفات اال  جانب اإلناث، كما كشفت   
  في مقياس الخجل، وكذلك عالقات موجبة بين متغيرات الخجل،االجتماعيةبعضها ببعض ومتغير 
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وكشف التركيب العاملي   . كما أسفرت النتائج عن عالقات سالبة بين متغيرات الثقة بالنفس والخجل          
هما للثقة بالنفس، واآلخر للخجل عند عينات الذكور واإلناث والجنسـين           أحد: عن استخراج عاملين  

 .نوقشت النتائج على ضوء التراث العلمي للثقة بالنفس والخجلقد و. معاً
 
رشادي للتدريب على المهارات    إ فحص فعالية برنامج     كان هدفها بدراسة  ) 2001(قامت الزيادات   و

 ولتحقيق هـدف    ،نثىأ عينة مكونة من ثالثين مراهقة       كتئاب لدى االجتماعية في عالج الخجل واإل    
 قائمـة   يضاًأستخدمت  ا و ،ستخدام مقياس الخجل كمقياس قبلي وبعدي ومتابعة      اهذه الدراسة فقد تم     

 .كتئاب لدى أفراد الدراسةلقياس درجة الشعور باال وصف المشاعر كمقياس قبلي وبعدي
 حيـث   ،)تجريبيـة وضـابطة   ( إلى مجموعتين    اًتم في هذه الدراسة توزيع أفراد الدراسة عشوائي       و

جلسة على مـدى شـهرين      ) 11(رشادي المكون من    خضعت المجموعة التجريبية إلى البرنامج اإل     
عتبر في هـذه    ُأ وقد   ،رشادي من أي نوع   إ بينما لم تخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج         ،فونّي

 . تابعاًأداء أفراد الدراسة متغيراً بينما كان ، مستقالًرشادي متغيراًالدراسة البرنامج اإل
فقـد  ،  في هذه الدراسـة )Analysis of Covariance( تحليل التغاير أسلوبستخدام ا على وبناًء

 في مسـتوى الخجـل      )α = 0.05(  إحصائياً عند مستوى الداللة     داالً اًن هناك فرق  أظهرت النتائج   أ
رشـادي  ن البرنامج اإل  أ وهذا يعني    ،ريبية وذلك لصالح المجموعة التج    ،واالكتئاب بين المجموعتين  

 .كتئاب لدى المراهقين في خفض مستوى الخجل واال كان فعاالًاالجتماعيةللتدريب على المهارات 
 

 ،دراسة بعنوان السمات االنفعالية لدى الشباب الكويتي من الجنسين        ) 2000(كما أجرى األنصاري    
وتكونت عينة الدراسة مـن     . الكويتي من الجنسين  ة لدى الشباب    نفعاليف السمات اال  تعرهدفت إلى   
طالبـاً  ) 350(من طالب المدارس الثانويـة العامـة، بواقـع          ) 1129( األولى قوامها    ،مجموعتين

ـ ط) 306(ب جامعة الكويت، بواقـع      من طال ) 938(طالبة، والثانية قوامها    ) 779(و ) 632(ب و ال
أسفرت نتائج الدراسـة  وقد ، (DES) ت الفارقةنفعاالطالبة، وكانت األداة المستخدمة هي مقياس اإل      

كتئاب والندم والفـزع والسـخط      رتباك واال عن أن الخزي والخجل والغضب والحزن والخوف واال       
ة التي يعاني منها الشباب بوجه عام، كما كشفت نتائج الدراسـة عـن              نفعالي السمات اال  أكثركانت  

 ، والخجل ، والحزن ، والغضب ، والخوف ،لفزع وا ،كتئاب واال ،فروق جوهرية بين الجنسين في الندم     
 والذهول، كما أسفرت نتـائج      ، واللوم ، والدونية ، والتعجب ،نتباه واال ،زدراء واال ، والدهشة ،والخزي

ستخراج ثمانية عوامل للذكور وسبعة لإلناث، فضالً عن أن سـبعة عوامـل             االتحليل العاملي عن    
كتئاب، والقلق  زدراء، واال الكراهية، واال :  وهي ،جنسينة متشابهة بين ال   نفعاليمتعامدة من السمات اال   

 . نشغال، والدهشة، والشعور بالذنب، واالاالجتماعي
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 لـدى   االجتمـاعي  العالقة بـين الخجـل والتوافـق         بعنوان) 2000(وفي دراسة ليوسف وخليفة     
 400=  ن( والكـويتيين    ،) وطالبـة   طالـب  320= ن  (لجامعة السعوديين،   مجموعتين من طالب ا   

 فحص الفروق بين الجنسين في كل من الخجل والتوافق، والكشـف            إلى كما هدفت    ،)طالب وطالبة 
لمستخدمة فهي عبارة عـن  دوات اما األأياس الخجل في كل من المجموعتين،      عن البيئة العاملية لمق   

ن ثبات  ، وتم التحقق م   االجتماعي، وثانيهما لقياس التوافق     االجتماعيولهما لقياس الخجل    أ: مقياسين
ين ن الطالب السـعودي   أ: همهاأفت هذه الدراسة عن عدة نتائج من        هذين المقياسين وصدقهما، وكش   

على أحصل الطالب الكويتيون على درجات       بشكل جوهري من الطالب الكويتيين، بينما         خجالً أكثر
 عالقـة  وضحت النتائج وجودأى مقياس التوافق االجتماعي، كما     من الطالب السعوديين عل    جوهرياً

نه ال توجد فـروق جوهريـة بـين         أبين الخجل والتوافق االجتماعي، و     إحصائيةسلبية ذات داللة    
و الكـويتيين، وكشـفت   أوافق سواء لدى الطالب السعوديين   ناث في كل من الخجل والت     لذكور واإل ا

ربعة أ و ة عوامل لدى الطالب السعوديين،    نتظامه في سبع  انتائج التحليل العاملي لمقياس الخجل عن       
 .عوامل لدى الطالب الكويتيين

 
رشاد جمعي في التـدريب علـى المهـارات         إدراسة بعنوان أثر برنامج     ) 1999(أجرى الخولي   و

 مـن الصـفوف     طالبـاً ) 39(وقد تألفت عينة الدراسة من      .  على الخجل ومفهوم الذات    ةاالجتماعي
ن علـى   و وهم الحاصـل   ،لزرقاءحدى المدارس الحكومية في قصبة ا     إالسادس والسابع والثامن من     

 العينـة   أفـراد  وتم توزيـع     ،نهم خجولون أنفسهم ب أ ويصفون   ،على العالمات على مقياس الخجل    أ
 ،يضـاً أ كما تم توزيع الظروف التجريبية بشكل عشوائي         ، على ثالث مجموعات متساوية    عشوائياً

رشاد جمعي للتـدريب    إنامج  ها بر أفراد تلقى   ،المجموعة التجريبية األولى  : وذلك على النحو التالي   
 برنـامج   إلىضافة  ها باإل أفراد تلقى   ،المجموعة التجريبية الثانية  . وحدها ةاالجتماعيعلى المهارات   

المجموعة الضابطة، وهي   و التعريض،   أسلوب ةاالجتماعيرشاد الجمعي للتدريب على المهارات      اإل
ل ومقياس بيرس هـاريس لمفهـوم       وتم تطبيق مقياس الخج   . رشاديةإو برامج   أي تدريب   ألم تتلق   

قت نفس المقاييس مرة ثالثة بعـد مـرور         بِّالذات على المجموعات الثالث قبل التدريب وبعده، وطُ       
 وحسبت متوسطات العالمات القبليـة والبعديـة        ، كقياس متابعة بعد التوقف عن التدريب      يوماً) 30(

ظهـر تحليـل التغـاير      أو.  الثالث  على المقياس للمجموعات   فرادومتوسطات المتابعة لعالمات األ   
 دالة إحصائياً للمتوسطات البعدية بين المجموعة التجريبيـة األولـى            توكي فروقاً  ختباراستخدام  او

 كمـا   ، وذلك لصالح المجموعة التجريبية األولى     ،اس الخجل فقط  يوبين المجموعة الضابطة على مق    
ية والمجموعة الضابطة علـى كـل مـن          بين المجموعة التجريبية الثان    إحصائياًظهرت فروق دالة    

عد الوضع الفكـري    عد الرضا والسعادة وبُ    وبُ ،)العالمة الكلية (مقياس الخجل ومقياس مفهوم الذات      
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 إحصائياًظهر التحليل وجود فروق دالة      ولم يُ ،   وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية     ،والمدرسي
 .بين المجموعتين التجريبيتين

 بين  إحصائياً توكي لمتوسطات المتابعة وجود فروق دالة        ختباراستخدام  ا و تغايرالظهر تحليل   أكما  
 وذلك على مقيـاس الخجـل       ،المتوسطات المعدلة للمجموعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطة      

 كما ظهـرت    ،عد القلق لصالح المجموعة التجريبية األولى      وبُ ،ومقياس مفهوم الذات بعالمته الكلية    
 بين المتوسطات المعدلة للمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة         إحصائيةاللة  فروق ذات د  

 ،بعاد مقياس مفهوم الذات   أ وعلى جميع    ،)العالمة الكلية ( ومقياس مفهوم الذات     ،على مقياس الخجل  
  فـي  وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية التـي تلقـت برنامجـاً   ،عد الرضا والسعادةما عدا بُ  

 ولـم يظهـر     ، التعـريض  سلوبضافة أل  باإل ،ةاالجتماعيرشاد الجمعي للتدريب على المهارات      اإل
ـ    بين المتوسطات المعدلة للمجموعتين التجريبيتين سـوى علـى بُ          اً توكي فروق  ختبارا هرة عـد الشُ

 .والشعبية
 على التـدريب  رشاد الجمعي سواء القائم نتيجة مفادها أن برنامج اإل     إلىصت الدراسة   لُوبذلك فقد خَ  

 أسلوب  ةاالجتماعيضافة للتدريب على المهارات      وحدها أو المتضمن باإل    ةاالجتماعيعلى المهارات   
 . وتحسين مفهوم الذات عند الطلبة الخجولين،ال في تخفيض مستوى الخجلالتعريض فّع

 
 مـن    مراهقـاً  (1375)علـى    دراسـة    )1999( زيد   أبو السمادوني كما ورد في النيال و      وأجرى
ذ يختلف المراهقون عن    إ ،سفرت عن وجود فروق بين المراهقين والمراهقات في الخجل        أ ،الجنسين

 ، ولكن ال يعدونه مشـكلة     ،المراهقات بالتعليم الثانوي في درجة شعورهم بالخجل في معظم الوقت         
  وفقاً نه سمة غير مقبولة   أويختلف تقبل المراهقين والمراهقات بمراحل التعليم المختلفة للخجل على          

ات في مراحل التعلـيم الثـانوي فـي          بينما يختلف كل من المراهقين والمراهق      ،لدرجة شعورهم به  
 . دراكهم للمواقف المسببة للخجلإ
 

التعرف على الفروق بين الجنسـين فـي        دراسة كان الغرض منها      )1997( نصاريكما أجرى األ  
 ، فـرداً  )193( عينة الدراسة على     قتصرتا حيث   ،المرحلة الثانوية في الكويت   الخجل لدى طالب    

ستخدم الباحث في دراسته هذه ثـالث       ا وقد   ، طالب من المرحلة الثانوية    )93( طالبة و  )100(بواقع  
 مقياس الخجـل    ،)SPS( االجتماعي مقياس التكتم    ،)IAS( االجتماعيمقياس القلق   : مقاييس وهي 

)SS(  ،  وذلـك   ،ن الذكور في الخجل   على م أناث على متوسط    سفرت الدراسة عن حصول اإل    أوقد 
 .في المقاييس الثالثة المستخدمة
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 وقـد   ،مانىلدى بعض الشباب العُ   : التعصبوالخجل  بدراسة بعنوان   )  أ – 1991( عبد المولى    قامو
 دراسـة   إلى هدفت نحو التعصب، كما     تجاه دراسة العالقة بين الخجل، واال     إلىهدفت هذه الدراسة    

 لبيئـتهم    للتخصصات األكاديميـة وطبقـاً      مقياس الخجل طبقاً   الفروق بين درجات المفحوصين فى    
خوة، واشتملت عينة الدراسة على     ختالف ترتيب أفراد العينة بين األ      ال و الحضرية، وطبقاً  أالبدوية  

 تجـاه واستخدمت الدراسة أدوات مقياس اال     طالب من طالب كلية المعلمين بسلطنة عمان،         )138(
 موجب  رتباطا وجود معامل    إلىوتوصلت الدراسة   مقياس الخجل،   ، و ) الباحث إعداد(نحو التعصب   

 . نحو التعصبتجاهودال بين درجات الطالب فى مقياس الخجل ودرجاتهم فى مقياس اال
 
 
 
 
 

 :جنبيةالدراسات األ: ثانيا 2.2.2.2
 

حدث نفسك بالعدول عن "دراسة بعنوان ) Coplan & Armer, 2005(أجرى كوبالن وآرمر 
 هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف دور المفردات المعبرة كوسيلة معادلة بين الخجل وقد": الخجل

، حيث قدرت ) أنثى43(، و) ذكرا39ً(، ) طفال82ً(وسوء التوافق، وقد تكونت عينة الدراسة من 
أمهات األطفال بأن الخجل يبدأ في سنة ما قبل المدرسة، وقد تمت مقابلة جميع عينة الدراسة بشكل 

لتقييم مفرداتهم المعبرة عن الخجل وتصوراتهم الذاتية حوله، وذلك قرب نهاية السنة منفرد 
الدراسية وحين أكمل المعلمون وسائل المعادلة لدى األطفال، وجدوا أنه ال يوجد عالقة هامة بين 
الخجل والمفردات المعبرة عنه، حيث تمت مناقشة النتائج من ناحية التأثير المحتمل للسياق 

 .ماعي على أداء األطفال الخجولين، إضافة إلى الدور المحتمل للقدرات الشفوية عندهماالجت
 

بأن بعض األطفال يمتنعون عن التفاعل ) 2005(وقد أشار أسندروف كما ورد في كوبالن وآرمر 
مع أقرانهم اجتماعياً بسبب القلق وعدم القبول، والذي يولد عندهم عدم رغبة لالقتراب من 

ال أنه يبدو واضحاً بأن ليس كل األطفال الخجولين غير مالئمين إجتماعياً، حيث أن إ. اآلخرين
الخصائص الفردية لكل طفل والمتعلقة باللّغة والقدرة الصريحة قد تكون حاجزاً ينفر األطفال من 
النتائج السلبية المحتملة، وعلى أي حال يبقى هذا الزعم لم يختبر بشكل تجريبي، لهذا كان هدف 

دراسة الحالية أن يتم استكشاف دور المفردات المعبرة كوسيلة تعديل بين الخجل وسوء التوافق في ال
 .الطفولة المبكرة
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دراسة ) Molina, Coplan & Younger, 2003 ( وكوبالن ويونجرموليناكالً من وأجرى 
 الدراسة ، حيث اختبرت هذه"نظرة أقرب في معرفة األطفال حول االنعزال االجتماعي"بعنوان 

وصف األطفال لزمالئهم في الصف في مراحل عمرية مختلفة من الناحية االجتماعية والسلوك 
 .اإلنعزالي من حيث القلق، الخجل، الوعي، االنعزالية

طفالً من الصف الخامس، وسئلوا ليصفوا ) 42(طفالً من الصف األول، و) 42(وقد تمت مقابلة 
ال الذين يلعبون وحدهم، وأشارت النتائج إلى أن األطفال في األسباب والمسلكيات والعواطف لألطف

كال الصفين أظهروا اختالفات في وصفهم لماذا يلعب بعض زمالئهم في الصف وحدهم، حيث 
أرجع األطفال من الصف الخامس األسباب إلى الخجل والوعي والسلوك المضطرب أكثر من 

 . الخجل بشكل أساسياألطفال في الصف األول، حيث أرجعوا األسباب إلى
بناًء على ما توصل إليه الباحثون في دراساتهم العديدة على األطفال في العشرين سنة الماضية 
أصبحوا يؤكدون بأن األطفال الذين يميلون إلى االنعزالية في ظل وجود أقرانهم من األطفال 

 .قبل ستكون لديهم نزعة إلى السلبية والمشاكل االجتماعية في المست،اآلخرون
 

 منها تبيان العالقة بدراسة كان الغرض) Page, & Zarco, 2001(قام كالً من بيج وزاركو كما 
شتراك في فريق  االعتيادي، واالالنشاط (:ثنان من مؤشرات النشاط الطبيعي همابين الخجل وا
 في طالب من طالب المدارس العليا) 3000( وقد ُأخذت عينة تقريبية مكونة من ،)ألعاب رياضية

 .الفلبين
 أقل من نظرائهم األمريكيين اً جسمياًوقد أظهرت النتائج أن معظم الطالب الفلبينيين أظهروا نشاط

ن الطالب الفلبينيين الذين أظهروا ، كما أالذين أظهروا السلوك الشبابي المتجريء على الخطر
أظهروا معدالت  الذين  من الطالبأكثرمعدالت أعلى من الخجل قد شاركوا في الفعاليات الجسمية 

 .أكثرفرازات العصارية لديهم كانت ن اإلأقل من الخجل إال أ
 الشباب يشكل مصدر قلق جديد حيث أن األفراد  من خالل هذه الدراسة بأن الخمول بينأيضاًوتبين 

ولئك  الفوائد الصحية التي يتمتع بها أحرموا من العديد منالخاملين جسدياً من المحتمل أن ي
 .خاميلنالغير  ون جسدياًحوالصحي

 
لقيـاس مـدى    ) 2000(كما وردت في يوسف وخليفـة       ) Zimbardo(هدفت دراسة لزيمباردو    و

 وقد ُدرست عينات من الطـالب فـي المرحلـة           ،خرىأالفروق في مستوى الخجل بين حضارة و      
ة نتهت إلى وجود تفـاوت فـي نسـب        ا حيث   ، ثقافات مختلفة  يسنة في ثمان  ) 21 – 18(العمرية من 

 مـن  )%47(من التايوانيين، %) 55( من اليابانيين،) %57 ( الخجل، وذلك بالترتيب التاليانتشار
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 مـن   )%39( لمـان، مـن األ  ) %43(  من الفنلنـديين،   )%44( ريكيين،من األم ) %44( الهنود،
 جوهرية في بعض المقارنات بـين       ن هناك فروقاً  أ واتضح   ،سرائيليينمن اإل ) %31( سيكيين،كالم
 بـين اليابـانيين     إحصـائياً  في حين ال توجد فروق دالة        ،لمثالسرائيليين على سبيل ا   نيين واال اليابا

 .والتايوانيين
 

و الرهاب عند أل  بحث الخجإلى )Cooper & Eke, 1999(كي إ مشتركة لـكوبر وهدفت دراسة
ن أد  ِجرة وُ األسستعراض بيانات حول تاريخ     ا فمن خالل    ،"دراسة مجتمعية "طفال وعالقته باألم    األ

نصبت هذه الدراسة على فحـص      ا وقد   ،ياألبو االجتماعيهناك عالقة بين خجل الطفولة والرهاب       
 ويعـانون   ،ربعة سنوات أ يبلغون من العمر     أطفالومة الفعالة لدى عينة مجتمعية من       األم اضطراب
 ، طفـل خجـول    )43(  طفـل،  )867(  ومن خالل مسح   ، ال يعانون من الخجل    أطفال و ،من الخجل 

الخوف، مشاكل تتعلـق بالغـذاء،      ( :مثللل  شكال الخَ أخر من   آخر يعانون من شكل     آ طفل   )59(و
ـ   علماً اضطراباتية  أ من   ن ال يعانو   طفالً )26(و) مشاكل سلوكية   الـذين قـاموا     شـخاص ن األ أ ب

المعياريـة   واستخدموا تقييم الحالة الذهنية والنفسـية        ،طفالوضع األ  ن يدركو وانوبالمقابالت لم يك  
مهـات  أوقد تبين لـدى مقارنـة   . طفالمهات هؤالء األ العاطفي أل ضطرابلتحديد نسبة الخلل واال   

 الذين يعانون من الخجل قد عانوا في فترة زمنية مـن            طفالمهات األ أأن   من المجموعتين    طفالاأل
لرهاب االجتماعي لـدى    في ا ختالف  ما نسبة اال  أ ، والرهاب والفوبيا بشكل خاص    ،القلق بشكل عام  

 خجولين فكانت مرتفعة عن المجموعة الضابطة نتيجة عامـل معـين            أطفالهات اللواتي لديهن    األم
 طفال محدد بين خجل وخوف األ     إرتباطن النتائج تشير إلى وجود      إوبهذا ف . ضعافأأكثر من سبعة    

 .هاتاألملدى ) الفوبيا (االجتماعيوالرهاب 
 

 )1999( زيد أبو في النيال وتكما ورد )Lawrence & Bennett(لورانس وبينيت ل وفي دراسة
التالزمي والموقفي  يرتبطان بمستويات     : ن المستويات المرتفعة من الخجل بشقيه     أ إلىتوصال فيها   

المـوقفي   و التالزمي: مرتفعة من القلق والعصابية في حين ترتبط المستويات المنخفضة من الخجل          
 ومراهقـة    مراهقاً )560( بلغ قوام عينة الدراسة       وقد ،نبساطتويات مرتفعة من تقدير الذات واال     بمس

ق على عينة الدراسة بعض مقاييس التقدير الذاتي        ِب وقد طُ  ،عاماً )18 – 11(عمارهم بين أتراوحت  
 ). سمة،حالة(ستخبار ايزنك للشخصية وقائمة القلق امتضمنة 

 
ى عينة قوامها    عل أجريت والتي   ،)1998(كما وردت في عبدالرحمن     ) Booth(وفي دراسة لبوث    

 مجمـوعتين   إلى تم تقسيمهما    ، عاماً )49 – 18(عمارهم بين   أ تتراوح   ، خجوالً  جامعياً  طالباً )38(
 وتم تدريب المجموعـة التجريبيـة       ،نتظارعت في قائمة اال   ِض ضابطة وُ  االخرىحدهما تجريبية و  أ
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للتغلـب علـى     الالزمـة    االجتماعيـة ربع مرشدات قمن بتدريب الطالب على المهارات        أبواسطة  
سفرت النتائج عن تحسن واضح وحدوث خفض لمسـتوى الخجـل لـدى المجموعـة               أ و ،الخجل

 . االجتماعيالتجريبية في مواقف التفاعل 
 

 إلى دراسة هدفت) 1998(كما ورد في عبدالرحمن ) Barrow & Hyash(بارو وهياش وأجرى 
 والتـدريب علـى     ،االجتماعيقلق   برنامج لعالج الخجل من خالل التدريب على التحكم في ال          إعداد

 تـرك    جامعياً  طالباً )34( وتكونت عينة الدراسة المبدئية من       ،مهارات السلوك التوكيدي والمحادثة   
 ، جامعيـاً   طالبـاً  )23(صبحت العينة في صورتها النهائية      أ و ،كمالهإحد عشر منهم البرنامج قبل      أ

ـ ثإ منهم   ،نةس) 23.8( بمتوسط   ، عاما )37 – 18(عمارهم بين   أتتراوح   ـ  انن  وواحـد   ان، متزوج
 :دوات التالية عليهم األتطبقو ،عزبا والباقي ،مطلق

 االجتمـاعي نزعـاج   للتجنـب واال ،) ,1969Watson & Friend(ن وفرنـد  ومقياس واطس -1
 الالمنطقيـة المرتبطـة بـالمواقف       فكار وذلك لمعرفة درجة القلق واأل     ،سلبيوالخوف من التقييم ال   

 .االجتماعية
 .خرونآ جالسي وإعداد ، من)Self - Expression Scale(قياس التعبير الذاتي م -2

سـلوك  ) 14( في التفاعـل فـي        الباحث لقياس الفاعلية   من إعداد  ،االجتماعية نشطة األ اختبار -3
 .ن الطالب من نفس الجنس والجنس اآلخرجتماعي للتفاعل بيا

قرب من عامين    واستغرق البحث ما ي    طالب، )10 – 4(  بين  مجموعات عددها  إلىوتم تقسيم العينة    
 :جراءات التاليةويتضمن البرنامج اإل

 .)مكتسب( كسلوك متعلم  التدريب على التحكم في القلق االجتماعي-1
 .االجتماعي والقيام بالدور في مواقف التفاعل ،التدريب على مهارات السلوك التوكيدي -2

 .االجتماعيمواقف التفاعل سترخاء في  بعض مهارات االىالتدريب عل -3

 .التدريب على مهارات المحادثة -4

الفـروق بـين     لداللـة    )ت(ختبارا ستخداماوضحت نتائج المقارنة بين التطبيق القبلي والبعدي ب       أو
  وعنـد  ،ول والثـاني   األ ختبارلكل من اال   بين التطبيقين    )0.01(ن الفروق دالة عند     أ ،المتوسطات

نخفـاض  اما يوضح حدوث تحسن واضح يدل علـى         م ، الثالث ختبار لال )α = 0.05( مستوى داللة 
 .ق بسبب البرنامج المطّباالجتماعيمستوى الخجل والقلق 

 
والتـي  ) Jackson, Towson, & Narduzzi, 1997(ه ؤ نتائج دراسة جاكسون وزمالوقد بينت

ولين يخافون   الخج شخاصن األ أمعت خاللها بيانات عنهم بينت       جُ ،طالب كندي ) 286(جريت على   أ
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نفسهم، وال ينظرون إلى    أنهم ال يتمسكون بمعايير عالية غير واقعية عن         أال  إ،  ينالرفض من اآلخر  
 .نهم يتوقعون منهم الكمالأ على يناآلخر

 
 أن األسباب المحتملة (Duval & others, 1997)وتبين من دراسة أجراها دوفال وآخرون 
المهارات االجتماعية، ومشاكل صحية وتوقعات غير للسلوك المشكل تتضمن معرفة غير مالئمة ب

 .ثابتة للسلوك، وأن التدريب على المهارات االجتماعية يسهم في خفض تلك المشكالت
 
بدراسـة هـدفت إلـى    ) (Scholing & Emmelkamp, 1996قام كل من سكولينج واملكامب و

) 30( عينة مكونـة مـن        وذلك على  ،رتجاف والعرق واال  حمرار الوجه خجالً  امعالجة الخوف من    
نـواع مـن    أ) 3( وتم مقارنة    ،عاماً) 56(إلى  ) 18(عمارهم من   أ وتتراوح   ، أكملوا العالج  شخصاً

 ،سابيع بدون جلسات عالجية   أربعة  أ حددت ب  ،العالجات وكل نوع يشمل مجموعتين من المعالجات      
 : وهذه المجموعات هي

 .التعرض للواقع تبعه العالج المعرفي) 1
 .المعرفي تبعه التعرض للواقعالعالج ) 2
 . عالج سلوكي معرفي حيث تم دمج التعرض للواقع مع العالج المعرفي) 3

 وتـم   ،سابيعأربعة  أوكل مجموعة تعرضت لثماني جلسات مدة كل جلسة ساعة واحدة مقسمة على             
 ظهرت الدراسـة تحسـناً    أ و ،تقديم تبرير منطقي ومناقشة األعراض الجسمية في بداية كل معالجة         

نه ال توجد فـروق ذات    أظهرت النتائج إلى    أ كما   ،) شهر 18( في المتابعة طويلة األمد       مرتفعاً عاماً
 .نواع المعالجات الثالث خالل المتابعةأداللة إحصائية بين 

 
 تمحورت حـول   ،)1996(كما وردت في طاحون وخليل      ) Zimbardo ( دراسة زيمباردووأجرى  

جريت على عينة من الذكور     أ. االجتماعية متغيرات السلوك    الخجل العام والخاص وعالقته ببعض    
 ،)SSS( واستخدمت مجموعة من المقاييس منها ستانفورد المختصر للخجل          ،)263= ن  (ناث  واإل

 االجتماعية لقياس الحساسية تجاه الذات وتجاه الموضوعات        ،ومقياس الشعور بالذات العام والخاص    
 والقـدرة  االجتماعيـة، لماعات  لقياس الحساسية لال)(Self - Monitoringومقياس مراقبة الذات 

 . ومقياس ايزنك للشخصيةاالجتماعيعلى الضبط 
ـ  وقد قُ  ، بالجامعة ومعظمهم من الذكور    األولىختيرت العينة من بين طالب السنة       اوقد    إلـى موا  سِّ

ـ  ان مرتفعي الخجل    أظهرت النتائج   أ و ،مرتفعي ومنخفضي الخجل   وائيـة  نطا أكثـر نهم  أتصفوا ب
 .جتماعياًا  قلقاًأكثر حساسية وأكثر واالجتماعينخفضي القدرة على الضبط  وُم،وعصابية
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وجود عالقة بين الرغبة في الكمال ) Flett, et, al, 1996 (ؤهيدت نتائج دراسة فليت وزمالأوقد 
)(Perfectionism    فالرغبة فـي الكمـال تـرتبط جوهريـا          ، وسوء التوافق النفسي واالجتماعي 
 كمـا تـرتبط بالمسـتويات       ،المستويات المرتفعة من الوحدة والخجل والخوف من التقييم السلبي        ب

 ويبدو كما يرى بعض المنظرين أن وجود معايير شخصية          ،المنخفضة من التقدير االجتماعي للذات    
 . مرتفعة هو الذي يقف خلف القلق االجتماعي والخجل

 
 التقيـيم الوالـدي   دراسة بعنـوان ) Alessandri & Lewis, 1993(لويس واليساندري أجرى و

 )30(ستخدم الباحثان في هذه الدراسة عينـة قوامهـا          ا وقد   ، الصغار طفالوعالقته بالخجل لدى األ   
 ، ذكـر  طفالً )16( وقد تكونت عينة الدراسة من عدد        ،هم ذوي الثالث سنوات   أطفالثالثون عائلة و  

 بمتوسط عمري قـدره     ،شهراً )37( إلى شهراً )33( عمارهم بين أ قد تراوحت    ، طفلة أنثى  )14(و
 ناث ومتوسط أعمار األمهات اإل    ، عام )33.7( الذكور  وقد كان متوسط أعمار اآلباء     ،شهراً )36.4(
 : وتوصال للنتائج التالية،عام )31.6(
ـ   ثناء تقويم   أهات قد يستخدمون الجمل السلبية الشائعة       األم و أن جميع اآلباء   لوحظ   .1 ن أبنـائهم م

 .ثناء المالحظةأ لتلك العبارات السلبية ستخدام اآلباءا وكان من غير المفضل ،نيالجنس
 من الجنسين من خالل المواقـف       طفالثير محبب لدى األ   أة كان لها ت   ايجابي جمل   اآلباء ستخداما .2

 .التعليمية لهم
 .نجازاقف اإل وذلك في مو،ة حسنةيجابي االاآلباء من الجنسين لتوجيهات طفال األاستجابة كانت .3
 

بدراسة الشعور بالوحدة النفسـية  ) Kamath & Kanekar, 1993(وقام كل من كاماث وكانيكار 
 وذلك بهدف معرفة الفروق الجنسية في الشخصية المستعدة         ،وعالقته بكل من الخجل وتقدير الذات     

 عينـة قوامهـا     ستخدم الباحثان ا وقد   ،لتوقع حدوث الشعور بالوحدة النفسية والخجل واحترام الذات       
نثى من طالب الكليات الذين يدرسـون فـي جامعـة بومبـاي             أطالبة  ) 50( و ،طالب ذكر ) 50(
)Bompay(،       بالتقدير السـلبي  ايجابياًيرتبط الشعور بالخجل  أن   وقد توصل الباحثان لنتائج مؤداها 

وحـدة النفسـية     الشعور المرتفع بال   ارتباط وكذلك   ، العينة أفرادللذات لدى طالب وطالبات الجامعة      
 ولـم   ،ثيرات للمواقف والثقافة لهذه المتغيرات    أ كما لم توجد ت    ، بالتقدير االيجابي المرتفع للذات    سلبياً

 .تظهر فروق في الجنسين في تلك المتغيرات
 

دراسة هدفت ) Wlazlo, Schroeder, Karin & Iver, 1990 (وزمالؤهوأجرى كل من والزلو 
التـدريب علـى    و لكل من التعريض للواقـع       )سنتين ونصف (لمدى  ستقصاء الفاعلية طويلة ا   اإلى  

 يعانون من نقص في المهـارات       شخصاً) 78( وقد تكونت عينة الدراسة من       ،المهارات االجتماعية 
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 تلقـوا   شخصـاً ) 27: (موا إلى ثـالث مجموعـات     سِّ حيث قُ  ،وليةأجتماعية  امخاوف  واالجتماعية  
 مدة كـل    ،سبوعياًأ بواقع جلستين    ،سبوعاًأ) 25(ت لمدة   ستمراتدريبات على المهارات االجتماعية     

) 17( و ،لواقع بطريقة جماعية  ل تعرضوا للعالج بالتعريض     شخصاً) 32( و ،دقيقة) 90(جلسة منها   
 ظهرت النتائج تحسناً  أ وقد   ،سبوعياًأجلسات  جلستين   للواقع بشكل فردي لمدة       تلقوا تعريضاً  شخصاً

 .)القلق االجتماعي، الخجل، ونقص المهارات االجتماعية(لرئيسية ذا داللة إحصائية على المشكلة ا
 

دراسة على عينة من الطـالب  ) Bruch, Giordano & Pearl, 1986(ه ؤوأجرى بروك وزمال
نهـم غيـر راضـين عـن        أناث ذكروا    الخجولين وخاصة اإل   شخاصن األ أنتهت إلى   ا ،الجامعيين

ضافة إلـى   إ ، السلبية بشأن مظهرهم   ينات اآلخر نهم مستاؤون من مالحظ   أ كما   ،مظهرهم الخارجي 
 الخجولين الذين ذكروا أنهم يعتقدون أنه تنقصـهم         شخاص لدى األ   مرتفعاً نن القلق االجتماعي كا   أ

 .المهارات االجتماعية الفعالة
 
دراسة تم خاللها المقارنة بين برنـامجين علـى   ) Cappe & Alden, 1986( كاب وإلدن أجرىو

 وذلـك   ،سـنة ) 30(عمـارهم   أ متوسط   ،) رجل 26أة و   مرإ 26 (، خجوالً اًشخص) 52(عينة من   
 ،للواقـع  مجموعة تجريبيـة تلقـت التعـريض المتـدرج           األولى:  ثالث مجموعات  إلىبتقسيمهم  

 مـا أ ، التعريض المتدرج  إلىضافة   باإل ،ةاالجتماعي على المهارات     تلقت تدريباً  االخرىالمجموعة  و
ن المجموعة التجريبية التـي جمعـت بـين         أ إلىشارت النتائج   أ و ،الثالثة فهي المجموعة الضابطة   

كبر أ قد تحسنت بشكل     ،ض المتدرج للواقع   التعري إلىضافة   باإل ةاالجتماعيالتدريب على المهارات    
سـب تقـديرات     وذلك ح  ، والمجموعة الضابطة  ،من المجموعة التي تلقت التعريض المتدرج لوحده      

 .تمعي التي قام بهاداء المج وقياسات األ،المعالجين
 

 بدراسة حول فعالية (Dam – Baggen & Kraaimaat, 1986)كما قام دام باجن وكريمات 
) 131(برنامج للتدريب على المهارات االجتماعية في معالجة القلق االجتماعي لدى عينة مؤلفة من 

فرداً، ) 96(لتجرية شخصاً من المتعالجين المقيمين وغير المقيمين في المستسفى، اشترك منهم في ا
، متوسط ) رجال38ً إمرأة و38(فرداً، ) 76(منهم أثناء المعالجة، وبالتالي بقي ) 20(ثم انسجب 

سنة، ولقد أظهر أفراد الدراسة قبل المعالجة تجنباً للمواقف االجتماعية، ) 29.6(أعمارهم يساوي 
تماعية، أما البرنامج التدريبي فقد اشتمل وقلقاً اجتماعياً، وأيضاً عجزاً أو إفراطاً في االستجابة االج

جلسة بمعدل جلسة أسبوعياً مدة كل جلسة نصف ساعة، وبعد ذلك أجرى الباحثان ثالث ) 17(على 
 :جلسات بمعدل جلسة كل شهر، وقد ضم هذا البرنامج ثالث مراحل متداخلة
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ستماع، وتلقي التغذية المالحظة، واال: التدريب على المهارات االجتماعية األساسية، مثل: أوالً
 .الراجعة، وبعض المهارات غير اللفظية للسلوك االجتماعي كاتصال العيون

رفض الطلبات، تقبل الرفض، البدء : التدريب على استجابات اجتماعية محددة مثل: ثانياً
اء واالستمرار في المحادثة، وإعطاء وتلقي النقد، وتأكيد الذات االيجابي، وطلب المعلومات، وإنه

 .التفاعالت االجتماعية، والتعبير عن اآلراء
التدريب على مهارات ضبط الذات، ومراقبة الذات، ووضع أهداف ومعايير، وتعزيز ذاتي : ثالثاً
 .مالئم

وقد دلت النتائج على أن التدريب على المهارات االجتماعية أحدث تناقصاً في القلق االجتماعي، 
 .وزيادة في المهارات االجتماعية

 
ركزت على البحث في منشأ الفروق       )Plomin,&  Daniels 1985(وفي دراسة لدانيلز وبلومين     

ة والتنشئة االجتماعية يقومان بـدور فـي        ث من الورا  ن كالً أن الباحثان    حيث بيّ  ،الفردية في الخجل  
 طفالً) 152( وتكونت عينة الدراسة التي قاما بها من         ،تحديد الفروق الفردية في الخجل عند األطفال      

عائلة غيـر   ) 120(خرى مضاهية من    أ عن عينة     فضالً ،صليين وآبائهم بالتبني  بنى مع آبائهم األ   تَُم
 وتم قياس الخجل وما يتعلق به مـن         ،يس الخجل عند األطفال عن طريق تقدير اآلباء        وقد قِ  ،تبنيةُم

نه في العائالت غير    أ ودلت نتائج القياس المختلفة      ،ستخدام مقاييس مقننة  اعوامل شخصية ومزاجية ب   
) 24 و 12( كان الخجل عند األطفال في سن        ،)الخجل فيها يعود إلى عوامل وراثية وبيئية      (المتبنية  
 ولكن ليس   رتباطوقد ظهر نفس ذلك النوع من اال      . نطواء بالخجل عند األم وميلها لال      مرتبطاً شهراً

ن أ وهذا يشـير إلـى       ،)يس في الوراثة  مشاركة في البيئة ولكن ل    (بتلك القوة في العائالت المتبنية        
 ذو داللة إحصائية بـين خجـل        ارتباط كان هناك    اًخيرأ و ،البيئة تسهم في تطور الخجل عند الطفل      

 وهذا يدل   ،نطواء والخجل لدى األم التي تربطها بالطفل رابطة بيولوجية        األطفال المتبنين وحالة اال   
 .د األطفالن الوراثة لها دور كبير في تحديد الخجل عنأعلى 
نطواء حيث   وهي اال  ،يضا إلى ربط سمة الخجل مع سمة من سمات الشخصية         أفضت الدراسة   أوقد  

 .نشغال بالذات ولديه ميل إلى اال،ختالط بالناسن الشخص المنطوي يعمل على تجنب االأ
 
بتطـوير برنـامج   ) Haynes - Clements & Avery, 1984(فري أقام كل من هاينزكلمنت وو

 إلـى  ويهدف   ، وهو منبثق من وجهة النظر السلوكية المعرفية       ،ةاالجتماعيعلى المهارات   للتدريب  
 وقد قاما بتطبيق هذا البرنامج على       ،الخجلو االجتماعيتقييم فاعلية البرنامج في عالج مشكلة القلق        

 ،طالبـاً ) 12(تجريبية وتتكون من    :  مجموعتين إلى وقسمت العينة    ، خجوالً شخصاً) 24(عينة من   
 6( و ،) ذكور 6 (،طالباً) 12( وضابطة تتكون من     ،)20.75( بمتوسط عمر    ،)ناثإ 6( و ) ذكور 6(
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 حيث تم تطبيق برنامج التدريب على المهارات بشكل جمعي علـى            ،)20.8( بمتوسط عمر    ،)ناثإ
 بينما لم ،سابيع مدة كل جلسة ساعة ونصف  أسبوعيا لمدة ثالث    أالمجموعة التجريبية بمعدل جلستين     

ظهرت النتائج وجـود    أوقد  . رشادي طوال فترة المعالجة   إي برنامج   ع المجموعة الضابطة أل   تخض
 ،نفسـهم دراكهـم أل  إ بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في تخفيض         إحصائياًفرق دال   

ن يـتم   أنخفض خوفهم مـن     ا كما   ، لصالح المجموعة التجريبية   ةاالجتماعينهم يتجنبون المواقف    أب
 كمـا زادت    ، من المجموعة الضـابطة    أكثرة  ايجابي وظهرت لديهم جمل ذاتية      ، بشكل سلبي  تقييمهم

 االجتمـاعي نخفـض القلـق     ا و ،ةاالجتماعيشتراك بفعالية في المواقف     دراكية على اال  قدراتهم اإل 
 .ةاالجتماعي في المواقف ةاالجتماعي وارتفعت قدراتهم ،والتقييم السلبي

 
تمحورت حول البحث في الفروق بين ) Cheek & Buss, 1981(جراها شيك وبص أوفي دراسة 

نها الميل نحو   أ ب ةاالجتماعيعرف   وتُ ،ن المفهومين مختلفان  أ حيث قرر الباحثان     ،ةاالجتماعيالخجل و 
 في حـين    ،)(Loneliness والرغبة في صحبتهم وتفضيل ذلك على الوحدة         ينالتواصل مع اآلخر  

 ين،شعور بعدم الراحة والكف الذي قد يحدث في وجـود اآلخـر           نه ال أف الباحثان الخجل على     عرُِّي
ن نتائج هذه الدراسـة     إ ف ،ةاالجتماعين الخجل نقص في صفة      أعتقاد  نه بالرغم من اال   إوعلى ذلك ف  

جريت الدراسة على عينـة قوامهـا       ُأ وقد   ،)0.30 -( بين كل من المفهومين كان       رتباطن اال أبينت  
 وتـم تقسـيم     ،جتماعيةخر لإل آو  للخجل ن على عينة البحث مقياساً     الباحثا طبَّق حيث   ،فرداً) 912(

جتمـاعي،  اجتماعي، غير خجول    إجتماعي، خجول   اخجول غير   : ربع مجموعات أ إلى العينة   أفراد
 وقـد  ،ربع التفاعل لمدة خمس دقائق المجموعات األأفراد من َبِلوقد طُ،  جتماعياغير خجول غير    
 وتجنب النظر بالعين مـن الخجـول        ، للكالم قل ميالً أ كان   ماعياالجتن الخجول   أبينت المالحظات   

ن يكـون  أ إلىبيعته ط يميل باالجتماعين الخجول أر الباحثان تلك النتائج ب وقد فسّ ،االجتماعيغير  
لة في  ث وهذا الصراع بين سمة الخجل لديه المتم       ، ولكنه يشعر بالخوف والتوجس منهم     ين،مع اآلخر 

 االجتماعي ولكن الخجول غير     ،تجعله متوتراً ين   ورغبته في مخالطة اآلخر    ،ةاالجتماعيعدم الكفاءة   
نه أ فهو في الوقت الذي يكون فيه مع الناس يشعر ك          قل توتراً أ لذلك يبدو    ،ال يعاني من ذلك الصراع    

 .ينبمفرده وال تراوده الرغبة في مخالطة اآلخر
 

 فعالية برنامج جمعي  ببحث لفحص(Royce & Arkowitz, 1978)وقام رويس وأركوتس 
 والتفاعل مع االجتماعي في زيادة سلوك المشاركة في النشاط ةاالجتماعيللتدريب على المهارات 

طالبة جامعية، وقد قُسم أفراد الدراسة ) 26(طالباً و) 28(األصدقاء، وذلك على عينة مكونة من 
 وأفراد المجموعة الثانية  مجموعتين ووضع أفراد المجموعة األولى في موقف مشاركة حقيقي،إلى

 وجود تحسن ملحوظ لدى المجموعة المنخرطة إلىفي تفاعالت زائفة، وقد دلت النتائج في النهاية 
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 الحقيقية مقارنة مع تلك التي شاركت في التفاعالت الزائفة، وذلك على ةاالجتماعيفي التفاعالت 
 . والنشاط الزائداالجتماعيمقياس القلق 

 
 :)الفلسطينية (الدراسات المحلية: لثاثا 3.2.2.2

 
بإجراء دراسة بعنوان ما مدى فاعلية برنامج إرشاد جمعي على مستوى           ) 2007(قامت أبو عياش    
) 48( على عينة قوامهـا      ، لطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الخليل       نفعاليالخجل والذكاء اال  

 إلـى  د تم تقسيم أفراد الدراسة عشـوائياً      ناث، وق إ) 24( و ،ذكور) 24 (إلى وطالبة موزعين    طالباً
رشادي بينما لم    البرنامج اإل  إلى حيث خضعت المجموعة التجريبية      ،)تجريبية وضابطة (مجموعتين  

ـ     اي نوع، وقد    أرشادي من   إتخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج       ن يسـتخدمت الباحثـة مقياس
 النتـائج   إلىوقد توصلت الدراسة    . فعاليناألول مقياس الخجل، والثاني مقياس الذكاء اال      : للدراسة
 :التالية

 في درجة الخجل لدى طلبة الصـف        )α = 0.05( عند المستوى  إحصائية توجد فروق ذات داللة      .1
ومتغير الجنس، والتفاعـل    ) ضابطة، تجريبية ( الطريقة   إلىالعاشر في شمال محافظة الخليل تعزى       

 .ما بين الطريقة والجنس
 لـدى   نفعـالي في درجة الذكاء اال    )α = 0.05( عند المستوى    إحصائيةلة  توجد فروق ذات دال   . 2

ومتغيـر  ) ضـابطة، تجريبيـة   ( الطريقة   إلىطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الخليل تعزى         
 .الجنس، والتفاعل ما بين الطريقة والجنس

بة الصف   في درجة الخجل لدى طل     )α = 0.05( عند المستوى    إحصائيةتوجد فروق ذات داللة     . 3
 . لديهمنفعاليالعاشر ودرجة الذكاء اال

 
ن فـي   يعتبارات التي يراعيها الوالد   هدفت الى التعرف الى اإل    ) 2000(ن  اها عابدي رجأوفي دراسة   

لى مزايا تلك المدارس على المدارس الحكومية، وأثر مسـتوى          إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة، وإ    
وقد تحدد مجتمع الدراسـة بأوليـاء       ياها  إختيارهم  دي على إ  ثقافي واالجتماعي واالقتصا  الوالدين ال 

من المدارس  %) 35(أمور الطلبة في المدارس الخاصة في محافظتي القدس ورام اهللا، وتم اختيار             
من طلبة كل مدرسـة     %) 5(الخاصة في المحافظتين عشوائياً، ثم اختيرت عينة عشوائية مقدارها          

فرداً، أرسلت إليهم أداة الدراسـة      ) 655(ياء األمور البالغة    خاصة مختارة، فتحددت بذلك عينة أول     
 .فرداً) 412(واستجاب منهم 
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مقياس أسباب إختيار المـدارس الخاصـة       : وإلتمام الدراسة ُأعدت أداة خاصة مكونة من مقياسين       
فقرة موزعة على تسعة مجاالت، ومقياس مزايا المدارس الخاصة المكـون مـن       ) 30(المكوَّن من   

 .قرة موزعة على أربعة مجاالتف) 26(
أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل التي يراعيها الوالدان في اختيارهم للمدارس الخاصة التعامل              
مع الطالب بشكل تربوي جيد، ووجود نظام ضبط ثابت في المدرسة، وشهرة المدرسة، واسـتخدام               

ها به فرداً، ووجود معلمـين مـؤهلين        أساليب تدريس جيدة فيها، واحترام المدرسة للطالب واهتمام       
علمياً ومهنياً، واالهتمام باكساب الطالب قيماً واتجاهات مرغوباً فيها، ووجود قـيم ايجابيـة نحـو                
الطلبة وقدراتهم، وتوفر بيئة أكثر أمنا من المدارس الحكومية، وتنشئة الطالب تنشئة دينية، وتـوفر               

 عالقة تبادلية متينة بـين المدرسـة والبيـت، كمـا            الرعاية الصحية واالجتماعية للطالب، ووجود    
أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة في أسباب إختيار الوالدان للمـدارس الخاصـة                

 .باختالف مستوياتهم الثقافية واالجتماعية واالقتصادية بشكل عام
جتماعية دراسة هدفت إلى تقصي أثر كل من أسلوب التنشئة اال) 1999(أجرت بلبيسي و
 اتزان، - اتزان، انبساط – إنفعال، انطواء -انبساط (، وأنماط الشخصية، )ديمقراطي، تسلطي(

في مستوى التفكير المنطقي لدى طلبة ) أول، أوسط، أخير(والتريب الوالدي، )  إنفعال–انطواء 
 .كليات المجتمع في الضفة الغربية

طالب وطالبة من طلبة ) 300( طبقية تكونت من ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية
في الضفة الغربية، وتم تطبيق ثالث مقاييس على ) الحكومية والخاصة والوكالة(كليات المجتمع 

مقياس (، )مقياس ايزنك للشخصية(، )مقياس التنشئة الوالدية من إعداد الباحثة(أفراد العينة 
، بعد إخضاعه لقليل من )ر على البيئة االردنيةواطسون جالسر للتفكير المنطقي المعرب والمطو

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من . التعديل من قبل الباحثة بحيث يتالءم مع البيئة الفلسطينية
 :النتائج منها

غلبة االتجاه الديمقراطي على التسلطي في تعامل اآلباء واألمهات مع أبنائهم، إال أن انتهاج األم . 1
 .طية ظهر بشكل أكبر مما هو لدى االبلمبدأ الديمقرا

) النمط الديمقراطي سواء لالب او االم(عدم وجود داللة إحصائية ألسلوب التنشئة االجتماعية . 2
 .في مستوى التفكير المنطقي

الثر التنشئة االجتماعية بالنسبة لالب فقط في ) 0.05(توجد داللة إحصائية عند المستوى . 3
 لدى االبناء على الدرجة الكلية وعلى القدرة على وضع المسلمات مستوى التفكير المنطقي

 .، وكان هذا األثر لصالح االتجاه الديكتاتوري)الفرضيات(
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 لدراسات السابقةلملخص  3.2
 

 :جنبية لوحظ ما يليلى الدراسات السابقة العربية واألمن خالل االطالع ع
 ةاالجتماعي برامج إرشادية وتدريبية في تنمية المهارات         تناولت عدد من الدراسات السابقة فعالية      .1

الالذقـاني  (،  )2001الزيادات،  (،  )2003أبو دية،   (،  )1999الخولي،  : (والتقليل من الخجل ومنها   
 ,Cappe & Alden(، )1990الـدباغ،  (، )2007أبو عياش، (، )2007كما ورد في أبو عياش، 

1986( ،)Haynes - Clements & Avery, 1984( ،)Wlazlo, Schroeder, Karin, Iver, 

1990( ،Scholing & Emmelkamp, 1996)( ،(Dam – Baggen & Kraaimaat, 1986) 
 ،(Royce & Arkowitz, 1978) ) ،1998بارو وهياش كما وردت في عبدالرحمن.( 
 
ضـرابات  االوكتئاب،  ين أساليب المعاملة الوالدية واال    تناولت بعض الدراسات السابقة العالقة ب     . 2

 ,Turner. et, al(، )1992الفيصـل،  (، )2005دغـش،  (، )2000بركـات،  : (النفسية، ومنهـا 

1996( ،)Straus. et, al, 1997( ،)Mccloskey, et, al, 1995( ،(Perris & et, al, 

1986) ،)Cooper & Eke, 1999(. 
 
رية، والقدرة علـى التكيـف،      بحثت بعض الدراسات السابقة في العالقة بين أنماط التنشئة األس         . 3

داوود (،  )1999داوود،  (،  )1996العبـادي،   : (، ومنهـا  االجتماعي، والتوافق   ةاالجتماعيوالكفاءة  
 ,Mclntyre & Dusek(، )1980حلوش، (، )1991كشك، (، )1994االسعد، (، )1999ويحيى، 

1995( ،)Fergusson & Lyneskey, 1997( ،) ،ــة ــف وخليف  ,Jackson(، )2000يوس

Towson, & Narduzzi, 1997( ،)Flett, Hewitt, & Derosa, 1996( ،)Page, & 

Zarco, 2001(. 
 
خـوج،  : (تناولت بعض الدراسات السابقة العالقة بين أنماط التنشئة الوالديـة والخجـل وهـي             . 4

2002( ،)Apell & Gecas, 1997( ،)Alessandri & Lewis, 1993(. 
 
ـ ستهدفت بعض الدراسات الساب  ا. 5 ين الحضـارات فـي   قة بحث الفروق بين الجنسين، والفروق ب

، )1999بـو زيـد،     أ فـي النيـال و     تالسمادوني كما ورد  (،  )1997نصاري،  األ: (الخجل ومنها 
)Bruch, Giordano & Pearl, 1986( ،)2000 كما وردت في يوسف وخليفة، زيمباردو.( 
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:  التنشئة األسرية وسمات الشخصية ومنها     تناولت بعض الدراسات السابقة العالقة ما بين أنماط       . 6
 ).1999لورانس وبينيت كما ورد في النيال وابو زيد، (، )1991الفرح، (، )1999خطاب، (
، )1984عقـل، (و) 1993أبو دية، (أثر التنشئة األسرية على التفكير اإلبداعي : دراسات متفرقة . 7

، العالقة بين   )1992أبو عياش،   (لذات،  ، وفي توكيد ا   )1987فياض،  (وعلى إتخاذ القرار المهني،     
، العالقـة بـين الشـعور    )1998الحجـاج،  (و،  )1992العكايلة،  (أنماط التنشئة وجنوح األحداث،     

، منشأ الفروق الفردية فـي الخجـل،   )Kamath & Kanekar, 1993(بالوحدة النفسية والخجل، 
)Daniels & Plomin, 1985(. 
 
ات والمقاييس لقيـاس أنمـاط التنشـئة        ختبارتخدام العديد من اال   لوحظ في الدراسات السابقة اس    . 8

أبـو   ( جبـل  أبـو عده  أمقياس التنشئة األسرية الذي     :  ومنها االخرىاألسرية والخجل والمتغيرات    
ـ  التنشئة   اتاتجاهقائمة  ،  )1992،  شعيا شـيفر  (مقيـاس   ،  )1999داوود ويحيـى،    (،  ةاالجتماعي

)Schaefer (  وشلدرمان)Schluderman (     نـاء،   للممارسات الوالدية كما يقـّدرها األب)  ،الفـرح
ليب ، مقيـاس أسـا    )1986القرشـي،   (،  منصـور و سماعيلإل الوالدية   اتتجاهمقياس اال ،  )1991

 ,Turner. et, al(، أسلوب المقابلة المقننـة ، )2000بركات، (كتئاب، المعاملة الوالدية ومقياس اال

، خجل ومقياس بيرس هـاريس لمفهـوم الـذات   مقياس ال، )Brien & Frick, 1996( و )1996
 ،)IAS( االجتمـاعي مقيـاس القلـق     ،  )2002خوج،  (،  مقياس الخجل للدريني  ،  )1999الخولي،  (

سـتانفورد  مقياس  ،  )1997االنصاري،  (،  )SS(مقياس الخجل   و ،)SPS( االجتماعيمقياس التكتم   
 ).1996بيلكونز كما وردت في خليل وطاحون، (، )SSS(المختصر للخجل 
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 الدراسات السابقةعن  الدراسة الحالية تميزت به ما 4.2
 
 على حد علم الباحث التي ربطت في موضوعها بين أنماط التنشئة من الدراسات االولىأنها  .1

 .الوالدية والخجل في المجتمع الفلسطيني

سة الحالية أجريت ُأجريت الدراسات السابقة في بلدان عربية وعالمية مختلفة في حين أن الدرا .2
علم الباحث التي تتطرق في حدود وهي الدراسة الثانية على مستوى الوطن على البيئة الفلسطينية، 
فاعلية برنامج إرشاد  استقصاء إلى، التي هدفت )2007عياش، ( بعد دراسة في موضوعها للخجل

 .افظة الخليل لطلبة الصف العاشر في شمال محنفعاليجمعي على مستوى الخجل والذكاء اال
 لسقارمن إعداد امقياس أنماط التنشئة الوالدية : استخدم الباحث في دراسته هذه مقياسين وهما .3
 .)ب، ت (لدرينيمن إعداد ا، ومقياس الخجل )1984(

 في حين أن أياً ،ستهدفت هذه الدراسة طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةا .4
، حيث )1997العبادي، (يستهدف هذه الفئة من الطلبة باستثاء دراسة من الدراسات السابقة لم 

 تبعا ، والجنس،التحصيليو والمستوى التعليمي ، التنشئة األسريةأنماط بحث العالقة بين إلىهدفت 
 .لمتغير العمر الزمني

نماط التنشئة الوالدية ألتميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها دراسة  .5
معدل الدخل الشهري ، التخصص، النوع االجتماعي: المتغيرات التاليةبالخجل، باختالف وعالقتها 
 .، ونوع المدرسةمكان السكناألب، مستوى تعليم األم، ، مستوى تعليم لألسرة، 

 .)2007 - 2006(ُأجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  .6
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 الفصل الثالث

 
 يقة واالجراءاتالطر

 
 

 منهج الدراسة  1.3
 مجتمع الدراسة 2.3
 عينة الدراسة 3.3
 ادوات الدراسة 4.3
 خطوات تطبيق واجراء الدراسة 5.3
 حصائيةاإلالمعالجات  6.3
 متغيرات الدراسة وتصميمها 7.3
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  :لفصل الثالثا
 
 

 :الطريقة واالجراءات
 

 بالفصلين األول والثاني، سيتم فـي هـذا         لهذه الدراسة ممثالً  ستعراض الجانب النظري    ابعد أن تم    
ستعراض كل من وصف لمجتمع الدراسة، وعينتها، ومتغيراتها، وتصـميمها، وأدواتهـا،            االفصل  

 منهجية الدراسة، وخطوات تطبيقها،     إلى سيتم التطرق    كمامستخرجين لها معايير الصدق والثبات،      
 .ليه من بياناتإصل  لما تم التوحصائيةوالمعالجات اإل

 
 منهج الدراسة 1.3

 
، وذلك ألن هذا المنهج هو األنسب إلجراء هذه الدراسة        تنطلق الدراسة الحالية من المنهج الوصفي،       

وهو منهج قائم على وصف وتحديد الحقائق المتعلقة بالموقف الراهن، حيث يصفها وصفا تفسـيرياً               
نة المدروسة حيث قام الباحث باستقصاء آراء عينة مـن          بداللة الحقائق والبيانات المتوافرة من العي     

طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة وقراها من المدارس الحكوميـة والخاصـة                
 .ومن الفرعين العلمي واألدبي حول واقع أنماط التنشئة الوالدية السائدة، مستوى الخجل لديهم

 
  الدراسةمجتمع 2.3

 
 الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة من الـذكور          ولاألكافة طلبة الصف    الدراسة من    مجتمع   تَكوَّن
 ،2006(خالل الفصل الدراسي الثاني من العـام        الملتحقين بالمدارس الحكومية والخاصة     ،  ناثواإل

 كما تبين من خـالل إحصـائيات وسـجالت قسـم            ، وطالبة اًطالب) 4718(البالغ عددهم    ،)2007
 – 2006(صاء في مديرية التربية والتعليم فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة للعـام                التخطيط واإلح 

2007(. 
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 .خصائص وأعداد ومستويات مجتمع الدراسة في محافظة رام اهللا والبيرة) 1.3(ويبين الجدول 
 

 . والتخصصوالنوع االجتماعيتوزيع مجتمع الدراسة حسب الجهة المشرفة : 1.3جدول 
 

 الجهة المشرفة
النوع االجتماعي

 المجموع إناث ذكور التخصص

 3302 1937 1365 أدبي
 حكومية 956 497 459 علمي
 4258 2434 1924 المجموع
 170 70 100 أدبي
 خاصة 290 119 171 علمي
 460 189 271 المجموع

 4718 2623 2195 المجموع الكلي
 

 عينة الدراسة 3.3
 

 ب وطالبات الصف األول الثانوي فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة            الدراسة من طال  ختيار عينة   اتم  
 ،)4718(من مجموع الطـالب البـالغ عـددهم         ) %10,66( بنسبة   ،بالطريقة العشوائية العنقودية  

مدرسة حكوميـة،   ) 85(مدرسة،  ) 102( وطالبة موزعين على     اًطالب) 503(وبلغت عينة الدراسة    
 .ارس والشعب بطريقة القرعة العشوائيةختيار المد وقد تم ا،مدرسة خاصة) 17(و
 

فـرداً، وتـم تحليـل      ) 501(ستجاب منهم   فرداً، ا ) 503(وقام الباحث بتوزيع أداتي الدراسة على       
 بنسـبة   ستبانة شكلت عينة الدراسة النهائيـة     ا) 484(ستبانات الصالحة للتحليل حيث بلغ عددها       اال
ختيارهم فـي محافظـة رام اهللا       ة الذين تم ا   توزيع عينة الدراس  ) 2.3( ويبين الجدول    ،)10,25%(

، معدل الـدخل الشـهري لألسـرة       ،التخصصالنوع االجتماعي،   : التالية متغيراتال والبيرة حسب 
 . ونوع المدرسة،مكان السكن، ، مستوى تعليم األم، مستوى تعليم األب

 
 
 
 
 



 135

 .ستجاباتهمم تحليل ااد عينة الدراسة الذين تالخصائص الديمغرافية ألفر) 2.3(ويبين الجدول 
 

 .ستجاباتهمة ألفراد العينة الذين تم تحليل االخصائص الديمغرافي: 2.3جدول 
 

 النسبة المئوية العدد المستويات المتغيرات
القيم 
 الناقصة

 النوع االجتماعي 44.8 217 ذكر
 55.2 267 أنثى

- 

 التخصص 27.7 134 علمي
 72.3 350 أدبي

- 

 1.9 9 ُأّمي

 22.3 108 أساسي
 42.6 206 ثانوي
 13.8 67 دبلوم

 12.6 61 بكالوريوس

 مستوى تعليم األب

 6.8 33 ماجستير فما فوق

- 

 3.1 15 ُأّمي

 31.8 154 أساسي
 37.6 182 ثانوي
 14.9 72 دبلوم

 10.1 49 بكالوريوس

 مستوى تعليم األم

 2.5 12 ماجستير فما فوق

- 

 14.9 72 1000أقل من

 إلى 1000من 
3000 

179 37.0 
 خل الشهريالدمعدل 

  بالشيكللألسرة
 48.1 233 3000أكثر من 

- 

 58.3 282 مدينة

 مكان السكن 27.9 135 مخيم
 13.8 67 قرية

- 

 نوع المدرسة 89.0 431 حكومي
 11.0 53 خاص

- 
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  أدوات الدراسة4.3
 

ات والمقاييس المصممة لقيـاس أسـاليب التنشـئة         ختبارد من اال  يحتوي األدب التربوي على العدي    
ات أخرى لقياس درجة الخجل لديهم، وألغراض       ختباراالوالدية كما يراها الطلبة أنفسهم، ومقاييس و      
 عـداد  من إ   التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء     اتاتجاههذه الدراسة فقد قام الباحث بتطويع مقياس        

 لدى عينة الدراسة، كما     السائدة لغرض التعرف على أساليب التنشئة الوالدية         وذلك .)1984(لسقار  ا
لك للتعرف على مسـتوى     ذ، و )ب، ت (لدريني  من إعداد ا  قام الباحث أيضا بتطويع مقياس الخجل       

 :وفيما يلي توضيح حول كل منهما. الخجل لدى عينة الدراسة
 

 :ناءاألب التنشئة الوالدية كما يدركها اتاتجاهمقياس  1.4.3
 

لـألم،  ) ب(لألب، والصـورة    ) أ(الصورة  : ، ويتكون من صورتين   )1984(وهو من إعداد السقار     
ـ فقرة تقيس   ) 90(وتتألف كل صورة من       تجـاه اال:  التنشـئة الوالديـة المختلفـة وهـي        اتاتجاه

ويتألف ،  ) النبذ ،التقبل( اتجاه، و )30 – 1(فقرة تبدأ من    ) 30(، ويتألف من    ) التسلطي ،الديمقراطي(
، ويتألف مـن    ) اإلهمال ،الحماية الزائدة ( اتجاه، و )60 – 31(فقرة، وتقيسه الفقرات من     ) 30(من  

ة يجابي، كما يحتوي المقياس على عدد من الفقرات اإل        )90 – 61(فقرة، وتقيسه الفقرات من     ) 30(
)  التسلطي ،الديمقراطي تجاهاال( من أبعاد المقياس الثالثة وهما       ستخدم الباحث ُبعدين   وقد ا  ،والسلبية

 :وفيما يلي توضيح لكل منهما)  اإلهمال، الحماية الزائدةاتجاه(و
 

 : التسلطي، الديمقراطيتجاه اال1.1.4.3
 

ة واالحترام والتقبل وإمكانيـة     ستجابات تتراوح ما بين منح الوالد والوالدة للطفل الحري        ر عنه با  وُيعبَّ
والمدرسـية  ) في البيـت  ( شؤونه الشخصية المنزلية     ختيار خالل تصرفاته التي تتصل بمختلف     اال
ومدى فرض رأيهما عليه ومنعه من القيام بتحقيق رغباته بالطريقة التـي            .  والترويحية ةاالجتماعيو

 .يريدها، حتى لو كانت هذه الرغبات مشروعة ومرغوبة من ِقَبله
 

 فقرة لكل   )30(ن  تألف م لألم، وي ) ب(لألب، والصورة   ) أ(ويتكون المقياس من صورتين، الصورة      
ستجابات الوالدية كما يدركها األبناء في عدد من المواقف بحيث يحدد قربها مـن              صورة، تقيس اال  

 ).الديمقراطي، التسلطي(ين تجاهأحد اال
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، 11،  7،  5،  3(ة، وتحمـل األرقـام      يجابيويحتوي هذا الُبعد من المقياس على عدد من الفقرات اال         

 :ستجابات على هذه الفقرات الدرجات التالية وقد ُأعطيت اال،)30، 29، 28، 21، 18، 13
 

 .تعطى أربع درجات: دائماً .1
 .تعطى ثالث درجات: غالباً .2
 .نجتتتعطى در: أحياناً .3
 .تعطى درجة واحدة: إطالقاً .4
 

، 4،  2،  1: ( من المقياس على عدد من الفقرات السلبية، وتحمل األرقـام          تجاهويحتوي أيضا هذا اال   

وقــد ُأعطيــت  ) 27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 19، 17، 16، 15، 14، 12، 10، 9، 8، 6
 :ستجابات على هذه الفقرات الدرجات التاليةاال

 

 .تعطى درجة واحدة: دائماً .1
 .تعطى درجتين: غالباً .2
 .تعطى ثالث درجات: أحياناً .3
 .تعطى أربع درجات: إطالقاً .4
 

، وأعلى عالمـة    )30(صل عليها المفحوص هي     وبناًء على فقرات هذا المقياس فإن أدنى عالمة يح        
 الديمقراطي، بينما الدرجة    تجاه اال إلىمن المقياس تشير    ) 75(، وهكذا فان الدرجة فوق      )120(هي  

فتعتبر درجة حيادية، وقد تـم تحديـد        ) 75( التسلطي، أما الدرجة     تجاه اال إلىتشير  ) 75(أقل من   
 : التاليةحصائيةحسب العملية اال) 75(الدرجة 

 
30 × 4 = 120 

120 + 30 = 150 
150 ÷ 2 = 75 

 
 :همالاال ،الحماية الزائدة اتجاه 2.1.4.3

 

ستجابات تتراوح ما بين حرص الوالد والوالدة على حماية الطفل حماية زائدة ومبـالغ              وُيعبَّر عنه با  
لـى إنجازهـا    فيها، والتدخل في شؤونه الخاصة، والقيام بإنجاز واجباته والمسؤوليات التي َيقِدر ع           

غوب، وال ُيقـدَّم لـه      وإتمامها بنفسه، ومدى إهمال الوالدين للطفل بحيث ال ُيكافأ على السلوك المر           
ستحسان، وال ُيحاسب أو يعاقب في حال أتى بسلوك غير مرغوب، أو تصرف تصرفاً              التشجيع واال 

 .خاطئاً
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 فقرة لكل   )30(ن  يتألف م لألم، و ) ب(لألب، والصورة   ) أ(ويتكون المقياس من صورتين، الصورة      
ستجابات الوالدية كما يدركها األبناء في عدد من المواقف يحدد قربها مـن أحـد               صورة، تقيس اال  

 ).الحماية الزائدة، اإلهمال(ين تجاهاال
 

، 35،  34،  33،  32،  31(ة، وتحمـل األرقـام      يجابيويحتوي هذا المقياس على عدد من الفقرات اال       

 وقـــد أعطيـــت  ،)59، 53، 50، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 38، 37، 36
 :ستجابات على هذه الفقرات الدرجات التاليةاال

 

 .تعطى أربع درجات: دائماً .1
 .تعطى ثالث درجات: غالباً .2
 .تعطى درجتين: أحياناً .3
 .تعطى درجة واحدة: إطالقاً .4
 

، 49،  39: (حمل األرقـام   من المقياس على عدد من الفقرات السلبية، وت        تجاهويحتوي أيضا هذا اال   

ستجابات على هـذه الفقـرات الـدرجات         وقد ُأعطيت اال   ،)60،  58،  57،  56،  55،  54،  52،  51
 :التالية

 

 .تعطى درجة واحدة: دائماً .1
 .تعطى درجتين: غالباً .2
 .تعطى ثالث درجات: أحياناً .3
 .تعطى أربع درجات: إطالقاً .4
 

، وأعلى عالمـة هـي      )30( المقياس هي    إن أدنى عالمة يحصل عليها المفحوص على فقرات هذا        
 الحماية الزائدة، بينمـا الدرجـة   اتجاه إلىمن المقياس تشير ) 75(، وهكذا فان الدرجة فوق  )120(

 .فتعتبر درجة حيادية) 75(همال، أما الدرجة  االاتجاه إلىتشير ) 75(اقل من 
 

 :  صدق المقياس1.2.1.4.3
 

 على مجموعة عرضه ِب)2(ملحق لية كما هو موضح في بصورته األوالمقياس تم التحقق من صدق 
  حيث،)1(ملحق  كما هو موضح في ،ختصاص والخبرةمن ذوي اال ) محكما11ً (من المحكمين

كصالحية كل فقرة من فقرات المقياس من حيث سالمة اللغة،  داً من المالحظات حولهأبدوا عد
عتبار عند  تم أخذها بعين اال الُمَعّدة لقياسه، وقد الفقرات بالبعدرتباطاومناسبتها للفئة المستهدفة، و
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معاً كما هو ) صورة األب مع صورة األم( كما تم دمج الصورتين ، الحالي بشكلهالمقياسإخراج 
 من قبل  ومنعاً للملل والرتابة في اإلجابة، وذلك للتقليل من طول المقياس،)4(موضح في ملحق 

، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تم  العدد للفقراتحتفاظ بنفسالطلبة، مع الحرص على اال
 من خالل معامل له مع الدرجة الكلية المقياس فقرات رتباطاالتحقق من الصدق بحساب مصفوفة 

 .)3.3( ول في الجدموضح، وذلك كما هو )Factor Analysis(التحليل العاملي 

نمـاط  أات مقيـاس   فقررتباطاوفة مصفل) Factor Analysis( نتائج التحليل العاملي :3.3جدول 
 مع الدرجة الكلية    والبيرة  في محافظة رام اهللا    الصف األول الثانوي  التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة      

 .للمقياس
 

قيمة  الفقرات
Alpha 

قيمة  الفقرات
Alpha 

قيمة  الفقرات
Alpha 

قيمة  الفقرات
Alpha 

1.  0.55 16.  0.57 31.  0.52 46.  0.54 
2.  0.58 17.  0.51 32.  0.63 47.  0.53 
3.  0.46 18.  0.60 33.  0.60 48.  0.64 
4.  0.48 19.  0.48 34.  0.49 49.  0.52 
5.  0.64 20.  0.53 35.  0.52 50.  0.60 
6.  0.55 21.  0.62 36.  0.47 51.  0.54 
7.  0.48 22.  0.57 37.  0.54 52.  0.54 
8.  0.54 23.  0.54 38.  0.61 53.  0.72 
9.  0.57 24.  0.48 39.  0.54 54.  0.40 

10.  0.50 25.  0.55 40.  0.54 55.  0.56 
11.  0.53 26.  0.55 41.  0.49 56.  0.60 
12.  0.63 27.  0.50 42.  0.50 57.  0.56 
13.  0.68 28.  0.45 43.  0.50 58.  0.59 
14.  0.55 29.  0.52 44.  0.57 59.  0.62 
15.  0.62 30.  0.53 45.  0.51 60.  0.52 

 
حتـوت علـى تشـبعات      االمقياس   أن جميع قيم فقرات      )3.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

نماط أوأنها تشترك معاً في قياس       ،مقياستساق الداخلي لفقرات ال    اال إلى، مما يشير    جوهرية موجبة 
فـي ضـوء    وذلك  ،   والبيرة لوالدية كما يدركها طلبة المرحلة الثانوية في محافظة رام اهللا         التنشئة ا 

، وبذلك عّد الباحث دالالت الصدق هذه كافية الستخدام         اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه      
 .المقياس في الدراسة الحالية
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 : ثبات المقياس2.2.1.4.3
 

 والمحسوب عـن  ،)2006أبو الحالوة، (ضحة السقار كما ورد في  ثبات المقياس الذي والىإضافة  
حماية زائـدة،   (للبعد  ) 0.76( و ،)ديمقراطي، تسلطي ( لبعد   ،)0.82(طريق التجزئة النصفية والبالغ     

 حيث بلغت قيمة الثبات محسوبا على أساس الدرجة الكليـة           ،)1992(أعاده الفيصل    والذي   ،)إهمال
إضافة لذلك فقـد قـام      . الخاصة باألم ) ب(للصورة  ) 0.90(األب، و الخاصة ب ) أ(للصورة  ) 0.92(

 التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي فـي         اتاتجاهلمقياس  حساب الثبات   الباحث ب 
تساق الداخلي، بحساب معادلة الثبات كرونبـاخ        بأبعاده المختلفة بطريقة اال    محافظة رام اهللا والبيرة،   

  .)4.3(، وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول Cronbach Alpha) (ألفا
 

ـ لمقيـاس  ) Cronbach Alpha( نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا :4.3جدول   التنشـئة  اتاتجاه
  . بأبعاده المختلفةالوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 Alphaقيمة  تعدد الفقرا األبعادالرقم

 0.71 30 التسلطي لألب -الديمقراطي .1
 0.60 30 االهمال لألب - الحماية الزائدة .2

 0.68 30 التسلطي لألم -الديمقراطي .3

 0.55 30 االهمال لألم - الحماية الزائدة .4

 0.71 120 الدرجة الكلية .5

 
لوالدية كما يـدركها طلبـة       التنشئة ا  اتاتجاه مقياس    أن )4.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

  من الثبـات   مقبولةتمتع بدرجة   ي بأبعاده المختلفة    الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة،       
ستخدام المقياس في   لباحث دالالت الثبات هذه كافية ال     عتبر ا وبذلك ا . ستخدامه في الدراسة  تصلح ال 

 .الدراسة الحالية
 

 : مقياس الخجل2.4.3
 

فقرة تقيس مظاهر ) 53(ن المقياس بشكله األولي من  وقد تكّو،)ب، ت(د الدريني وهو من إعدا
سلوكية يتميز بها الشخص الخجول، وبسبب عمليات التقنين التي أجريت على المقياس تناقص عدد 
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تفاق سلوكية للخجول، وذلك ِبناًء على اعض المظاهر الفقرة أو عبارة تقيس ب) 42(فقراته ليصبح 
فقرة فقط تقيس نفس المظاهر السلوكية للخجول ) 36(وأخيراً أصبح المقياس يتكون من المحكمين، 

 :وذلك بعد حذف ست فقرات وهي
 
 .ثناء الحصةأأتحدث مع زمالئي  .1
 . لشعوري بالحرج منهميال أناقش الكبار فيما يطلبونه من .2

 .نشطةذا لم أشترك في األإعتدي على زمالئي أ .3

 .يأخجل أن أطلب مصروفي من والد .4

 .أعتني بمالبسي لشدة حساسيتي لمظهري .5

 . البيت مباشرةإلىأذهب من الجامعة  .6
 

الهدوء، األدب، قلـة سـؤال      : (ومن بين المظاهر السلوكية التي تتطرق لها فقرات المقياس ما يلي          
حمرار الوجه والتلعـثم فـي     كة في األنشطة، الطاعة، العزلة، ا     المدرس أو المحاضر، نقص المشار    

 حيث يقيس بجملته مدى إحساس الفرد بالخجل، ويغلـب          ،)بة، تفضيل البعد عن الناس    مواقف اإلجا 
الزيـادات،  . (االجتمـاعي  أبعاد هي البعد الجسماني، والبعد السـلوكي، والبعـد           ةعليه وجود ثالث  

2001(. 
 

، 13،  12،  11،  7،  2،  1(ة، وتحمـل األرقـام      يجابيويحتوي هذا المقياس على عدد من الفقرات اإل       
14  ،16  ،17  ،18  ،19  ،20  ،21  ،22  ،23  ،24  ،26  ،27  ،28  ،29  ،31  ،32  ،33  ،34  ،35 ،
 :ستجابات على هذه الفقرات الدرجات التالية وقد ُأعطيت اال،)36

 

 .تعطى ثالث درجات: نعم .1
 .نتعطى درجتي: أحياناً .2
 .تعطى درجة واحدة: ال .3
 

، 15،  10،  9،  8،  6،  5،  4،  3 (:ويحتوي المقياس على عدد من الفقرات السلبية، وتحمـل األرقـام          

 :ستجابات على هذه الفقرات الدرجات التاليةوقد أعطيت اال) 30، 25
 

 .تعطى درجة واحدة: نعم .1
 .نتعطى درجتي: أحياناً .2
 .تعطى ثالث درجات: ال .3
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دقيقة، وُيصـحح   ) 15(، ويستغرق تطبيقه حوالي     )نعم، أحياناً، ال  (وُيجاب على فقرات المقياس بـ      
خـتالف  ، مـع مالحظـة ا     )7(ملحـق    مفتاح التصحيح كما هو موضح في        باستخدامعبارة عبارة   

أما الدرجة الكلية على المقياس فَتُحسب عـن        ). العبارات العكسية ( التقدير لبعض الفقرات     اتاتجاه
هي الحـد   ) 63(طريق جمع درجات المفحوص على مختلف فقرات المقياس وقد ُأعتبرت الدرجة            

 .)2001الزيادات، . ( خجوالًعتبار المفحوصالفاصل ال
 

 :  صدق المقياس1.2.4.3
 

ستخدام التقدير الذاتي للخجل يعتبر اأن )) ب، ت(الدريني، ( في تبينت دراسة بيكلونز كما ورد
 عينة مكونة إلىمحكاً صادقا للحكم على درجة خجل الفرد، ولحساب صدق المقياس الحالي طُِلب 

أي من ) 1 – 7(ل لديهم على مقياس متدرج، يتراوح بين فرداً أن يقدروا درجة الخج) 84(من 
 بين درجة الخجل بناء على التقدير الذاتي رتباطذلك ُحِسب اال أقلها، وبعد إلىأعلى درجات الخجل 

 رتباطللمفحوص على المقياس المتدرج، والدرجة الكلية للفرد على المقياس الحالي، فكان اال
 .وهو معامل صدق دال وعال%) 0.79(

 

) 3(بصورته األولية كما هو موضح في ملحق   بعرضهالمقياسالتحقق من صدق ب كما قام الباحث
ملحق ، كما هو موضح في ختصاص والخبرةوي االذ من ) محكما11ً (على مجموعة من المحكمين

  بشكلهالمقياسعتبار عند إخراج تم أخذها بعين االو ،حظات حوله أبدوا عدداً من المالوقد ،)1(
مع ) 30، 23، 21، 11، 4(تالية  حيث تم تعديل الفقرات ال،)5( كما هو موضح في ملحق اليالح
م التحقق من ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، ت) فقرة36(حتفاظ بنفس عدد فقرات المقياس اال

 من خالل معامل التحليل له مع الدرجة الكلية المقياس فقرات رتباطاالصدق بحساب مصفوفة 
 .)5.3(ول لجد في اموضح، وذلك كما هو )Factor Analysis (العاملي
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ات مقيـاس الخجـل    فقررتباطامصفوفة ل) Factor Analysis( نتائج التحليل العاملي :5.3جدول 
  .للمقياس مع الدرجة الكلية  والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانويلدى طلبة 

 
 

Alphaقيمة  الفقراتAlphaة قيم الفقراتAlphaقيمة  الفقرات

1.  0.48 13.  0.56 25.  0.52 

2.  0.64 14.  0.40 26.  0.48 

3.  0.47 15.  0.69 27.  0.52 

4.  0.47 16.  0.52 28.  0.46 

5.  0.45 17.  0.59 29.  0.56 

6.  0.56 18.  0.42 30.  0.54 

7.  0.62 19.  0.49 31.  0.46 

8.  0.62 20.  0.44 32.  0.50 

9.  0.70 21.  0.51 33.  0.45 

10.  0.51 22.  0.42 34.  0.52 

11.  0.48 23.  0.39 35.  0.49 

12.  0.53 24.  0.56 36.  0.48 

 
حتـوت علـى تشـبعات      االمقياس   أن جميع قيم فقرات      )5.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

وأنها تشترك معـاً فـي قيـاس         ،مقياستساق الداخلي لفقرات ال    اإل إلى، مما يشير    جوهرية موجبة 
، فـي ضـوء اإلطـار        والبيرة  في محافظة رام اهللا    ول الثانوي الصف األ مستوى الخجل لدى طلبة     

سـتخدام  الباحث دالالت الصدق هـذه كافيـة ال        وبذلك عّد    . على أساسه  المقياسي  ِنلذي بُ النظري ا 
 .المقياس في الدراسة الحالية
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 :ثبات المقياس 2.2.4.3
 

 وذلك ألن هذه الطريقة     ،)فردي، زوجي (ُحِسب ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية على أساس         
دات المقياس على درجة من الشفافية بحيث لو استخدمت          كما أن وح   ،تتميز بالبساطة والموضوعية  

صـهم  ستبصار الطلبة بتصرفاتهم وخصائ   ان للتطبيق األول أثره في زيادة ا      طريقة إعادة التطبيق لك   
ستخدام التجزئة النصفية يثبت     أن ا  إلى إضافة   ،ئهم عند إعادة التطبيق    مما قد يؤثر على أدا     ،السلوكية

 إذ يكون أثرهما واحداً ومتساوياً تقريباً بالنسبة لنصـفي          ،نتباهاكرة واال  وأثر تذبذب الذ   ،ر الصدفة أث
 .ختباراال

 .وهي نسبة جيدة ودالة%) 0.66(وعليه فقد كانت درجة الثبات بالتجزئة النصفية 
 :كان ال بد أن يكون)  براون–سبيرمان (حتساب الثبات باستخدام تصحيح وحتى يتسنى ا

 )2م(متوسط درجات النصف الثاني )      = 1م(متوسط درجات النصف األول 
 )2ع( المعياري للنصف الثاني نحرافاال) = 1ع( المعياري للنصف األول نحرافاال
 

، )35.06(،  )36.21: (، فكانـت علـى التـوالي      )2ع(،  )1ع(،  )2م(،  )1م(لذلك ُحِسب كل مـن      
وهي غير دالة ثم ُحِسب      ،)0.66(، ثم حسبت داللة الفرق بين المتوسطين فكانت         )6.33(،  )5.85(

 وهو غير دال أيضاً، بناًء على ذلك أجرى         ،)1.17(الفرق بين تباين األرقام الفردية والزوجية فكان        
الدريني، . (وهو معامل ثبات عال ودال    ) 0.80(فكان الثبات   )  براون –سبيرمان  (التصحيح بمعادلة   

 )).ب، ت(
 

 ووجـدت أن    نتجزئـه النصـفية   عن طريق ال  بحساب ثبات المقياس    ) 2001(كما قامت الزيادات    
 . وهي نسبة مرتفعة وذات داللة،)0.84(تساق الداخلي يساوي معامل اال

 
تسـاق   بطريقـة اال   المقيـاس حساب ثبات    ما ذكر أعاله من دالالت ثبات قام الباحث ب         إلىإضافة  

ئج كمـا هـي   ، وقد جاءت النتاCronbach Alpha)(الداخلي، بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا 
  .)6.3( في الجدول موضحة
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   .مقياس الخجلل) Cronbach Alpha( نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا :6.3جدول 
 

 Alphaقيمة  عدد الفقرات المقياس

 0.86 36 مقياس الخجل

 
تمتـع  مقياس الخجل المستخدم في هـذه الدراسـة ي         أن   )6.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

لباحث دالالت الثبات هذه كافيـة      وبذلك عّد ا  ستخدامه في الدراسة،     تصلح ال  جة جيدة من الثبات   بدر
 .ستخدام المقياس في الدراسة الحاليةال
 

 جراء الدراسةإخطوات تطبيق و 5.3
 

 :تباع اإلجراءات التالية في تنفيذ وإتمام هذه الدراسةلقد تم ا
على موافقة وزراة التربية والتعليم، ومديرية تربيـة        القيام باإلجراءات الفنية من قبيل الحصول        .1

 .ختيارهاا تم وذلك لتطبيق أدوات الدراسة على العينة التي ،رام اهللا والبيرة
 وهـم طلبـة الصـف     والقرى المجاورة، حصر مجتمع الدراسة في محافظة رام اهللا والبيرة    تم .2

ية التربية والتعليم في محافظة     قسم التخطيط واإلحصاء في مدير     وذلك من خالل     األول الثانوي 
 .)2007 – 2006(رام اهللا والبيرة للعام 

 لهـا  استيفاء الشروط المطلوبةومن األدب التربوي المنشور      الدراسة    ومقاييس أدوات ختياراتم   .3
ـ  للكشف عن    والثاني ، لقياس الخجل  األول مقياسان وهما   ،من صدق وثبات    التنشـئة   اتاتجاه

 . السائدةالوالدية
تمت عملية االختيـار    و ،عنقوديةعشوائية  العينة  نوع  ئي و اتيار عينة الدراسة بشكل عشو    تم اخ  .4

 ومن ثم تم    ،بعد الحصول على قائمة باسماء المدارس التي يوجد بها صف اول ثانوي           العشوائي  
 لهذه الشـعب،     تم االختيار العشوائي   وبعدها ،الحصول على قائمة بعدد الشعب في كل مدرسة       

 . ومن ثم على عدد الشعب في كل مدرسة،والأالمدارس أسماء شوائي تم على فاالختيار الع
المختارة داخل الفصول الدراسية في المدارس الحكومية        ةالعينأفراد   على   توزيع كال األداتين  تم  . 5

 .ن معا لكل فرد من أفراد العينة حيث تم إرفاق األداتيوالخاصة في جلسة واحدة
 .كتمالهااالتأكد من  في نفس الجلسة مع ة من الطالبجمع األدوات المعبأتم . 6
 علـى جهـاز     هاتفريغل تمهيداً) 484= ن  ) (484 – 1(تم إعطاء األدوات أرقاما متسلسلة من       . 7

  .الحاسوب
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تم إدخال البيانات على جهاز الحاسوب بعد أن ُأعطيت أرقاماً معينـة أي بتحويـل اإلجابـات                 . 8
أحيانـاً  ،  ) درجـات  3(غالبـاً   ،  ) درجـات  4(دائمـاً   اإلجابة   تعطيُأحيث    رقمية إلىاللّفظية  

كست في   وذلك في الفقرات الموجبة، وقد عُ      ،)درجة واحدة (إطالقاً  ، وأعطيت اإلجابة    )درجتين(
 الديمقراطية  إلى كانت أنماط التنشئة الوالدية أقرب       الدرجةادت  دزابحيث كلما   الفقرات السالبة،   

فقد تـم إعطـاء   وكذلك األمر بالنسبة لمقياس مستوى الخجل . حوالحماية الزائدة والعكس صحي 
ة، يجابي، وذلك في الفقرات اال    )درجة واحدة (، ال   )أحياناً درجتين (،  )ثالث درجات (اإلجابة نعم   

 مستوى الخجل لدى الطلبـة      اددزا الدرجةادت  دزاكلما  بحيث  كست في الفقرات السالبة،     وقد عُ 
ستناداً ألسـئلة    ا ستخالص النتائج البيانات تحليالً إحصائياً و   ومن ثم تم تحليل ا     ،والعكس صحيح 

 .وفرضيات الدراسة
 .يهاالتعليق علتمت مناقشة النتائج وتفسيرها و. 9

 .أخيراً تم وضع مجموعة من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج. 10
 

 حصائيةالمعالجات اإل 6.3
 
 والطـرق   سـاليب  العديـد مـن األ     للبيانات التي تم جمعهـا     حصائياحث في تحليله اإل   ستخدم الب ا
وذلك حسبما يتطلـب    ،  )SPSS( ةاالجتماعي للعلوم   حصائيةمن خالل برنامج الرزم اإل     حصائيةاإل
 :وهي على النحو التاليمتغيرات الدراسة ر من  كل متغيختبارا

 .األعداد .1
 .النسب المئوية .2
 .المتوسطات الحسابية .3
 .ات المعياريةنحرافاال .4
 حصـائية اإلات  ختبارعن طريق اال   )≥α 0.05( مستوى الداللة  فرضيات الدراسة عند     تحصفُقد  و

 :التالية
 )t-test( ت ختبارا .1
 )ANOVA( ، تحليل التباين األحاديختبارا .2
 )Tukey test (، للفروق البعدية توكيختبارا .3
 )Standardized regression (، المعيارينحداراالمعامل  .4
 )Cronbach Alpha (،باخ ألفامعامل الثبات كرون .5
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   وتصميمهامتغيرات الدراسة 7.3
 

 : المتغيرات المستقلة 1.7.3
 
 .)ذكر أنثى: (النوع االجتماعي .1
 .)علمي، أدبي: (التخصص .2
 ).3000أكثر من ، 3000 إلى 1000 شيكل، من 1000أقل من : (سرةالمستوى االقتصادي لأل .3
 .)دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فما فوقأّمي، أساسي، ثانوي، : (األبمستوى تعليم  .4
 .)أّمي، أساسي، ثانوي، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فما فوق: (مستوى تعليم األم .5
 .)مدينة، قرية، مخيم: (مكان السكن .6
 .)حكومية، خاصة: (نوع المدرسة .7
 

 : المتغيرات التابعة 2.7.3
 
 .)مرتفع، متوسط، منخفض (، مستوياتة وهو بثالث:الخجل .1
 )   تسلطي لألم–ديمقراطي ()  تسلطي لألب–ديمقراطي : (الوالدية التنشئة أنماط .2

 ). إهمال لألم–حماية زائدة  () إهمال لألب–حماية زائدة (                           
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 الفصل الرابع

 
 ج ـل النتائـتحلي

 
 

 نتائج الدراسة 1.4
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 الفصل الرابع
 
 

 نتائج الدراسة 1.4
 

ما أنماط التنشئة الوالدية السائدة ومدى : اإلجابة على السؤال الرئيس التالياهتمت هذه الدراسة ب
وقد استخدم  عالقتها بمستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟

كتمالها وصالحيتها  تم جمع البيانات والتأكد من احيث ،الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي
 مفصلال و التحليل الكاملعرضللتحليل، تمت معالجتها وتحليلها إحصائياً، وسيتم في هذا الفصل 

باستخدام واختبارها   وللتحقق من صحة فرضياتها،أسئلتها عن لإلجابةلنتائج الدراسة، وذلك 
 .  المناسبةحصائية اإلاألساليب

 راسة األولؤال الدس 2.4
 

   أنماط التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟ما 
 

 المعيارية اتنحرافاال األعداد، والمتوسطات الحسابية وستخرجتا عن سؤال الدراسة السابق لإلجابة
، وذلك  والبيرة محافظة رام اهللا فيالصف األول الثانويطلبة  التنشئة الوالدية كما يدركها نماطأل

 ). 1.4(كما هو واضح في الجدول 

 التنشئة الوالدية كما نماط المعيارية ألاتنحرافاال األعداد والمتوسطات الحسابية و:1.4جدول 
 . والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانويطلبة يدركها 

 

  المعيارينحرافاإل المتوسط الحسابي العدد األبعاد

 9.79 84.37 484 التسلطي لألب -الديمقراطي
 8.61 71.36 484 لألباإلهمال - الحماية الزائدة
 8.90 86.12 484 التسلطي لألم -الديمقراطي

 8.20 74.57 484  لألماإلهمال - الحماية الزائدة
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) 84.37 (بمتوسط أقرب إلى االتجاه الديمقراطي باء تنشئة اآلنماط أنأ )1.4(يتضح من الجدول 
 تنشئة األمهات فكانت نماطوبالنسبة أل. من جهة أخرى) 71.36(بمتوسط  اإلهمالمن جهة، وإلى 

 من جهة )74.57( بمتوسط اإلهمالمن جهة، وإلى ) 86.12(بمتوسط تميل أيضاً إلى الديمقراطية 
 .أخرى

 

 ،درجة) 150 (دراسة هي اتجاهات التنشئة الوالدية المستخدم في هذه اللمقياسالدرجة الكلية تعتبر 
تشير الى نمط من المقياس، فانها ) 75(فوق  أما الدرجة ،هي درجة حيادية) 75(وهكذا فان الدرجة 

 . تنشئةتشير الى نمط من المقياس) 75(أقل من ، والدرجة )ائدةو حماية ز أديمقراطي(تنشئة 
 .)و اهمالتسلطي أ(

 

 سؤال الدراسة الثاني 3.4
 

 

لدى طلبة الصف األول الثانوي فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة              ة الوالدية أنماط التنشئ هل تختلف   
، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعلـيم        النوع االجتماعي :  وهي باختالف متغيرات الدراسة  

 نوع المدرسة؟و، مكان السكن،  لألسرةالدخل الشهريمعدل األم، 

 بعدد المتغيرات المستقلة وهي ةضيات صفري فرإلى على سؤال الدراسة الثاني تم تحويله لإلجابة
 : آما يلي)  السابعةإلىاألولى (  والفرضيات هي من سبعة متغيرات

 
 فرضيات الدراسة 4.4

 

 :الفرضية األولى 1.4.4
 

في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 .متغير النوع االجتماعي إلى في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  التنشئة الوالديةحول أنماط

 
 التنشئة الوالدية كما أنماطللفروق في ) t-test( ت ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

، وذلك النوع االجتماعي لمتغير تبعاً  والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانويطلبة دركها ُي
 ).2.4(ضح في الجدول كما هو وا
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الصف طلبة  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماطللفروق في ) t-test( ت إختبارنتائج : 2.4جدول 
 .النوع االجتماعي لمتغير تبعاً  والبيرة في محافظة رام اهللاألول الثانوي

 

 األبعاد
النوع 
االجتماعي

العدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
حصائيةاإل

- الديمقراطي 9.88 21781.20 ذكر
 8.94 26786.95 أنثى التسلطي لألب

482 6.706- 0.000* 

-الزائدة الحماية 8.85 21769.80 ذكر
 8.21 26772.64 أنثى  لألباإلهمال

482 3.644- 0.000* 

-الديمقراطي 8.83 21784.30 ذكر
 8.69 26787.59 أنثى التسلطي لألم

482 4.106- 0.000* 

-الحماية الزائدة 7.64 21774.04 ذكر
 8.62 26775.00 أنثى  لألماإلهمال

482 1.278- 0.202 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )2.4(يتبين من الجدول 
 تعزى  والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانويطلبة  التنشئة الوالدية كما يدركها اطأنم

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادالنوع االجتماعيلمتغير 
من  ناث، اللواتي أكدن بدرجة أكبرلصالح الطلبة من اإلوذلك  لألب، اإلهمال، والحماية الزائدة

) 81.20(، مقابل متوسط )86.95(بمتوسط على شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب الذكور 
 اإلهمالشيوع نمط تبين ايضا  وللذكور،) 84.30( مقابل متوسط ،)87.59( بمتوسط م، ولألللذكور
 .)72.64( بمتوسط لألب

ال ان معامتلهم لالناث تتفوق اي ان الوالدان يعامالن ابنائهم من الذكور واالناث بشكل ديمقراطي، ا
 ).2.4(كما هو واضح من المتوسطات الحسابية المذكورة في الجدول وذلك  ،على مثيلتها للذكور

 

  :الفرضية الثانية 2.4.4
 

في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 .التخصصمتغير  إلىحافظة رام اهللا والبيرة تعزى  التنشئة الوالدية في مأنماطحول 
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 التنشئة الوالدية كما أنماطللفروق في ) t-test( ت ختبارا ستخدم اللتحقق من صحة الفرضية السابقة
 لمتغير التخصص، وذلك كما تبعاً  والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانويطلبة يدركها 

 ).3.4(هو واضح في الجدول 
 

الصف طلبة  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماطللفروق في ) t-test( ت إختبارنتائج : 3.4ل جدو
 . لمتغير التخصصتبعاً  والبيرة في محافظة رام اهللاألول الثانوي

 

العددالتخصص األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
حصائيةاإل

-قراطيالديم 8.68 13487.58 علمي
 9.93 35083.15 أدبي التسلطي لألب

482 4.821 0.000* 

-الحماية الزائدة 8.63 13469.79 علمي
 8.54 35071.97 أدبي  لألباإلهمال

482 2.508- 0.012* 

-الديمقراطي 8.72 13489.17 علمي
 8.70 35084.95 أدبي التسلطي لألم

482 4.780 0.000* 

-الحماية الزائدة 7.87 13473.49 علمي
 8.30 35074.98 أدبي  لألماإلهمال

482 1.799- 0.073 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )3.4(يتبين من الجدول 
 تعزى  والبيرة في محافظة رام اهللا األول الثانويالصفطلبة  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

التسلطي لألب واألم، والحماية  ،النمط الديمقراطي: لمتغير التخصص، وكانت الفروق في أبعاد
من طلبة الفرع  لألب، لصالح الطلبة في الفرع العلمي، الذين أكدوا بدرجة أكبر اإلهمال، الزائدة
لطلبة ) 83.15(، مقابل متوسط )87.58(بمتوسط راطي لألب على شيوع نمط التنشئة الديمقاالدبي 

 وتبين ايضا، لطلبة الفرع االدبي) 84.95(، مقابل متوسط )89.17( بمتوسط ملألو الفرع االدبي،
 .)71.91( بمتوسط  لألب لصالح طلبة الفرع األدبياإلهمالشيوع نمط 

 

لعلمية بشكل ديمقراطي، اال ان معامتلهم اي ان الوالدان يعامالن ابنائهم ذوي التخصصات االدبية وا
كما هو واضح من المتوسطات وذلك  ،لطلبة الفرع العلمي تتفوق على مثيلتها لطلبة الفرع االدبي

 ).3.4(الحسابية المذكورة في الجدول 
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 :الثالثةالفرضية  3.4.4
 

ت العينة  في متوسطات استجابا  ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 .مستوى تعليم االبمتغير  إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى أنماطحول 

 

 للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 
 تبعاً  والبيرةطلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

 ).4.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول تعليم األبمستوى لمتغير 
 

 التنشئة الوالدية كما أنماط للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارانتائج : 4.4جدول 
يمي  التعلمستوى الداللة  لمتغيرتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةيدركها 
 .لألب

 

 مصدر التباين داألبعا
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
اإلحصائية

 325.419 1627.095 5 بين المجموعات

 93.554 44718.713 478 داخل المجموعات
- الديمقراطي

التسلطي لألب
 - 46345.808 483 المجموع

 
3.478 

 
0.004* 

 151.670 758.348 5 بين المجموعات

 73.428 35098.451 478 داخل المجموعات
 اية الزائدةالحم
اإلهمال -

 - 35856.800 483 المجموع لألب

 
2.066 

 

 
0.068 

 360.579 1802.897 5 بين المجموعات

 76.282 36462.911 478 داخل المجموعات
- الديمقراطي

 التسلطي لألم
 - 38265.808 483 المجموع

 
4.727 

 
0.000* 

 195.687 978.437 5 بين المجموعات

 الحماية الزائدة 66.012 31553.886 478 داخل المجموعات
اإلهمال لألم -

 - 32532.322 483 المجموع

 
2.964 

 
0.012* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند يةإحصائ وجود فروق ذات داللة )4.4(يتبين من الجدول 
 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط
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التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادتعليم األبمستوى لمتغير 
) Tukey test( توكي ختبارا ستخدماهذه الفروق  لألم، واليجاد مصدر اإلهمال، والحماية الزائدة

 ). 5.4( وذلك كما هو واضح في الجدول ،للمقارنات الثنائية البعدية

 التنشئة أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test( توكي إختبار نتائج :5.4جدول 
تعليم مستوى لمتغير تبعاً  اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام الوالدية كما يدركها 

 . األب
 فما فوق ماجستير بكالوريوس دبلوم ثانوي أساسيأمّي المقارنات األبعاد

 *-10.20202 -8.08379 -9.11609 -6.39590 -5.03704  أمّي

 -5.16498 -3.04675 -4.07905 -1.35886   أساسي

 -3.80612 -1.68789 -2.72019    ثانوي

 -1.08593 1.03230     دبلوم

 -2.11823      بكالوريوس

طي
قرا
ديم
ال

 - 
ألب

ي ل
سلط

الت
ماجستير فما  

       فوق

 *-12.78788 *-11.74863 *-10.98010 -9.65696* -8.09259  أمّي

 -4.69529 -3.65604 -2.88751 -1.56437   أساسي

 -3.13092 -2.09168 -1.32314    ثانوي

 -1.80778 -0.76853     دبلوم

 -1.03924      بكالوريوس

طي
قرا
ديم
ال

 - 
ألم
ي ل
سلط

الت
ماجستير فما  

       فوق

 *-1.81818 -3.03825 -6.39303 -5.34304 -5.56481  أمّي

 3.74663 2.52656 -0.82822 0.22177   أساسي

 3.52486 2.30479 -1.04999    ثانوي

 4.57485 3.35478     دبلوم

 1.22007      بكالوريوس

ئدة
لزا
ة ا
ماي
الح

 - 
ألم
ل ل
هما
اإل

ماجستير فما  
       فوق
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 التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط أن الفروق في )5.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 
نت بين ، كاتعليم األبمستوى  لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 لصالح الطلبة الذين ،)ماجستير فما فوق ( وعاٍل،)أمّي( منخفض مستوى تعليم آبائهمالطلبة الذين 
الذين أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط ،  عاٍلمستوى تعليم آبائهم

 ). 6.4( لألم، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول اإلهمال

 التنشئة الوالدية كما نماط المعيارية ألنحرافاتاال األعداد والمتوسطات الحسابية و:6.4ول جد
 .مستوى تعليم األب لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةيدركها 

 ياإلنحراف المعيارالمتوسط الحسابيالعددمستوى الداللة التعليمي لألب األبعاد
 13.46 77.55 9أمّي

 10.07 82.59 108أساسي

 9.67 83.95 206ثانوي

 8.37 86.67 67دبلوم

 9.72 85.63 61بكالوريوس

طي
قرا
ديم
ال

- 
ي 
سلط

الت
ألب

ل
 

 9.52 87.75 33ماجستير فما فوق

 8.57 66.88 9أمّي

 8.59 72.85 108أساسي

 8.81 71.68 206ثانوي

 7.38 70.97 67دبلوم

 8.85 70.16 61بكالوريوس

دة 
زائ
ة ال

ماي
الح

- 
ال 
هم
اإل

ألب
ل

 
 8.60 68.78 33ماجستير فما فوق

 8.87 76.33 9أمّي

 8.45 84.42 108أساسي

 8.75 85.99 206ثانوي

 8.89 87.31 67دبلوم

 8.79 88.08 61بكالوريوس

طي
قرا
ديم
ال

- 
ي 
سلط

الت
ألم
ل

 

 9.03 89.12 33ماجستير فما فوق

 9.63 69.66 9أمّي

 8.31 75.23 108أساسي

 8.45 75.00 206ثانوي

 7.33 76.05 67دبلوم

 8.19 72.70 61بكالوريوس

ئدة
لزا
ة ا
ماي
الح

 - 
مال
إله
ا

 

ألم
ل

 

 6.06 71.48 33ماجستير فما فوق
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 :الرابعةالفرضية  4.4.4
 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05( ى الداللة  عند مستو  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 . مستوى تعليم االمإلى متغير التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى أنماطحول 

 

 للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدما للتحقق من صحة الفرضية السابقة 
 تبعاً بة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطل التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

 ).7.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول مستوى تعليم األملمتغير 
 

 التنشئة الوالدية كما أنماط للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا نتائج :7.4جدول 
 .مستوى تعليم األم لمتغير تبعاً البيرةطلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا ويدركها 

 

 األبعاد
 

 مصدر التباين
 

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
حصائيةاإل

 361.464 1807.321 5 بين المجموعات

 44538.48693.177 478 داخل المجموعات
- اطيرالديمق

التسلطي لألب
 -46345.808 483 جموعالم

3.879 0.002* 

 160.059 800.296 5 بين المجموعات

 35056.50473.340 478 داخل المجموعات

 الحماية الزائدة
 اإلهمال-

 -35856.800 483 المجموع لألب

2.182 0.055 

 404.915 2024.577 5 بين المجموعات

 36241.23175.818 478 داخل المجموعات
- الديمقراطي

 التسلطي لألم
 -38265.808 483 المجموع

5.314 0.000* 

 246.677 1233.384 5 بين المجموعات

 31298.93865.479 478 داخل المجموعات
 الحماية الزائدة

 لألماإلهمال -
 -32532.322 483 المجموع

3.767 0.002* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةد فروق ذات داللة  وجو)7.4(يتبين من الجدول 
 تعزى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط
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التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادمستوى تعليم األملمتغير 
) Tukey test( توكي ختبارا ستخدما لألم، واليجاد مصدر هذه الفروق لاإلهما، والحماية الزائدة

طلبة الصف األول الثانوي  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في 
 ).8.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول مستوى تعليم األم لمتغير تبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 التنشئة أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test( توكي ختبارا نتائج :8.4 جدول
مستوى تعليم  لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالوالدية كما يدركها 

 .األم
فما  ماجستير بكالوريوس دبلومثانويأساسيأمّي المقارناتاألبعاد

 -8.33333 -4.87755 -3.19444-3.15385-0.05195 أمّي
 *-8.28139*-4.82560 -3.14250*-3.10190 أساسي

 -5.17949 -1.72370 -0.04060 ثانوي

 -5.13889 -1.68311  دبلوم

 -3.45578   بكالوريوس

طي
قرا
ديم
ال

 - 
ألب

ي ل
سلط

الت
   ماجستير فما  

 -9.31667*-8.39320 -6.05278-5.99524-2.99524 أمّي
 -6.32143*-5.39796 -3.05754*-3.00000 أساسي

 -3.32143 -2.39796 -0.05754 ثانوي

 -3.26389 -2.34042  دبلوم

 -0.92347   بكالوريوس

راط
يمق
الد

 - ي
ألم
ي ل
سلط

الت
   ماجستير فما  

 -2.95000 -3.39728 -3.83889*-6.54799-6.25628 أمّي
 3.30628 2.85900 2.41739-0.29171 أساسي

 3.59799 3.15071 2.70910 ثانوي

 0.88889 0.44161  دبلوم

 0.44728   بكالوريوس

ئدة
لزا
ة ا
ماي
الح

اإل - 
ألم
ل ل
هما

   ماجستير فما  

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
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 التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط أن الفروق في )8.4(ر المقارنات الثنائية البعدية في الجدول تشي
، كانت بين مستوى تعليم األم لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

بكالوريوس،  ( وعاٍل،)أمّي، أساسي(مهاتهم منخفض  التعليمي ألمستوى الداللةالطلبة الذين 
 أكدوا بدرجة حيث ، التعليمي ألمهاتهم عاليمستوى الداللة لصالح الطلبة الذين ،)ماجستير فما فوق

 لألم، وذلك كما هو واضح من اإلهمالأكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط 
 ). 9.4(المتوسطات الحسابية في الجدول 

 التنشئة الوالدية كما نماط المعيارية ألنحرافاتاالابية و األعداد والمتوسطات الحس:9.4جدول 
 .مستوى تعليم األم لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةيدركها 

 اإلنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددمستوى الداللة التعليمي لألم األبعاد
 10.69 1582.00أمّي
 10.27 15482.05أساسي
 9.06 18285.15ثانوي
 8.64 7285.19دبلوم

 10.39 4986.87بكالوريوس

طي
قرا
ديم
ال

 - 
ي 
سلط

الت
ألب

ل
 

 11.25 1290.33ماجستير فما فوق
 7.70 1569.20أمّي
 8.37 15472.07أساسي
 8.90 18272.30ثانوي
 8.53 7270.01دبلوم

 8.45 4968.91بكالوريوس

ئدة
لزا
ة ا
ماي
الح

 - 
ال 
هم
اإل

ألب
ل

 

 7.09 1269.00ماجستير فما فوق
 5.77 1580.93أمّي
 8.51 15483.92أساسي
 9.09 18286.92ثانوي
 7.57 7286.98دبلوم

 9.48 4989.32بكالوريوس

طي
قرا
ديم
ال

 – 
طي
سل
الت

 

ألم
 ل

 

 10.86 1290.25ماجستير فما فوق
 8.66 1569.13أمّي
 7.51 15475.38أساسي
 8.91 18275.68ثانوي
 7.73 7272.97دبلوم

 6.91 4972.53بكالوريوس

ئدة
لزا
ة ا
ماي
الح

اإل - 
ال 
هم

ألم
ل

 

 7.78 1272.08ماجستير فما فوق
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  :الفرضية الخامسة 5.4.4
 

لعينة في متوسطات استجابات ا    )≥α 0.05( عند مستوى الداللة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
  الـدخل الشـهري     معـدل  إلى متغير  التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          أنماطحول  
 .لألسرة

 

 للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 
 تبعاً م اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثانوي في محافظة را التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط
 ).10.4( الدخل الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول  معدللمتغير

 

 التنشئة الوالدية أنماط للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا نتائج :10.4دول ج
 الدخل الشهري  معدل لمتغيرتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةكما يدركها 

 .لألسرة
 

 مصدر التباين األبعاد
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 1594.282 3188.564 2 بين المجموعات

 43157.24489.724 481 لمجموعاتاداخل 

-الديمقراطي
التسلطي لألب

 -46345.808 483 المجموع

17.769 0.000* 

 121.770 243.541 2 بين المجموعات

 35613.25974.040 481 داخل المجموعات

 الحماية الزائدة
 اإلهمال -

 -35856.800 483 المجموع لألب

1.645 0.194 

 1022.364 2044.727 2 بين المجموعات

 36221.08175.304 481 داخل المجموعات

- الديمقراطي
 التسلطي لألم

 -38265.808 483 المجموع

13.577 0.000* 

 151.667 303.333 2 بين المجموعات

 32228.98967.004 481 داخل المجموعات
 الحماية الزائدة

 لألماإلهمال -
 -32532.322 483 المجموع

2.264 0.105 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
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 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةة  وجود فروق ذات دالل)10.4(يتبين من الجدول 
 تعزى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط
التسلطي لألب  ،النمط الديمقراطي:  الدخل الشهري لألسرة، وكانت الفروق في أبعاد معدللمتغير

للمقارنات الثنائية البعدية ) Tukey test( توكي ختبارا ستخدماواألم، واليجاد مصدر هذه الفروق 
 طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها أنماطللفروق في 

 ). 11.4( الدخل الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول  معدل لمتغيرتبعاً

 التنشئة أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test( توكي ختبارا نتائج :11.4جدول 
 الدخل  معدل لمتغيرتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالوالدية كما يدركها 

 .الشهري لألسرة
 

إلى  1000 من 1000أقل من  المقارنات األبعاد
3000 

 3000أكثر من 

 *-6.96823 *-3.18071  1000أقل من 

 إلى 1000 من
3000   3.78752-* 

 الديمقراطي
التسلطي 
 لألب

   3000أكثر من 

 *-4.61534 -0.74372  1000أقل من 

 إلى 1000 من
3000   3.87163-* 

 الديمقراطي
التسلطي لألم

   3000أكثر من 

 

 التنشئة الوالدية كما يدركها اطأنم أن الفروق في )11.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 
 الدخل الشهري لألسرة،  معدل لمتغيرتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 إلى 1000 من( والمتوسط ،)1000أقل من (كانت بين الطلبة ذوي الدخل األسري المنخفض 
 الذين ،هري المتوسط والعالي لصالح الطلبة ذوي الدخل الش،)3000أكثر من ( والعالي ،)3000

أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، وذلك كما هو واضح من المتوسطات 
 ). 12.4(الحسابية في الجدول 
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 التنشئة الوالدية كما نماط المعيارية ألنحرافاتاال األعداد والمتوسطات الحسابية و:12.4جدول 
 الدخل الشهري  معدل لمتغيرتبعاً لثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول ايدركها 
 :لألسرة

 

 األبعاد
الدخل الشهري معدل 

  بالشيكللألسرة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 11.15 79.84 72 1000أقل من 

 9.67 83.02 179 3000 إلى 1000 من
- الديمقراطي

 التسلطي لألب
 8.72 86.81 233 3000أكثر من 

 9.24 70.20 72 1000أقل من 

 8.13 72.21 179 3000 إلى 1000 من
 الحماية الزائدة

 لألباإلهمال -
 8.74 71.08 233 3000أكثر من 

 9.67 83.62 72 1000أقل من 

 8.39 84.36 179 3000 إلى 1000 من
- الديمقراطي

 التسلطي لألم
 8.56 88.24 233 3000أكثر من 

 8.14 75.55 72 1000أقل من 

 8.07 75.24 179 3000 إلى 1000 من
 لحماية الزائدةا
  لألماإلهمال -

 8.28 73.75 233 3000أكثر من 

 

  :السادسةالفرضية  6.4.4

 
 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      

 . مكان السكنإلى متغيردية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  التنشئة الوالأنماطحول 
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 للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدما للتحقق من صحة الفرضية السابقة 
 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

 ).13.4(لك كما هو واضح في الجدول لمتغير مكان السكن، وذ

 

 التنشئة الوالدية أنماط للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارانتائج : 13.4جدول 
 . لمتغير مكان السكنتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةكما يدركها 

 

 مصدر التباين األبعاد
درجات 
 الحرية

مجموع 
 تالمربعا

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة 
حصائيةاإل

 480.661 961.322 2 بين المجموعات

 94.354 4584.486 481داخل المجموعات

-الديمقراطي
 التسلطي لألب

 - 46345.808 483 المجموع

5.094 0.006* 

 33.823 67.645 2 بين المجموعات

 74.406 35789.154 481داخل المجموعات

الحماية 
 اإلهمال-الزائدة
 - 35856.800 483 المجموع لألب

0.455 0.635 

 288.685 577.370 2 بين المجموعات

 78.354 37688.438 481داخل المجموعات

-الديمقراطي
 التسلطي لألم

 - 38265.808 483 المجموع

3.684 0.026* 

 179.304 358.608 2 بين المجموعات

 66.889 32173.714 481داخل المجموعات
الحماية 
 اإلهمال-الزائدة
 - 32532.322 483 المجموع لألم

2.681 0.070 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
 

في ) ≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )13.4(يتبين من الجدول 
 تعزى ف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الص التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

التسلطي لألب واألم، واليجاد  ،النمط الديمقراطي: لمتغير مكان السكن، وكانت الفروق في أبعاد
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test( توكي ختبارا ستخدمامصدر هذه الفروق 

 لمتغير مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول تبعاًطلبة لا التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط
)14.4 .( 
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 التنشئة أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test( توكي ختبارا نتائج :14.4جدول 
 لمتغير مكان تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالوالدية كما يدركها 

 .السكن

 

 مخيم قرية مدينة المقارنات األبعاد

 2.61215 *2.96738  مدينة

 -0.35522   قرية
 الديمقراطي

التسلطي 
    مخيم لألب

 2.16550 *2.23869  مدينة

 -0.07319   قرية
 الديمقراطي
 التسلطي

    مخيم لألم

 

 التنشئة الوالدية كما يدركها اطأنم أن الفروق في )14.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 
 لمتغير مكان السكن، كانت بين الطلبة تبعا طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 الذين أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط ،المدن والطلبة من سكان القرى لصالح سكان المدنمن سكان 
 . )15.4(من المتوسطات الحسابية في الجدول التنشئة الديمقراطي لألب واألم، وذلك كما هو واضح 
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 المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما نحرافاتاال األعداد والمتوسطات الحسابية و:15.4جدول 
 . لمتغير مكان السكنتبعاًيدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 

 

 العدد مكان السكن األبعاد
المتوسط 

 لحسابيا
 نحرافاإل

 المعياري

 9.72 85.56 282 مدينة

 9.89 82.60 135 قرية
-الديمقراطي

 التسلطي لألب
 9.25 82.95 67 مخيم

 8.61 71.19 282 مدينة

 8.43 71.95 135 قرية
-الحماية الزائدة
 اإلهمال لألب

 9.05 70.94 67 مخيم

 9.09 87.04 282 مدينة

 8.12 84.80 135 قرية
-الديمقراطي
 التسلطي لألم

 9.20 84.88 67 مخيم

 8.35 73.84 282 مدينة

 7.63 75.52 135 قرية
-الحماية الزائدة
 اإلهمال لألم

 8.46 75.71 67 مخيم

 

  :السابعةالفرضية  7.4.4

 

 في متوسطات استجابات العينة )≥α 0.05(  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 .نوع المدرسةالى متغير  التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى طأنماحول 
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 التنشئة الوالدية أنماطللفروق في ) t-test( ت ختبارا ستخدما للتحقق من صحة الفرضية السابقة 
  لمتغير نوع المدرسة، وذلكتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةكما يدركها 

 ).16.4(كما هو واضح في الجدول 
 

طلبة الصف  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماطللفروق في ) t- test( ت ختبارا نتائج :16.4جدول 
 . لمتغير نوع المدرسةتبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 األبعاد
نوع 
 المدرسة

العدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل
المعياري

درجات 
الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
حصائيةاإل

-الديمقراطي 9.81 43183.92 حكومية
 8.89 88.05 53 خاصة التسلطي لألب

482 2.920- 0.004* 

-الحماية الزائدة 8.47 43171.61 حكومية
 9.55 69.33 53 خاصة  لألباإلهمال

482 1.822 0.069 

-الديمقراطي 8.86 43185.63 حكومية
 8.24 90.07 53 خاصة التسلطي لألم

482 3.466- 0.001* 

-الحماية الزائدة 8.19 43174.75 حكومية
 8.20 73.07 53 خاصة  لألماإلهمال

482 1.410 0.159 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
 

 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )16.4(يتبين من الجدول 
 تعزى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

التسلطي لألب واألم، لصالح  ،النمط الديمقراطي: لمتغير نوع المدرسة، وكانت الفروق في أبعاد
لديمقراطي لألب الطلبة في المدارس الخاصة الذين أكدوا بدرجة أكبر على شيوع نمط التنشئة ا

 . واألم

 :الثالثسؤال الدراسة  5.4

 ؟  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةما مستوى الخجل لدى 
 المعيارية اتنحرافاال األعداد والمتوسطات الحسابية وستخرجتا الثالث عن سؤال الدراسة لإلجابة

 على الدرجة الكلية  والبيرةافظة رام اهللا في محالصف األول الثانويطلبة لمستوى الخجل لدى 
 ). 17.4(للمقياس، وذلك كما هو واضح في الجدول 
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طلبة  المعيارية لمستوى الخجل لدى اتنحرافاإل األعداد والمتوسطات الحسابية و:17.4جدول 
 . والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانوي

 

 لمعياري انحرافاال المتوسط الحسابي العدد المتغير

 0.29 1.71 484 مستوى الخجل
 

  في محافظة رام اهللالصف األول الثانويطلبة  أن مستوى الخجل لدى )17.4(يتضح من الجدول 
على الدرجة الكلية  )1.71(مستوى الكان متوسطاً، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا  والبيرة
 .للمقياس

فالدرجة ، )7(ملحق حيح كما هو موضح في  مفتاح التصيتم تصحيح فقرات المقياس بناء على
العالية تشير الى ان الفرد خجول جدا، اما الدرجة المنخفضة فتشير الى ان الفرد غير خجول، 

 .اعتبرت هي الحد الفاصل العتبار المفحوص خجوال) 63(وهكذا فان الدرجة 
 

 الرابعسؤال الدراسة  6.4
 

الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة باختالف لدى طلبة الصف األول مستوى الخجل ختلف يهل 
، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، النوع االجتماعي:  وهيمتغيرات الدراسة

 ، مكان السكن، نوع المدرسة؟ لالسرةالدخل الشهريمعدل 
 

قلة وهي  بعدد المتغيرات المستة فرضيات صفريإلى تم تحويله الرابع على سؤال الدراسة لإلجابة
 : آما يلي)  الرابعة عشرةإلىالثامنة (  والفرضيات هي من سبعة متغيرات

 
 :الفرضية الثامنة 8.4.4

 
 في متوسطات استجابات العينة )≥α 0.05(  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 .اعيإلى متغير النوع االجتم الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول
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طلبة للفروق في مستوى الخجل لدى ) t-test( ت ختبارا ُأستخدمللتحقق من صحة الفرضية السابقة 
، وذلك كما هو النوع االجتماعي لمتغير تبعاً الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 ).18.4(واضح في الجدول 
 

طلبة الصف األول الثانوي الخجل لدى للفروق في مستوى  )t-test( ت ختبارانتائج  :18.4جدول 
 .النوع االجتماعي لمتغير تبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة

 
 
 

النوع 
 االجتماعي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاإل
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.27 1.66 217 ذكر

 0.31 1.75 267 أنثى
482 3.227- 0.001* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )18.4(يتضح من الجدول 
النوع  تعزى لمتغير طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

ي كان مستوى الخجل عندهن هو ناث، اللواتلح الطلبة من اإل، وكانت الفروق لصااالجتماعي
 .األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

 
 :الفرضية التاسعة 9.4.4

 
 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      

 . التخصصغيرإلى مت الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول
 

للفروق في مستوى الخجل لدى ) t- test( ت ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 
 لمتغير التخصص، وذلك كما هو واضح تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 ).19.4(في الجدول 
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طلبة الصف األول الثانوي لخجل لدى للفروق في مستوى ا )t- test( ت ختبارا نتائج :19.4جدول 
 . لمتغير التخصصتبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 العدد التخصص
المتوسط 
 الحسابي

 نحرافاال
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.29 1.63 134 علمي

 0.29 1.74 350 أدبي
482 3.825- 0.000* 

 )≥α 0.05(داللة دال عند مستوى ال* 

 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )19.4(يتضح من الجدول 
 لمتغير التخصص، تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

هو األعلى، وذلك وكانت الفروق لصالح الطلبة في الفرع األدبي، الذين كان مستوى الخجل عندهم 
 .كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

 

 :العاشرةالفرضية  10.4.4
 

في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 . مستوى تعليم االبإلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى مستوى حول 

 

 للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 
مستوى  لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

 ).20.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول تعليم األب
 

 للفروق في مستوى الخجل لدى )ANOVA(األحادي  تحليل التباين ختبارا نتائج :20.4جدول 
 .مستوى تعليم األب لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 مصدر التباين
درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.355 1.775 5 بين المجموعات

 0.086 40.908 478 داخل المجموعات

 - 42.683 483 المجموع

4.148 0.001* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
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في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )20.4(يتضح من الجدول 
ستوى م تعزى لمتغير طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

للمقارنات الثنائية ) Tukey test( توكي ختبارا ستخدما، واليجاد مصدر هذه الفروق تعليم األب
 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالبعدية للفروق في مستوى الخجل لدى 

 .)21.4(ألب، وذلك كما هو واضح في الجدول اتعليم مستوى لمتغير 
 
 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test( توكي ختبارانتائج : 21.4جدول 
 .ألبامستوى تعليم  لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالخجل لدى 

 

 

ماجستير فما فوقبكالوريوس دبلوم ثانوي أساسي أمّي المقارنات
 0.21212 0.13509 0.14331 0.07232 0.00077  أمّي
 *0.21135*0.13432*0.14254 0.07155   أساسي
 0.13980 0.06277 0.07099    ثانوي
 0.06881-0.00822     دبلوم

 0.07703     بكالوريوس
ماجستير 
 فما فوق

      

 
الصف طلبة  أن الفروق في مستوى الخجل لدى )21.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 
 كانت بين الطلبة الذين مستوى تعليم األب لمتغير تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 التعليمي آلبائهم أساسي ودبلوم، وأساسي وبكالوريوس، وأساسي وماجستير فما فوق مستوى الداللة
م هو األعلى، وذلك  الذين كان مستوى الخجل عنده، أساسيتعليم آبائهممستوى لصالح الطلبة الذي 

  .)22.4(كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 
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طلبة  المعيارية لمستوى الخجل لدى نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :22.4جدول 
 .تعليم األب مستوى لمتغير تبعاً الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 
 

 التعليمي مستوى الداللة
 لألب

  المعيارياإلنحراف المتوسط الحسابي العدد

 0.31 1.79 9 أمّي

 0.29 1.79 108 أساسي

 0.29 1.72 206 ثانوي

 0.28 1.65 67 دبلوم

 0.27 1.66 61 بكالوريوس

 0.32 1.58 33 ماجستير فما فوق

 
 :الحادية عشرةالفرضية  11.4.4

 

في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة    فروق ذات داللة إحصائية    ال توجد 
 .إلى متغير مستوى تعليم االم الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول

 

 للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 
مستوى  لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

 .)23.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول تعليم األم
 

 للفروق في مستوى الخجل لدى )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا نتائج :23.4جدول 
 .مستوى تعليم األممتغير  لتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 
 

 مصدر التباين
درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.692 3.458 5 بين المجموعات

 0.082 39.225 478 داخل المجموعات

 - 42.683 483 المجموع

8.428 0.000* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
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في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )23.4( من الجدول يتضح
مستوى  تعزى لمتغير طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

للمقارنات الثنائية ) Tukey test( توكي ختبارا ستخدما، واليجاد مصدر هذه الفروق تعليم األم
 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة للفروق في مستوى الخجل لدى البعدية
 .)24.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول مستوى تعليم األملمتغير 

 
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test( توكي إختبار نتائج :24.4جدول 

 .ألمتعليم امستوى  لمتغير تبعاً الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول الخجل لدى 
 

ماجستير فما فوقبكالوريوس دبلوم ثانوي أساسي أمّي المقارنات
 *0.35370*0.34785*0.23681 0.19823 0.10130  أمّي
 *0.25241*0.24655*0.13551*0.09693   أساسي
 0.15547*0.14962 0.03858    ثانوي
 0.11690 0.11104      دبلوم

 0.00586     بكالوريوس
ماجستير 
 فما فوق

      

 

 
طلبة الصف  أن الفروق في مستوى الخجل لدى )24.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 
ين  كانت بين الطلبة الذمستوى تعليم األم لمتغير تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 التعليمي ألمهاتهم أمّي ودبلوم، وأمّي وبكالوريوس، وأمّي وماجستير فما فوق، مستوى الداللة
 كان مستوى الخجل عندهم هو حيث التعليمي ألمهاتهم أمّي مستوى الداللةلصالح الطلبة الذين 

لوم، أمهاتهم أساسي وثانوي، وأساسي ودبيم تعلمستوى وكانت الفروق أيضاً بين الذين . األعلى
تعليم أمهاتهم مستوى  لصالح الطلبة الذي ،وأساسي وبكالوريوس، وأساسي وماجستير فما فوق

 كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات حيث ،أساسي
 .)25.4(الحسابية في الجدول 
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طلبة وى الخجل لدى  المعيارية لمستنحرافاتاال األعداد والمتوسطات الحسابية و:25.4جدول 
 .لألمتعليم مستوى  لمتغير تبعاً الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 
 

  المعيارياإلنحراف المتوسط الحسابي العدد  التعليمي لألممستوى الداللة

 0.26 1.90 15 أمّي

 0.30 1.79 154 أساسي

 0.28 1.70 182 ثانوي

 0.25 1.66 72 دبلوم

 0.27 1.55 49 سبكالوريو

 0.35 1.54 12 ماجستير فما فوق

 
 :الفرضية الثانية عشرة 12.4.4

 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 . لألسرة الدخل الشهري معدلإلى متغير الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول

 

 للفروق في )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدمان صحة الفرضية السابقة للتحقق م
 الدخل  معدل لمتغيرتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

 ).26.4(الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

 للفروق في مستوى الخجل لدى )ANOVA(األحادي  تحليل التباين إختبار نتائج :26.4جدول 
 . الدخل الشهري لألسرة معدل لمتغيرتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 

 مصدر التباين
درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.880 1.761 2 بين المجموعات

 0.085 40.922 481 داخل المجموعات

 - 42.683 483 المجموع

10.348 0.000* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
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في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )26.4(يتضح من الجدول 
  معدلى لمتغير تعزطلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

) Tukey test( توكي ختبارا ستخدمايجاد مصدر هذه الفروق والالدخل الشهري لألسرة، 
طلبة الصف األول الثانوي في محافظة للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى الخجل لدى 

 ).27.4(جدول  الدخل الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في ال معدل لمتغيرتبعاً رام اهللا والبيرة
 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test( توكي ختبارا نتائج :27.4جدول 
 الدخل  معدل لمتغيرتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالخجل لدى 

 .الشهري لألسرة
 

 3000أكثر من 3000 إلى 1000من  1000أقل من  المقارنات
 *0.15346 0.05298  1000 من أقل

 *0.10047  3000 إلى 1000من 
    3000أكثر من 

 
طلبة الصف  أن الفروق في مستوى الخجل لدى )27.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 
ة  الدخل الشهري لألسرة كانت بين الطلب معدل لمتغيرتبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
 3000أكثر من (عالي الدخل ال و،) شيكل1000أقل من  (اًالذين الدخل الشهري ألسرهم منخفض

 كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى، حيث ،الدخل الشهري المنخفضمعدل ، لصالح ذوي )شيكل
 شيكل إلى 1000من  (اً الدخل الشهري ألسرهم متوسط معدلوكانت الفروق أيضاً بين الطلبة الذين

 كان حيث ، الدخل الشهري المتوسط معدل، لصالح ذوي) شيكل3000أكثر من  (ياً وعال،)3000
مستوى الخجل عندهم هو األعلى وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 

)28.4.(   
 

طلبة  المعيارية لمستوى الخجل لدى نحرافاتاال األعداد والمتوسطات الحسابية و:28.4جدول 
 . الدخل الشهري لألسرة معدل لمتغيرتبعاً ول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالصف األ

 

 المعيارياإلنحراف المتوسط الحسابي العدد الدخل الشهري لألسرة
 0.29 1.80 72  شيكل1000أقل من 

 0.29 1.75 179  شيكل3000 إلى 1000من 

 0.28 1.65 233  شيكل3000أكثر من 
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 : عشرةلثالثةاالفرضية  13.4.4
 

في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 . مكان السكنإلى متغير الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول

 

للفروق في ) ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا ستخدم اللتحقق من صحة الفرضية السابقة
 لمتغير مكان تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةستوى الخجل لدى م

 ).29.4(السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول 

 للفروق في مستوى الخجل لدى )ANOVA( تحليل التباين األحادي ختبارا نتائج :29.4دول ج
 . لمتغير مكان السكنتبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 

 

 مصدر التباين
درجات 
الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.400 0.800 2 بين المجموعات

 0.087 41.883 481 داخل المجموعات

 - 42.683 483 المجموع

4.593 0.011* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )29.4(ضح من الجدول يت
طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير مكان مستوى الخجل لدى 

للمقارنات الثنائية البعدية ) Tukey test( توكي ختبارا ستخدمايجاد مصدر هذه الفروق السكن، وإل
 لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةروق في مستوى الخجل لدى للف

 ).30.4(مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول 
 

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test( توكي إختبار نتائج :30.4جدول 
 .سكن لمتغير مكان التبعاً  محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثانوي فيالخجل لدى 

 

 مخيم قرية مدينة المقارنات
 *-0.11907 -0.04109  مدينة
 -0.07798   قرية
    مخيم
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طلبة الصف  أن الفروق في مستوى الخجل لدى )30.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 
 لمتغير مكان السكن كانت بين الطلبة من سكان تبعاً يرةاألول الثانوي في محافظة رام اهللا والب

 كان مستوى الخجل حيث ، والطلبة من سكان المخيمات، لصالح الطلبة من سكان المخيمات،المدن
 ).31.4(عندهم هو األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 

 

طلبة  المعيارية لمستوى الخجل لدى رافاتنحاال األعداد والمتوسطات الحسابية و:31.4جدول 
 . تعزى لمتغير مكان السكنالصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 
 

  المعيارياإلنحراف المتوسط الحسابي العدد مكان السكن

 0.29 1.68 282 مدينة

 0.29 1.72 135 قرية

 0.29 1.80 67 مخيم

 
 :  الرابعة عشرةالفرضية 14.4.4

 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائية توجد فروق ذات داللة      ال
 .نوع المدرسة الى متغير  الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى مستوىحول

 

للفروق في مستوى الخجل لدى ) t- test( ت ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 
 لمتغير نوع المدرسة، وذلك كما هو تبعاً ثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول ال

 ).32.4(واضح في الجدول 

طلبة الصف األول الثانوي للفروق في مستوى الخجل لدى  )t- test( ت ختبارانتائج  :32.4جدول 
 . لمتغير نوع المدرسةتبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة

 

نوع 
 العدد المدرسة

وسط المت
 الحسابي

 نحرافاإل
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 0.29 1.73 431 حكومية

 0.26 1.57 53 خاصة
482 3.570 0.000* 

 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
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 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود فروق ذات داللة )32.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير نوع طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةتوى الخجل لدى مس

 كان مستوى الخجل عندهم هو حيثالمدرسة، وكانت الفروق لصالح الطلبة في المدارس الحكومية، 
 .األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

 

 سؤال الدراسة الخامس 7.4
 

ية بين أنماط التنشئة الوالدية ومستوى الخجل لـدى طلبـة الصـف األول              إرتباطهل يوجد عالقة    
 الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟

 

الفرضية الصفرية الخامسة عشرة واألخيرة في  إلى تم تحويله الخامس على سؤال الدراسة لإلجابة
 :هذه الدراسة وهي كما يلي

 

 :عشرةالفرضية الخامسة  15.4.4
 

 بين متوسـطات اسـتجابات      )≥α 0.05( ية دالة احصائيا عند مستوى الداللة     إرتباطال توجد عالقة    
 . التنشئة الوالدية ومتوسطاتهم حول مستوى الخجلأنماطالعينة حول 

 

 Standardized( المعياري اإلنحدار ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

regression(، طلبة الصف األول الثانوي في  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماطمتغير  للعالقة بين
 .)33.4( ومستوى الخجل عندهم، وذلك كما هو واضح في الجدول محافظة رام اهللا والبيرة

للعالقة بين متغير ) Standardized regression( المعياري نحداراال ختبارا نتائج :33.4جدول 
 ومستوى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةما يدركها  التنشئة الوالدية كأنماط

 .الخجل عندهم
 

 حصائيةالداللة اإل Betaقيمة  العدد األبعاد
 *0.004 -0.179 484 الخجل*التسلطي لألب - الديمقراطي

 *0.001 0.191 484 الخجل* لألباإلهمال - الحماية الزائدة
 *0.001 -0.211 484 الخجل*التسلطي لألم - الديمقراطي

 *0.021 -0.128 484 الخجل* لألماإلهمال - الحماية الزائدة
 )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
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 0.05( مستوى الداللة عند إحصائية وجود عالقة عكسية ذات داللة )33.4(يتضح من الجدول 
α≤(  التسلطي لألم، الحماية ، لديمقراطيالتسلطي لألب، ا، الديمقراطي:  التنشئة الوالديةأنماطبين

، طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة لدى  ومستوى الخجل،اإلهمال لألم، الزائدة
 التنشئة الوالدية الديمقراطية والحماية الزائدة قل مستوى الخجل والعكس أنماطبحيث كلما ازدادت 

 لألب اإلهمال ،حصائياً بين نمط الحماية الزائدةجدت عالقة طردية دالة إمقابل ذلك ُو. صحيح
 لألب ازداد مستوى الخجل اإلهمال ،ومستوى الخجل، بحيث كلما ازداد نمط الحماية الزائدة

 .       والعكس صحيح
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 الفصل الخامس
 
 

 مناقشة النتائج والتوصيات 1.5
 

مدى عالقتها  التنشئة الوالدية المتبعة من قبل الوالدين وماهية أنماطستجالء  اإلىهدفت هذه الدراسة 
 لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظر الطلبة ،الخجلمستوى ب

وجود عالقة  خالل التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها من أفراد العينة أنفسهم، وقد تبين من
:  التنشئة الوالديةأنماطبين  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةعكسية ذات داللة 

 ،)اإلهمال لألم، الحماية الزائدة(، )التسلطي لألم، الديمقراطي(، )التسلطي لألب، الديمقراطي(
 التنشئة الوالدية الديمقراطية والحماية أنماطبحيث كلما ازدادت عينة الدراسة، دى  لومستوى الخجل

دت عالقة طردية دالة إحصائياً بين نمط ِجمقابل ذلك ُو.  والعكس صحيح، مستوى الخجلالزائدة قّل
 لاإلهما، زداد نمط الحماية الزائدةا ومستوى الخجل، بحيث كلما ) لألباإلهمال، الحماية الزائدة(

 .   والعكس صحيح،زداد مستوى الخجلالألب 
 

 العربية ،وبهذه النتيجة التي تم التوصل إليها فإنه ُيالحظ أنها تتفق مع العديد من الدراسات السابقة
ختلفت مع نتائج دراسات أخرى، وفيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة التي تم امنها واألجنبية، وبالمقابل 
      .رضها في الفصل السابقالتوصل إليها والتي تم ع

 
 مناقشة النتائج 2.5

 
 :مناقشة نتائج السؤال األول 1.2.5

 
 ما أنماط التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟  

 

الثانوي في أن أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول ) 1.4(من الجدول يتضح 
 من اإلهمال إلى الديمقراطي من جهة، وتجاه االإلىباء أقرب اآلمحافظة رام اهللا والبيرة كانت عند 

 إلى الديمقراطية من جهة، وإلى فكانت تميل أيضاً مهات تنشئة األنماطوبالنسبة أل. جهة أخرى
والدين معاً تتسم ، أي أن أنماط التنشئة الوالدية المتبعة من قبل الاإلهمال من جهة أخرى

 .بالديمقراطية واإلهمال
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، )1999(تفاق نتائج هذا السؤال مع دراسة بلبيسي،  الدراسات السابقة فقد لوحظ اإلىاستناداً 
قراطي في تعامل اآلباء  الديمتجاه على غلبة االكلتاهمات ، حيث أكد)1994(ودراسة الطوباسي 
 . واألمهات مع أبنائهم

 

، والتي )1986(ي نتيجة هذه الدراسة مع دراسات سابقة مثل دراسة القرشختلفت وبالمقابل فقد ا
 التسلط والحماية الزائدة والتفرقة في المعاملة اتاتجاه اآلباء عن األمهات بزيادة  تمّيزإلىنتهت ا

بذب في المعاملة ، والتي أدركت من خاللها الطالبات أن التذ)1993(بين األبناء، ودراسة خطاب 
ن من أنماط التنشئة المتبعة من قبل الوالدين مع أبنائهما، ودراسة الحجاج ا نمطاوالتسلط هم

 ,Fergusson & Lyneskey(، ودراسة فرجوسون والينسكي )2001(، ودراسة بدر )1998(

الكي (، حيث بينت أن اآلباء يستخدمون أسلوب العقاب البدني في تعاملهم مع أبنائهم، مثل )1997
رابات نفسية ط إضإلى وأن هذا كله يؤدي ،وأشكال أخرى من العقاب البدني) سوطبالنار، والجلد بال

 . سوء التوافقإلى ويؤدي بهم ،لدى األبناء
 

تباع الوالدين ألنماط تنشئة ديمقراطية في التعامل مع أبنائهم زو الباحث هذه النتيجة من شيوع واويع
الل برامج التوعية ووسائل اإلعالم التي تحث  زيادة الوعي الثقافي لدى األسرة الفلسطينية من خإلى

ة يجابيإة وديمقراطية، وما تخلفه هذه األنماط من آثار يجابيإعلى استخدام الوالدين ألنماط تنشئة 
 نمو شخصية كل منهم إلىعلى شخصية األبناء، حيث يؤدي الجو الدافىء بين أفراد األسرة الواحدة 

اً، ايجابينمواً  ،ةنفعالي واالةاالجتماعيالعقلية ولجسمية وافي نطاقها الصحيح من جميع جوانبها 
المالبس ختيار ما يناسبهم من دين وإعطائهم الفرصة ألبنائهما الويتمثل ذلك من خالل سماح الوال
، وذلك مع التوجيه االخرىالتخصصات وشتى األمور الحياتية والطعام واألصدقاء والرحالت و

غير  عن األنماط بتعادمقابل اال. التفاهم والحوار بين اآلباء واألبناءواإلرشاد البناء والقائم على 
ن شخصية أحيث  سوية كالضرب واإلهمال وما تخلفه من نتائج سلبية على الشخصية مستقبالً،ال

ه  الذي يعيش فيه، وهذا ما انتهت إليه دراسة ترنر وزمالؤاالجتماعيالفرد تتكون ضمن االطار 
)Turner. et, al, 1996(معاملتهم من والديهم يعانون من ساء، حيث أكدت على أن األبناء الذين ُي 
 . عالج نفسيإلىضطرابات نفسية عديدة، وأنهم يحتاجون ا
 

 من أفراد أسرته، إذ أنه يتشربها بحيث لطفل يستقي عاداته وطباعه وأخالقهويمكن القول بأن ا
رام واإلحساس بالمسؤولية وأداء الواجب حتمكونات شخصيته، فالود والعطف واالتصبح جزءاً من 

 .  نفسياً بحيث يستطيع مواجهة أعباء الحياةاًداخل األسرة، كلها تساعد الطفل على أن َيشُب صحيح
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 ):7 – 1(ويضم الفرضيات من : مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.2.5
 

ظـة رام اهللا والبيـرة      لدى طلبة الصف األول الثانوي فـي محاف        أنماط التنشئة الوالدية  هل تختلف   
، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعلـيم        النوع االجتماعي :  وهي باختالف متغيرات الدراسة  

 نوع المدرسة؟و، مكان السكن،  لالسرةالدخل الشهريمعدل األم، 
وهـي علـى    ) 7 – 1(من   ة فرضيات صفري  إلى تحويله   فقد تم لإلجابة على سؤال الدراسة الثاني      

 :النحو التالي
 

 :مناقشة نتائج الفرضية االولى 1.2.2.5
 

في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 .متغير النوع االجتماعي إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى حول أنماط

 
 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند حصائيةإوجود فروق ذات داللة ) 2.4(جدول يتضح من ال

 تعزى  والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانويطلبة  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط
التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادالنوع االجتماعيلمتغير 

الطلبة من االناث، اللواتي أكدن بدرجة أكبر على لصالح وذلك  لألب، اإلهمال، والحماية الزائدة
 . لألباإلهمالشيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، وشيوع نمط 

 

، والتي أكدت على )2003(تتفق نتيجة الفرضية األولى مع دراسة الهنداوي والزغول والبكور 
باء واألمهات عليهم أعلى من إدراك الذكور ألساليب التنشئة الوالدية التسلطية التي يمارسها اآل

إدراك اإلناث لتلك األساليب، أي أن معاملة الوالدين لإلناث إتسمت بشيء من الديمقراطية مقارنة 
، والتي أكدت على أن )1995(بالذكور، واتفقت أيضاً مع دراسة جبريل كما وردت في عبدوني 

همال مقارنة بأساليب المعاملة د والتسلط واإل نحو التشدتجاهأساليب المعاملة الوالدية لألبناء تتسم باال
ختلفت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة بدر وقد ا. تجه نحو التسامح واالعتدال، والتي تلالناثالوالدية 

، حيث كان من بين نتائجها أن البنات شعرن بأنهن أقل تميزاً من األخوة داخل المنزل، )2001(
 .ةاالجتماعي التي كانت واضحة في التنشئة  التسلط واألدوار الذكوريةإلىإضافة 
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 الوالدين مع أبنائهمتعامل فتاح الثقافي والنضج الفكري في ن االإلىيعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية 
 إعطائهن المزيد من الحرية إلى السائدة تميل اتتجاهوخاصة اإلناث، حيث أصبحت اال

 ودخولها في ،بمساواة المرأة بالرجلات المنادية  الدعوإلىوالديمقراطية في شتى المجاالت، إضافة 
سيما  بالرغم من الظروف التي تمر بها الوذلك  ،بناء المجتمع الفلسطينيالحياتية لشتى المجاالت 
ض سالمتها الجسدية عّرُيما ، ذى جسدي ونفسيأو وما تتعرض له من عنف ،ريةالمشاكل األس

ستجابة لمطالب اإلناث أكثر من الذكور كونهن اع واال االستمإلى ميل الوالدين إلىإضافة . للخطر
 . جانبهن ملبين رغباتهن وطلباتهن أكثر من الذكورإلى حيث أنهم يقفون ،اًإناث

 أن استخدام الوالدين ألساليب تربية وتنشئة قائمة على الدفء والتسامح والتوجيه في إلىيشار 
نفتاحاً في طرح ة، كأن يصبح األبناء أكثر اايجابي  نتائجإلىيؤدي  لكال الجنسين من األبناءالمعاملة 

بالقسوة معاملتها ألبنائها رباً منهم مقارنة باألسر التي تتصف  وأكثر قُوالديهم،مشكالتهم أمام 
نفتاحاً نحو أكثر افيها كما أشارت بعض الدراسات والتسلط والسيطرة القوية، حيث كان األبناء 

تباع ، كما ويؤدي ا)Dennis, 1989(ورد في دراسة دنيس أصدقائهم من والديهم، وذلك كما 
 ، توريث األبناء مشاكل واضطرابات نفسية وسلوكيةإلىالوالدين ألساليب غير سوية في التعامل 

ك ، ودراسة برين وفري)Straus, et, al, 1995(ه انتهت إليه دراسة ستراوس وزمالؤوهذا ما 
)Brien & Frick, 1996( أنه كلما زاد العقاب البدني الشديد والتوبيخ من  إلى، حيث أشارتا

ضطرابات النفسية  وتعرضهم كذلك لال،الوالدين كلما زاد السلوك المضاد للمجتمع من قبل األبناء
 .والسلوكية المختلفة كالقلق وغيره

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2.2.5

 
في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      

 .التخصصمتغير  إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى أنماطحول 
 

 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 3.4(جدول يتضح من ال
 تعزى  والبيرةمحافظة رام اهللا في الصف األول الثانويطلبة  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

التسلطي لألب واألم، والحماية  ،النمط الديمقراطي: لمتغير التخصص، وكانت الفروق في أبعاد
 لألب، لصالح الطلبة في الفرع العلمي، الذين أكدوا بدرجة أكبر على شيوع نمط اإلهمال ،الزائدة

 . لألب لصالح طلبة الفرع األدبياإلهمالالتنشئة الديمقراطي لألب واألم، مقابل شيوع نمط 
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، التي أكدت على أن طلبة الفـرعين العلمـي          )1987(تفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة فياض        ا
واألدبي أدركوا أن نمط التنشئة المتبع من قبل الوالدين تجاههم هـو نمـط قـائم علـى الحريـة                    

في دراسة أجراها جبريـل كمـا       كما وجد   . والديمقراطية مع التوجيه، وخاصة طلبة الفرع العلمي      
 وبالتالي التكيف الدراسي لدى طلبة التخصـص        االجتماعيأن التكيف   ،  )2005( في ناصر    تورد

ة بالتقدم نحو صف    ايجابيالعلمي كان أعلى مما هو لدى طلبة التخصصات األدبية، وأنه يصبح أكثر             
 . أعلى

 

والتشجيع الذي يحظى بها الطبة من كال هتمام والرعاية  االإلىويعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية 
من قبل والديهم على مواصلة التحصيل العلمي والدراسة، وخاصة الطبة ) ذكوراً وإناثاً(الجنسين 

الذين تخصصهم علمي حيث أنهم يحظون بمزيد من الدعم والمساندة وحرية التصرف، وهذا ما 
 من قبل الوالدين ةاالجتماعيلتنشئة أكده طلبة الفرع العلمي من شيوع النمط الديمقراطي في ا

وهذا . معهممقارنة بطلبة الفرع األدبي الذين أكدوا شيوع نمط اإلهمال من جانب األب . تجاههم
هتمام بالتعليم، وذلك بسبب  على الدراسة واالاألسرة الفلسطينية بتشجيع أبنائهاهتمام يعكس مدى ا

ي تأمين سبل الحياة والعيش الكريم في ظل محدودية الفرص أمام أبناء المجتمع الفلسطيني ف
 توفير ما يلزم ألبنائهم لشق طريقهم نحو إلى الوالداناالحتالل الجاثم على أرض فلسطين، لذا يعمد 

 .العلم والتعليم

 

 : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة3.2.2.5
 

 استجابات العينة   في متوسطات ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 .مستوى تعليم االبمتغير  إلى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى أنماطحول 

 

 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 12.4(و  )11.4( ينيتبين من الجدول
α≤( في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثانوي  التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط في 
التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادتعليم األبمستوى  لمتغير تبعاً

) Tukey test( توكي إختبار ستخدما لألم، واليجاد مصدر هذه الفروق اإلهمال ،والحماية الزائدة
 ،)أمّي( منخفض مستوى تعليم آبائهملطلبة الذين بين االفروق كانت حيث  ،للمقارنات الثنائية البعدية

 حيث ،)ماجستير فما فوق ( عاٍلمستوى تعليم آبائهم لصالح الطلبة الذين ،)ماجستير فما فوق (وعاٍل
  .اإلهمال لألمأكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط 
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، والتي بينت تمّيز فئات الوالدين األقل تعليماً )1986(تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة القرشي 
عن األكثر تعليماً بزيادة اتجاهات التسلط والحماية الزائدة واإلهمال والقسوة، كما تميز اآلباء األقل 
تعليماً عن اآلباء األكثر تعليماً بزيادة اتجاهات التدليل والتفرقة، بينما تميزت األمهات األقل تعليماً 

كما وجد أيضاً من خالل هذه الدراسة أن اتجاه .  األكثر تعليماً بزيادة اتجاه األلم النفسيعن األمهات
. السواء في التنشئة كان أعلى عموماً لدى فئات الوالدين األكثر تعليماً عن الوالدين األقل تعليماً

 ، والتي أظهرت أن أساليب)1995(واتفقت أيضاً مع دراسة جبريل كما وردت في عبدوني 
المعاملة الوالدية لدى اآلباء واألمهات من المستويات التعليمية العليا تتجه نحو ممارسة أساليب سوية 

، بينما تتسم أساليب المعاملة الوالدية )التسامح واالتساق واالعتدال والحماية(في التنشئة االجتماعية 
التشدد (ساليب ال سوية في التنشئة لدى اآلباء واألمهات من المستويات التعليمية الدنيا نحو ممارسة أ

، من خالل دارسة قام بها أن اآلباء )2005(وقد وجد عزوز ). وعدم االتساق والتسلط واالهمال
يستخدمون أسلوب القسوة في التعامل مقابل األمهات الالتي يستخدمن أسلوب الحماية الزائدة، وكال 

 .ليمي للوالديناألسلوبين من المعاملة يرتبطان بتدني المستوى التع
 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية ودور المستوى التعليمي للوالدين في التعامل مع أبنائهما، 
حيث أن الطالب الذين ينتمون إلى أسر متعلمة يتمتعون بتنشئة سليمة ومشجعة على حرية االختيار 

 األبناء شعوراً ايجابياً نحو واالستقالل والديمقراطية في التعامل والمساواة، ما يؤدي إلى شعور
أنفسهم وعائالتهم ومن ثم مجتمعهم، إضافة إلى أن الوالدان المتعلمان يكونان على دراية كافية 
بحاجات أبنائهم ومطالب نموهم في فترات نموهم المختلفة التي يمرون بها، وهذا يؤدي إلى اتباعهما 

عكس تدني المستوى التعليمي للوالدين، والذي أساليب سوية ومناسبة تكفل تلبية تلك االحتياجات، ب
يؤدي إلى جهلهما بطرق التربية والتنشئة السليمة، وبالتالي االرتباك في القيام بالدور المنوط بهما 

 .وينعكس كل ذلك على توافق وسالمة األبناء النفسية. القيام به

 

 : مناقشة نتائج الفرضية الرابعة4.2.2.5
 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةة  ال توجد فروق ذات دالل    
 . مستوى تعليم االمإلى متغير التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى أنماطحول 

  

 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 15.4(و  )14.4( ينيتبين من الجدول
α≤( طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةنشئة الوالدية كما يدركها  التأنماط في 
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التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادمستوى تعليم األمتعزى لمتغير 
) Tukey test( توكي إختبار ستخدما لألم، واليجاد مصدر هذه الفروق اإلهمال ،والحماية الزائدة

مهاتهم  التعليمي ألمستوى الداللةبين الطلبة الذين الفروق كانت حيث  ،لمقارنات الثنائية البعديةل
مستوى  لصالح الطلبة الذين ،)بكالوريوس، ماجستير فما فوق ( وعاٍل،)أمّي، أساسي(منخفض 
شيوع نمط  أكدوا بدرجة أكبر حيث ،)بكالوريوس، ماجستير فما فوق (هم عاٍلمهات التعليمي ألالداللة

   . لألماإلهمالالتنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط 

 

، ودراسة عزوز )1987(، ودراسة فياض )1986(تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة القرشي 
، والتي أكدت جميعها على أن ارتفاع )1995(، ودراسة جبريل كما وردت في عبدوني )2005(

اتباعهما طرق تنشئة ديمقراطية وسوية في تعاملهما مع المستوى التعليمي للوالدين يؤدي إلى 
أبنائهما، وأن تدني المستوى التعلميي لهما يؤدي إلى اتباع طرق تنشئة وتربية غير سوية وغير 
عادلة في التعامل، كالقسوة والتفرقة في المعاملة واإلهمال والتلسط وغيرها من األساليب واألنماط 

 .غير السوية

 

ذه النتيجة إلى عظيم الدور الذي تقوم به األم في تربية أبنائها كونها األكثر التصاقاً ويعزو الباحث ه
وقرباً منهم من األب، بحكم عمله وغيابه عن المنزل لتأمين العيش الكريم ألبنائه، لذا فإن األم 

ر المتعلمة، المتعلمة تحسن تدبير أمور أبنائها وتربيتهم التربية السليمة أفضل من األم األمية أو غي
ولهذا تحرص بعض الدول على إلحاق األمهات . وبالتالي تختلف طرق التربية تبعاً لمستوى التعليم

بمراكز محو األمية وتَلَقي دورات في التربية والتعامل مع األبناء في المنزل ألن البيت هو المدرسة 
 من الواجب أن تمتلك األم األولى، واألم هي المربي األول للطفل، لذا فمن الضروري إن لم يكن

أفضل الطرق المؤدية إلى التعامل الجيد مع أبنائها، لتقدم للمجتمع أفراداً أصحاء قادرين على 
 .مواجهة الحياة وخدمة مجتمعهم

 

 : مناقشة نتائج الفرضية الخامسة5.2.2.5
 

ابات العينة  في متوسطات استج   )≥α 0.05( عند مستوى الداللة     إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
  الـدخل الشـهري     معـدل  إلى متغير  التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى          أنماطحول  
 .لألسرة
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 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 9.4(و  )8.4(ين الجدوليتضح من 
α≤( ي محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثانوي ف التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط في 

التسلطي ، النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادسرةالدخل الشهري لألمعدل تعزى لمتغير 
للمقارنات الثنائية ) Tukey test( توكي إختبار ستخدمالألب واألم، واليجاد مصدر هذه الفروق 

 ،) شيكل1000أقل من (نخفض بين الطلبة ذوي الدخل األسري المالفروق كانت حيث  ،البعدية
  لصالح الطلبة ذوي،) شيكل3000أكثر من ( والعالي ،) شيكل3000 إلى 1000 من(والمتوسط 

ط التنشئة الديمقراطي  أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمحيث ، الدخل الشهري المتوسط والعاليمعدل
 .لألب واألم

 

ضحت أن للمستوى االقتصادي أثراً ذا ، التي أو)1991(تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة النجار 
، حيث )1998(ودراسة الحجاج . داللة على النمو الخلقي واتجاهات األبناء نحو اآلباء بكل عام

بينت أن المستوى االقتصادي ألسر أفراد عينة الدراسة كان متوسطا فقط بلغ الوسط الموزون لهذا 
، وهي بعنوان التنشئة االجتماعية )2005(واتفقت أيضاً مع دراسة عزوز %). 52(المستوى 

األسرية واإلدمان على المخدرات، حيث بينت أن مستوى الدخل ألسر عينة الدراسة كان متدنياً ما 
 .يشير إلى ارتباط تدني المستوى االقتصادي باالنحراف لدى األبناء

 

ئة الوالدية المتبعة يعزو الباحث هذه النتيجة الخاصة بوجود فروق في آراء الطلبة بين أساليب التنش
من قبل الوالدين تبعاً للمستوى االقتصادي لألسرة إلى أهمية أن يكون المستوى االقتصادي مناسباً 
لألسرة ليلبي كافة احتياجاتها واحتياجات أبنائها، إذ تشير كل الدراسات ذات العالقة إلى أن األسر 

الكتب، : تلزمات واحتياجات أبنائها مثلذات المستوى االقتصادي المرتفع هي األقدر على توفير مس
واألجهزة، والغرف الخاصة، وتنظيم الرحالت، وغيرها من النشاطات من األسر ذات المستوى 
االقتصادي المتدني التي ال تستطيع أن توفر ألبنائها ما يحتاجون إليه، وهذا كله يؤثر على طرق 

 .هات األبناء نحو والديهمتنشئة وتربية الوالدين ألبنائهما وبالتالي على اتجا

 

ويشير األدب التربوي إلى أن األسر ذات المستوى االقتصادي المرتفع يشيع فيها نمط تنشئة 
متسامح ومتفهم وديمقراطي، حيث يكون بمقدورها توفير متطلبات األبناء، ما ينعكس ايجابياً على 

حبة تجاه الوالدين، وبالمقابل فإن نظرة األبناء إلى والديهم حيث ُيشعرهم ذلك بنوع من الرضا والم
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األسر ذات المستويات االقتصادية المتدنية تعمل على قمع وتقنين احتياجات أبنائها واالكتفاء بالقليل، 
 .ما يؤدي إلى اتباع نمط تنشئة صارم وتسلطي فيها

 

 :مناقشة نتائج الفرضية السادسة 6.2.2.5
 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 . مكان السكنإلى متغير التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى أنماطحول 

 

 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 7.4(و) 6.4( ينجدوليتضح من ال
α≤( ل الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األو التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط في 

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: تعزى لمتغير مكان السكن، وكانت الفروق في أبعاد
حيث  ،للمقارنات الثنائية البعدية) Tukey test( توكي إختبار ستخدماواليجاد مصدر هذه الفروق 

ن سكان القرى لصالح سكان المدن الذين أكدوا المدن والطلبة مبين الطلبة من سكان الفروق كانت 
 .بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم

 

، التي لم تكشف عن فروق دالة احصائياً )2005(لوحظ اختالف هذه النتيجة مع دراسة عزوز 
يع للعالقة ما بين مكان اإلقامة وأسلوب تنشئة الوالدين، حيث كانت الفروق غير دالة مع جم

 .األساليب واألنماط

 

يعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية القائلة بأن نمط التنشئة األسرية الديمقراطية هو األكثر شيوعاً لدى 
الطبة سكان المدن أكثر من الطلبة سكان القرى والمخيمات، إلى طبيعة السكن في المدينة وسكانها 

االحتكاك المباشر واليومي مع آخرين، فضالً وكثرة الحراك االجتماعي فيها، إضافة إلى االختالط و
عن تعدد مطالب الحياة والتزاماتها لدى سكان المدينة مقارنة بسكان القرى والمخيمات المنشغلين 
أكثر إلى حد ما بتأمين لقمة العيش ألبنائهم، لذا فإن اآلباء يمنحون أبناءهم قدراً من حرية االختيار 

سيادة جو من الديمقراطية في التعامل ما بين اآلباء وأبنائهم، كما والخروج والتنقل، مما يؤدي إلى 
أن طبيعة المدينة المعقدة والمليئة باألخطار تحتم على الوالدين البقاء بقرب أبنائهم والتواصل معهم 
بشكل أكبر، كل هذا يؤدي إلى انتهاج الوالدين لطرق ديمقراطية في التعامل مع أبنائهم خوفاً من 

 .االنحراف
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 :السابعةمناقشة نتائج الفرضية  7.2.2.5
 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 .نوع المدرسةالى متغير  التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى أنماطحول 

 

 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند ةإحصائيوجود فروق ذات داللة ) 5.4(جدول يتضح من ال
 تعزى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها أنماط

التسلطي لألب واألم، لصالح  ،النمط الديمقراطي: لمتغير نوع المدرسة، وكانت الفروق في أبعاد
ر على شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب الطلبة في المدارس الخاصة الذين أكدوا بدرجة أكب

 . واألم

 

 من طلبة المدارس ن اآلباء واألمهات يعاملون أبناءهميعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية القائلة بأ
 طبيعة العالقة األكثر ديمقراطية ما بين األهل وأبنائهم من طلبة هذه إلىالخاصة بشكل ديمقراطي 

 المدارس الخاصة تتمتع بمستوى خدماتي حيث أنلمدارس الحكومية، المدراس، مقارنة بالطلبة من ا
اضافة الى احترام هذه المدارس للطالب واهتمامها به فرداً  أفضل من المدارس الحكومية، وتعليمي

 مقابلوذلك ، )2000(ووجود معلمين مؤهلين علميا ومهنيا فيها، وهذا ما كشفت عنه دراسة عابدين 
 هذه المدارس ينتمون إلى معظم الطلبة المنتسبين جدير بالذكر انالطالب، أقساط سنوية تدفع من 

لذا فإن الوالدين يحرصان لعائالت ذات مستويات اقتصادية عالية مقارنة بطلبة المدارس الحكومية، 
  ديمقراطية للدراسة، وبالتالي ينشأ بينهم عالقةا يلزم ألبنائهم فيها حتى يتفرغواعلى توفير كل م

 .ن طلبة المدارس الحكوميةأكثر موطيدة 

 

 الطلبة نحو المدرسة، اتاتجاه بأن أساليب التنشئة الوالدية المتبعة من قبل الوالدين تؤثر على يذكر
 على والديهم أن الطلبة الذين يعاملهم إلى حيث أشارت ،)1993(وهذا ما بينته دراسة العويدي 

ة مقارنة بأولئك الذين ايجابي اتاتجاه يحملون أساس من الديمقراطية والتقبل والحماية الزائدة
 . بأساليب متسلطة وغير سويةوالديهميعاملهم 

 

 

 



 189

  : مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.2.5
 

 ما مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟  

  في محافظة رام اهللالثانويالصف األول طلبة أن مستوى الخجل لدى ) 17.4(يتضح من الجدول 
على الدرجة الكلية  )1.71(مستوى الكان متوسطاً، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا  والبيرة
 .للمقياس

 

يعزو الباحث نتيجة هذا السؤال من أن عينة الدراسة ذكوراً وإناثاً قد حصلوا على درجة متوسطة 
لطلبة أبناء المجتمع الفلسطيني على الثقافات نفتاح ا إإلىعلى مقياس الخجل المستخدم في الدراسة 

 من خالل البرامج اإلذاعية، واإلنترنت، وحضورهم األفالم والمسلسالت الهادفة، فضالً عن االخرى
 طبيعة الحياة التشاركية والتعاون القائم بين إلىمرونتهم في التعامل مع كل ما هو جديد، إضافة 

ختالط وكسر حاجز الخوف والرهبة يجبرهم على التعامل واال مما ،األهالي في تلبية شؤون حياتهم
عينة  أن الطلبة إلىمن اآلخرين، وهذه الدرجة من الخجل هي درجة جيدة ومقبولة، وال تشير 

 . يعانون من الخجل بشكل مفرطالدراسة

 

لك، يؤدي فأتهم على ذ مع الرفاق ومكآةاالجتماعيعالقات كما أن تشجيع اآلباء آلبنائهم على إقامة ال
 مما يقلل ، ما بين أفراد المجتمع الواحد وال سيما المجتمع الفلسطينيةاالجتماعي توطيد العالقات إلى

 . من شعورهم بالوحدة النفسية والخجل

 

 ):14 – 8(ويضم الفرضيات من : مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.2.5

فظة رام اهللا والبيرة باختالف لدى طلبة الصف األول الثانوي في محامستوى الخجل ختلف يهل 
 األب، مستوى تعليم األم، ، التخصص، مستوى تعليمالنوع االجتماعي:  وهيمتغيرات الدراسة

 نوع المدرسة؟و، مكان السكن،  لالسرةالدخل الشهريمعدل 
وهـي  ) 14 – 8 ( الرقم من ة فرضيات صفري  إلى تحويله   فقد تم  الرابعلإلجابة على سؤال الدراسة     

 :و التاليعلى النح
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 :مناقشة نتائج الفرضية الثامنة 8.2.2.5
 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 .إلى متغير النوع االجتماعي الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول

 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللة عند حصائيةإوجود فروق ذات داللة  )18.4(يتضح من الجدول 
النوع  تعزى لمتغير طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

ناث، اللواتي كان مستوى الخجل عندهن هو ح الطلبة من اإل، وكانت الفروق لصالاالجتماعي
 .األعلى

 
تي أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً على مقياس        ، ال )2001(تتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي       

، التي بينت نتائجها حصول اإلناث على متوسط        )1997( اإلناث، ودراسة األنصاري     لصالحالخجل  
، أظهرت أن الخجل كان واحـداً       )2000(أعلى من الذكور في الخجل، وفي دراسة أخرى له عام           

 ؤهوك وزمـال  بـر  بوجه عام وقد بينت دراسة       ة التي يعاني منها الشباب    نفعاليمن أكثر السمات اال   
)Bruch, Giordano & Pearl, 1986(، نهـم  أناث ذكـروا   الخجولين وخاصة اإلشخاصن األأ

 السـلبية بشـأن     يننهم مستاؤون من مالحظات اآلخـر     أغير راضين عن مظهرهم الخارجي كما       
، )1996(ون وخليـل    كما وردت في طـاح      وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زيمباردو       مظهرهم

نخفضي القـدرة    ومُ ،نطوائية وعصابية اكثر  أنهم  أتصفوا ب ان مرتفعي الخجل    أظهرت النتائج   أحيث  
 .جتماعياًا كثر قلقاًأ و،كثر حساسيةأ و،االجتماعيعلى الضبط 

 
 طبيعة إلىرتفاع مستوى الخجل لدى اإلناث مقارنة بالذكور  ايعزو الباحث هذه النتيجة من حيثو

في المجتمع الفلسطيني والتي يعتبر الخجل أحد سماتها الشخصية، إذ أشارت معظم الدراسات الفتاة 
 في  مهماًتلعب العادات والتقاليد دوراًو.  وجود الخجل بنسبة أكبر لدى اإلناث مقارنة بالذكورإلى

عارف ختالط والتد الفتيات على االعدم تعّوكبر من الذكور بسبب وجود الخجل لدى اإلناث بشكل أ
 إلىإضافة  ، والحرص الزائد من قبل الوالدين على الفتيات، والتشدد في المعاملة،خرمع الجنس اآل

في المجتمعات العربية وال سيما مجتمعنا الفلسطيني ) زوجة، أم، أخت(أن الدور التقليدي للمرأة 
ن هذه ال أ إن تخوضها، الفرص والمجاالت التي يمكن لها أحجيم دورها ومحدودية تإلىيؤدي 
 .وفتح كافة المجاالت أمامها بمساواتها بالرجلضمحالل وسط الدعوات المنادية بدأت باالالنظرة 
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جدير بالذكر بأن دور األسرة ال يقتصر فقط على توفير المستلزمات المادية ألطفالها، فهناك أيضاً 
 وذلك من خالل إشباع حاجات التربية النفسية والتي تعتبر مهمة لبناء الصحة النفسية السليمة للطفل،

وغيرها مما )  التقدير، الحب المتبادلالطمأنينة، األمن، الحرية، التفوق،: (الطفل المختلفة مثل
 يعيق نموه النفسي هيىء له أسباب النجاح والتفوق، في حين أن عدم إشباعهايشعره بالسعادة، وي

 .والً أو خج نفسياً كأن يكون منطوياًالحياةفه السوي في وتكّي
 

 :مناقشة نتائج الفرضية التاسعة 9.2.2.5
 

 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 . التخصصإلى متغير الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول

 

 في )≥α 0.05( وى الداللةمست عند إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )19.4(يتضح من الجدول 
 لمتغير التخصص، تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

 .كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى حيثوكانت الفروق لصالح الطلبة في الفرع األدبي، 
 
 أن  إلـى  حيث أشارت    ،)2005(تفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة جبريل كما وردت في ناصر            ا

 وبالتالي التكيف الدراسي لدى طلبة التخصص العلمي كان أعلى مما هـو لـدى               االجتماعيالتكيف  
  .ة بالتقدم نحو صف أعلىايجابيطلبة التخصصات األدبية، وأنه يصبح أكثر 

 
ي ويرجع الباحث نتيجة هذه الفرضية من أن طلبة الفرع األدبي أكثر خجالً من طلبة الفرع العلم

 نظره المجتمع األكثر تقديراً للطلبة الذين تخصصهم علمي إلى أهمية التخصص في حد ذاته، وإلى
أكثر من األدبي، حيث أن التخصص العلمي يتطلب درجة ذكاء وقدرات رياضية أعلى وبالتالي 

األدبية التي تعتمد التخصصات كس جتماعية مع آخرين بعاك أكثر، ما يتطلب إقامة عالقات احر
 كونها تعتمد على الطالب نفسه أكثر من ةاالجتماعيثر على الحفظ، وبالتالي تحد من العالقات كأ
 . ها على اآلخرينعتمادا
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 : مناقشة نتائج الفرضية العاشرة10.2.2.5
 

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللةإحصائيةال توجد فروق ذات داللة 
 . مستوى تعليم االبإلى متغيري محافظة رام اهللا والبيرة تعزى الخجل فمستوى حول 

 
 0.05( عند مستوى الداللة إحصائية وجود فروق ذات داللة )28.4(و  )27.4(ين يتضح من الجدول

α≤(  في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير
للمقارنات ) Tukey test( توكي إختبارستخدم ا مصدر هذه الفروق األب، واليجادمستوى تعليم 
أساسي (، و)أساسي ودبلوم(آبائهم  تعليممستوى بين الطلبة الذين حيث كانت الفروق  ،الثنائية البعدية
 حيث ، أساسيتعليم آبائهممستوى  لصالح الطلبة الذي )أساسي وماجستير فما فوق(، و)وبكالوريوس

  .عندهم هو األعلىكان مستوى الخجل 
 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية دور األسرة المتعلمة والمثقفة في تربية وتنشئة األبناء، حيث 
أنها تتبع أساليب تربية قائمة على العدل والمساواة واالنفتاح على األبناء واالستماع لمشكالتهم 

ع على االستقالل واالعتماد على النفس ما وإعطائهم الفرصة للتعبير عما بداخلهم، إضافة إلى التشجي
ينعكس بشكل ايجابي على توافقهم وتكّيفهم النفسي مع أنفسهم ومع مجتمعهم، وبالمقابل فإن تدني 
المستوى التعليمي لرب األسرة الذي هو أعلى سلطة فيها يؤدي إلى اتباعه ألساليب تربية متناقضة 

ى غير قادرين على التكيف والتوافق السليم، فينشؤون وغير سوية تؤدي بدورها إلى تخريج أبناء عل
 .بشكل منحرف ويكونون خجولين وبعيدين عن المجتمع

 
 : مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشرة11.2.2.5

 
في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية     

 .إلى متغير مستوى تعليم االم اهللا والبيرة تعزى  الخجل في محافظة رام مستوىحول
 

 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )31.4(و  )30.4( ينيتضح من الجدول
α≤(  في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير

للمقارنات ) Tukey test( توكي ختباراستخدم ق افرو األم، واليجاد مصدر هذه المستوى تعليم
أمّي (، و)أمّي ودبلوم(هم  أمهاتتعليممستوى  بين الطلبة الذين  الفروقكانتحيث  ،الثنائية البعدية
هم مهات التعليمي ألمستوى الداللة، لصالح الطلبة الذين )أمّي وماجستير فما فوق(، و)وبكالوريوس
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مستوى الذين الطلبة وكانت الفروق أيضاً بين . عندهم هو األعلى كان مستوى الخجل حيث ،أمّي
أساسي وماجستير (، و)أساسي وبكالوريوس(، و)أساسي ودبلوم(، و)أساسي وثانوي(هم يم أمهاتتعل

 كان مستوى الخجل عندهم هو حيث ،هم أساسيأمهاتتعليم مستوى  لصالح الطلبة الذي )فما فوق
 .األعلى

 
مدى التأثير اإليجابي الذي يحدثه تعليم األم في تربيتها  إلىذه الفرضية ويعزو الباحث نتيجة ه

ألبنائها ذكوراً وإناثاً، حيث أن تدني تعليم األم يرتبط عكسيا بمستوى الخجل لدى االبناء، وتبدو هذه 
حيث النتيجة منطقية ومتوقعة، إذ أن األم المتعلمة تختلف في تربيتها ألبنائها عن تلك غير المتعلمة، 

أنها تكون متفهمة لمشاكل أبنائها وتعرف احتياجاتهم ومطالب نموهم بدقة، وبالتالي تعمل على 
مراعاتها في تربيتها لهم، أما األم غير المتعلمة فإنها تسلك أساليب وأنماط تربية غير سوية 

 يؤدي إلى ومتسلطة وجامدة في تربيتها ألبنائها، ما ينعكس سلبياً على صحتهم النفسية، وبالتالي
العديد من المشاكل لديهم كالقلق والخجل واالنطواء وسوء التوافق بشكل عام، حيث أن الطفل يتبنى 

 .معتقدات والديه واتجاهاتهم وسلوكهم االجتماعي أيضاً
 

 : مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشرة12.2.2.5
 

في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      
 . لألسرة الدخل الشهري معدلإلى متغير الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول

 
 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )25.4(و  )24.4(ين يتضح من الجدول

α≤(م اهللا والبيرة تعزى لمتغير في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة را 
) Tukey test( توكي ختبارا، واليجاد مصدر هذه الفروق ُأستخدم سرة الدخل الشهري لألمعدل

 الدخل  معدل أن الفروق كانت بين الطلبة الذينإلى حيث اشارت النتائج ،للمقارنات الثنائية البعدية
، ) شيكل3000أكثر من (عالي الدخل الذوي  و،) شيكل1000أقل من (الشهري ألسرهم منخفض 

 كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى، وكانت حيث الدخل الشهري المنخفض  معدللصالح ذوي
 3000 شيكل إلى 1000من ( الدخل الشهري ألسرهم متوسط  معدلالفروق أيضاً بين الطلبة الذين

 كان حيثسط  الدخل الشهري المتو معدل، لصالح ذوي) شيكل3000أكثر من  ( وعاٍل،)شيكل
   .مستوى الخجل عندهم هو األعلى
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المنطقية بمدى أهمية المستوى االقتصادي لألسرة، وما له من ويفسر الباحث نتيجة هذه الفرضية 
دور مهم في حياة األبناء من توفير المسلتزمات الحياتية لهم، وتشجيعهم على العلم والتحصيل 

رفيهية، وغيرها من النشاطات، وهذا كله يعمل على ومخالطة اآلخرين والمشاركة في الرحالت الت
 الدخل  معدلدمج الطلبة في الحياة بشكل جيد، وخوض تجارب وخبرات جديدة ال تتاح للطلبة ذوي

الشهري المنخفض، ما يؤثر سلباً على الحالة النفسية لألبناء وعلى درجة الخجل لديهم، فضالً عن 
 التفسير مع نتيجة هذه الفرضية والتي بينت وجود عالقة توافقهم النفسي واالجتماعي، ويتفق هذا

عكسية ما بين مستوى الخجل ومعدل الدخل الشهري لألسرة، بمعنى أنه كلما قّل الدخل الشهري 
 . لألسرة كلما زاد مستوى خجل أبنائها

 
 : عشرةالثالثة مناقشة نتائج الفرضية 13.2.2.5

 
في متوسطات استجابات العينة    ) ≥α 0.05( وى الداللة  عند مست  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة      

 . مكان السكنإلى متغير الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوىحول
 

 0.05( عند مستوى الداللة إحصائية وجود فروق ذات داللة )22.4( و )21.4(ين يتضح من الجدول
α≤(افظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير  في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في مح

للمقارنات الثنائية ) Tukey test( توكي إختبارستخدم السكن، واليجاد مصدر هذه الفروق مكان ا
 الطلبة من سكان المدن والطلبة من سكان المخيمات، لصالح الطلبة حيث كانت الفروق بين ،البعدية

 .األعلى كان مستوى الخجل عندهم هو حيثمن سكان المخيمات 
 

ويعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية إلى طبيعة الظروف التي يعيشها الطلبة من سكان المخيمات 
الفلسطينية، حيث الفقر وتدني المستوى االقتصادي والثقافي لألسرة، وتدني مستوى الخدمات، 

ث تؤدي والضغط النفسي، والشعور بعدم المساواة مع الطلبة االخرين، وال سيما سكان المدن، حي
االنطواء، وعدم المبادرة، : مثل هذه الظروف إلى العديد من المشكالت النفسية لدى الطلبة، ومنها

والخجل، أو اإلحجام عن التعامل مع اآلخرين، فضالً عن اختيار األصدقاء حيث يغلب على سكان 
ن الصعوبة المخيمات اختيارهم ألصدقائهم من نفس المستوى ومن نفس الظروف أيضاً، ما يجعل م

وهذا كله يؤثر . بمكان تطوير تلك العالقات لتكون أشمل، وبالتالي تبقى محجمة في تلك المخيمات
على سلوك الطلبة سلبياً ويجعلهم يشعرون بنوع من الخجل في تعاملهم مع أقرانهم والمحيطين بهم 

 .من سكان القرى والمدن
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 :الرابعة عشرةمناقشة نتائج الفرضية  14.2.2.5
 
 في متوسطات استجابات العينة     )≥α 0.05(  عند مستوى الداللة   إحصائية توجد فروق ذات داللة      ال

 .نوع المدرسة الى متغير  الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى مستوىحول

 في )≥α 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )20.4(يتضح من الجدول 
 تعزى لمتغير نوع  الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبةمستوى الخجل لدى 

المدرسة، وكانت الفروق لصالح الطلبة في المدارس الحكومية، الذين كان مستوى الخجل عندهم هو 
 .األعلى

 
 حد ما أكثر صرامة في إلىر بيعة المدارس الحكومية والتي تعتب طإلىويعزو الباحث هذه النتيجة 

وانين المدرسية من المدارس الخاصة التي تعتبر أكثر حرية وأكثر تسامحاً وتعاطفاً مع تطبيق الق
الطلبة، حتى أن نوعية المشاكل التي يثيرها الطلبة تختلف من المدارس الحكومية عنها في المدارس 

سمح لهم الخاصة، لذا فإن طلبة المدارس الحكومية يكونون مقيدي الحرية داخل المدرسة، وال ُي
جتماعية مع أقرانهم من الجنس اآلخر، ال سيما وأنها مدارس أحادية الجنس، حيث ابإقامة عالقات 

والتي تتيح المجال أمام يكون الذكور منفصلين عن اإلناث بعكس المدارس الخاصة المختلطة، 
مع تحرص على التفاعل  الطلبة إلى التجرؤ والحديث وإقامة العالقات االجتماعية بشكل أكبر، كما

 التقليل من إلىما يؤدي الطالب بشكل تربوي جيد، واالهتمام باكسابه قيما واتجات مرغوباً فيها، 
 .الخجل والشعور بالوحدة النفسية لدى الطلبة

 
صفرية رقم الفرضية ال إلى جابة عليه بتحويلهوقد تمت اإل: مناقشة نتائج السؤال الخامس 5.2.5

)15(: 
 

 أنماط التنشئة الوالدية ومستوى الخجل لـدى طلبـة الصـف األول             ية بين رتباطاهل يوجد عالقة    
 الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشرة 15.2.2.5

 
 بين متوسـطات اسـتجابات      )≥α 0.05( ية دالة احصائيا عند مستوى الداللة     إرتباطال توجد عالقة    

 .ة ومتوسطاتهم حول مستوى الخجل التنشئة الوالديأنماطالعينة حول 
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 0.05( مستوى الداللة عند إحصائيةوجود عالقة عكسية ذات داللة  )33.4(يتضح من الجدول 
α≤(  التسلطي لألم، الحماية ، التسلطي لألب، الديمقراطي، الديمقراطي:  التنشئة الوالديةأنماطبين

، ل الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األو لدى اإلهمال لألم ومستوى الخجل، الزائدة
 مستوى الخجل والعكس  التنشئة الوالدية الديمقراطية والحماية الزائدة قّلأنماطبحيث كلما ازدادت 

 لألب اإلهمال ،مقابل ذلك وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين نمط الحماية الزائدة. صحيح
 لألب ازداد مستوى الخجل اإلهمال ، الزائدةزداد نمط الحمايةاومستوى الخجل، بحيث كلما 

 .والعكس صحيح
        

ية موجبة رتباطا، التي بينت نتائجها وجود عالقة )2002(تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة خوج 
  نقصانية سالبة بينرتباطابين األسلوب العقابي للوالدين والخجل لدى عينة الدراسة، ووجود عالقة 

واتفقت أيضاً مع دراسة عياش . لوالدين والخجل لدى أبنائهماا  من قبلاإلرشادأسلوب التوجيه و
، حيث )1989(، ودراسة العارضة )1994(، ودراسة أسعد )1996(، ودراسة العبادي )1992(

ستخدام الوالدين ألساليب تقوم على الدفء والتسامح والضبط التربوي يرتبط  اأكدت جميعها على أن
على توكيد الذات، ويرفع من مستوى القدرة على التكيف لدى األبناء، في حين اً بالقدرة ايجابي

 بين الطلبة ةاالجتماعي وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى الكفاءة إلى، )1999(ود وتوصل دا
عائدة لنمط التنشئة األسرية، وذلك لصالح الطلبة الذين أفادوا بأنهم تلقوا نمط تنشئة ديمقراطي حيث 

تفقت هذه كما ا. ذين تلقوا نمط تنشئة تسلطي عندهم أعلى من الطلبة الةاالجتماعيلكفاءة كانت ا
ية رتباطاوجود عالقة ، إذ توصلت الى )2000( أحمد  فيكما وردتالنتيجة مع دراسة عبد الهادي 

ي ية طردية بين الرفض الوالدإرتباطعكسية بين القبول الوالدي ودرجة القلق لدى األبناء، وعالقة 
ية موجبة ودالة رتباطا، فقد توصلت في دراستها لوجود عالقة )2000(أما بركات . ودرجة القلق

، أن )1983(وبينت دراسة أبو جبل . بين األسلوب العقابي لألب واالكتئاب لدى المراهقين الذكور
ة في عالقاتهم أبناء األسر المتسامحة في تنشئتها األسرية كانوا أكثر تكيفاً من أبناء األسر المتشدد

وقد أشارت دراسة ماكلوسكي وآخرين . متثال والتكيف للواقع والمزاج والقيادةالعائلية، واال
)Mccloskey, et, al, 1995( ،ية ما بين أشكال العقاب المختلفة للطفل رتباطا وجود عالقة إلى

ن في دراستهما كما توصل دانيلز وبلومي. ضطرابات نفسية عديدةامن األسرة ومعاناة الطفل من 
)Daniels & Plomin. 1985( ،ة ما بين خجل وإنطوائية األم والخجل يجابيإ وجود عالقة إلى

 .شهراً) 24- 12(لدى أبنائها في سن 
 

 ماهية أنماط التنشئة الوالدية المتبعة من قبل األهل في التعامل مع إلىويعزو الباحث هذه النتيجة 
تباع الوالدين ألنماط تنشئة ديمقراطية راسة حيث أظهرت أن انتائج هذه الدأبنائهما، كما بينت 
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 مع مستوى الخجل لدى األبناء، بمعنى أنه كلما ازدادت تلك األنماط وحماية زائدة يتناسب عكسياً
تباع الوالدين هم، كما أظهرت النتائج أيضاً أن االمتبعة من قبل الوالدين كلما قّل مستوى الخجل لدي

ة على الحماية الزائدة واإلهمال يتناسب طردياً مع الخجل، بمعنى أنه كلما ازدادت ألنماط تنشئة قائم
 . تلك األنماط المتبعة من قبل الوالدين كلما ازداد مستوى الخجل لدى أبنائهم

 
تباع الوالدين ألساليب سوية قائمة على الديمقراطية والتسامح يجة من أن اويفسر الباحث هذه النت

 من  نشوء األبناء في جو ديمقراطي خاٍلإلىة في التعامل بين األبناء، يؤدي والدفء والمساوا
نفتاحهم على الوالدين، وهذا كله يولد اً على تكيفهم ومرونتهم واايجابيالتهديد والتسلط، وبالتالي يؤثر 

 .حالة من الرضا واأللفة بين األهل واألبناء، مما يبعدهم عن الشعور بالخجل والوحدة والنفسية
 

تباع الوالدين ألساليب غير سوية قائمة على اإلهمال والحماية الزائدة كما تبين من خالل هذه أما ا
رتباك في عالقاتهم األسرية  اإلى تشتيت دورهم في الحياة، وإلىالدراسة، فإن ذلك يؤدي باألبناء 

النمطين وهما من ، ألنه في كال االجتماعيمع الوالدين وإخوانهم، وبالتالي مع الرفاق والمحيط 
ال يطّلع فيهما األبناء على النموذج األمثل من بحيث  ،أخطر أنماط التنشئة الوالدية تأثيراً لدى األبناء

اآلخرين، وتفضيل الوحدة، حتكاك المباشر مع  الجنوح عن االإلىالتعامل والتربية، مما يؤدي بهم 
 .نطواء وسوء التوافقختالط، وبالتالي الخجل واالوعدم اال
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 توصيات الدراسة 3.5
 

 :خرجت هذه الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت إليها بالتوصيات التالية
 
ضرورة حث الوالدين على اتباع اساليب تربية سوية تقوم على الديمقراطية والمساواة في  .1

االباء واالبناء تؤثر التنشئة الديمقراطية، وطبيعة العالقات بين ن وذلك أل ،المعاملة مع االبناء
 المجتمع الكبير، وعلى النشاط االجتماعي المتوقع فيبناء ا او ايجابا على عالقات هوالء األسلب
 .لهم

أنماط تربية غير سوية  وأتباعهم ألساليب يد الوالدين بمعلومات حول مخاطر االعمل على تزو .2
تؤسس لحقد وكراهية  حيث انها ،خال... مثل التسلط واالهمال والتفرقة في المعاملة في المنزل 

 .في نفوس أبنائهم، وتسبب لهم مشاكل نفسية مستقبالً

 لألطفال ةاالجتماعيالعمل على تطوير برامج إرشادية فردية وجمعية للتدريب على المهارات  .3
... بحيث تتالءم تلك البرامج مع مستواهم العمري واللغوي والثقافي والمراهقين صغار السن 

 .سين منهم وللجن،إلخ

 كاملة على وزارة التربية والتعليم أن تضمن المناهج والكتب المدرسية وحدات أو فصوالً .4
تتحدث عن أساليب التنشئة السوية وسبل تعزيزها، واألساليب الالسوية ومخاطرها وسبل 

 ، في التعاون والتواصل مع اآلخرينةاالجتماعيتفاديها، فضالً عن تعليم الناشئة المهارات 
 .نطواءاال وأ ، الخجلوأ  عن المشاركة،الرأي، وعدم العزوفورة المشاركة وإبداء وضر

العمل على تصميم دراسات وبحوث تتقصى الخجل في مراحل عمرية مبكرة مثل مرحلة  .5
مخاطر على الشخصية مستقبالً، وإلمكانية التدخل بشكل من الطفولة المتوسطة والمتأخرة لما له 

 . كثر نجاحاًمبكر حيث يكون العالج أ

األسرية الوالدية أو ضرورة إجراء دراسة أو أكثر بهدف الكشف عن العالقة بين أنماط التنشئة  .6
كتئاب ومستوى القلق واالوالطموح وسمات الشخصية ، كمفهوم الذات ومتغيرات أخرى

  .ومشكالت سلوكية وتكيفية أخرى لدى األبناء

والثقافة العربية، بحيث يراعى فيها التحديد اإلجرائي إعداد مقاييس للخجل وتقنينها لتالئم البيئة  .7
 . القريبة منهاالخرىم يالواضح لمفهوم الخجل، والذي يميزه عن المفاه

 
 

 
 



 199

 
 والمصـادرالمراجــع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200

 ةالمراجع العربي
 

 القرآن الكريم
 
 
 
، دار النهضـة    1ج. عربية وعالميـة  ، دراسات   االجتماعيعلم النفس   ):  أ – 1984. (بو النيل، م  أ

 .العربية، بيروت
 

، دار النهضـة    2ج. ، دراسات عربية وعالمية   االجتماعيعلم النفس   ):  ب – 1984. (بو النيل، م  أ
 .العربية، بيروت

 

 ، دار اليازوري العلمية للنشـر       1ط  . االجتماعيعلم النفس   ): 2002. (أبو مغلي، س وسالمة، ع    
 .والتوزيع، عمان، األردن

 

ى الخجـل والـذكاء     رشاد جمعي على مسـتو    ما مدى فاعلية برنامج إ    ): 2007. (أبو عياش، س  
رسـالة  . (جامعة القـدس، فلسـطين    .  لطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الخليل       نفعالياال

 ).ماجستير غير منشورة
 

 المراهقـة    في توكيد الذات لدى طالبات مرحلة      األسريةأثر نمط التنشئة    ): 1992. (أبو عياش، ن  
رسالة ماجسـتير   . (الجامعة األردنية، األردن  . األولىالوسطى في مديرية تربية عمان الكبرى       

 ).غير منشورة
 

بـداعي   والذكاء على التفكير اإل     وسمات الشخصية  األسريةأثر نمط التنشئة    ): 1993. (أبو دية، إ  
رسـالة  . ( األردن الجامعـة األردنيـة،   . ساسي في مدينة عمـان    لدى طلبة الصف العاشر األ    

 ).ماجستير غير منشورة
 

 لـدى   االجتماعيرشاد جمعي على مستوى الخجل والذكاء       إفعالية برنامج   ): 2003. (أبو دية، ج  
رسـالة  . (الجامعة األردنية، األردن. ساسي في مدارس عمان الحكوميةطلبة الصف السابع األ 
 ).ماجستير غير منشورة

 

ساليب التنشئة الوالدية بدافعية االنجاز لدى طلبة التوجيهي فـي          عالقة أ ): 2006. (بو الحالوة، إ  أ
رسـالة ماجسـتير غيـر      (جامعة القدس، فلسطين،    . نفسهمأمحافظة الخليل كما يراها الطلبة      

 ).منشورة
 



 201

 التكيفية لدى المراهقين الجانحين وغيـر       ةاالجتماعياألنماط الشخصية و  ): 1983. (أبو جبل، ف  
رسالة ماجسـتير   (، عمان،   األردنيةالجامعة  . األسريةقتها بالتنشئة    وعال األردنالجانحين في   
 ).غير منشورة

 
 

 .دار المعرفة الجامعية، مصر. أسس تربية الطفل بين النظرية والتطبيق): 2000. (أحمد، س
 

، دار الفكـر    2، ط    معاملـة الوالـدين    أساليبمشكالت الطفل السلوكية و   : )1995(. ، أ إسماعيل
 .كندريةسالجامعي، اإل

 

 فراد لأل االجتماعي والجنس والعمر على التكيف      األسريةأثر كل من التنشئة     ): 1994. (األسعد، م 
رسالة ماجسـتير غيـر     . (الجامعة األردنية، األردن  . سنة) 16 – 12(في الفئات العمرية من     

 ).منشورة
 

 .  الوالديةاتتجاهمقياس اال): بدون تاريخ. (، م ومنصور، رإسماعيل
 

 ،2، المجلـد    4ط.  وفوائـدها  سلسلة االحاديث الصحيحة وشيء من فقهها     ): 1985. (باني، م االل
 .، المكتب االسالمي)1000 – 501(

 

 .سالمية، الكويتمكتبة المنار اإل. بحوث ميدانية في الشخصية الكويتية): 1997. (بنصاري، األ
 

مجلـة العلـوم    . مـن الجنسـين   ة لدى الشباب الكويتي     نفعاليالسمات اال ): 2000. (نصاري، ب األ
 .تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت، )2 (28 .ةاالجتماعي

)30/7/2007 (,showarticle/arabic/jss/kw.edu.kuniv.pubcouncil://http 
 

دار . رجع في مقاييس الشخصية، تقنين علـى المجتمـع الكـويتي          الم): 2002. (نصاري، ب األ
 .الكتاب    الحديث

 

 .سكندرية، مصردار المعرفة الجامعية، اإل. سس التربيةأ). 2005. (ومحفوظ، أ. بدران، ش
 

دراسـة  : التنشئة الديمقراطية كما يدركها الوالدان واألبناء في األسرة الكويتيـة    ): 2001. (بدر، ف 
، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويـت،         )4 (29،  ةاالجتماعيجلة العلوم   م. ميدانية
 .الكويت

) 2007/7/30(, showarticle/arabic/jss/kw.edu.kuniv.pubcouncil://http 
 

كتئـاب لـدى بعـض المـراهقين         المعاملة الوالدية واال   ساليبأالعالقة بين   ): 2000. (بركات، آ 
جامعة أم القرى، المملكة العربيـة      . والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف     

 ).رسالة ماجستير منشورة. (السعودية
 



 202

يب الوالدي فـي مسـتوى      ت وأنماط الشخصية والتر   ةاالجتماعيأثر التنشئة   ): 1999. (بلبيسي، م 
جامعة أم درمـان اإلسـالمية،      .  المنطقي لدى طلبة كليات المجتمع في الضفة الغربية        التفكير
 ).رسالة دكتوراة غير منشورة. (السودان

 

 .كاديميا للنشر، بيروت، لبنانأ، 1ط. أبناؤنا في خطر): 1995.(بيبي، هـ
 

 . السعودية، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،1ط. سنن الترمذي): ب، ت. (الترمذي، م
 

دار . البناء، الديناميات، النمو، طـرق البحـث، التقـويم        . نظريات الشخصية ): 1986. (جابر، ج 
 .النهضة العربية، القاهرة، مصر

 

مجلة جامعة دمشق لآلداب    العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية لالبناء،        ): 2000(ابر، ن،   ج
 .مشق، سوريا، د)3(، 16، نسانية والتربويةوالعلوم اإل

 

ع مكتبة النهضة المصـرية،     توزي. ات الخجل، كراسة التعليمات   إختباربطارية  ): 1992. (محبيب،  
 .القاهرة، مصر

 

، والثقافيـة   ةاالقتصـادي ،  ةاالجتماعي، والمستويات   األسريةأنماط التنشئة   ): 1998. (الحجاج، م 
الجامعـة األردنيـة،    . ي األردن في مراكز اإلصالح والتأهيل ف    حداث الجانحين   السائدة لدى األ  

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن
 

 )6 - 3(المشكالت النفسية للطفل في سـن  "سلسلة كيف نربي أطفالنا ): بدون تاريخ. (حسن، ف
 .سورية دار ربيع للنشر، حلب،. )مرحلة الروضة(سنوات 

 

، تصدر عن وزراة اإلعالم،     )535(عدد  . مجلة العربي . نحن وطفلنا الخجول  ): 2003. (حسن، ع 
 .الكويت

 

 والتكيف لدى طلبة كليات المجتمـع فـي         األسريةالعالقة بين أنماط التنشئة     ): 1989. (حلوش، م 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(، عمان، األردنيةالجامعة . ربدإمدينة 

 

خـتالف   اال وجهأمن منظور الفروق بين الجنسين و     : الخجل): 1999. (ح عبداللطيف،   .حمادة، ل 
، تصـدر   94 ع،  مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية    ربع الجامعية،   بين الفرق الدراسية األ   

 .عن مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت
 

 .اإلسكندرية، القاهرة. المكتب الجامعي الحديث. موسوعة الطفل الصحية): 2001. (الخضري، م
 

، مجلة علم النفس  . لوالدية وعالقتها بسمات الشخصية   ساليب التنشئة ا  أتباين  ): 1993. (خطاب، س 
 .، السنة السابعة، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر28ع 

 



 203

، دار غريب للطباعـة والنشـر       3مجلد   .االجتماعيدراسات في علم النفس     ): 2003. (خليفة، ع 
 .والتوزيع، القاهرة، مصر

 

ـ معي في التدريب على المهـارات       أثر برنامج إرشاد ج   ): 1999. (الخولي، ت   علـى   ةاالجتماعي
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (الجامعة األردنية، األردن. الخجل ومفهوم الذات

 

 المعاملة الوالديـة    أساليبالخجل وعالقته بكل من الشعور بالوحدة النفسية و       ): 2002. (خوج، ح 
م القرى، مكة المكرمة، أ، جامعة   مةلدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة المكر        

 .السعودية
http:/www.arabpsychology.com/dissertations/khaoj.pdf, 20/11/2006)   

 
 

سـاليب التنشـئة    أجتماعي المدرسـي ب   ا والسلوك الال  ةاالجتماعيعالقة الكفاءة   ): 1999. (داود، ن 
مجلـة  . والسـابع والثـامن   الوالدية والتحصيل الدراسي لدى عينة من طلبة الصفوف السادس          

 .، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، األردن)1 (26، دراسات العلوم التربوية
 

ستراتيجيات التكيف المستخدمة من قبل طلبـة الصـفوف         إعالقة  ): 1999. (ويحيى، خ . داود، ن 
مجلـة  . ة والجنس والصـف   نفعاليالسابع والثامن والتاسع بمتغيرات التنشئة الوالدية والحالة اال       

 .، تصدر عن عمادة البحث العلمي، الجامعة األردنية، األردن)2 (26، دراسات العلوم التربوية
 

ـ   األمهات في التنشئة    اتاتجاهأثر برنامج تدريبي في الفاعلية الوالدية على        ): 1990. (الدباغ، ه
 ).رةرسالة ماجستير غير منشو. (األردن، األردنيةالجامعة . األسرية

 

 .دار الفكر العربي، القاهرة. مقياس الخجل): بدون تاريخ. (الدريني، ح
 

ضـطراب  االعالقة بين أنماط التنشئة وتقدير الذات لدى أطفال يعانون مـن            ): 2005. (دغش، ط 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن، األردنيةالجامعة . نتباه والنشاط الزائدعجز اال

 

 .مطبعة البطوف، عرابة، فلسطين. والدناأالتعامل مع مشاكل  ):1998. (دويري، م
 

مكتبة األسرة، سلسـلة األعمـال       .أسس بناء القيم الخلقية في مرحلة الطفولة      ): 2002. (الديب، أ 
 .الخاصة، القاهرة، مصر

 

يل  ، دار الج   1ط. موقف اإلسالم من تنشئة الطفل نفسياً واجتماعياً وتربوياً       ): 2003(لدِّيهي، س،   ا
 .للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان

 

 .مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1ط . الطفل): 1988. (رفعت، م
 

 .دار ومكتبة الهالل للطباعة والنشر، بيروت، لبنان. قاموس الطفل الطبي): 1991. (رفعت، م
 



 204

لجامعيـة للدراسـات والنشـر      ، المؤسسـة ا   1ط   .االجتماعيعلم النفس   ): 1996. (رضوان، ش 
 .والتوزيع، بيروت، لبنان

 

، حولية كليـة التربيـة    أنماط التنشئة األسرية السائدة في المجتمع العربي،        ): 1990. (مضان، ك ر
 .، جامعة قطر، قطر7السنة السابعة، ع 

 

 ، دار الحكمة اليمانية للطباعـة والنشـر       1ط  . االجتماعياسس علم النفس    ): 1994. (بي، أ عالز
 .عالن، صنعاء، اليمنوالتوزيع واإل

 

 ."أسبابها وسبل عالجهـا   . "األطفال النفسية والسلوكية والدراسية    مشكالت): 2005. (الزعبي، أ 
 . دمشق، سوريا،، دار الفكر1ط

 

 .، عالم الكتب، القاهرة، مصر5ط . الطفولة والمراهقة. علم نفس النمو): 1995. (زهران، ح
 

لتوزيع، ا، دار الفكر للطباعة والنشر و     1ط  . رشاد والعالج النفسي  يات اإل نظر): 1998. (الزيود، ن 
 .عمان، األردن

 

 في عالج الخجل    ةاالجتماعيرشادي للتدريب على المهارات     إفعالية برنامج   ): 2001. (الزيادات، م 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(الجامعة األردنية، األردن، . كتئاب لدى المراهقينواإل

 

السلسـلة السـيكولوجية، دار المجموعـة للنشـر          ،1ط  . تغلب على الخجل  ): 1996. ( ع ،شرارة
 .والتوزيع، بيروت

 

المكتب الجـامعي   . االجتماعينسان والمجتمع مع تطبيقات في علم النفس        اإل): 2004. (شفيق، م 
 .الحديث، االسكندرية، مصر

 

 على أبعـاد الشخصـية لـدى الفتـاة          ةاألسريأثر التفاعل بين أساليب التنشئة      ): 1990. (شقير، ز 
، مكتب التربية العربي لدول الخلـيج،       11، السنة   35ع  . رسالة الخليج العربي  مجلة   .الجامعية

 .الرياض، السعودية
 

، 1ط  . تأثير األهل في مستقبل أبنائهم على صعيد التوجيه الدراسي والمهني         ): 1997. (شكور، ج 
 .، لبنانمؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت

 

، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيـع، القـاهرة،         1ط  . رشاديةالعملية اإل ): 1994. (الشناوي، م 
 . مصر

 

): 2001(،  )مؤلفون. (بو الرب، ي، جودت، ح، ومصطفى، ن      أالشناوي، م، عبيد، م، الرفاعي، ج،       
 .، دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن، عمان1، ط  للطفلةاالجتماعيالتنشئة 

 



 205

ترجمه .  المساعدة فيهامشكالت األطفال والمراهقين وأساليب): 1996.(ميلمان، هـ. شيفر، ش
 .، منشورات الجامعة األردنية، األردن2ط. داوود، ونزيه حمدي نسيمة

 

 1 ع،  الطالـب ،مجلة المعلم.  الفلسطينيةاألسرة في ةاالجتماعي التنشئة  أنماط): 2002. (صبري، م 
ان،            ، تصدر ع  39، ص   2+  يم، عم ة والتعل رة التربي ن معهد التربية التابع لألونروا، اليونسكو، دائ

 .االردن
 

، برنـامج    ومشاكلهم النفسية  لوالدين والمدرسين للتعامل مع األطفال    دليل ا ): 1990. (صالح، ج 
 .غزة للصحة النفسية، لجنة األطفال

 

ـ غيرات النفسـية و   دراسة الخجل وعالقته ببعض المت    ): 1996. (م خليل،   .حطاحون،   . ةاالجتماعي
نمائيـة،  ر عن مركز ابن خلـدون للدراسـات اإل        ، تصد )2 (8،  مجلة مستقبل التربية العربية   

 .القاهرة، مصر
 

 والسـلوك العـدواني وأثرهمـا فـي     األسريةالعالقة بين أنماط التنشئة    ): 1997. (الطراونه، ف 
، األردنيـة الجامعـة   . ر الجنوبي تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية المزا        

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن
 

أنماط التنشئة الوالدية وعالقتها بمركز الضبط عند طلبة كليات المجتمع          ): 1994. (الطوباسي، ف 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردنجامعة اليرموك، . في مدينة إربد

 

، دار المعرفـة    2ط  . الجها من الجنين الـى المراهقـة      مشكالت االبناء وع  ). 1991. (الطيب، م 
 .الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر

 

. أسباب الحاق الوالدين أبناءهم بالمدارس الخاصة وعالقتها ببعض المتغيرات        ): 2000. (عابدين، م 
الدراسـات  ، تصدر عن جمعيـة البحـوث و       3ع  . مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية    

 .، مطبعة المقداد، غزة، فلسطين"بيرسا. "التربوية الفلسطينية
 

 والتفاعل بين المعلم والطالب على مفهوم الذات عنـد          األسريةأثر التنشئة   ): 1989. (العارضه، إ 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن، الجامعة األردنية. الطلبة

 

، مركز الكتاب للنشر، القاهرة،     1ط  . "شباب والراشدين لل"مقاييس الشخصية،   ): 2001. (عبادة، أ 
 .مصر

 

ول بناء طلبـة الصـف األ     األسرية كما يدركها األ   نماط التنشئة   أالعالقة بين   ): 1996. (العبادي، إ 
. الجامعـة األردنيـة، األردن    .  ومستوى قدرتهم على التكيف    األولىالثانوي والسنة الجامعية    

 ).رسالة ماجستير غير منشورة(
 



 206

دار قبـاء للطباعـة والنشـر       . 2ج  . دراسات في الصحة النفسـية    ):  أ – 1998. (عبدالرحمن، م 
 . القاهرة، مصر،والتوزيع

 

دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القـاهرة،       . نظريات الشخصية ):  ب – 1998. (عبدالرحمن، م 
 .مصر

 

ــدالمولى، ص،  اهاال):  ب– 1991(عب ية، وبعض المخر نحو الجنس اآلتج ة والنفس رات البيئي ، تغي
 .، القاهرة، مصرمجلة علم النفس

 ) 2006/11/20(:/htmhttp.saber/Education/Minya/eg.edu.minia.www( 
 

مجلة علـم   لعماني،  الخجل والتعصب، دراسة لدى بعض الشباب ا      ):  أ - 1991(عبدالمولى، ص،   
 .، القاهرة، مصرالنفس

 ) 2006/11/20(:/htmhttp.saber/Education/Minya/eg.edu.minia.www( 
 

 .، دار المحتسب، عمان1ط . مدلوالت النمو االنفعالي). 2005. (عبدالهادي، ن
 

 الوالدية لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في         ةاالجتماعيأنماط التنشئة   ): 1995. (كعبدوني،  
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن، األردنيةالجامعة . ولىمديرية تربية عمان الكبرى األ

 

ه التوجيه المدرسي، مفاهيمه النظرية، أساليبه الفنية، تطبيقات      ). 2004. (العزيز، س، عطيوي، ج   
 . ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن1ط . العملية

 

. ، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع      ه العالجية أساليب نظرياته و  ،سريرشاد األ اإل): 2000. (العزة، س 
 .عمان، األردن

 

ـ   . ضطرابات السلوكية  ذوي اال  طفالالتربية الخاصة لأل  ):  أ – 2002. (العزة، س  ر دار الثقافة للنش
 .عمان، األردن. والتوزيع

 

 ،زيـع الدار العلمية الدولية للنشر والتو    . سيكولوجية النمو في الطفولة   ):  ب - 2002. (سالعزة،  
 .ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، األردن

 

دراسة ميدانية علـى    " واإلدمان على المخدرات     األسرية ةاالجتماعيالتنشئة  ): 2005. (عزوز، ع 
الجامعـة  . "الجزائـر "دمنين الخاضعين للعالج بمركز فرانتز فانون في البليـدة،          عينة من الم  

 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن، األردنية
 

 في تنمية مستوى التفكير اإلبتكاري عند طـالب  األسريةأثر أساليب التنشئة   ): 1984. (، ص عقل
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن، األردنيةالجامعة . األردنالمرحلة الثانوية في 

 

الجامعـة األردنيـة،    . حـداث العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وجنوح األ      ): 1992. (العكايلة، م 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(األردن، 



 207

، دار الفكر المعاصر للطباعة والنشـر       30، ط   1ج.  في االسالم  األوالدتربية  ): 1996. (علوان، ع 
 .ت، لبنانوالتوزيع، بيرو

 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،      1ط. تربية الطفل في اإلسالم   ): 2002. (عمر، أ، حمودة، م   
 .عمان، األردن

 

 .األردن دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ،1 ط.ةاالجتماعيالتنشئة ): 2004. (العمر، م
 

مجلـة  . ية عامليـة  رتباطادراسة  : المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل    ): 2001. (العنزي، ف 
 .، تصدر عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت)3 (26، ةاالجتماعيالعلوم 

)2007/7/30(, showarticle/arabic/jss/kw.edu.kuniv.pubcouncil://http.  
 

ـ  علـى التحصـيل واال     األسريةأثر الجنس ونمط التنشئة     ): 1993 (.العويدي، ح   نحـو   اتتجاه
رسـالة  . (األردن،  األردنيـة الجامعـة   . المدرسة عند عينة أردنية من طلبة الصف العاشـر        

 ).ماجستير غير منشورة
 

، منشورات مكتبة الهـالل، بيـروت،       )12 – 9. (في سبيل موسوعة نفسية    :)1979. (غالب، م 
 .لبنان

 

 .، دار الشروق للنشر والتوزيع، رام اهللا، فلسطين1ط  .مكانة األبناء عند اآلباء :)2004. (م، مغني
 

 وسمات الشخصية التي تمّيز بين المـدمنين وغيـر          أنماط التنشئة األسرية  ): 1991. (الفرح، ي 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (الجامعة األردنية، األردن. المدمنين على الكحول

 

 في القـدرة علـى      ةاالجتماعي وبعض العوامل    األسريةسلوب التنشئة   أأثر  ): 1987. (حفياض،  
رسالة ماجستير غيـر  . (الجامعة األردنية، األردن. تخاذ القرار المهني لطلبة الثالث الثـانوي    ا

 ).منشورة
 

ى طلبـة   عقالنية والتنشئة الوالدية ومفهوم الذات لد     العالقة بين األفكار الال   ): 1992. (الفيصل، م 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن، األردنيةالجامعة . األردنكليات المجتمع في 

 

، دار المريح   1ط  . رشاد النفسي والتوجيه التربوي   اإل): 1981. (القاضي، ي، فطيم، ل، حسين، م     
 .للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية

 

حتياجات الخاصة فـي المجتمـع      شئة األطفال ذوي اإل    الوالدية في تن   اتتجاهاال): 2004. (قاسم، ن 
 .، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، مصر3، ج 28، ع مجلة كلية التربية. السعودي

 

، دار صـفاء للنشـر      1، ط   ضطرابات السـلوكية  اال): 2000. (ع. والزعبي. عبيد، م . القاسم، ج 
 .والتوزيع، عمان، األردن

 



 208

ء واألمهات الكويتيين في تنشئة األبنـاء وعالقتهمـا بـبعض            اآلبا اتاتجاه): 1986. (القرشي، ع 
، مجلس النشـر العلمـي، جامعـة    )7(، الحولية ةاالجتماعي اآلداب والعلوم حولية .المتغيرات

 .الكويت، الكويت
)2007/7/28, showarticle/Arabic/aass/kw.edu.kuniv.cilpubcoun.www://http( 

 

 وكل من تقدير الـذات ومركـز الضـبط عنـد            األسريةالعالقة بين التنشئة    ): 1991. (كشك، ر 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(، عمان، األردنيةالجامعة . المراهقين

 

 .، بيروت، لبنانكاديميا للنشرأ، 1ط . والدنا من الوالدة حتى المراهقةأ): 2001. (مرهج، ر
 

، 1ط،  ) ث –أ   (1مجلـد . الموسوعة الفلسطينية ):  أ – 1984. ( أ، هاشم، ع، صايغ، أ     ،المرعشلي
 .إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية، دمشق

 

، ) ش –ج   (2مجلـد . الموسوعة الفلسـطينية  ): ب – 1984. ( أ، هاشم، ع، صايغ، أ     ،المرعشلي
 .شق، إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية، دم1ط

 

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان،       1ط  . االجتماعيعلم النفس   ): 2000. (المعايطة، خ 
 .األردن

 

، األدوار، المرض النفسـي،     21 على مشارف القرن     األسرة): 2000. (الشربيني، ز . منصور، ع 
 .، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر1ط . المسؤوليات

 

حـداث الجـانحين فـي      اثر نمط التنشئة األسرية في األمن النفسي لدى األ        ): 2006. ( م المومني،
 . كلية التربية جامعة البحرين، البحرين،)2 (7 .مجلة العلوم التربوية والنفسية األردن،

 

خرين والمتفوقين تحصيال في مادة اللغة الفرنسية       أالتكيف المدرسي عند المت   ): 2005. (ناصر، أ 
دراسة ميدانية مقارنة على طلبة الصفين الثـاني        "التحصيل الدراسي في هذه المادة      وعالقته ب 

 ."في مدارس مدينة دمشق الرسمية) دبيوأعلمي (والثالث الثانوي 
)2007/9/2, dshowthrea/vb/com.2shrooq.www://http  ( 

 

 والجنس والتحصيل باالضطرابات السـلوكية عنـد        األسريةعالقة التنشئة   ): 1991. (الناطور، م 
. األردن، األردنيـة الجامعـة  . طفال الصفوف الرابع والخامس والسادس في منطقة عمـان     أ
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(

 

 والمسـتوى   األسريةة والبيئة   النمو الخلقي وعالقته بأسلوب التنشئة الوالدي     ): 1991. (نجار، ر 
 ).رسالة ماجستير غير منشورة(، عمان، األردنيةالجامعة .  لألسرةاالجتماعي االقتصادي

 

مجلـة الدراسـات    . يةرتباطارتقائية و ابعاد الشخصية، دراسة    أالخجل وبعض   ): 1996. (النيال، م 
 .230- 173، ص )2 (6، النفسية

 



 209

 دار المعرفة الجامعية،    .االجتماعيمبحث في علم النفس      .ةعياالجتماالتنشئة  ): 2002. (مالنيال،  
 .مصر

 

بعاد الشخصية، دراسة مقارنة في ضوء عوامل       أالخجل وبعض   ): 1999. (وابو زيد، م  . النيال، م 
 .دار المعرفة الجامعة، القاهرة، مصر. الجنس، العمر، والثقافة

 

 بين الطالب العدوانيين وغير العدوانيين      الفروق): 2003. (الهنداوي، ف، الزغول، ر، والبكور، ن     
، ع  رسالة التربية وعلم الـنفس    . في أساليب التنشئة الوالدية المدركة ومفهوم الذات األكاديمي       

 ). جستن(، الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، )14(
)30/3/2007 /,asp?pageno.default/sa.org.gesten.www://http(  

 
 

ـ    ، ترجمـه مـؤمن      1ط  . سيكولوجية الطفل والمراهـق   ): 2004. (واطسون، ر، ليندجرين، ه
 .وراجعه مؤمن، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر

 

، دراسة ثقافية مقارنة بين مجموعتين      االجتماعيالخجل والتوافق   ): 2000. (عخليفة،  و .ج،  يوسف
 تصدر عن مجلس    ،)3 (28،  ةاالجتماعيمجلة العلوم   . ن طالب الجامعة السعوديين والكويتيين    م

 .النشر العلمي، جامعة الكويت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 210

 جنبيةالمراجع األ
 

Asendorpf, J. B. (1993): Abnormal shyness in children. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry. Vol 34, (7), pp, 1069-1081. 
 
Alessandri, S. & Lewis, M. (1993). "Parental Evaluation and its Relation to 
shame and pride in young Children" Sex Rol. Vol 29, No 516 .pp, 335-343. 
 
Apell, E. & Gecas, v. (1997): Guilt, Shame, and Family Socialization. 
Journal of Family Issues. Vol 18, (2). pp, 99-123. 
 
Blankstein, K, R.  Toner, B,B & Flett, G,L. (1989): Test anxiety and the 
contents of consciousness: Thought listing and endorsement measures. 
Journal of Research in Personality. Vol 23, (3). pp, 269-286. 
 
Brien, B, S & Frick, P, J. (1996): Reward dominance: Associations with 
anxiety, conduct problems, and psychopathy in children. Journal of 
Abnormal child psychology. Vol 24 (2). pp, 223-240. 
 
Bruch, M, A. Goresky, J, M. Collins, T, M. & Berger, P, A. (1989): Shyness 
and sociability reexamined: A multicomponent analysis. Journal of 
Personality and Social Psychology. Vol 57, (5). pp, 409-915. 

Bruch, M. A, Giordano, S & Pearl, L. (1986): Differences between fearful and 
self-conscious shy subtypes in background and current adjustment. Journal 
of Research in Personality. Vol 20, (2). pp, 172-186. 

Caspi, A. Elder, G. H. Jr. & Bem, D. J: (1988). Moving away from the world: 
Life course pattern of shy children. Developmental Psychology. Vol 24, (6). 
pp, 824-831. 
 
Cappe, R, F. &  Alden, L, E. (1986): A comparison of treatment strategies for 
clients functionally impaired by extreme shyness and social avoidance. 
Journal of Counseling and Clinical Psychology. Vol 54, (6). pp, 796-801. 
 
Cheek, J, M. & Buss, A, H. (1981): Shyness and sociability. Journal of 
Personality and Social Psychology. Vol 41, (2). pp, 330-339. 
 
Chen, x. Rubin, K, H. & Sun, Y. (1992): Social reputation and peer 
relationships in Chinese and Canadian children: A cross cultural study. Child 
development. Vol 63, (6). pp, 1336-1343. 



 211

 
Cheek, J. & Bus, A: (1981). Shyness and sociability. Journal of Personality 
and Social Psychology. Vol 41, (2). pp, 330-339. 
 
Coplan, R, J & Armer, M. (2005): Talking Yourself out of Being shy: 
Shyness, Expressive Vocabulary, and Socioemotional Adjustment in 
Preschool. Journal  of Developmental Psychology. Vol 51, (1). pp, 20-41. 
 
Compas, B, E. (1987): Stress and life Events During Childhood and 
Adolescence. Clinical Psychology Review. Vol 7, (3). pp, 275 - 302. 
 
Cooper & Eke. (1999). "Childhood shyness and maternal social phobia. A 
Community study" The British Journal of Psychiatry. 174: pp, 439-443. 
 
Dam – Baggan, V, R, & Kraaimaat, F. (1986): A Group social skills. Training 
program with psychiatric patients: Out come, drop - out rate and prediction.  
Behaviour Research and Therapy. Vol 27, (2). pp, 161-169. 
 
Daniels, D. &  Plomin, R: (1985). Origins of individual differences in fact 
shyness. Developmental Psychology. Vol 21, (1). pp, 118-121. 
 
Dennis, R. (1989): Early adolescent age and gender difference in patterns of  
emotional self disclosure to parents and friends. (ERIC), Educational 
Recourse Center. Aprill, pp, 27-30. 
 
Duvall, M, L. Miller, P. Miller, T & Tillman, I. (1997): Social skills: 
improving student behavior. (Eric), Document Reproduction Service. 
 
Dumas, J. E. (1989): Treating antisocial behavior in children: Child and 
family approaches. Clinical Psychology Review, Vol 9, (2). pp, 197 - 222. 
 
Emery, R. (1982): Interparental conflict and the children of discord and 
divorce. Psychological Bulletin. Vol 92, (2). pp, 310 - 330.  
 
Fergusson, D, M & Lyneskey, M, T. (1997): Physical punishment/ 
maltreatment during childhood and adjustment in young adulthood. Journal 
of Child Abuse & Negl. Vol 21, (7). p, 617. 
 



 212

Flett, G, L. Hewitt, P, L. & Derosa, T. (1996): Dimenions of perfectionism 
psychosocial adjustment and social skills. Personality & Individual 
Differences. Vol 20, (2). pp, 143-150. 
 
Haynes - Clements, A, L. & Avery, W, A. (1984): A Cognitive - behavioral 
approach to social skills training with shy persons. Journal of Clinical 
Psychology. Vol 40, (3). pp, 710-712. 

Henderson, L. & Zimbardo, P. (1996): Shyness. Encyclopedia of Mental 
Health. Academic Press, San Diego. 

Jackson, J, Towson, S. & Narduzzi, K. (1997): Predictors of shyness: A test 
of variables associated with Self-Presentational Models. Social Behavior and 
Personality. Vol 25, (2). pp, 149-154. 
Jones, W.H, Briggs. S.R, & Smith, T.G. (1986): Shyness: conceptualization 
and measure shyness. Journal of Personality Assessment. 46. pp, 629 - 631. 
 
Kamath, M. & Kanekar, s. (1993): Loneliness, Shyness, self – esteem, and 
extraversion. The Journal of Social Psychology. Vol 133, (6). pp, 855-857. 
 
Ludwing, R, P.  & Lazarus, P, J. (1983): Relationship between shyness in 
children and constricted cognitive control as measured by the stroop color 
word test. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol 51, (3). pp, 
386-489. 
 
Marcoen , A & Brumagne, M.(1985): Loneliness among Child and Young 
Adolescents. Developmental Phychology.Vol 21, (6). pp, 1025-1031. 
 
Mclntyre, J, G. & Dusek, j, b. (1995): Perceived Parental Rearing Practices 
and Styles of Coping. Journal of youth and Adolescence. Vol 24, (4). pp, 
499-509. 

Mccloskey, L, A. Figuredo, A, & Joee, M. (1995): The Effects of Systemic 
Family Violence on Children's Mental Health. Child Development. Vol 66. 
(5). pp, 1239-1261. 

McCrod, J. (1987): Antisocial Behaviors and Parent – Child Relationships: A 
statement of the Problem. (ERIC), Educational Recourse Center. July, pp, 12-
16. 
 



 213

Molina, M, G, Coplan, R & Younger, A. (2003): A Closer look at Children’s 
Knowledge about Social Isolation. Journal of Research in Childhood 
Education. Vol 18. 
 
Page, R, M & Zarco, E, B. (2001): Shyness, Physical activity, and sports team 
participation among Philippine high school students. Child Study Journal. 
Vol 31, (3). pp, 193-204. 
 
Perris, C. Arrindell,W, A. Perris, H. Eisemann, M. van der Ende, J & von 
Knorring, L. (1986): Perceived depriving parental rearing and depression. 
The British Journal of Psychiatry. Vol 148, (2). pp, 170-175 
 
Royce, W & Arkowitz, H. (1978): Multimodal evaluation of practice 
interactions as treatment for social isolation. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology. Vol 4, (2). pp, 239-245. 
 
Schmitt, J .P. & Kurdek, L, A .(1985): Age and gender differences in and 
personality correlates of loneliness in different relationship. Journal of 
Personality assessment. Vol 49, (5). pp, 485-496. 
 
Schlenker, B, R. & Leary, M, R. (1985): Social anxiety and communication 
about the self. Journal of Language and social psychology. Vol 4, (3-4). pp, 
171-192. 
 
Scholing, A. &  Emmelkamp, p. (1996): Treatment of fear blushing, sweating 
or trembling. Behavior Modification. Vol 20. pp, 338-356. 
 
Shore, K. (2005): Elementary teacher’s discipline Problem Solver. Jarir 
Bookstore. 
 
Straus, M, A. Sugarman, D, B & Giles - Sims, J. (1997): Spanking by parents 
and subsequent antisocial behavior of children. Archives of Pediatrics & 
Adolescent Medicine. Vol 151, (89). pp, 761-767. 

Turner, H, A &  Finkelhor, D. (1996): Corporal punishment as a stressor 
among youth. Journal of Marriage and the Family. Vol 58, (1). pp, 155-
166. 

Wells, I, E & Rankin, J, H. (1988): Direct parental controls and delinquency. 
Criminology. Vol 26, (2). p, 263.  
 



 214

Wheeler, L.  Reis, H & John, N, B. (1983): Loneliness, social interaction, and 
sex roles. Journal of Personality and Social Psychology. Vol 45, (4). pp, 
943-953. 
 
Wlazlo, Z. Schroeder, H. Karin, H, Iver, K. Grazyna. & N, Munchau. (1990): 
Exposure in vivo vs. social skills training for social phobia: Long-Term 
Outcome and Differential Effects. Behavior Research and Therapy. Vol 28, 
(3). pp, 181-193. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 215

 
 المالحــق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 216

 المالحق
 


1KنوالمحكمW


 أحمد فهيم جبر                       جامعة القدس: االستاذ الدكتور

                   جامعة القدس  محسن عدس : الدكتور
 عبد محمد عساف                            جامعة القدس: لدكتورا

 ان                                 جامعة القدسدعفيف زي: الدكتور
 سهير صباح                                جامعة القدس: الدكتورة
 غسان سرحان                               جامعة القدس: الدكتور
 إبراهيم عرمان                              جامعة القدس: رالدكتو
 محمود ابو سمرة                            جامعة القدس  : الدكتور
 إياد الحالق                                  جامعة القدس: الدكتور
 نبيل الجندي                                 جامعة الخليل: الدكتور

                جامعة بيرزيت  إبراهيم مكاوي: لدكتورا



 











 



 217

 : للتحكيمبناءتجاهات التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها األاقياس  عرض م:2ملحق 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العليا

 قسم التربية
 
 

  حفظه اهللا،،..............................: حضرة الدكتور الفاضل
 

 
ول الخجل لدى طلبة الصف األ    ب وعالقتهاالدية  نماط التنشئة الو  أ: "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان    
التنشئة الوالديـة    تجاهاتا الغرض منه قياس      بين يديك مقياس   ."الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة     

 .السائدة كما يدركها األبناء
 

إضافة ء الرأي حول مدى مناسبة أو عدم مناسبة فقرات المقياس لقياس ما ُصمم من أجله،                أرجو إبدا 
 .وضع التعديل المناسب أو أية مالحظات ترونها مناسبة الى
 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 

 :لبـاحـثا
 نـادر شـوامـره       
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 م اهللا الرحمن الرحيمبس
 

 شئة الوالدية كما يدركها األبناء التنتجاهاتامقياس 
 )1984السقار، (

 

 :أختي الطالبة/ اخي الطالب 
 :تحية طيبة وبعد

 

تجاهات التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها األبنـاء، ويتكـون          ابين يديك مقياس الغرض منه قياس       
إشـارة  خاصة باألم، أرجو وضع     ) ب(خاصة باألب، والصورة    ) أ(المقياس من صورتين الصورة     

 ).األب، واألم. (تحت اإلجابة التي تراها مناسبة لوصف سلوك والديك) X (إكس
 

إذا كانت العبـارة تصـف سـلوك األب أو األم    " دائما"تحت كلمة  )X (إكسيرجى وضع إشارة 
إذا كانت العبارة تصف سلوك األب أو األم في " غالبا"تحت كلمة  )X (إكسووضع إشارة . بالكامل

إذا كانت العبارة تصف سلوك األب أو " أحيانا"تحت كلمة  )X (إكسووضع إشارة  .غالب األحيان
إذا كانت العبـارة ال تصـف   " إطالقا"تحت كلمة  )X (إكسووضع إشارة  .األم في بعض األحيان

 .سلوك األب أو األم مطلقا
 

حافظة علـى  البيانات التي سيتم جمعها سوف تستخدم لغرض الدراسة العلمية، وستتم الم : مالحظـة 
 .سم على أي من األوراق التي بين أيديكمسريتها علما بأنه ليس مطلوبا كتابة اال

 

 نادر شوامره: الباحث 
 قسم التربية /الدراسات العليا/ جامعة القدس 

 :بيانات عامة
 (    )أنثى (    )                          ذكر  :الجنس •
 (    )  أدبي (    )                    علمي :التخصص •

 (    )       ثانوي (    )      بتدائي أو إعدادي ا(    )             أمي   :مستوى تعليم األب •

 (    )ماجستير فما فوق (    )      بكالوريوس     (    )        دبلوم  

     )     (ثانوي (    )      بتدائي أو إعدادي ا(    )               أمي  :مستوى تعليم األم •

 (    )ماجستير فما فوق (    )      بكالوريوس     (    )        دبلوم  

 2000 شيكل إلى 1000من (    )         شيكل1000أقل من      :قتصاديالمستوى اإل •
 (    ) شيكل 3000أكثر من (    )     شيكل 3000 إلى 2000من (    )           شيكل 

 (    )        خاص(    )        كوميح        :نوع المدرسة •
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طريقة إجابة المفحوص على أداة الدراسة هذه ستكون من سلم رباعي، وهي على النحـو               : مالحظة
 ).دائماً، غالباً، أحياناً، إطالقاً(التالي من اليمين الى اليسار 

 

 لألب) أ(الصورة 
 

رقم
ال

 

سبة رةـالفق
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 مالحظات/ التعديل 

    تباع نظام دقيق في المنزلاحرص والدي على ي 1
    أشعر أن كافة أفراد أسرتي ملتزمون بإطاعة والدي 2

 اًيستشيرني والدي في األمور التي تخصني قبل أن يتخذ قرار 3
 بشأنها

   

يمنعني والدي من ممارسة الهوايات والنشاطات التي أرغب  4
 فيها داخل المنزل

   

     والدي في أمور األسرةأتبادل الرأي مع 5
    يلزمني والدي أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي ألخوتي 6

يتشاور والدي مع والدتي في كثير من األمور التي تخص  7
 األسرة

   

    ينزعج والدي إذا قاطعته أثناء حديثه إلي 8
    يسمح لي والدي بإبداء الرأي حول الطعام الذي أريده 9

10
في المشاركة في الحديث عند وجود زائرين يمنعني والدي 

 في البيت
   

11
ها قبل أن  فييسألني والدي عن نوع المالبس التي أرغب

 يشتريها
   

12
يرفض والدي أن أشارك في مناقشة األمور التي تخص 

 األسرة
   

    يترك والدي لي حرية مشاهدة األفالم التي أرغب فيها13

14
ار األماكن التي أقضي فيها أوقات يحرص والدي على أن يخت

 فراغي
   

    ستماع لمشكالتي ويعتبرها تافهةيمتنع والدي عن اال15
    يتدخل والدي في طريقة دراستي وتحديد أوقاتها16
     من األوامراًيوجه والدي إلّي كثير17
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رقم
ال

 

سبة رةـالفق
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 مالحظات/ التعديل 

     أصارحه بكل المشكالت التي أواجههاعودني والدي أن18
    يتدخل والدي في طريقة معاملة والدتي لي19
    يتمسك والدي بآرائه ويرفض آرائي ولو كانت صائبة20
    يشعرني والدي أنه صديق لي21
    عودني والدي أنه يعرف مصلحتي أكثر مني22
    هاؤيختار والدي الكتب والمجالت التي أقر23
    هم أو يراجعوهمءيرفض والدي أن يناقش األبناء آبا24

25
والدي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد نوع دراستي 

 ومهنتي
   

26
يرغمني والدي على التنازل عن حقي ألخي أو أختى حتى لو 

 كنت صاحب الحق
   

27
يطالبني والدي بطاعة إخوتي األكبر مني مهما كانت 

 الظروف
   

28
عودني والدي على مناقشة أخطائي قبل توجيه اللوم والعقوبة 

 لي
   

29
عندما أحتك ببعض إخوتي فإن والدي يركز على سرعة 

 التفاهم بيننا
   

    يؤكد والدي على التعاون والتضامن داخل األسرة30
    أشعر أنني ال أطيق الحياة بعيدا عن والدي31
    رفاق الحييمنعني والدي من مخالطة 32
    يقوم والدي بمعظم واجباتي التي أتمكن من القيام بها بنفسي33
    عودني والدي أن أستعين به عندما أتشاجر مع اآلخرين34

35
ستشارة والدي في كل أمر قبل أن احاجة إلى في أشعر أنني 

 أفعله
   

    أشعر بلهفة والدي الزائدة نحوي في كثير من تصرفاته36

37
يخشى علّي والدي من المواقف التي تستدعي منافستي مع 

 اآلخرين
   

    يعاقب والدي أبناء الجيران إذا تسببوا في إيذائي38
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رقم
ال

 

سبة رةـالفق
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 مالحظات/ التعديل 

39
عودني والدي أن أحل المشكالت التي تعترضني دون اللجوء 

 إليه
   

    لباتييستجيب والدي لكافة ط40
    أشعر أن والدي قلق على صحتي بدون مبرر41
    يقلق والدي كثيرا عندما أتاخر في العودة إلى المنزل42
    ينزعج والدي كثيرا إذا لم أتناول طعامي في الصباح43
    إذا شكوت من إيذاء أحد إخوتي فإن والدي يعاقبه هو44

45
 أتصرف في كل  قرش يحاول والدي أن يعرف بالتحديد كيف

 من مصروفي
   

    يتولى والدي نفسه حل مشكالتي أول بأول46

47
نتظامي في دروس خصوصية من أول ايؤكد والدي على 

 العام
   

48
ختيار الزوجة المناسبة لي في اأشعر أن والدي سيتدخل في 

 المستقبل
   

    أشعر أن والدي ال يهتم بالحكم على سلوكي49
    ختياري ألصدقائيال والدي في يتدخ50
    عودني والدي أن أحافظ على ممتلكاتي بنفسي51
    يسمح لي والدي بممارسة الهوايات التي أختارها52
    يرفض والدي أن أعمل لكسب مصروفي الخاص بنفسي53
    يتركني والدي في المنزل وحدي54

55
درسية التي شتراك في الرحالت الميسمح لي والدي باال

 أرغب فيها
   

    يتغاضى والدي عندما أتفوه ببعض الكلمات العيب56
    خطىء فإن والدي يتركني دون توجيهعندما ُأ57
    شتراك في معسكرات أو مخيماتاالبيسمح لي والدي 58
    يتدخل والدي في تحديد وقت نومي59
    يكترث بذلكعندما أتضايق أو أكون مهموما فإن والدي ال 60
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 ملأل) ب(الصورة 
 

رقم
ال

 

سبة رةـالفق
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 مالحظات/ التعديل 

    تباع نظام دقيق في المنزلاتحرص والدتي على  1
    أشعر أن كافة أفراد أسرتي ملتزمون بإطاعة والدتي 2

تستشيرني والدتي في األمور التي تخصني قبل أن تتخذ  3
  بشأنهااًقرار

   

تمنعني والدتي من ممارسة الهوايات والنشاطات التي  4
 أرغب فيها داخل المنزل

   

    أتبادل الرأي مع والدتي في أمور األسرة 5
    تلزمني والدتي أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي ألخوتي 6

تتشاور والدتي مع والدي في كثير من األمور التي تخص  7
 األسرة

   

    عتها أثناء حديثها إلّيتنزعج والدتي إذا قاط 8
    تسمح لي والدتي بإبداء الرأي حول الطعام الذي أريده 9

10
 المشاركة في الحديث عند وجود زائرين منتمنعني والدتي 

 في البيت
   

11
تسألني والدتي عن نوع المالبس التي أرغبها قبل أن 

 تشتريها
   

12
لتي تخص ترفض والدتي أن أشارك في مناقشة األمور ا

 األسرة
   

    تترك والدتي لي حرية مشاهدة األفالم التي أرغب فيها13

14
تحرص والدتي على أن تختار األماكن التي أقضي فيها 

 أوقات فراغي
   

    ستماع لمشكالتي وتعتبرها تافهةتمتنع والدتي عن اال15
    تتدخل والدتي في طريقة دراستي وتحديد أوقاتها16
     من األوامراًه والدتي إلّي كثيرتوج17
    عودتني والدتي أن أصارحها بكل المشكالت التي أواجهها18
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رقم
ال

 

سبة رةـالفق
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 

 مالحظات/ التعديل 

    تتدخل والدتي في طريقة معاملة والدي لي19
    تتمسك والدتي بآرائها وترفض آرائي ولو كانت صائبة20
    الدتي أنها صديقة ليتشعرني و21
    عودتني والدتي أنها تعرف مصلحتي أكثر مني22
    هاؤي الكتب والمجالت التي أقرتختار والدت23
    هم أو يراجعوهمءبناء آباترفض والدتي أن يناقش األ24

25
والدتي هي الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد نوع 

 دراستي ومهنتي
   

26
 على التنازل عن حقي ألخي أو أختى حتى ترغمني والدتي

 لو كنت صاحب الحق
   

27
تطالبني والدتي بطاعة إخوتي األكبر مني مهما كانت 

 الظروف
   

28
عودتني والدتي على مناقشة أخطائي قبل توجيه اللوم 

 والعقوبة لي
   

29
عندما أحتك ببعض إخوتي فإن والدتي تركز على سرعة 

 التفاهم بيننا
   

    تؤكد والدتي على التعاون والتضامن داخل األسرة30
    أشعر أنني ال أطيق الحياة بعيدا عن والدتي31
    تمنعني والدتي من مخالطة رفاق الحي32

33
تقوم والدتي بمعظم واجباتي التي أتمكن من القيام بها 

 بنفسي
   

    ين عندما أتشاجر مع اآلخراعودتني والدتي أن أستعين به34

35
ستشارة والدتي في كل أمر قبل أن ا أشعر أنني بحاجة إلى

 أفعله
   

    أشعر بلهفة والدتي الزائدة نحوي في كثير من تصرفاتها36

37
تخشى علّي والدتي من المواقف التي تستدعي منافستي مع 

 اآلخرين
   

     الجيران إذا تسببوا في إيذائيأبناءتعاقب والدتي 38
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رقم
ال

 

سبة الفقرة
منا

سبة 
منا

ير 
غ

 مالحظات/ التعديل 

39
عودتني والدتي أن أحل المشكالت التي تعترضني دون 

 اللجوء إليها
   

    تستجيب والدتي لكافة طلباتي40
    أشعر أن والدتي قلقه على صحتي بدون مبرر41
    تقلق والدتي كثيرا عندما أتاخر في العودة إلى المنزل42
    عج والدتي كثيرا إذا لم أتناول طعامي في الصباحتنز43
    إذا شكوت من إيذاء أحد إخوتي فإن والدتي تعاقبه هو44

45
تحاول والدتي أن تعرف بالتحديد كيف أتصرف في كل  

 قرش من مصروفي
   

     بأولتتولى والدتي بنفسها حل مشكالتي أوال46ً

47
س خصوصية من أول نتظامي في درواي على تؤكد والدت

 العام
   

48
أشعر أن والدتي ستتدخل في إختيار الزوجة المناسبة لي 

 في المستقبل
   

    أشعر أن والدتي ال تهتم بالحكم على سلوكي49
    ختياري ألصدقائياي في تتدخل والدت50
    عودتني والدتي أن أحافظ على ممتلكاتي بنفسي51
    ة الهوايات التي أختارهاتسمح لي والدتي بممارس52
    ترفض والدتي أن أعمل لكسب مصروفي الخاص بنفسي53
    وحديي في المنزل تتركني والدت54

55
شتراك في الرحالت المدرسية التي تسمح لي والدتي باال

 أرغب فيها
   

    تتغاضى والدتي عندما أتفوه ببعض الكلمات العيب56
    دتي تتركني دون توجيهعندما أخطىء فإن وال57
    تسمح لي والدتي في اإلشتراك في معسكرات أو مخيمات58
    تتدخل والدتي في تحديد وقت نومي59
   عندما أتضايق أو أكون مهموما فإن والدتي ال تكترث بذلك60
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 :الخجل للتحكيمقياس  عرض م:3ملحق 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 مقياس الخجل
 )ب، ت(لدريني مقياس ا

 
 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا
 قسم التربية

 
 

  حفظه اهللا،،..............................: حضرة الدكتور الفاضل
 
 

الخجل لدى طلبة الصف األول     وعالقتها ب أنماط التنشئة الوالدية    : "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان    
بين يديك مقياس الغرض منه قيـاس درجـة الخجـل لـدى             ". الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة     

 .المفحوصين من وجهة نظرهم
 

أرجو إبداء الرأي حول مدى مناسبة أو عدم مناسبة فقرات المقياس لقياس ما ُصمم من أجله، إضافة                 
 .الى وضع التعديل المناسب أو أية مالحظات ترونها مناسبة

 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 

 البـاحـث
 نـادر شـوامـره 
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طريقة إجابة المفحوص على أداة الدراسة هذه ستكون من سلم ثالثي، وهي على النحو : مالحظة
 ).، النعم، أحياناً(التالي من اليمين إلى اليسار 

 

قم
لر
ا

 

 العبارة

بة
اس
من

بة 
اس
من

ر 
غي

 

 مالحظـات/ التعدیل 

    الحصةأتردد عدة مرات قبل أن أسأل المدرس أثناء  1

    أحب أن يخرج المدرس بعد انتهاء الحصة فورا 2

    أميل الى مناقشة زمالئي في الصف 3

    جه الى المدرس أسئلة في الفصلَوأحب أن ُي 4

    أحب أن أقود زمالئي 5

    أشارك زمالئي في األنشطة المختلفة 6

7 
عند زيارة الضيوف لنا في المنزل أفضل الجلوس 

  غرفتيوحدي في
   

    أتحدث الى زوارنا في المدرسة 8

    أنتهز الفرص لتكوين صداقات عديدة 9

    أبقى مع أصدقائي خارج البيت مدة طويلة10

11
 ممنأتلعثم في اإلجابة عندما يوجه لي سؤال 

 يكبرونني سنا
   

    يحمر وجهي في مواقف المواجهة مع اآلخرين12

    لذي يحدثنيال أنظر الى الشخص ا13

    أفضل الصمت إذا جلست في مجموعة من الناس14

    أحب مواجهة المشكالت والتغلب عليها15

16
أكره تناول الطعام في المطاعم العامة لوجود عديد 

 من الناس
   

17
أبحث عن مبررات تمنعني من حضور االجتماعات 

 العامة
   

18
ند وقوفي أمام تضيع مني إجابة سؤال أعرفها جيدا ع

 المدرس والتالميذ 
   

19
أفقد بعض حقوقي ألني أفضل تجنب مواجهة 

 اآلخرين ومناقشتهم
   



 227

قم
لر
ا

 

 العبارة

بة
اس
من

بة 
اس
من

ر 
غي

 

 المالحظات/ التعدیل 

20
أحاول أال أكون في مرمى بصر المدرس أو قائد 

 جتماعاال
   

21
 الفصل أتخّير المقاعد الخلفية أو الجانبية للجلوس في

 جتماعات العامةأو اال
   

    إذا فقدت شيئا أخجل من سؤال زمالئي22

23
أتردد في الدخول إذا وصلت متاخرا الى مكان 

 جتماع أو الفصلاال
   

    في طفولتي كنت أحب اللعب بمفردي24

25
إذا ناديت على زميل لي أثناء وجود االخرين ولم 

 يرد أكرر النداء بال تردد
   

    يفقدني كثيرا من حقوقي" الشديد"أدبي الجم 26

    أشعر بأنه تنقصني أساليب التعامل الناجحة27

28
أشعر بالضيق إذا اضطررت للدخول الى المحالت 

 العامة بمفردي والتعامل مع من فيها
   

29
أتجنب مقابلة مدرسي أو كبار السن الذين يعرفونني 

 في الطريق العام
   

    متحانات الشفهية عن التحريرية أفضل اال30

    يقول الناس عني أني خجول31

32
في مواقف المواجهة مع ) أطرطق أصابعي(

 اآلخرين
   

   مرارا في مواقف المواجهة مع اآلخرين) أبلع ريقي(33

34
أفضل عدم معرفة أمر ما تجنبا لسؤال المدرس أو 

 القائد عنه
   

35
شخصيا إال إذا اضطررت ال أقدم عملي لمدرسي 

 لذلك
   

    أتصبب عرقا إذا طلب مني الحديث أمام المجموعة36
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 : بعد التحكيمبناءتجاهات التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها األاقياس  م:4ملحق 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 بناءمقياس اتجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها األ
 )1984السقار، (

 :أختي الطالبة/  الطالب اخي
 :تحية طيبة وبعد

طلبـة الصـف    الخجل لـدى    وعالقتها ب نماط التنشئة الوالدية    أ" يقوم الباحث بدراسة ميدانية حول      
 ".ل الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةاألو

ـ        ابين يديك مقياس الغرض منه قياس        اس تجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء، ويتكون المقي
) X(خاصة باألم، أرجو وضـع إشـارة        ) ب(خاصة باألب، والصورة    ) أ(من صورتين الصورة    

 ).األب، واألم. (تحت اإلجابة التي تراها مناسبة لوصف سلوك والديك
ستثناء، علماً بأن البيانات التـي سـيتم جمعهـا          ا التأكد من اإلجابة عن جميع الفقرات دون         ويرجى

علمية، وستتم المحافظة على سريتها، كما أنه ليس مطلوبـا كتابـة            سوف تستخدم لغرض الدراسة ال    
 .سم على أي من األوراق التي بين أيديكماال

  لكم حسن تعاونكمشاكراً
 نادر شوامره: الباحث     
 قسم التربية/ الدراسات العليا / جامعة القدس 

 :بيانات عامة

    أنثى             ذكر         :النوع االجتماعي •

     أدبي                  علمي   :التخصص •

 ثانوي                   إبتدائي أو إعدادي      ُأمي                    :مستوى تعليم األب •

 ماجستير فما فوق      بكالوريوس                دبلوم                                        

  ثانوي                  ابتدائي أو إعدادي            ُأمي               :مستوى تعليم األم •

 ماجستير فما فوق     بكالوريوس                 دبلوم                                        

  3000كثر من أ       3000 إلى 1000من     شيكل1000أقل من      :الدخل الشهري •

  مخيم                 قرية                       مدينة               :        مكان السكن •

    خاص                      حكومي              :     نوع المدرسة •



 229

 لألم) ب(الصورة  لألب) أ(الصورة 
 والدتي والدي

   
الرقم

 الفقرات
إطالقا أحيانا غالبا دائماإطالقا أحيانا غالبا دائما

         يحرص على إتباع نظام دقيق في المنزل.1
         أشعر أن كافة أفراد أسرتي ملتزمون بإطاعته.2

 التي تخصني قبل أن يتخـذ       يستشيرني في األمور  .3
 قرارا بشأنها

        

يمنعني من ممارسة الهوايات والنشـاطات التـي        .4
 أرغب فيها داخل المنزل

        

         أتبادل الرأي في أمور األسرة معه.5
         ُيلزمني أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي ألخوتي.6
         يتشاور في األمور التي تخص األسرة.7
         نزعج إذا قاطعته أثناء حديثة إليي.8
         ختيار الطعام الذي أحبايسمح لي ب.9

يمنعني من المشاركة في الحـديث عنـد وجـود          .10
 زائرين في البيت

        

يستشيرني عن نوع المالبس التي أرغبها قبـل أن         .11
 يشتريها لي

        

12.
يرفض أن أشارك في مناقشته في األمـور التـي          

 األسرةتخص 
        

         يترك لي حرية مشاهدة األفالم التي أرغب فيها.13

يحرص على أن يختار األماكن التي أقضي فيهـا         .14
 أوقات فراغي

        

         ال يستمع لمشكالتي الخاصة ويعتبرها تافهة.15
         يتدخل في طريقة دراستي وتحديد أوقاتها.16
         يوجه الّي كثيرا من األوامر.17
         عودني أن أصارحه بالمشكالت التي أواجهها.18

/ والدتي في طريقة معاملة والدتي      / يتدخل والدي   .19
 والدي لي

        

         يتمسك بآرائه رافضا آرائي ولو كانت صائبة.20
         يشعرني أنه صديق لي.21



 230

 الفقراتالرقم والدتي والدي
إطالقا أحيانا غالبا دائماقاإطال أحيانا غالبا دائما

         عودني أن يعرف مصلحتي.22
         هاؤيختار الكتب والمجالت التي أقر.23
         هم أو يراجعوهمءيرفض أن يناقش األبناء آبا.24

والدتي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه      / والدي  .25
 أن يحدد نوع مهنتي

        

 حقي ألخي   ترغمني على التنازل عن   / يرغمني  .26
 أو أختي حتى ولو كنت صاحب الحق

        

تطالبني بطاعة إخوتي األكبـر منـي       / يطالبني  .27
 مهما كانت الظروف

        

عودني على مناقشة أخطائي قبل توجيـه اللـوم    .28
 والعقوبة لي

        

عندما أحتك ببعض إخوتي فإنـه يركـز علـى          .29
 سرعة التفاهم بيننا

        

         تعاون والتضامن داخل األسرةيؤكد على ال.30
         أشعر أنني ال أطيق الحياة بعيدا عنه.31
         يمنعني من مخالطة رفاق الحي.32

يقوم بأداء واجباتي التي أتمكن من القيـام بهـا          .33
 بنفسي

        

        عودني أن أستعين به عندما أتشاجر مع اآلخرين.34

ارته في كل أمر قبل     أشعر أنني بحاجة الى استش    .35
 أن أفعله

        

        أشعر بلهفته الزائدة نحوي في كثير من تصرفاته.36

يخشى علّي من المواقف التي تستدعي منافستي       .37
 مع اآلخرين

        

         يعاقب أبناء الجيران إذا تسببوا في إيذائي.38

عودني أن أحل المشكالت التي تعترضـني دون     .39
 اللّجوء اليه

        

         يستجيب لطلباتي.40
         أشعر بأنه قلق على صحتي بدون مبرر.41
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 الفقراتالرقم والدتي والدي
 إطالقا أحيانا غالبا دائما إطالقا أحيانا غالبا دائما

         يقلق كثيرا عندما أتأخر في العودة الى المنزل.42
         حينزعج كثيرا إذا لم أتناول طعامي في الصبا.43
         إذا شكوت من إيذاء أحد إخوتي فإنه يعاقبه هو.44

يحاول أن يعرف بالتحديد كيف أتصرف في كل        .45
 شيكل من مصروفي

        

          بأوليتولى بنفسه حل مشكالتي أوالً.46

يؤكد على انتظامي في دروس خصوصية مـن        .47
 أول العام

        

         ي بالمستقبلزوج/ أتوقع أن يختار لي زوجتي.48
         أشعر أنه ال يهتم بالحكم على سلوكي.49
         يختار لي أصدقائي.50
         عودني أن أحافظ على ممتلكاتي بنفسي.51
         يسمح لي بممارسة الهوايات التي أختارها.52

يرفض أن أعمل لكسـب مصـروفي الخـاص         .53
 بنفسي

        

         يتركني في المنزل وحيدا.54

شتراك في الرحالت المدرسية التي     يسمح لي باال  .55
 أرغب فيها

        

         يتغاضى عندما أتفوه ببعض الكلمات العيب.56
         عندما ُأخطىء فإنه يتركني دون توجيه.57
         شتراك في معسكرات أو مخيماتيسمح لي باال.58
         يتدخل في تحديد وقت نومي.59

ضايق أو أكون مهموما فإنه ال يكتـرث        عندما أت .60
 بذلك
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 :مقياس الخجل بعد التحكيم :5ملحق 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 

 مقياس الخجل
 )ب، ت(الدريني 

 
 :أختي الطالبة/ اخي الطالب 

 :تحية طيبة وبعد
 

لخجل سمة من سمات    إن كال منا لديه درجة من الخجل قد تكون كبيرة أو متوسطة أو قليلة، إذ أن ا                
الشخصية اإلنسانية، على الصفحات التالية توجد عدة عبارات تهدف الـى قيـاس هـذه السـمة،                  

 .نطباقها عليكاوالمطلوب منك قراءة كل عبارة من العبارات، وأن تحدد درجة 
 

وإذا لم تنطيق عليك ضع عالمة      ). نعم(أمامها تحت العمود    ) x(فإذا كانت تنطبق عليك ضع عالمة       
)x (    أمامها تحت العمود)أما إذا كانت تنطبق عليك أحيانا وال تنطبق عليك أحيانا أخرى فضع            ). ال

 ).أحيانا(أمامها تحت العمود ) x(عالمة 
 

تذكر أن تضع عالمة واحدة أمام كل عبارة مع الحرص على اإلجابة عن جميع عبارات المقيـاس                 
ا سوف تستخدم لغرض الدراسة العلميـة، وسـتتم         دون استثناء، علماً بأن البيانات التي سيتم جمعه       

 .المحافظة على سريتها
 

 شاكرا لكم حسن تعاونكم
 

 
 نادر شوامره: الباحث

 قسم التربية/ الدراسات العليا / جامعة القدس 
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 ال أحيانًا نعم العبارة الرقم

     المدرس أثناء الحصةأسألأتردد عدة مرات قبل أن  1

     الحصة فوراانتهاءالمدرس بعد أحب أن يخرج  2

    أميل إلى مناقشة زمالئي في الصف 3

    أحب أن ُيَوَجه إلى المدرس أسئلة في الصف 4

    أحب أن أقود زمالئي 5

    أشارك زمالئي في األنشطة المختلفة 6

    عند زيارة الضيوف لنا في المنزل أفضل الجلوس وحدي في غرفتي 7

    وارنا في المدرسةأتحدث الى ز 8

    أنتهز الفرص لتكوين صداقات عديدة 9

    أبقى مع أصدقائي خارج البيت مدة طويلة 10

    َمن يكبرونني سنامأرتبك في اإلجابة عندما يوجه إلّي سؤال  11

    نيحمر وجهي في مواقف المواجهة مع اآلخري 12

    ال أنظر الى الشخص الذي يحدثني 13

     الصمت إذا جلست في مجموعة من الناسأفضل 14

    أحب مواجهة المشكالت والتغلب عليها 15

    أكره تناول الطعام في المطاعم العامة لوجود العديد من الناس 16

    جتماعات العامةأبحث عن مبررات تمنعني من حضور اال 17

     والتالميذ تضيع مني إجابة سؤال أعرفها جيدا عند وقوفي أمام المدرس 18

    أفقد بعض حقوقي ألني أفضل تجنب مواجهة اآلخرين ومناقشتهم 19

    أحاول أال أكون في مرمى بصر المدرس أو قائد اإلجتماع 20

    جتماعات العامةأتخير المقاعد الخلفية أو الجانبية للجلوس في الصف أو اال 21

    إذا فقدت شيئا أخجل من سؤال زمالئي 22

    جتماع أو الصفأتردد في الدخول إذا وصلت متأخرا الى مكان اال 23

    في طفولتي كنت أحب اللعب بمفردي 24

    إذا ناديت على زميل لي أثناء وجود اآلخرين ولم يرد أكرر النداء بال تردد 25

    يفقدني كثيرا من حقوقي" الشديد"أدبي الجم    26

    لتعامل الناجحةأشعر بأنه تنقصني أساليب ا 27

28 
أشعر بالضيق إذا اضطررت للدخول إلى المحالت العامة بمفردي والتعامل 

 .مع من فيها
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 ال أحيانًا نعم العبارة الرقم

    أتجنب مقابلة مدرسي أو كبار السن الذين يعرفونني في الطريق العام 29

    متحانات الشفهية عن الكتابية أفضل اال 30

    لناس عني أني خجوليقول ا 31

    في مواقف المواجهة مع اآلخرين) أطرطق أصابعي( 32

    مرارا في مواقف المواجهة مع اآلخرين) أبلع ريقي( 33

    أفضل عدم معرفة أمر ما تجنبا لسؤال المدرس أو القائد عنه 34

    ضطررت لذلكاال أقدم عملي لمدرسي شخصيا إال إذا  35

    إذا طُلب مني الحديث أمام المجموعةأتصبب عرقا  36
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 :ملحق المعايير لمقياس الخجل. 6




 الدرجة الخام
المعيارية . د

 المعدلة
 الدرجة الخام

المعيارية . د
 المعدلة

 الدرجة الخام
المعيارية . د

 المعدلة

30 6 61 35 92 63 
31 7 62 35 93 64 
32 8 63 36 94 65 
33 9 64 37 95 65 
34 10 65 38 96 66 
35 11 66 39 97 67 
36 12 67 40 98 68 
37 13 68 41 99 69 
38 14 69 42 100 70 
39 15 70 43 101 71 
40 15 71 44 102 72 
41 16 72 45 103 73 
42 17 73 45 104 74 
43 18 74 46 105 75 
44 19 75 47 106 75 
45 20 76 48 107 76 
46 21 77 49 108 77 
47 22 78 50 109 78 
48 23 79 51 110 79 
49 24 80 52 
50 25 81 53 
51 25 82 54 
52 26 83 55 
53 27 84 55 
54 28 85 56 
55 29 86 57 
56 30 87 58 
57 31 88 59 
58 32 89 60 
59 33 90 61 
60 34 91 62 
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 :مقياس الخجلمفتاح تصحيح : 7ملحق 
 

رقم 
 العبارة

 ال أحياناً نعمرقم العبارة ال أحياناً عمن

1 3 2 1 19 3 2 1 
2 3 2 1 20 3 2 1 
3 1 2 3 21 3 2 1 
4 1 2 3 20 3 2 1 
5 1 2 3 23 3 2 1 
6 1 2 3 24 3 2 1 
7 3 2 1 25 1 2 3 
8 1 2 3 26 3 2 1 
9 1 2 3 27 3 2 1 

10 1 2 3 28 3 2 1 
11 3 2 1 29 3 2 1 
12 3 2 1 30 1 2 3 
13 3 2 1 31 3 2 1 
14 3 2 1 32 3 2 1 
15 1 2 3 33 3 2 1 
16 3 2 1 34 3 2 1 
17 3 2 1 35 3 2 1 
18 3 2 1 36 3 2 1 
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  آتاب تسهيل مهمة:8ملحق 
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  كتاب تسهيل مهمة:9ملحق 
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 كتاب تسهيل مهمة : 10ملحق 
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 فهرس الجداول


حةالصف اسم الجدولالرقم
 134  والتخصصوالنوع االجتماعيتوزيع مجتمع الدراسة حسب الجهة المشرفة  1.3
 135 ستجاباتهمد العينة الذين تم تحليل االخصائص الديمغرافية ألفرا 2.3

3.3 
ات مقياس أنماط رتباط فقرامصفوفة ل) Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي 

مع لصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة ا
  للمقياسالدرجة الكلية

139 

4.3 
تجاهات التنشئة لمقياس ا) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا 

 بأبعاده الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
 المختلفة

140 

ات مقياس الخجل رتباط فقرامصفوفة ل) Factor Analysis(لتحليل العاملي نتائج ا 5.3
 143  للمقياسمع الدرجة الكليةلدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 

 145 مقياس الخجلل) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا  6.3

نحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما االاألعداد والمتوسطات الحسابية و 1.4
 149  والبيرة في محافظة رام اهللالصف األول الثانوييدركها طلبة 

الصف للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة ) t-test(ختبار ت انتائج  2.4
 151 جتماعيالنوع اال لمتغير تبعاً  والبيرة في محافظة رام اهللاألول الثانوي

الصف للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة ) t-test(ختبار ت انتائج  3.4
 152  لمتغير التخصصتبعاً  والبيرة في محافظة رام اهللاألول الثانوي

4.4 
للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى يدركها طلبة
 .الداللة التعليمي لألب

153 

5.4 
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في أنماط التنشئة ) Tukey test(نتائج إختبار توكي 

 لمتغير الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً
 . مستوى تعليم األب

154 

6.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما 
يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى 

 .تعليم األب
155 

لفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما ل) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  7.4
 156 .يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى تعليم األم
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الصفحة اسم الجدولالرقم

8.4 
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في أنماط التنشئة ) Tukey test(نتائج اختبار توكي 

ركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير الوالدية كما يد
 .مستوى تعليم األم

157 

9.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما 
يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى 

 . األمتعليم
158 

10.4
للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير معدل الدخل 
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وي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير معدل الدخل يدركها طلبة الصف األول الثان
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يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مكان 
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للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في أنماط التنشئة ) Tukey test(ج اختبار توكي نتائ

الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير 
 .مكان السكن
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15.4
ة كما نحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدياألعداد والمتوسطات الحسابية واال

 لمتغير مكان تبعاًيدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 
 .السكن
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16.4
للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصف ) t- test(نتائج اختبار ت 

 165 .األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير نوع المدرسة

17.4
ألعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة الصف ا

 166 .األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

18.4
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي ) t-test(نتائج اختبار ت 

 167 .يفي محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير النوع االجتماع
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19.4
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي ) t- test(نتائج اختبار ت 

 168 .في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير التخصص
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لحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة الصف األعداد والمتوسطات ا

 172 .األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى تعليم لألم

26.4
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة ) ANOVA(نتائج إختبار تحليل التباين األحادي 

رة تبعاً لمتغير معدل الدخل الشهري الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبي
 .لألسرة
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للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test(ختبار توكي انتائج 

  معدل لمتغيرتبعاًالخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 
 .الدخل الشهري لألسرة
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28.4
لحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة الصف األعداد والمتوسطات ا

 173 .األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير معدل الدخل الشهري لألسرة

29.4
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 174 . والبيرة تبعاً لمتغير مكان السكنالصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا

30.4
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى الخجل ) Tukey test(نتائج إختبار توكي 

 174 .لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مكان السكن

31.4
المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة الصف األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 175 .األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير مكان السكن
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32.4
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي ) t- test(نتائج اختبار ت 

 175 .المدرسةفي محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير نوع 

33.4
للعالقة بين متغير ) Standardized regression(نتائج اختبار االنحدار المعياري 

أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا 
 .والبيرة ومستوى الخجل عندهم
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 مت حبمد اهللا وتوفيقه

 
 



 ب 



 ت 

 اإلهداء
 
طال اهللا في عمره أ لي طوال فترة دراستي  وداعماً الحبيب الذي كان مشجعاًأبي الى

 .وحفظه من كل سوء
 

  .حفظها اهللا ورعاهاخرها آولها الى أ التي رافقتني الرحلة من  والحنونة الحبيبةأميالى 
 

اني ودعاء ميوسف وتهاني وأوالدها يمة الحبيبة والغالية على قلبي وأالى عمتي حل
 .حفظهم اهللا ورعاهم

 
 .مام هذه الرسالةتدم لي مساعدة في إنجاز وإالى كل من ق

 
 .ساتذتي األفاضلإليه أهله ويسر الطريق أحب العلم وأالى كل من 

 
 . الغالي فلسطينيلى وطنإالى غصن زيتون بكى حنينا الى جذوره و

 
 .الى كل من يقرأ هذا البحث

 
 .جهد العلمي المتواضعهدي هذا الألئك الى كل أو

 
 
 

 نادر شوامره: الباحث
 
 
 



 ث 

 :اقرار
 

 وانها نتيجة ابحاثي الخاصة ،أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير
ها لم يقدم لنيل اية درجة عليا  وان هذه الرسالة او اي جزء من،باستثناء ما تم االشارة له حيثما ورد

 .هدي جامعة او معأل
 

  نادر شوامره:التوقيع
 

 نادر طالب عيسى شوامره: االسم الرباعي
 

  6/1/2008: التاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ج 

 شكر وعرفان
 

أشكر اهللا سبحانة وتعالى أوالً بأن أعانني ووفقني ووهبني نعمة العلم في إتمام هذه الرسالة لنيل 
 .درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

 
م بخالص الشكر وعظيم التقدير الى مشرفي األكاديمي حضرة الدكتور نبيل عبد الهادي الذي وأتقد

تفّضل باإلشراف على هذه الرسالة، وعلى دعمه وإرشاده، والذي ما بخل عليَّ يوماً بوقته مرشداً 
 .وموجهاً وناصحاً ومصِحَحاً حيثما لزم ذلك، الى أن وصلت الرسالة إلى ما هي عليه

 
واجب العرفان أن أشكر الدكتور محسن عدس على مساعدته لي، وأشكر أيضاً أستاذي وإن من 

ومعلمي الدكتور نبيل الجندي، والدكتور غسان سرحان، والدكتور عفيف زيدان على ما قدموه لي 
 .من مساعدة ونصح وتوجيه إلثراء هذه الرسالة

 
واألستاذ . ف كممتحن خارجيوالشكر موصول أيضاً ألعضاء لجنة المناقشة الدكتور عبد عسا

الدكتور الفاضل أحمد فهيم جبر على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة واثرائها، لهما مني كل االحترام 
 .والتقدير

 
وال يفوتني شكر الدكتور ياسر أبو عليان الذي تفضل بتدقيق هذه الرسالة لغوياً وامالئياً ونحوياً، له 

 .مني كل االحترام والتقدير
 

شكر اإلخوة واألخوات العاملين في وزارة التربية والتعليم وفي مديرية تربية رام اهللا والبيرة، كما أ
وال يفوتني شكر جميع مديري المدراس الحكومية والخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة على 

 .مساعدتهم لي
 

و غير مباشرة وأخيراً الى كل يد كريمة ساعدت أو أعانت أو أسهمت أو سهلت بصورة مباشرة أ
 .في إنجاز هذه الرسالة لها مني كل التقدير واإلحترام والحب

 
 واهللا ولي التوفيق

 
 نادر شوامره: الباحث



 ح 

  اإلجرائيةمصطلحات الدراسة
 

 :وفيما يلي التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة
 

 فـي تربيتهمـا     انوالد المعاملة الوالدية التي يتبعها ال     أساليبمجموعة  هي   :التنشئة الوالدية أنماط  
و التسـامح  أ التسـاهل  أو اللين واللطـف   إلى ، القسوة  أو بنائهما والتي تتباين من الشدة    وتنشئتهما أل 

و الطالبـة علـى مقيـاس       أ وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليهـا الطالـب             المفرط
 ).1984( للسقار  الوالديةتجاهاتاال
 

 الشـعور    تتمثل فـي   االجتماعية تصيب قدرات الفرد     رتياحاالم  رباك وعد  حالة من اإل   وهو: الخجل
أو نسـحاب   ا إلـى ضافة  ا االجتماعيةو الكف عن الحديث في المواقف       أو الصمت   أالخوف  و بالقلق

نزواء اجتماعي ويظهر ذلك في نواٍح سلوكية ونفسية وفسيولوجية ويقاس في هذه الدراسة بالدرجة              ا
 .)ب، ت(لدريني  للخجلالبة على مقياس و الطاأالتي يحصل عليها الطالب 

 
ن بالدراسة في مدارس محافظـة رام اهللا        والمنتظمالمسجلون  هم الطلبة   :  الثانوي األولطلبة الصف   

 الثـانوي هـو     األول ويعتبر الصـف     دبي،، وفي الفرعين العلمي واأل    )الحكومية والخاصة  (والبيرة
 .درسيةلم اضمن صفوف المرحلة) التوجيهي(خير الصف ما قبل األ

 

في التعامـل مـع     ) األب، واألم (هو أسلوب أو استراتيجية أو طريقة متبعة من قبل الوالدين           : النمط
. األبناء أثناء عملية التنشئة االجتماعية والتي تأخذ شكل العادة وتتميز بـديمومتها وثباتهـا النسـبي    

 .النماطفهناك النمط الديمقراطي والمتسامح والحماية الزائدة وغيرها من ا
 

م  16(هي مدينة عربية فلسطينية تقع على بعد        :مدينة رام اهللا   شمالي مدينة القدس على الجانـب  ) آ
، وهي حلقة في سلسلة المـدن الفلسـطينية التـي ترصـع قمـم               ) نابلس –القدس  (الغربي لطريق   

ـ        )  م 860(المرتفعات الجبلية، وترتفع المدينة       259(افة  عن سطح البحر، وتبعد عن خليج العقبة مس
 ). أ– 1984المرعشلي، هاشم، وصايغ، . (بخط مستقيم) كم
 

هي مدينة عربية فلسطينية قديمة في قضاء رام اهللا بالضفة الغربية، وتقع على بعد : مدينة البيرة
عن سطح البحر، وتحتضنها جبال القدس، اذ )  م844(شمالي مدينة القدس، يبلغ ارتفاعها ) آم 16(

 893(، ومن الشمال الشرقي مرتفع الشيخ شيبان ) م907(مرتفع الشيخ نجم يحيط بها من الشرق 
، وتبلغ ) م908(، ومرتفع الشيخ عبداهللا ) م800(، ومن الشمال الغربي مرتفع الشيخ يوسف )م

 ). ب– 1984المرعشلي، هاشم، وصايغ، ). ( دونم1945(مساحتها أكثر من 



 خ 

  ول الثانويالخجل لدى طلبة الصف األبأنماط التنشئة الوالدية وعالقتها 
 في محافظة رام اهللا والبيرة

 
 :الملخص

 

وجهة   ومستوى الخجل، والعالقة بينهما، منهدفت الدراسة الى معرفة واقع أنماط التنشئة الوالدية
تبعاً لمتغيرات التعرف الى الفروق و، انوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثنظر 
النوع االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، معدل الدخل : اسة وهيالدر

 . المدرسة ونوع السكن، مكان لألسرة، الشهري 
 

طالباً وطالبة من مدارس محافظة رام ) 484(طُبقت الدراسة على عينة عشوائية عنقودية مكونة من 
العلمي واالدبي، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني اهللا والبيرة الحكومية والخاصة، ومن الفرعين 

، وقد استخدم الباحث مقياس أنماط التنشئة الوالدية من اعداد السقار )2007، 2006(من العام 
ومقياس الخجل من اعداد الدريني، والذي بلغ معامل ، )0.71(ثباته ، والذي بلغ معامل )1984(

 ).0.86(ثباته 
 

لوالدية كما يراها طلبة الصف األول الثانوي في مدينة رام اهللا والبيرة كانت             إن واقع أنماط التنشئة ا    
 .أقرب الى النمط الديمقراطي من جهة والى اإلهمال من جهة أخرى

ات  لمتغيـر  تعـزى  الطلبـة وجد فروق ذات داللة إحصائية في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها            ت
المستوى التعليمي لألب واالم، معدل الدخل الشهري،       التخصص،   النوع االجتماعي، : الدراسة وهي 

 . مكان السكن، ونوع المدرسة
على الدرجة الكليـة     )1.71(كان متوسطاً، حيث بلغ المتوسط      عينة الدراسة    مستوى الخجل لدى     إن

 .للمقياس

 . ات الدراسة جميعهاتعزى لمتغير جد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الخجل لدى الطلبةتو
 التسـلطي لـألب   ،  الديمقراطي( جد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين أنماط التنشئة الوالدية         وت

، بحيث كلما ازدادت أنماط التنشئة الوالديـة         ومستوى الخجل  )همال لألم اإل،  الحماية الزائدة (،  )واالم
ـ مقابل ذلـك وُ   .  مستوى الخجل والعكس صحيح     قلَّ ) والحماية الزائدة  ،الديمقراطية( دت عالقـة   ِج

 ومستوى الخجل، بحيث كلمـا ازداد       )اإلهمال لألب ،  الحماية الزائدة (طردية دالة إحصائياً بين نمط      
 . ازداد مستوى الخجل والعكس صحيح).اإلهمال لألب، الحماية الزائدة(نمط 
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Abstract 
 

The study aimed at discovering the relationship between the parental 

socialization styles and the level of shyness as viewed by students by the 2nd  

secondary grade in Ramallah & al Bireh governorate. The study also aimed to 

discover the significant differences due to the study variables (gender, major, 

father’s level of education, mother’s level of education, economic level of the 

family, place of residence and type of school).  

This study was applied on a cluster random sample of (484) students from 

Ramallah & Al- Bireh governmental and private schools (Scientific, literary) 

streams in the 2nd semester of (2006, 2007).  

The researcher has used two scales first: methods of parent's socialization 

style by (Saqar ,1984), the internal consistency of this scale was (0.71). 

Secondly, shyness rate for (Dorraini), the internal consistency was (0.86).  
 

Parent's socialization style as viewed by the first secondary students in 

Ramallah & al- Bireh is closer to the democratic method and to neglect. 

There are statistical differences in the methods of parent's socialization style 

as seen by the students due to the study variables. (gender, major, father’s 

level of education, mother’s level of education, economic level of the family, 

place of residence and type of school).  

The level of the first secondary class students at Ramallah & Al- Bireh 

schools is moderate (X = 0.71). 

There are statistical differences in the level of shyness among the students due 

to the study variables. 



 ذ 

There was an inverse relationship between the following upbringing styles: 

the democratic authoritative for the parent’s overprotective neglect for the 

mothers and level of shyness so as when the socialization type (democratic 

and overprotection increases the level of shyness decreases). Also, there was a 

significant direct relationship between overprotection neglect of the father and 

the level of shyness, so that when this type of socialization increases the level 

of shyness also increases and vise versa. 

 
 
 
 
 
 
 
 


