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 إلى من قال فيهما اهلل سبحانه وتعالى :

  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْحَمِة 

 ْمُهَما َكَما َربََّياِني َصِغيرًا َوُقل رَّبِّ اْرحَ   

 ( 42) اإلسراء 

 

 إلى والدي العزيزين وفاًء وعرفانًا بجميلهم علي  

 أطال اهلل عمرهما وحقق أمانيهم
 

 أهدي هذه الدراسة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف األنبياء  
 وبعد  والمرسلين سيدنا محمد 

فالشكر والتقدير أواًل وأخيرًا هلل سبحانه وتعالى على نعمه        
 التي  ال تحصى والذي وفقني إلتمام هذا العمل المتواضع.

وأتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى أستاذي الفاضل     
 الدكتور عبد الرحيم البدري 

 الذي تفضل باإلشراف على هذه الدراسة، والذي أمدني بفيض خبراته
ومالحظاته القيمة، علي الرغم من كثرة مشاغله ومسئولياته ولم 

رشادي حيث تعلمت منه الصبر والمثابرة،  يدخر وسعًا في توجيهي وا 
ولقد كان لتوجيهاته عظيم األثر في إتمام هذه الدراسة بصورتها 

 النهائية فجزاه اهلل عني خير الجزاء. 
 ركما ال يفوتني أن أتقدم بجزيل الشك        

 إلى جميع أفراد عينة الدراسة الذين منحوني 
لى كل من مد يد لي العون  جزءًا من وقتهم إلتمام هذه الدراسة وا 

 إلتمام هذه الدراسة. 
ليك المصير ليك أنبنا وا   ربنا عليك توكلنا وا 

 والحمد اهلل رب العالمين 
 الباحثة 
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 ملخص الدراسة

ة االرتباطيددة بددين أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة هدددفت الدراسددة الحاليددة إلددى التعددرف علددى العالقدد

والتوافددق المدرسددي لددد  عينددة مددن تالميددذ الصددف التاسددع مددن التعلدديم األساسددي وكددذلك معرفددة الفددروق 

 بين الذكور واإلناث .

( تلميذ وتلميدذة مدن تالميدذ الصدف التاسدع مدن التعلديم األساسدي 211تكونت عينة الدراسة من )

 اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية النسبية.بمدينة المرج  الذين تم 

 وقد استخدمت الباحثة لجمع البيانات األدوات التالية: -

 (. 2002. مقياس أساليب التنشئة االجتماعية من إعداد ) أمل الجهني، 1

 (. 2004. مقياس التوافق المدرسي من إعدداد الباحثة ) مها جار اهلل، 2

ات المسددتخدمة فددي الدراسددة الحاليددة قامددت الباحثددة بدد جراء دراسددة للتأكددد مددن ثبددات وصدددق األدو 

( تلميدذا وتلميددذة، 30اسدتطالعية علدى عيندة مدن تالميددذ الصدف التاسدع مدن التعلدديم األساسدي قوامهدا )

حسددددب فيهددددا معامددددل ثبددددات مقياسددددي الدراسددددة بطريقتددددي التجزئددددة النصددددفية والفاكرونبددددا ، أمددددا صدددددقها 

حكمدددين وصددددق االتسددداق الدددداخلي، وأسدددفرت النتدددائ  عدددن تمتدددع الظددداهري فحسدددب بطريقدددة صددددق الم

 جميع األدوات بخصائص سيكومترية جيدة.

وقدددددد تمدددددا تحليدددددل البياندددددات بواسدددددطة الحاسدددددوب باسدددددتخدام برندددددام  الدددددرزم اإلحصدددددائية للعلدددددوم 

( لتددددوخي الدقددددة، وذلددددك باسددددتخدام معامددددل بيرسددددون فددددي حسدددداب االرتبدددداط بددددين SPSSاالجتماعيددددة ) 

ئة االجتماعية والتوافدق المدرسدي لدد  أفدراد عيندة للدراسدة، واختبدار )ت( إليجداد الفدروق أساليب التنش

 بين متوسطي الذكور واإلناث في تلك المتغيرات، وقد أسفرت الدراسة عن النتائ  التالية:
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( بدددين درجددددات 0001. وجدددود عالقدددة ارتباطيددددة موجبدددة ودالددددة إحصدددائًيا عنددددد مسدددتو  داللددددة )1

 جانب األب والتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث والذكور.أسلوب التقبل من 

. عددددددم وجدددددود عالقدددددة ارتباطيدددددة دالدددددة إحصدددددائيًا بدددددين درجدددددات كدددددل مدددددن أسدددددلوب االسدددددتقالل 2

والديمقراطيددة والحمايددة الزائدددة والددرفض والصددرامة والتحيددز والضددبط مددن خددالل الشددعور بالددذنب وعدددم 

 ينة الذكور واإلناث.االتساق من جانب األب والتوافق المدرسي لد  ع

( بدددين درجددددات 0001. وجدددود عالقدددة ارتباطيددددة موجبدددة ودالددددة إحصدددائيًا عنددددد مسدددتو  داللددددة )3

 أسلوب االستقالل من جانب األم والتوافق المدرسي لد  عينة الذكور.

. عددددم وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة بدددين أسدددلوب التقبدددل والديمقراطيدددة والحمايدددة الزائددددة  والددددرفض 4

نددب األم والدرجددة الكليددة للتوافددق المدرسددي لدددي عيندده الددذكور ،بينمددا أسددلوب التحيددز والصددرامة مددن جا

 والضبط من خالل الشعور بالذنب وعدم االتساق وجود عالقة سالبه وغير داله إحصائيا.

( بدددين درجدددات 0001. وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة موجبدددة، ودالدددة إحصدددائيا عندددد مسدددتو  داللدددة )5

 انب األم والتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث.أسلوب الحماية الزائدة من ج

. عدددم وجددود عالقددة ارتباطيددة بددين أسددلوب التقبددل والديمقراطيددة والددرفض والضددبط مددن خددالل 6

الشددعور بالددذنب وعدددم االتسدداق والصددرامة واالتسدداق والتحيددز مددن جانددب األم والتوافددق المدرسددي لدددي 

 عينة اإلناث.

متوسدط درجدات الدذكور ومتوسدط درجدات اإلنداث فدي  . وجود فروق ذات داللة إحصدائية بدين7

( فدددددي أسدددددلوب الدددددرفض 0001أسدددداليب التنشدددددئة االجتماعيدددددة مدددددن جاندددددب األب عندددددد مسدددددتو  داللدددددة )

والصرامة والضبط من خالل الشعور بالدذنب وعددم االتسداق لصدالن عيندة الدذكور، بينمدا توجدد فدروق 

جدددات اإلنددداث مدددن جاندددب األب عندددد ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات الدددذكور ومتوسدددط در 
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( ألسددلوب الحمايدة الزائدددة لصددالن عينددة 0001( ألسددلوب التقبدل ومسددتو  داللددة )0005مسدتو  داللددة )

 اإلناث.

. وجود فروق ذات داللة إحصدائية بدين متوسدط درجدات الدذكور ومتوسدط درجدات اإلنداث فدي 8

( فدي أسدلوب االسدتقالل لصدالن 0001أساليب التنشئة االجتماعية من جانب األم عند مسدتو  داللدة )

عينددة اإلندداث بينمددا وجدددت فددروق بددين متوسددط درجددات اإلندداث ومتوسددط درجددات الددذكور عنددد مسددتو  

 ( في كل من أسلوب الرفض وعدم االتساق لصالن عينة الذكور.0001داللة )

 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في التوافق المدرسي.2
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 المقدمة 2.2

إكسددداب األبنددداء فدددي  إلدددى تهددددف، التددديبأنهدددا تلدددك العمليدددة  يةديمكدددن وصدددف عمليدددة التنشدددئة االجتماعددد

حتدددى  ه،دينه تتفدددق مدددع معدددايير الجماعدددة والمجتمدددع وقيمددددمراحدددل نمدددوهم المختلفدددة أسددداليب سدددلوكية معددد

يحقق هؤالء األبناء التوافق فدي الحيداة االجتماعيدة فدي المجتمدع الدذي يعيشدون فيده وهنداك الكثيدر مدن 

، عيددة والتددي منهددا األسددرةة التنشددئة االجتماالمؤسسددات أو الجماعددات التددي لهددا دور رئيسددي فددي عمليدد

فاألسددرة هددي البيئددة التددي يددتعلم فيهددا االبددن أنمدداط الحيدداة ،وهددي تعمددل علددي تكددوين العددادات والتقاليددد 

 .(1220 ،)شقير ة.يوتتين لالبن تعود النظام بما يحقق توافقه النفسي بالنسبة لدوافعه ومطالبه البيئ

مظدداهر ت وأسداليب دور فعددال فدي حيدداة األبناء،لدذا فددان كثيدرا مددن فاألسدرة ومددا يسدود فيهددا مدن اتجاهددا

 نوع العالقات اإلنسانية باألسرة.   ىالتوافق وسوء التوافق ترجع إل

  لدد واالجتماعيدةعلدى مختلدف الحيداة النفسدية  تدأثيرلهدا  واألبنداء اإلبداءبدين  األسدريةفطبيعدة العالقدة 

اسدداليب التنشددئة السددائدة فددي البيددت اتجدداه  أولعالقددات وطبيعددة ا الفددرد، ويظهددر هددذا األثددر حسددب نددوع 

أو تسددهم فددي طمددس  وميددواًل علميددةً  إيجابيددةاالبددن، بحيددث يكتسددب مددن خاللهددا الطفددل قيمددًا واتجاهددات 

 وعدم تقديرها له. شخصيته وتحطيمها

ن كددان لدده القدددرة ،فدد  علددي نمددو شخصدديته ةجدددًا وتددؤثر بصددفة جوهريدد ةفتوافددق الفددرد هددو عمليددة  هامدد

لك ينمددي  قدراتدده  علددي التفاعددل مددع البيئددة  المدرسددية  التددي التوافددق مددع ذاتدده، فأندده يسددتطيع بددذ يعلدد

 .يتعامل فيها

تددوفر األسددرة التددي تدعمدده  ىلددعوتوافددق التلميددذ فددي البيئددة المدرسددية يتوقددف إلددي حددد كبيددر نجدداح  نإ

 وتمده بالعون وقت الحاجة.
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باهتمددام كبيددر مددن البدداحثين والعلمدداء قددد حظددي  بندداءألتنشددئة االجتماعيددة اليمكددن القددول أن أسدداليب و 

 المهتمين بدراسة المشكالت النفسية واألسرية والمدرسية ألبناء.

الدددور الددذي تقددوم بدده االسددرة فددي تنشددئة االبندداء وتشددكيل شخصدديتهم وتحديددد  إلددىيرجددع هددذا االهتمددام 

م  فددي جميددع النددواحي منهددا مسددتقبلهم التعليمددي والنفسددي واالجتمدداعي والددذي يتضددن مددن خددالل تددوافقه

 التوافق المدرسي.

 وتضمنت هذه الدراسة على عدة فصول هي على النحو التالي:

لموضددوع الدراسددة ومشددكلة الدراسددة وأهميتهددا وأهدددافها ومصددطلحاتها ًا : تمهيددداألولالفصددل يتندداول * 

 وحدودها.

ساسدددية للدراسدددة )كدددل مدددا * أمدددا الفصدددل الثددداني: وعنوانددده االطدددار النظدددري، فيشدددمل علدددى المفددداهيم اال

 يتعلق بمتغيرات الدراسة المطروحة(

 .من قبل الباحثة مناقشتهاالدراسات السابقة و  الثالث: تناولفي الفصل  أما * 

 * ويتناول الفصل الرابع: الطريقة واالجراءات الميدانية للدراسة واشتمل على ما يلي:

 . وصف ادوات الدراسة.1

 . الدراسة االستطالعية.2

 االجراءات المنهجية للدراسة. .3

ومقترحاتهدددا كمدددا أشدددتمل  وتوصدددياتها ويتنددداول الفصدددل الخدددامس: عدددرض نتدددائ  الدراسدددة ومناقشدددتها، *

 على مجموعة من المالحق والمراجع التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية.
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 مشكلة الدراسة: 1.2
، التدي حدوث والدراسدات فدي البيئدة المحليدةبالقلدة  دراستهاالتي امكن للباحثة  األدبياتيتضن من تتبع 

اهتمت بالتعرف على العالقة بين اساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالتوافق المدرسدي علدى الدرغم 

 من أهمية كل منهما في السير الطبيعي لحياة الفرد بمختلف مجاالتها.

يمكددن إن يترتددب عليهددا مشددكالت  التدديأسدداليب التنشددئة الخاطئددة  نإ نتددائ  الدراسددات مددن وتبددين أيضددا

ذ ا أكدددت الدراسددات التددي أجريددت فددي البيئددة العربيددة سدديادة بعددض مدد اعديدددة فددي شخصددية األبندداء، وا 

دراسدة أسدداليب التنشدئة فددي مجتمدع يحددتفظ  ويصدبن مددن المبدرر األسداليب الخاطئدة فددي تنشدئة األبندداء،

فاإلبدداء قددد يمارسددون نوعددا مددن التقبددل  ،مثددل المجتمددع الليبددي بتقاليددده وبخصوصدديته فددي تنشددئة األبندداء

االيجددابي والسدددلبي مدددع أبنددائهم مدددن خدددالل أسدداليب التنشدددئة االجتماعيدددة دون الددوعي مدددنهم باألسددداليب 

 المناسبة للتنشئة. 

يهم دومددن المحتمدددل أن األبندداء الدددذين يكددون لددد ،يتلقدددون أسدداليب مختلفدددة فددي التنشدددئةأن األبندداء  حيددث

تنشددئة تختلددف عددن تلددك التددي تلقاهددا الددذين يكددون لددديهم سددوء توافددق  توافددق مدرسددي جيددد تلقددوا أسدداليب

 مدرسي.

ت واالحتمداالت إلدي نتدائ  علميدة النتقدال مدن مجدرد التوقعدالتحتاج إلي بحوت  أن هذه المشكلةحيث 

 .مشكلة أخري وهي ندرة البحوث التي تناولت هذا الموضوع علي الصعيد الليبيد ننا بصدف 

اسددات إلددي أن أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة التددي يتبعهددا الوالدددان مددع أبندداءهم تشددير العديددد مددن الدر  و

، ولكدن  إلدي أي حدد ت وسدمات شخصدية معيندة لددي األبنداءداخل األسدرة تعمدل علدي تنميدة اسدتعدادا

يمكددددن القددددول بوجددددود عالقددددة بددددين أسدددداليب التنشددددئة االجتماعيددددة داخددددل األسددددرة الليبيددددة وبددددين التوافددددق 

والتدي أكددت علدي أن هنداك عالقدة بدين األسداليب  (،2001الزليتني )ها م بة التي قافالدراس المدرسي،
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بكيفيدة  التي يستخدمها الوالدان والدافعية واالنجاز الدراسدي وأن اآلبداء واألمهدات يتعداملون مدع األبنداء

 (7002001تسمن لهم بتحقيق درجة من االستقالل واالعتماد علي النفس. )الزليتني،

إلددددددى أن أسدددددداليب التنشددددددئة الوالديددددددة السددددددالبة  (2007اسددددددة التددددددي قددددددام بهددددددا الصددددددادق )وتوصددددددلت الدر 

بينمدددددا وصدددددلت  ،%31واإلنددددداث إلدددددى  %20تسدددددهم فدددددي خفدددددض التحصددددديل لددددددي عيندددددة الدددددذكور إلدددددي

التحصددددديل لدددددد  عيندددددة الدددددذكور  درجدددددة إسدددددهام أسددددداليب التنشدددددئة الوالديددددده الموجبدددددة فدددددي رفدددددع درجدددددة

 (2007: 5 )الصادق، .%22واإلناث الي% 27إلي 

إال اندده  ليب التنشددئة االجتماعيددة والتوافددقورغددم مددا تقددره بعددض الدراسددات عددن وجددود عالقددة بددين أسددا 

فاألسددلوب العلمددي يددرفض الثبددات المطلددق "ينبغددي األخددذ بعددين االعتبددار أن أي حقيقددة ليسددت مطلقددة 

فدددددددي مجدددددددال العلددددددددوم  ألي نتدددددددائ  تدددددددم التوصدددددددل إليهددددددددا مهمدددددددا أكددددددددتها األدلدددددددة والحجدددددددد  والبدددددددراهين

هددو عالقددة  و ممددا أدي بالباحثددة إلددي اختيددار موضددوع هددذه الدراسددة( 1282: 45 ،)الحسددن"اإلنسددانية

مدن التعلديم األساسدي بمديندة التوافق المدرسي لد  تالميذ الصف التاسع بالتنشئة االجتماعية  أساليب

 المرج.

 أهمية الدراسة: 2.2

السددابقة إطددارًا منهجيددًا  والدراسددات وثتددأتي أهميددة هددذه الدراسددة فددي كونهددا تشددكل مددع غيرهددا مددن البحدد

التدي تسداعد  ،اجتماعيدًا وتدوافقهم المدرسدي مائهلألساليب التي يتبعهدا الوالددان فدي تطبيدع أو تنشدئة أبند

وبالتدالي الكثيرين منهم على إعادة حساباتهم في نوع السلوك والتوجيده والتربيدة الدذي يجدب أن يسدلكوه 

 :جوانب اآلتيةالي مية هذه الدراسة فسوف تظهر أه

 وذلدك مدن خدالل بدرام  توعيدة  ب الصحيحة في التنشئة االجتماعيدةتوضن لآلباء واألمهات األسالي

 .  ومراكز اإلرشاد
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   األبنداء تعطدي نتدائ  أكثدر كمدا يعبدر عنهدا إن أساليب التنشئة االجتماعية التي يسدتخدمها الوالددان

االسددددتجابات  هم للمقيدددداس يحدددداولون إظهدددداردقددددة وصدددددقًا باعتبددددار أن اآلبدددداء واألمهددددات عنددددد اسددددتجابت

 .  المستحسنة اجتماعياً 

 االعتبددار أن  بعدديناألخددذ علددي  لتعليميددة مددن معلمددين ومدددراء مدددارستنبيدده المشددرفين علددى العمليددة ا

وايجددداد  ةه الظددداهر ذواجهدددة هدددمعددددم التوافدددق ل وأالتوافدددق  ىير علدددأثلددده تدددة أسدددلوب التنشدددئة االجتماعيددد

   .عن طريق الندوات لها ةالمناسب يةالحلول التربو 

 خاصدة فددي ظدل تزايددد تنشدئة األبندداء ترجدع أهميدة الدراسددة إلدى ضددرورة البحدث عددن أفضدل أسدداليب ،

، واالنفتدداح الثقددافي ممددا أد  إلددى زيددادة التكنولددوجيو سددرعة التغيددر والتطددور االقتصددادي واالجتمدداعي 

ن وذلدك لتجندب أسداليب يوخاصة الوالددالتنشئة االجتماعية األعباء الملقاة على عاتق القائمين بعملية 

لتدددي تحقدددق لألبنددداء التوافدددق التنشدددئة االجتماعيدددة غيدددر السدددوية والبحدددث عدددن أسددداليب التنشدددئة السدددوية ا

 .  السليم

 للوالدددددين  مهمددددةإضددددافة  –ف تتوصددددل إليهددددا الدراسددددة التددددي سددددو  - قددددد تمثددددل النتددددائ  والتوصدددديات

 والتربويين في ميادين التوجيه واإلرشاد . 

  الدراسة أهميتها من أهميدة موضدوع التنشدئة االجتماعيدة الدذي يشدكل حجدر األسداس فدي كدل تستمد

 .تحليل ورصد تربوي للواقع التربوي والشخصية اإلنسانية

 الباحثددة داخددل  حسددب علددم تعتبددر هددذه الدراسددة مددن الدراسددات القليلددة التددي تناولددت هددذا الموضددوع

 .ليبيا
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 :أهداف الدراسة  2.2

االجتماعيددة  بدين أسداليب التنشدئة رتباطيدةلدراسدة فدي التعدرف علدى العالقدة االل ئيسدييتمثدل الهددف الر 

تسددعي  تحديدددبال ،المددرج لتاسددع مددن التعلدديم األساسددي بمدينددةتالميددذ الصددف ا والتوافددق المدرسددي لددد 

 :تيالتعرف علي اآلالباحثة 

يب جدددات أسدددالإحصدددائية بدددين در  ة ذات داللدددةرتباطيددداالتعدددرف علدددى إذا مدددا كاندددت هنددداك عالقدددة  (1

 واإلناث. عينة الذكور لدرجة الكلية للتوافق المدرسي لد وا التنشئة االجتماعية من جانب األب

 أسدددداليببدددين درجدددات  إحصدددائيةذات داللددددة  ارتباطيدددةعالقدددة  التعدددرف علدددى إذا مدددا كانددددت هنددداك (4

 .ورالذكلد  عينة  المدرسيلتوافق لوالدرجة الكلية  األمن جانب التنشئة االجتماعية م

ن درجدددات أسدددداليب يذات داللددددة إحصدددائية بددد التعدددرف علدددى إذا مدددا كانددددت هنددداك عالقدددة ارتباطيدددة (1

 .اإلناثعينة  فق المدرسي لد الدرجة الكلية للتوا التنشئة االجتماعية من جانب األم

هندددداك فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية بددددين متوسددددط درجددددات الددددذكور  كانددددت إذا مددددا التعددددرف علددددى  (2

 .ألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األب استجاباتهمإلناث في ومتوسط درجات ا

ومتوسدط إحصائية بدين متوسدط درجدات الدذكور  هناك فروق ذات داللة إذا كانتالتعرف على ما  (5

 لتنشئة االجتماعية من جانب األم.ألساليب ا استجاباتهماإلناث في  درجات

لة إحصائية بدين متوسدط درجدات الدذكور ومتوسدط  هناك فروق ذات دال التعرف على ما إذا كانت (1

 درجات اإلناث في التوافق المدرسي.

 :دراسةـدود الـح 2.2

ــة التعلدديم  حدددود المكانيددة لهددذه الدراسددة علددى مدددارس الصددف التاسددع مددنال تقتصددر ا :الحــدود المكاني

 .  األساسي في مدينة المرج
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مدددن علدددى جميدددع طدددالب الصدددف التاسدددع  الحددددود البشدددرية لهدددذه الدراسدددة تقتصدددر ا :الحـــدود البشـــرية

 .  التعليم األساسي بهذه المرحلة

 لهدددذه الدراسدددة علدددى الفتدددرة التدددي سدددتجمع فيهدددا البياندددات الزمنيدددةالحددددود  تقتصدددر ا :الزمنيـــةالحـــدود 

(4511– 4512). 

لددد   أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة وعالقتهددا بددالتوافق المدرسدديعلددى  تقتصددر ا :الموضــوعية الحــدود

 .صف التاسع من التعليم األساسي بمدينه المرجتالميذ ال

 مصطلحات الدراسة 2.2

 أواًل: التنشئة االجتماعية:

ن يتشددددمل كددددل األسدددداليب التددددي يكتسددددبها الفددددرد مددددن األسددددرة وخاصددددة الوالدددددعرفهددددا أبددددو النيددددل بأنهددددا "

: 4551" )شددماس، واجتماعيدداً  نفسددياً و  متوافقددة جسددمياً ناميددة والمحيطددين بدده مددن أجددل بندداء شخصددية 

41) 

منظومدة مدن العمليدات التدي يعتمددها المجتمدع فدي نقدل ثقافتده بمدا تنطدوي وطفة وشهاب بأنها " و ير 

عليده هددذه الثقافددة مدن مفدداهيم وقدديم وعدادات وتقاليددد إلددى أفددراده وهدي العمليددة التددي يدتم فيهددا دمدد  الفددرد 

 (415: 4552في ثقافة المجتمع ودم  ثقافة المجتمع في أعماق الفرد " )وطفة وشهاب، 

هي عملية تعلم وتعليم وتربية، تقوم علدى التفاعدل االجتمداعي، وتهددف إلدى " يعرفها بقولهزهران  بينما

دوار اجتماعيددددة اكتسدددداب الفددددرد طفدددداًل فمراهقددددًا فراشدددددًا فشدددديخًا سددددلوك، ومعددددايير واتجاهددددات مناسددددبة أل

ر لدده سدطدابع االجتمداعي وتيمعيندة، تمكنده مدن مسدايرة جماعتدده والتوافدق االجتمداعي معهدا، وتكسددبه ال

 (151: 4555االندماج في الحياة االجتماعية ) زهران، 
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 التنشئة أسلوب: ثانياً 
"هو الطريقة أو األسلوب الدذي يتبعده اآلبداء واألمهدات فدي تربيدة وتنشدئة أبندائهم، ولده دور فدي التدأثير 

: 4555، الكحيمددىهم ")علددى تكددوين شخصدديات أهددم علدى تكددوين األبندداء النفسددي واالجتمدداعي، وبعبددارة

152) 

 في هذه الدراسة بأنه: ويعرف أسلوب التنشئة إجرائياً 

، وهددو مقيدداس علددى فقددرات المقيدداس  اإلجابددةيتحصددل المفحددوص مددن خددالل  التدديهددو الدرجددة الكليددة 

 .4551، الجهني"تماعية من أعداد الباحثة "أمل أساليب التنشئة االج

 :وتعرف التنشئة االجتماعية إجرائياً 

ذه فدي مقيداس التنشدئة االجتماعيدة المسدتخدم فدي هد ا المفحدوصالتي يحصل عليهدأنها الدرجة الكلية ب

 (4551 ،الجهني أملالدراسة وهو من إعداد ) 

 وفيما يلى عرض ألساليب التنشئة االجتماعية المستخدمة في الدراسة الحالية:

 . أسلوب التقبل )ق(:2

ألم( يفهدم مشدكالته وهمومده، وأن يطمئنده ويهددر مدن روعده ن والدده )األب ، اهو أن يشعر الطفدل أ 

يحدثده بصددوت و يواسديه ويددخل علدى نفسده السدرور عنددما يكدون حزيندًا، و عنددما يكدون خائفدًا أو قلقدًا، 

دافددو ويسددتمتع معدده بالحددديث عددن األشددياء واألحددداث الجاريددة، ويسددتمتع معدده بددالخروج والزيددارات أو 

 أولقدداً ن أخطائدده، وأن يواسدديه ويجعلدده يشددعر بالراحددة عندددما يكددون قأكثددر مدد بمحاسددنهالددرحالت، ويهددتم 

 (.1: 1187في البيت )أبو ناهيه وموسى، وأنه يستمتع بقضاء وقته معه حزيناً 

 

 



21 

 

 . األسلوب االستقاللي )ل(:1

الوالددين ألسداليب التنشدئة االجتماعيدة التدي تسداعد علدى تنميدة االعتمداد  يتمثل هذا األسلوب في تبني

و محداوالت إخضداعهم مدن جاندب األخدرين، ل األبناء إلى رفض الدتحكم فديهم، ألذات وتأكيد ميعلى ا

لدددى وهددو مدددا يمكدددن أن يتحقدددق عدددن طريدددق تشدددجيع الوالدددين لألبنددداء علدددى حدددل مشدددكالتهم بأنفسدددهم وع

 (.417:1115، درويش تحمل المسؤولية. )

 . األسلوب الديمقراطي )ط(:2

الدددين لألبندداء علددى المناقشددة والحددوار، ومعدداونتهم علددى اتخدداذ يقدداس هددذا األسددلوب بمددد  تشددجيع الو 

رائهددم ومشدداعرهم، ويتسددم بسددمات منهددا: االختيددار لهددم، وحريددة التعبيددر عددن  القددرارات مددع تددرك حريددة 

سددددداليب الضدددددغط م رغبدددددات األبنددددداء ومطددددالبهم وتجندددددب أاحتدددددراو تجندددددب أسددددداليب العقدددداب، و التسددددامن، 

 األسلوب الديمقراطي:والتسلط، ومن األثار المترتبة على 

الثقدددة الشخصدددية السدددوية لألبنددداء والقددددرة علدددى مواجهدددة مواقدددف الحيددداة والقددددرة علدددى حدددل المشدددكالت و 

 (152:4555، حيمى و خرونواألفكار. ) الكحرية التعبير عن اآلراء و بالنفس  

 أسلوب الحماية الزائدة )ح(:. 2

المفرطددة علددى األبندداء، ودليلهددا االلتصدداق يشددير أسددلوب الحمايددة الزائدددة إلددى فددرض نددوع مددن الحمايددة 

باألبندداء، واإلشددباع الفددوري لرغبدداتهم، وحمددايتهم بصددورة مبددالر فيهددا مددن التعددرض للمنافسددة، أو الزائددد 

كمدددا يتمثدددل اإلفدددراط فدددي الحمايدددة بقيدددام  -موقدددف التحددددي والصدددراع مدددع اآلخدددرين مدددن نفدددس أعمدددارهم 

ا مدددن واجبدددات والتزامدددات يسدددتطيع األبنددداء القيدددام بهدددا الوالددددين )نيابدددة عدددن األبنددداء( بمهدددام مكلفدددين بهددد

 (.411ها بأنفسهم. )المرجع السابق،و يمكن تدريبهم عليها ليقوموا بأصاًل، أ
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 . أسلوب الرفض )ر(.2

 ذا فد ن أفكداره وتصدرفاته ال تعجدبهمشعور الطفل بأنه غير مقبدول مدن الوالدد ) الوالددة ( ولهديتمثل في 

 (.4551، . )نقاًل عن الجهنيحس أنه يعامل كما لو كان شخصًا غريباً ويتجنبان التعامل معه وي

 . أسلوب الصرامة )ص(:2

، ومددددنعهم القيددددام بمددددا يرغبوندددده، وتحميددددل األبندددداء مهددددام األبندددداءت يتمثددددل هددددذا األسددددلوب بددددرفض رغبددددا

 (.418:4554أبو جادو، يقة أكلهم ونومهم ودراستهم )ومسؤوليات فوق طاقتهم، وتحديد طر 

 ب التحيز )ت(:. أسلو 7

د أو ترتيددب المولدددعدددم المسدداواة والتفرقددة بددين األبندداء علددى أسدداس النددوع أو  يتمثددل هددذا األسددلوب فددي

ال يسددمن بدده للبنددت ممددا يترتددب عليدده توريددث الددبعض والكراهيددة والجفدداء ، فمددا يسددمن بدده لددألوالد السددن

 (.151و خرون، مرجع سابق،  الكحيمي)  بينهم.

 بالذنب )ض(: . الضبط من خالل الشعور8

يرتكبده األبنداء، كمدا يكدون  لوكًا غير مرغوب فيده، ونقدد أي خطدأتى سهو إشعار الطفل بالذنب كلما أ

كان المستو  الدذي يصدل إليده فدي سدلوكه أو فدي أدائده، ممدا  التقليل من شأنه أياً و عن طريق التحقير 

حددددددددبهم. حرماندددددددده مددددددددن رضددددددددي الكبددددددددار و عمددددددددل يقدددددددددم عليدددددددده خوفددددددددًا مددددددددن  أيبدددددددديجعلدددددددده متددددددددرددًا 

 (.14:1111قناوي،ال)

 . أسلوب عدم االتساق )س(:9

و السدماح بسدلوك األبنداء فدي موقدف معدين، ورفضده م اتفاق الوالددين علدى رأ  معدين، أيقصد به عد"

 ."األبناءفي موقف مماثل فيما بعد، مما يؤثر على توافق 
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ى االنحدددراف والسدددلوك وا إلدددن يتميدددز سدددلوك الوالددددين بالثبدددات فدددي معاملدددة أبندددائهم حتدددى ال يميلدددوالبدددد أ

 (.85:1114دويدار، . )العدواني

 ثالثًا: التوافق المدرسي

التدددي يقدددوم بهدددا الطالدددب السدددتيعاب المقدددررات الدراسدددية والنجددداح فيهدددا،  تفاعليدددةيشدددير إلدددى العمليدددة ال"

 :4554)النيددال، .وتحقيددق نددوع مددن المالئمددة بددين الطالددب والبيئددة المدرسددية بكددل مكوناتهددا األساسددية "

121 ) 

ة المددرس مدن يطدبنداءة بدين الطالدب مدن جهدة وبدين محال تفاعليدةلة النهائية للعالقدات ال" وهو المحص

مثدل أهدم المؤشدرات الجيددة لتلدك يلدب ونمائده العلمدي والنفسدي، و م فدي تقددم الطاتسده والتيجهة أخر  

ا سددية واالنسددجام معهددالرضددا والقبددول بالمعددايير المدر و العالقددات فددي االجتهدداد فددي التحصدديل الدراسددي، 

 (.21: 4555، الزهرانيو منظم ومنسق " )نح علىوالقيام بما هو مطلوب منه 

 إشدباعفدي مواجهدة المشدكالت الناشدئة عدن  المدرسي " هدو السدلوك السدوي للطالدب التوافقكما عرف 

 حاجاتددده النفسدددية واالجتماعيدددة، وتحقيقهدددا مدددن خدددالل عالقدددات اجتماعيدددة بنددداءة مدددع زمالئددده ومدرسددديه

والثقددددددافي والرياضددددددي " ومدرسددددددته ومسدددددداهمته الفعالددددددة فددددددي ألددددددوان النشدددددداط المدرسددددددي واالجتمدددددداعي 

 (  45:4555الصفطي)

 ا:ويعرف التوافق المدرسي إجرائيً 

هي الدرجات الكلية التي يحصدل عليهدا المفحدوص مدن خدالل إجابتده علدى فقدرات المقيداس المسدتخدم 

 (.4552حسن  جارا هلل)مها  .ن إعداد الباحثةفي هذه الدراسة وهو مقياس التوافق المدرسي م
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 رابعًا: تالميذ الصف التاسع من التعليم األساسي

راوح أعمدارهم مدا بدين تتذين ال عليم األساسي بمدينة المرجبالصف التاسع من الت الدارسين هم التالميذ

 عام. 17 – 11

 اً ويعرف تالميذ الصف التاسع إجرائي

يم األساسدي بمديندة المدرج للعدام الصدف التاسدع مدن التعلدبمددراس مسدجلين هم التالميذ من الجنسدين ال

4511 – 4512. 

 ي:ساسالتعليم األ

. حسددب نظددام التعلدديم فددي ليبيددا صددفوف ةوتتكددون مددن تسددع التعليمدديالسددلم  فددي األولددىمرحلددة هددي ال 

 .(15:4551، نقاًل عن عائدة صالن )
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 :التنشئة االجتماعية 2.1

 المقدمة: 2.2.1

لددة ياألسددرة والقب مارسددتهاالتنشددئة االجتماعيددة هددي عمليددة قديمددة قدددم المجتمعددات اإلنسددانية ذاتهددا 

بدددذلك علدددى اسدددتمرار لتحدددافظ و  ،لتنشدددو أطفالهدددا علدددى مدددا نشدددأت عليددده والشدددعوب مندددذ نشدددأتها األولدددى

عاداتهدددددا وتقاليددددددها وخصائصدددددها االجتماعيدددددة المختلفدددددة، حيدددددث يرجدددددع االهتمدددددام الحقيقدددددي بالتنشدددددئة 

األربعينيدددات وذلدددك عنددددما نشدددر بدددارك بحثددده عدددن التنشدددئة  ائدددلعيدددة إلدددى أواخدددر الثالثينيدددات وأو االجتما

ومددن أهدم العوامددل التددي ؛  عأنهددا إطدار مرجعددي لدراسدة المجتمدد باعتبددار م1111االجتماعيدة فددي سدنة 

م الددنفس وعلددم االجتمدداع وعلددم علمنهددا:العديددد مددن العلددوم اإلنسددانية  أسددهمت فددي نشددأة هددذا المفهددوم 

 .(151:1111) البهي،  اإلنسان

 مفهوم التنشئة االجتماعية: 1.2.1

ِفدي اْلِحْلَيدِة  َوَمدن ُيَنشَّدأُ  من )نشأ( أي ربا وشب، وقدال تعدالى  –التنشئة االجتماعية في لسان العرب 

 (  18: ،اآليةالزخرفسورة ).َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر ُمِبيٍن 

كددان مصددطلن " التنشددئة االجتماعيددة " فيمددا مضددى مرتبطددًا بتعلدديم وتربيددة الصددغار، وال ينطبددق علددى 

 الراشددددين، فتسدددتخدم العبدددارات " تربيدددة الطفدددل " أو " تنشدددئة الطفدددل " وحدددديثًا اتسدددع مضدددمون التنشدددئة

ن التنشدئة االجتماعيدة ال تتوقدف عندد الصغار والكبار والناضجين، ذلدك ألاالجتماعية، فتشمل تنشئة 

 سدن معيندة، بدل تسدتمر مدد  الحيداة، وتنمدو فدي كدل مدرة ويحتدل اإلنسدان مكاندًا جديددًا كدأن يصدبن أبداً 

 (117 :مرجع سابق أو يلتحق بعمل جديد. ) دويدار،

عمليددة  عمليددة التنشددئة والتطبيددع االجتمدداعي، وأحياندداً  اعيددة أحياندداً ويطلددق علددى عمليددة التنشددئة االجتم

 (71:4555تنشئة واالندماج االجتماعي. ) زهران، ال
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 وقد تعددت التعريفات المختلفة للتنشئة االجتماعي منها:

عرفهددا )فددؤاد البهددي(" أن التنشددئة هددي نتدداج العمليددات التددي يتحددول بهددا الفددرد مددن مجددرد كددائن عضددوي 

، اجتمددداعي وتمتدددد لتشدددمل علدددى كدددل مدددا يحددددث للفدددرد حتدددى يتوافدددق سدددلوكه مدددع معدددايير إلدددى شدددخص

 (15 : مرجع سابق )البهي،."وألسلوب حياتها الجماعة التي ينضم لها

لكدددي ينددددمجوا فدددي اإلطدددار العدددام  إنسدددانيينعمليدددة تشدددكيل أفدددراد عمليدددة التطبيدددع االجتمددداعي و "وهدددي 

 (441: 4551عطية، )."وقيمهاالجماعة وأنماطها  متكيفين مع هذه اً للجماعة، ويصبحوا أفراد

ة ومسددتجيبًا جعلدده واعيددًا بددالمؤثرات االجتماعيددوتالتددي تددؤثر فددي الفددرد العمليددات المختلفددة "وهددي كددذلك 

 (81: 4558 ،كمال)."لها

 ،الزريبدددددي). ةدن مدددددن الحيددددداة فدددددي هدددددذه الثقافدددددتى يدددددتمكده حددددددافتددددددريق ثقدن طددددددوهدددددي تشدددددكيل الفدددددرد عددددد

4551 : 12). 

ــــةالو الفددددرد  ب فيهدددداسددددهددددي عمليددددة مددددن عمليددددات التفاعددددل االجتمدددداعي التددددي يكت":تنشــــئة االجتماعي

 (.111: 1187مرسي، ال) "ثقافة مجتمعه. عكسشخصيته االجتماعية التي ت

 تعريف تشلد للتنشئة االجتماعية: أبو جادووذكر 

و فدي مدد  أكثدر تحديددًا، وهدجه بواسطتها الفرد إلدى تنميدة سدلوكه الفعلدي " إنها العملية الكلية التي يو 

 (.15: مرجع سابق" )أبو جادو، لمعايير الجماعة التي ينشأ فيهاالمد  المعتاد والمقبول طبقًا 

نشددداطهم  فدددي مجتمدددع الكبدددار، ويشددداركهم اً عضدددو  " العمليدددة التدددي يصدددبن بهدددا الفدددرديدددر  السددديد بأنهدددا و

لددم اجتمدداعي، يددتعلم فيهددا الفددرد عددن التنشددئة االجتماعيددة هددي عمليددة تعو  ".ويمددارس حقددوقهم وواجبدداتهم

ب المعددايير االجتماعيددة التددي تحدددد هددذه األدوار سددطريددق التفاعددل االجتمدداعي أدواره االجتماعيددة ويكت
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ب االتجاهددددات النفسدددددية ويددددتعلم كيدددددف يسددددلك بطريقدددددة اجتماعيددددة توافدددددق عليهددددا الجماعدددددة سدددددواندددده يكت

 (11المرجع السابق: نقال عن ويرتضيها المجتمع )

تفاعددددددل اجتمدددددداعي فددددددي شددددددكل قواعددددددد للتربيددددددة والتعلدددددديم يتلقاهددددددا الفددددددرد فددددددي "ريفهددددددا بأنهددددددا ويمكددددددن تع

 مراحددددل عمدددددره المختلفددددة مندددددذ )الطفولددددة حتدددددى الشدددديخوخة( مدددددن خددددالل عالقتددددده بالجماعددددات األوليدددددة

الدددددددزمالء( وتسددددددداعده تلدددددددك القواعدددددددد الخبدددددددرات اليوميدددددددة التدددددددي  والمدرسدددددددة  و)األسدددددددرة  والتدددددددي منهدددددددا

افددددددق االجتمدددددداعي مددددددع البندددددداء الثقددددددافي المحدددددديط بدددددده مددددددن خددددددالل اكتسدددددداب يتلقاهددددددا فددددددي تحقيددددددق التو 

 (.41: 4552شفيق، " )اهات والقيم السائدة حولهالمعايير االجتماعية وتشرب االتج

" أنهدددا العمليدددة الثقافيدددة والطريقدددة التدددي يتحدددول بهدددا الطفدددل  Margretmeed يدددتمارجر هدددا توقدددد عرف

 (.14: 4514رشوان،  نقال عن معين ". ) حديث الوالدة إلى عضو كامل في مجتمع بشري

 أهداف التنشئة االجتماعية: 2.2.1
إن التنشئة االجتماعية لألفراد تختلف من مجتمع آلخر وذلك باختالف وتباين المجتمعدات مدن حيدث 

ودرجددددة التقدددددم الحضدددداري والثقددددافي لمجتمددددع،  –يددددة والسياسددددية واالقتصددددادية وغيرهدددداالددددنظم االجتماع

بيددة مختلفددة بالتأكيددد عددن المجتمعددات العربيددة مددن حيددث أسددلوب التنشددئة االجتماعيددة فالمجتمعددات الغر 

مدن  تحداولاألسدلوب الدذي  اة، وتدر  األسدرة فدي كدل المجتمعداتألبنائها، نظدرًا الخدتالف أسدلوب الحيد

 تحقيق أهداف التنشئة الصحيحة ألفرادها والتي تراها تتوافق والمجتمع الذي يعيش فيه. خالله 

خددتالف النسددبي بددين المجتمعددات إال أن هندداك بعددض األهددداف العامددة الرئيسددية التددي تشددترك ورغددم اال

 أهداف عامة هي: خمسةفيها معظم المجتمعات المعاصرة وقد تحددت في 

 . غرس النظم األساسية في الفرد:2
نما فة، إن العادات ال تأتي بمحض الصد سسدات ع اجتماعيدًا فدي مؤ بدتدأتي مدن الدنظم التدي تط دائماً وا 

، فعلدى سدبيل المثدال: الفدرد الدذي يتنداول األطعمدة والمشدروبات حقيقدةالمجتمع التي تقوم على خبدرات 
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ت الكحوليددة( سددوف يصددبن التددي حرمهددا المجتمددع أو العقيدددة أو النظددام مثددل )المخدددرات أو المشددروبا

 (51:1111، اصرن ) .مرغوب فيه اجتماعياً  ًا وغيرضريمشخصًا 

 ن:. التكيف مع اآلخري1

الدددذي ينطدددوي علدددى المصدددادقة وتنميدددة الدددذات لنمدددو الصدددحة النفسدددية عندددد األفدددراد يعدددد التكيدددف معيدددارًا 

 شيء من الرضا.باالجتماعية كبديل الذات االنفرادية، ومحاولة تقبل المجتمع وتقاليده وقوانينه 

 . االستقالل الذاتي:2

الدددب إكسدددابها لألبنددداء فدددي مراحدددل االسدددتقالل الدددذاتي عمليدددة مهمدددة وشددداقة، تسدددعى األسدددرة فدددي الغ إن

مكانيدة االعتمداد علدى أنفسدهم فتهيدو الفرصدة المواتيدة لهدم بدالتعبير  مختلفة من العمر، وفق قددراتهم وا 

عن أدائهم في بعض القضايا التي تواجه تكديفهم فدي المجتمدع فدي مرحلدة مدا قبدل المدرسدة، ورغدم أن 

فكيدر إال أن الدبعض اآلخدر يملدك مقددرة وخيدال الت مدن  بعدض األطفدال عمرية قد تمكدنهذه المرحلة ال

)شددماس،مرجع خصددب يسدداعده فددي طددرح  راء وقدددرات تعددد علددى قدددر كبيددر مددن األهميددة فددي حياتهم.

 (15:سابق

 . النجاح:2

ثددر اجتمدداعي ونفسددي فددي مختلددف مراحددل األعمددار ولكددن ينبغددي أن ألدده  يعتبددر النجدداح مطلبددًا حيويدداً 

حباطددات إ األفددراد إلدى مشدكالت قدد تسدبب لهدمأال يتعدرض و لبشدرية يتوافدق هدذا المطلدب واإلمكانيدات ا

 البيئدديتو  الشخصددي )النفسددي( والمسددتو  ربمددا تصدداحبها خيبددة أمددل تعيددق تكيددف األفددراد علددى المسدد

 االجتماعي.
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 . تكوين القيم الروحية والوجدانية والخلقية:2

ي تقوم بهدا التنشدئة االجتماعيدة فدي فراد من خالل عملية التفاعل التألوهي مطالب يسعى الكتسابها ا

ا مدن ركدائز تلك األهداف ألبندائهم باعتبارهد إكسابلفة، ويبذل اآلباء جهودًا ألجل مراحل العمر المخت

حقدددائق لالشخصدددية الواعيدددة المدركدددة و لسدددوية، مواصدددفات الشخصدددية اومعيدددار تكدددوين شخصدددية الفدددرد 

 (14:4551جناح، ختلفة. )ليم في المسائل الماألمور، والقادرة على التصرف الس

 أهداف التنشئة في عدة نقاط: (4558) الزهريينب حددت ز قد 

 . غرس عوامل الضبط الداخلية.1

 . تحقيق النض  االجتماعي للطفل من خالل الجو األسري السليم.4

الوالددددين للدددددوافع والحاجدددات السددديكولوجية والعاطفيددددة  معدددرف. تحقيدددق النضددد  النفسدددي مددددن خدددالل 1

 للطفل.

 . إشباع الحاجات الصحية من خالل التغذية السليمة، والمسكن الصحي.2

 لتي تصبن جزءًا في تكوينه الشخصي.ا تساب العناصر الثقافية للجماعة. اك5

. تعلددددم األدوار االجتماعيددددة: لكددددي يحددددافظ المجتمددددع علددددى بنائدددده واسددددتمراره وتحقيددددق رغبددددات أفددددراده 1

 .المهنةو  نوعوالف السن المراكز باختالوجماعاته وتختلف األدوار و 

 خصائص التنشئة االجتماعية:  2.2.1

 تتميز التنشئة االجتماعية بمجموعة من الخصائص والعناصر وهي:

 تعلم اجتماعي:عملية . 2

والتقاليددددد والقدددديم واألدوار والمعددددايير  االجتماعيددددة العدددداداتعمليددددة التنشددددئة  ن الفددددرد يددددتعلم مددددن خدددداللإ

 عملية التفاعل االجتماعي.والثقافة بشكل عام من خالل 
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 عملية تحول اجتماعي: . 1

عضددوي إلددى إنسددان اجتمدداعي يقددوم بدددوره  كددائنمددن  عمليددة التنشددئة االجتماعيددة ل بو أي أن الفددرد يتحدد

شدباع حاجاتده بمدا يتفدق والمعدايير االجتماعيدة مدن  االجتماعي، ويصبن قادرًا على ضبط انفعاالتده، وا 

 .(11:4514)راشوان،حوله.

 ة فردية اجتماعية:عملي .2

باإلضدافة إلدى كونهدا اجتماعيدة ال تدتم إال ضدمن  فدرادعملية التنشدئة االجتماعيدة تخدص األن بمعنى أ

 الجماعة وفي اإلطار االجتماعي الجماعي.

 عملية مستمرة: .2

ن أ سددريعة ومددن ثددم تتندداقص سددرعتها، ألأي أنهدا تبدددأ بددوالدة اإلنسددان وال تنتهددي إال بموتدده، ولكنهددا تبددد

قدم العمر يفقد الجسم مرونتده أو قدرتده علدى التكيدف، كمدا يفقدد القددرات العقليدة والنفسدية، ولدذا نقدول ت

أن عملية التنشئة تستمر طيلدة الحيداة إال أنهدا تختلدف فدي الدرجدة ولديس فدي الندوع فدي الفتدرة المتدأخرة 

 ( 451:مرجع سابق )شماس،من حياة الفرد.

 عملية ديناميكية: .2

خدددذ وعطددداء، بحيدددث يصدددبن الفدددرد أ وفدددي تفاعدددل دائدددم ومتغيدددر، وهدددي عمليدددة ةة تحركيدددأي أنهدددا عمليددد

 التي يعيشها، ومن ثم ينقل هذه الثقافة لآلخرين. مكتسبا للثقافة 

 عملية خاصة ومحددة:. 2

أي لددديس فدددي مقددددور أي فدددرد أن يسدددتوعب ثقافدددة مجتمعددده بأكملددده، مثدددال ذلدددك أن لددديس ب مكدددان أي 

)راشددوان ، مرجددع ندده يعدرف سددبب العطل.أب صددالحها إذا مددا تعطلدت مددع يقدوم  شدخص يقددود سدديارة أن

 (41:سابق
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 . المؤسسات التي تقوم بعملية التنشئة متنوعة ومتعددة:7

فهندداك األسددر  مقصددودة،الغيددر و  يددة المقصددودة التددي تددتم بهددا عمليددة التنشددئة االجتماعن مدداكعدددد األتت

، والمعهددد، والجامعددة، ودور العبددادة، وأمدداكن العمددل، الصددغيرة، والعائلددة، والقبيلددة، والدولددة، والمدرسددة

 والنوادي الرياضية واالجتماعية والثقافية.

سدك وكلما زادت درجة التوافق بين المؤسسات هذه كلما زادت سدرعة التنشدئة االجتماعيدة وثباتهدا والتم

 (85: 1111، صرنا ) .بها

 التنشئة االجتماعية: األساليب المتبعة في 2.2.1  

ن فدي معداملتهم ألبندائهم علدى تكدوينهم النفسدي واالجتمداعي، فد ذا ااألساليب التدي يمارسدها الوالدد تؤثر

الخددوف وعدددم الشددعور بدداألمن فددي نفددوس  إثددارة تهدددف إلددى كانددت هددذه األسدداليب المتبعددة مددن الوالدددين

أي  ءةً األبنددداء، ترتدددب عليهدددا اضدددطراب نفسدددي واجتمددداعي، أمدددا إذا كاندددت هدددذه األسددداليب المتبعدددة بندددا

 إلى تنشئة أبناء يتمتعون بالصحة النفسية.  دفستؤ بالحب والتفاهم،  ةً متوج

ألنهدا  ؛ن فدي معداملتهم مدع أبندائهماعلى أهمية األساليب التي يتبعها الوالد Ribbeleوقد أكدت ربيل 

مدا مضدطربة أو سدوية، والتدي تظهدر بوضدوح فدي إتكدون  شخصديتهم التديتمثل حجر الزاوية في بنداء 

لمدا تعرضدوا  ن األساليب التدي يمارسدها اآلبداء فدي معاملدة أبندائهم، ليسدت إال انعكاسداً ا  و  ،لرشدمرحلة ا

واألمهددات يتعدداملون مددع أبنددائهم بددنفس األسددلوب  فكثيددرًا مددن اآلبدداء مددن معاملددة فددي أيددام طفددولتهم.لدده 

ن أل:هم ن مدع أبنددائلددافدي طفدولتهم ومدن الصدعب تحديددد أسدلوب معدين يتعامدل بده الواالدذي عملدوا بده 

 (.28ال، مرجع سابق: نيال نقال عن ).ذلك حصيلة عوامل وظروف ومؤثرات عديدة 
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النفسدددددددي التدددددددأثير علدددددددى تكدددددددوين الطفدددددددل  دورًا مهمدددددددًا فدددددددي و تلعدددددددب أسددددددداليب التنشدددددددئة االجتماعيدددددددة

واالجتمدددددداعي وهندددددداك أسدددددداليب تنشددددددئة اجتماعيددددددة سددددددليمة وهندددددداك تنشددددددئة اجتماعيددددددة غيددددددر سددددددليمة، 

 تؤدي إلى تكوين أنماط سلوكه غير مرغوب فيها.فقد تحدث بعض األخطاء 

ونعندددددي بأسددددداليب التنشدددددئة االجتماعيدددددة هدددددو اسدددددتمرارية أسدددددلوب معدددددين أو مجموعدددددة مدددددن األسددددداليب 

 المتبعة في تربية الطفل وتنشئته وتكون لها أثرها في تشكيل شخصيته.

 :أواًل: األساليب السوية

الوالددددددان ويشددددددعر األبنددددداء فدددددي ظدددددل هددددددذا أسدددددداليب المعاملدددددة التدددددي يتبعهدددددا  وهدددددي التدددددي تشدددددير إلدددددى

 التالية: النوع من األساليب بالدفء والحب وتشمل األساليب

ـــــــة( أ ـــــــة )الديمقراطي فدددددددي المعاملدددددددة وهدددددددو الدددددددذي يعتمدددددددد علدددددددى أسدددددددلوب احتدددددددرام . أســـــــلوب الحري

 كافدددددة شخصدددددية األبنددددداء فدددددي المندددددزل، والعمدددددل علدددددى تنميدددددة شخصددددديته، وتدددددوفير كافدددددة المعلومدددددات 

. كافددددددةَ  ن يأخددددددذ قددددددراره بعددددددد توضددددددين لدددددده االحتمدددددداالت والنتددددددائ  المختلفددددددةا  فددددددل و التددددددي يحتاجهددددددا الط

 هذا الطفل حرية متزايدة واختيار أوسع ومعلومات أكثر. ويحقق

ـــــذي يحققـــــ  األمـــــن النفســـــيب وهدددددو الدددددذي يقدددددوم علدددددى عناصدددددر الحدددددب والقبدددددول  . األســـــلوب ال

شدددددرط أساسدددددي لتحقيدددددق ألنددددده ؛واالسدددددتقرار ويجدددددب الثبدددددات فدددددي األسدددددلوب الدددددذي يعامدددددل بددددده الطفدددددل 

 (8، مرجع سابق: )الزريبياالستقرار النفسي واالجتماعي للطفل. 

 :غير سوية ثانيا: األساليب

ويقصدددددد بهدددددا األسددددداليب التدددددي يتبعهدددددا الوالددددددان والتدددددي تتضدددددمن نمددددداذج غيدددددر سدددددوية فدددددي معدددددامالت 

 ألبناء وتنشئتهم ومنها:
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 . الحماية الزائدة:2

فددددددددي رعايدددددددة الوالدددددددددين ألبندددددددائهم والمغدددددددداالة فدددددددي حمددددددددايتهم تعندددددددي الحمايددددددددة الزائددددددددة هددددددددي اإلفدددددددراط 

والمحافظددددددددة علدددددددديهم، فينشددددددددأ األطفددددددددال غيددددددددر مسددددددددتقلين يعتمدددددددددون علددددددددى اآلخددددددددرين فددددددددي قضدددددددداء 

( 1121ولقددددددد أشددددددارت " ليفددددددي " )؛ يسددددددتطيعون مواجهددددددة ضدددددغوط الحيدددددداة ال حاجددددداتهم، لددددددذلك فهددددددم

 أشكال: ةبأن الحماية الزائدة تأخذ ثالث

 طفل:االحتكاك الزائد بال -أ

ويتمثدددددل فدددددي رغبدددددة اآلبددددداء فدددددي بقددددداء الطفدددددل أمدددددامهم يبدددددالغون فدددددي وقدددددايتهم مدددددن األمدددددراض وذلدددددك 

أثندددددداء لعبددددددده ودراسددددددته، لدرجددددددة القيدددددددام فددددددي ن يكددددددون بجانبددددددده أعددددددن طريددددددق األدويدددددددة والمقويددددددات، و 

 ( 111:  4551)نقال عن سناء خولي،  بواجباته المدرسية إذا تعثر أدائها.

 التدليل: -ب

 11 – 14أن بعددددض اآلبدددداء يعدددداملون أطفددددالهم الددددذين يتددددراوح أعمددددارهم مددددا بددددين ليفددددي  تلقددددد وجددددد

سددددددددنة وكددددددددأنهم أطفددددددددال صددددددددغار، ويتعدددددددداملون معهددددددددم علددددددددى أسدددددددداس أنهددددددددم ال يسددددددددتطيعون القيددددددددام 

 بأعمالهم.

 منع الطفل من االستقالل في السلوك: -ج

سددددددلط ويقصددددددد بدددددده تسددددددلط الوالدددددددين، وفددددددرض قيددددددود علددددددى االبددددددن والحكددددددم الزائددددددد، ومددددددن أشددددددكال الت

بكلمددددددة )ال( أو األمددددددر، أو العقدددددداب البدددددددني. )  همددددددا تقابددددددل رغبددددددات الطفددددددل ومطالبدددددد هددددددي، فكثيددددددراَ نال

 (.55النيال، مرجع سابق: 

 

 



35 

 

 . السواء:1

مية دويقصددددددد بالسددددددواء هددددددو ممارسددددددة الوالدددددددين لألسدددددداليب السددددددوية مددددددن وجهددددددة نظددددددر الحقددددددائق العلدددددد

وجهدددددة نظدددددر الشخصدددددية التدددددي  أي مدددددن منطلدددددق وجهدددددة نظدددددر الموضدددددوعية ولددددديس نفسددددديةالتربويدددددة ال

 .يطبقون ما يقولونه ألوالدهم في الحياة العملية أي أن الوالدين ال حد الوالدينأيمر بها 

 . التسلط:2

ويتمثدددددددل فدددددددي فدددددددرض األم أو األب لرأيددددددده علدددددددى الطفدددددددل ويتضدددددددمن ذلدددددددك الوقدددددددوف أمدددددددام رغبددددددداتهم 

ا يتبعددددددددان مددددددددأنه إيسدددددددلوك معددددددددين، حتددددددددى لدددددددو كانددددددددت رغبدددددددداتهم مشدددددددروعة بومدددددددنعهم مددددددددن القيددددددددام 

ن أسدددددلوب التهديدددددد والضدددددرب اكدددددأن يسدددددتخدم الوالدددددد الخشدددددونةاألسدددددلوب الصدددددارم واسدددددتخدام أسددددداليب 

 النتيجة هي فرض الرأي سواء ذلك باستخدام العنف أو اللين. أن واإللحاح أو الحرمان و

وهدددددذا األسدددددلوب يسددددداعد علدددددى تكدددددوين شخصدددددية خائفدددددة دائمدددددة مدددددن السدددددلطة تشدددددعر بعددددددم الكفددددداءة، 

ي نفسدددددها غيدددددر قدددددادرة علدددددى التمتدددددع بالحيددددداة، وتشدددددعر بدددددالخوف مدددددن اآلخدددددرين وعددددددم غيدددددر واثقدددددة فددددد

كبدددددر هدددددذا الطفدددددل يصدددددبن فدددددي عملددددده دائدددددم اإلهمدددددال إال فدددددي يالثقدددددة فدددددي نفسدددددها وغيرهدددددا، وعنددددددما 

 (.442:4551الجبالي،وجود السلطة والرقابة. )

 . اإلهمال:2

وكدددددذلك محاسدددددبته علدددددى  -يقصدددددد بددددده تدددددرك االبدددددن بددددددون تشدددددجيع لممارسدددددة السدددددلوك المرغدددددوب فيددددده

خطددددر أنددددواع اإلهمددددال هددددو أ، أن 1175السددددلوك غيددددر المرغددددوب فيدددده، ويقددددول محمددددد علددددي حسددددن 

نتيجددددددددة لعدددددددددم اتددددددددزان الوالدددددددددين انفعاليددددددددًا أو مرضددددددددهما العقلددددددددي  هددددددددراإلهمددددددددال العدددددددداطفي الددددددددذي يظ

سددددددديئًا علدددددددى نفسدددددددديات األطفدددددددال وقددددددددد  واضدددددددطرابات صدددددددحتهما النفسددددددددية، ويدددددددؤثر اإلهمدددددددال تددددددددأثيراً 

 لى ارتكاب االنحرافات والجريمة.يدفعهم إ



36 

 

 . القسوة الزائدة:2

كددل مددا يددؤدي إلددى إثددارة األلددم الجسددمي  أييتمثددل فددي اسددتخدام العقدداب البدددني )الضددرب( والتهديددد بدده 

 كأسلوب أساسي في تنشئة الطفل وتطبعه اجتماعيًا.

تددددؤدي إلددددى  ؤهمأبنددددا ي التددددي يصدددددرهاهإن الصددددرامة والقسددددوة وخضددددوع األبندددداء التددددام لألوامددددر والنددددوا

بدددداء الدددرأي وال تمدددارس ألدددوان النشددداط االجتمددداعي كمدددا  شخصددديات ضدددعيفة ال تقدددو  علدددى المناقشدددة وا 

القسدوة شدعور الطفدل بالقسدوة  ت  عدن وكدذلك إضدعاف الدذات، ويند ،تقوي الناحية الهدامة في الضدمير

ن شخصدية مسدتقلة وعدم الثقة في النفس واالنطواء واالنسحاب من الحيداة االجتماعيدة وصدعوبة تكدوي

 (.14 شماس، مرجع سابق:نتيجة منعه من التعبير عن نفسه. )

 ن:ا. تذبذب الوالد2

ويقصددد بدده تعددارض الوالدددين فددي سددلوك معددين يددأتي بدده الطفددل فيتقبلدده األب وترفضدده األم، وقددد يددأتي 

 مددا فددي موقددف معددين يرضددى عندده اآلبدداء ثددم يددأتي الطفددل مددرة أخددر  فددي نفددس الموقددف  اً الطفددل سددلوك

 اآلباء فهذا األسلوب يؤثر على توافق الطفل.  فيتراضاه

( إلى أهمية ثبات اتجداه اآلبداء فدي كدل معاملدة األبنداء 1117ونوفرانكي ) ولقد أشار كل من هثرنجت

 (52:النيال، مرجع سابقنقال عن . )حتى يقل ميلهم إلى االنحراف والسلوك العدواني

  . التفرقة:7

 ،أو السددددن نددددوعن األبندددداء جميعدددًا والتفضدددديل بيددددنهم علدددى المراكددددز أو الويقصدددد بهددددا عدددددم المسددداواة بددددي

فينصددب االهتمدددام والحمايددة والرعايدددة علددى هدددذا الطفددل أكثدددر مددن بددداقي اإلخددوة، ويولدددد هددذا األسدددلوب 

الحقدد والكراهيدة فدي نفددوس اإلخدوة، فيملكدون سددلوكًا عددوانيًا تجداه الطفدل المفضددل، وقدد يتوقدف سددلوك 
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طفدددل، كدددأن يميدددل األب إلدددى الطفدددل الدددذكر أكثدددر مدددن األنثدددى، أو األم تميدددل إلدددى ال ندددوعالتفرقدددة علدددى 

 شفيق، مرجع سابق(األنثى أكثر من الذكر. )

 . إثارة األلم النفسي:8

يقصد بها جميع األساليب التي يعتمد على إثارة األلم النفسي يكون عن طريدق إشدعار االبدن بالدذنب، 

االبددن والتقليددل مددن شددأنه مهمددا  رقددد يكددون عددن طريددق تحقيددكلمددا أتددى بسددلوٍك غيددر مرغددوب فيدده، كمددا 

 كان المستو  الذي وصل إليه.

 . المبالغة واإلعجاب الزائد بالطفل:9

هدم ممدا حيث يعبر اآلباء واألمهات بصدورة مبدالر فيهدا عدن إعجدابهم بالطفدل وحبده ومدحده والمباهداة ب

 عليه:يترتب 

 طالبه.شعور الطفل بالغرور الزائد بالنفس وكثرة م -

صددورة الطفددل عددن ذاتدده، ويددؤدي ب صددابته بعددد ذلددك باإلحبدداط والفشددل عندددما يصددطدم مددع  تضددخيم -

 نفس القدر من اإلعجاب. ن ال يمنحونه غيره من الناس الذي

 . تعلم األطفال أسلوب التبعية السلبية:21

 ،الطددرف اآلخددرره فددي وجدده هحدد الوالدددين األم أو األب األطفددال كسددالح يشدأ اسددتخداميتمثدل هددذا فددي 

 فيسعى لضم األطفال في صفه وهذا ال يحدث إال إذا كانت األسرة والعالقات األسرية مفككة.

العطداء والتددليل علدى األطفدال ويتهداون معهدم ويتسداهل حتدى يكسدب  يكثدروفي سبيل اكتساب الطفل 

 رضاهم وقد يترتب عليه أضرار كثيرة:

 ألسرية ويعتقد أنها مجرد ميدان للقتال.( يتكون لد  الطفل فكرة سيئة عن الحياة ا)أ

 .كليهماحد الوالدين أو أ( يتكون لد  الطفل اتجاهًا معاديًا نحو )ب
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 ( تشوه صورة األب أو األم في ذهن الطفل بالوالء.)ج

( يدددتعلم أسدددلوب التبعيدددة ويعتبدددر هدددذا األسدددلوب أسدددوأ أنمددداط التربيدددة األسدددرية ولددده  ثدددار مددددمرة علدددى )د

 األسرة بكاملها. شخصية الطفل وعلى

القائمون على عملية التنشدئة االجتماعيدة للطفدل قدد يبدالغون فدي  ( المغاالة في المستويات الخلقية:د)ه

المسددتويات الخلقيددة ومسددتويات الطمددوح والنجدداح التددي يطلبونهددا مددن األطفددال والتددي قددد تفددوق قدددراتهم 

 واستعداداتهم ومراحلهم العمرية.

لدة بالفشدل واإلحبداط لعددم قددرتهم علدى االلتدزام بهدذه المسدتويات وتحقيقهدا ويشعر األبناء فدي هدذه الحا

حيدث يجدب مراعداة التددرج فدي المسددتويات الخلقيدة فدي ضدوء مسدتو  وقددرة الطفدل علددى  ،فدي سدلوكهم

 (.114 مرجع سابق: رشوان، الوفاء بها وبما يتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بها.)

 التنشئة االجتماعية: في المؤثرةالعوامل  2.2.1

إن التنشددئة االجتماعيددة هددي عمليددة تربويددة تسددعى إلددى توجيدده الفددرد واإلشددراف علددى سددلوكه أو تطبعدده 

 ن هذه العملية تتأثر بمجموعة من العوامل أهمها:إمعه وتراثه الذي ينتمي إليه حيث بما يناسب مجت

 حجم األسرة: أ.

حجددم األسددرة يعتبددر  صددغرممارسددتها، حيددث إن  ة فددي أسدداليبيددؤثر حجددم األسددرة فددي التنشددئة وخاصدد

 عاماًل من عوامل زيادة الرعاية المبذولة للطفل والعكس بالنسبة لألسرة كبيرة الحجم.  

 . نوع العالقات داخل األسرة:ب

بمعنددى أن السددعادة األسددرية تددؤدي إلددى تماسددك األسددرة، وذلددك الجددو يسدداعد بدددوره علددى نمددو وتنشددئة 

 ( 21 : مرجع سابق ، رشوان ) الطفل بطريقة سليمة.
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 وضع االقتصادي واالجتماعي لألسرةالج. 
يدؤثر  هتؤكد الدراسات أن وضدع األسدرة االقتصدادي يدتحكم فدي طريقدة معاملدة األسدرة ألبنائهدا، كمدا أند

 لوضع االجتماعي بصفة عامة بالسلب أو اإليجاب.األسرة افي 

 الطفل: ع. نو د
 فهدديتنشددئة تؤكددد التبعيددة، لل ى نتاجدداً دعددات الشددرقية تكددون األنثددجتمغير التنشددئة وفددق النددوع، ففددي المدتتدد

 (.127، مرجع سابق: زهريو المسؤولية واتخاذ القرار. )منذ الصغر على القيادة أ التتعود

 . الطبقة االجتماعية:هـ
قدة أن القيم والعادات والمثدل تختلدف بداختالف الطب بمعنىجتماعية للفرد تؤثر في تنشئة إن الطبقة اال

 االجتماعية.

 . العقيدة أو المعتقد الديني:و
فاعتنددددددداق الفدددددددرد  أوديندددددددي عقائدددددددديمدددددددن عمدددددددق   إلنسدددددددان يدددددددأتيل اإليدددددددديولوجيالتكدددددددوين  نإحيدددددددث 

 .المعتقدا بأفكار هذخاص  طابعب يطبعهدين معين   أومعتقد معين 

 البيئة الطبيعية:     ز. 
وتقاليدددها  البيئددة الجبليددة ةً لددى تنشددئتها، فعددادتددؤثر عويقصددد بهددا تكددوين المنطقددة التددي يعدديش بهددا الفددرد 

أو الصددناعية، علددى اعتبددار أن البيئددة الطبيعيددة تفددرض وتقاليدددها البيئددة الزراعيددة  تختلددف عددن عددادات

 (63:)النيال، مرجع سابقمزاجًا خاصًا وردود فعل واستجابات معينة على سكانها.

 . الوضع السياسي:ي
والفكدر  هدا بطدابع الديمقراطيدة وتدربيهم علدى حريدة الدرأيءَ طبدع أبناالمجتمعات الديمقراطيدة تبمعنى أن 

ذا تكددون ولدد نشددو أفرادهددا علددى الخضددوع والقهددر،ت بع الددديكتاتورياذات الطددفددي حددين أن المجتمعددات 

 التنشئة نابعة من النظام السياسي ومحكومة به.
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 . المستوى التعليمي:ل
بشددددددكل كبيدددددددر سدددددددواء كدددددددان ذلدددددددك علدددددددى  سدددددددرةألل تتددددددأثر التنشدددددددئة االجتماعيدددددددة بالمسدددددددتو  التعليمدددددددي

أو علددددددى مسددددددتو  ثقافددددددة المجتمددددددع ويقصددددددد بدددددده  ،أو علددددددى المسددددددتو  األسددددددري  ،المسددددددتو  الفددددددردي 

هددددا الصددددحف التددددي يقرؤونمددددن خددددالل مددددا وصددددلت إليدددده العائلددددة مددددن القددددراءة والكتابددددة أو العلددددم سددددواء 

 (451: 4555شماس، ) .أو الكتب التي يتصفحونها

 لتنشئة االجتماعية: رة لالمفسنظريات ال 7.2.1

اختلفت وجهات النظر حول اآللية التي تتم مدن خاللهدا عمليدة التنشدئة االجتماعيدة، األمدر الدذي أد  

إلددى ظهددور نظريددات التنشددئة االجتماعيددة المختلفددة، وفيمددا يلددي عددرض للنظريددات التددي تناولددت التنشددئة 

 االجتماعية: 

 النظرية البنائية الوظيفية:  .5

علدددى أن األسدددرة بنددداء يحقدددق وظيفدددة مجتمعددده، ويركدددز هدددذا االتجددداه علدددى أن التنشدددئة تركدددز النظريدددة 

االجتماعيدة تخددص كدل نددوع أو جددنس بدأدوار محدددودة يختلدف كددل منهددا عدن اآلخددر، يلتزمدون بهددا فددي 

المسدددتقبل، وكمدددا ينظدددر هدددذا االتجددداه إلدددى عمليدددة التنشدددئة االجتماعيدددة علدددى أنهدددا أحدددد جواندددب النسدددق 

اعددددل مددددع بدددداقي عناصددددر النسددددق الددددذي يسدددداعد علددددى المحافظددددة علددددى البندددداء االجتمدددداعي حيددددث يتف

 االجتماعي وتوازنه. 

، كمدا أنماط وقديم وعدادات وأفكدار وثقافدةفعملية التنشئة االجتماعية ترتبط بعملية التعلم أي تعلم الفرد 

ل اتجاهدات تتضمن تعليم الرموز التي تمد الفدرد بوسدائل االتصدال، وخدالل عمليدة التنشدئة يتبندى الطفد

   ( 31:  2002)سمين و خرون،  والديه ومواقفهما وتقليدهما.
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ولقددد وصددف هدداري جونسددون عمليددة التنشددئة االجتماعيددة بأنهددا عمليددة اسددتدماج للقدديم والثقافددة السددائدة 

 المتوقعة من الفرد في المواقف المختلفة بقصد التوافق مع المجتمع.

اء تفاعلده ميكانيزمدات الدتعلم أثند لتركيدز علدى عمليدات أوأما بارسونز حلدل عمليدة التنشدئة مدن خدالل ا

تنشدئة األطفدال بنداء  سدونز ، واإلبددال، والتقليدد، والتوحدد، ولقدد فسدر تلكوتبدارمدع الجماعدة وهدي الدتعلم

 وفوائدددد وهددذا التفددرد والتمددايز بدددين الجنسددين يحقددق أهدددافاً  وجددود أدوار محددددة للددذكور ولإلنددداث،علددي 

رة والمجتمدع. يعمل على استمرار النسق االجتمداعي وبالتدالي يدؤدي وظيفدة األسد، كما الصغيرةلألسرة 

 (.32)المرجع السابق: 

 نظرية التحليل النفسي:  .5

يددر  علمددداء هدددذا االتجددداه وعلدددى رأسدددهم )فرويدددد( أن التنشدددئة االجتماعيدددة هدددي حجدددر الزاويدددة فدددي بنددداء 

ية التدي تعدرض لهدا الفدرد فدي مرحلدة شخصية الفرد، فاضطراب شخصدية الفرد تعود إلى الخبرات البيئ

الطفولدة، لدذا فدد ن وظيفدة التنشدئة االجتماعيدة مدن وجهددة نظدر علمداء هدذا االتجداه هدي تحقيدق التددوازن 

بين نزوات الفرد ورغبات المجتمع، ويدتم ذلدك مدن خدالل تنميدة " األندا األعلدى"، الدذي يشدكل الضدمير 

كال مقبولدة مدن السدلوك. ) خدولي، مرجدع سددابق جدزءًا منده، بحيدث يمكدن تحويدل تلدك الندزوات إلدى أشد

:47) 

ويالحددددددظ عبددددددر هددددددذه النظريددددددة أنهددددددا تبددددددرز وتؤكددددددد أثددددددر العالقددددددة بددددددين الوالدددددددين والطفددددددل فددددددي نمددددددوه 

النفسدددددددي واالجتمددددددداعي المتندددددددوع بدددددددين أعضددددددداء األسدددددددرة فدددددددي تدددددددأثره بدددددددالقيم والمعدددددددايير االجتماعيدددددددة، 

افي المتنددددوع بددددين أعضدددداء األسددددرة فدددددي غيددددر أن هددددذه النظريددددة ال تأخددددذ فددددي االعتبددددار التفاعددددل الثقدددد

تددددددأثيره بددددددالقيم والمعددددددايير االجتماعيددددددة المشددددددتقة مددددددن ثقافددددددة المجتمددددددع كلدددددده، أو مددددددن ثقافددددددة القطدددددداع 

االجتمددددداعي الدددددذي يتعدددددرض لهدددددا الطفدددددل خدددددارج األسدددددرة، ومدددددا تقدددددوم بددددده مدددددن دور بدددددارز فدددددي عمليدددددة 
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لطفددددل، مددددا هددددو مبدددداح ومددددا التنشددددئة االجتماعيددددة للطفددددل، كتددددأثير جماعددددة الرفدددداق التددددي يددددتعلم فيهددددا ا

 (. 77هو ممنوع، مما يؤثر على نمو األنا األعلى. ) أبوجادو، مرجع سابق:

 . نظرية التعلم االجتماعي:3

التنشئة االجتماعية في رأي نظرية التعلم االجتماعي هو ذلك الجانب من الدتعلم الدذي ُيعندي بالسدلوك 

ة باعتبارهددا تعلمددًا يسددهم فددي قدددرة الفددرد علددى االجتمدداعي عنددد اإلنسددان ، أو يمكددن النظددر إلددى التنشددئ

القيام بأدوار اجتماعية معينة، وتر  هذه النظرية أن الدتعلم االجتمداعي يحددث عندد األطفدال بالطريقدة 

نفسدها التددي يحددث فيهددا تعلدم المهددام األخدر ، وذلددك مدن خددالل مشداهدة أفعددال اآلخدرين وتقليدددهم، وال 

والتعمديم والتميدز كلهدا تلعدب دورًا رئيسدًا  االنطفداء تعزيز والعقاب وشك أن مبادر التعلم العامة مثل ال

 (83ي عملية التنشئة االجتماعية. ) الجهني، مرجع سابق: ف

ويعطدي أصدحاب هدذه النظريددة الدتعلم عدن طريددق التقليدد، وعلدى وجدده الخصدوص دوالردومليدر، أهميددة 

تدعيمددده أو تغيدددره تبعدددًا لدددنمط التعزيدددز  كبيدددرة للتعزيدددز فدددي عمليدددة الدددتعلم، ويعتقددددان بدددأن السدددلوك يدددتم

يل إلددددى أن يتكدددرر مدددرة أخددددر  فدددي مواقدددف مماثلددددة دالمسدددتخدم أو العقددداب، فالسدددلوك الددددذي ينتهدددي يمددد

، أمددا هي بالعقدداب، يميددل إلددى أن يتوقددفدللموقددف الددذي أثبددت فيدده السددلوك، كمددا أن السددلوك الددذي ينتدد

التعزيز و ثره في تقويدة السدلوك، إال أنهمدا يشديران  رغم من موافقتهما على مبدأ"باندورا"و" والترز"، فبال

إلدددى أن التعزيدددز وحدددده ال يعتبدددر كافيدددًا لتغييدددر حددددوث بعدددض أنمددداط السدددلوك التدددي تظهدددر فجدددأة لدددد  

األطفددال، فددي ظددروف ال يسددتطيع الفددرد أن يفتددرض أن هددذه األنمدداط قددد تكونددت تدددريجيًا عددن طريددق 

 ( 48التعزيز. ) أبوجادو، مرجع سابق : 
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ألنهددا نشددأت وتطددورت مددن العمددل المخبددري، ومددن تجاربدده  :بالدقددةميددز نظريددة الددتعلم  االجتمدداعي وتت

المضبوطة بدرجة كبيرة، ولقد نجحت هدذه النظريدة فدي تغيدر المواقدف االجتماعيدة البسديطة التدي يمدر 

 (67بق:مرجع سا بها الفرد غير أنها قصرت كثيرًا في تغيير المواقف االجتماعية المعقدة. ) المال ،

 . نظرية الدور االجتماعي: 4

تهدددددددف نظريددددددة الدددددددور االجتمدددددداعي إلددددددى تفسددددددير العمليددددددات التددددددي يصددددددبن مددددددن خاللهددددددا الطفددددددل أو 

الفددددددرد عضددددددوًا يقددددددوم بوظائفدددددده فددددددي الجماعددددددة ،ويددددددتم تمثيددددددل الطفددددددل لددددددألدوار االجتماعيددددددة للقواعددددددد 

ن طريددددق التعلدددديم واألسددددس المعروفددددة فددددي نظريددددة الددددتعلم، حيددددث يددددتعلم الفددددرد الدددددور االجتمدددداعي عدددد

المقصددددددود والددددددتعلم العددددددرض التلقددددددائي، ويعتبددددددر تعلددددددم األدوار عمليددددددة تعلددددددم اجتمدددددداعي تكفددددددل للفددددددرد 

 (56 والمجتمع بقاءه واستمراره.)المرجع السابق،

والددددددور االجتمددددداعي تتدددددابع نمطدددددي ألفعدددددال متعلمدددددة، يقدددددوم بهدددددا فدددددرد مدددددن األفدددددراد فدددددي أثنددددداء موقدددددف 

مدددددن الشدددددخص الدددددذي يشدددددغل مركدددددزًا اجتماعيدددددًا فدددددي أثنددددداء  تفددددداعلي، أي أنددددده نمدددددط السدددددلوك المتوقدددددع

ويعدددددددرف رالدددددددف  تفاعلددددددده مدددددددع األشدددددددخاص اآلخدددددددرين الدددددددذين يشدددددددغلون أوضددددددداعًا اجتماعيدددددددة أخدددددددر ،

"المجمدددددوع الكلدددددي لألنمددددداط الثقافيدددددة المرتبطدددددة بمركدددددز معدددددين" أو هدددددو الجاندددددب  :لينتدددددون الددددددور بأنددددده

 عمله سليمًا في مركزه. الديناميكي للمركز والذي يلتزم الفرد بتأديته كي يكون 

"سلسددددلة اسددددتجابات شددددرطية متوافقدددددة داخليددددًا ألحددددد أطددددراف الموقدددددف  ويعددددرف كددددوترل الدددددور بأنددددده :

االجتمددداعي، وتمثدددل نمدددط التنشدددئة فدددي سلسدددلة اسدددتجابات اآلخدددرين الشدددرطية المتوافقدددة داخليدددًا بدددنفس 

 ( 52الطريقة في هذا الموقف".)أبوجادو، المرجع سابق : 

لددور تفهددم السددلوك اإلنسداني بالصددورة المعقددة التددي كددون عليهدا، باعتبددار أن السددلوك وتحداول نظريددة ا

ولهددذا فدد ن العناصددر اإلدراكيددة الرئيسددية  االجتمدداعي يشددمل عناصددر حضددارية واجتماعيددة وشخصددية،
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للنظريددددة هددددي الدددددور ويمثددددل وحدددددة الثقافيددددة والوضددددع يمثددددل وحدددددة االجتمدددداع، والددددذات ويمثددددل وحدددددة 

 .( 53: السابق الشخصية.)المرجع

 ويتم تعلم األدوار االجتماعية لد  الطفل بثالث طرق وهي:  

تددي : ويقصددد النظدام القصددي المرسددوم لدتعلم الطفدل األنمدداط السدلوكية المختلفدة الالـتعلم المباشـر. 1 

 ، فيلجأ المحيطدون بالطفدل إلدى تعليمده بصدورة مباشدرة ومقصدودة قيمدًا وأدواراً تالئم األدوار االجتماعية

اجتماعيددة وأنماطددًا سددلوكية تتناسددب مددع مكانتدده االجتماعيددة التددي يحتلهددا بحكددم نوعدده أو عمددره، كددأن  

، أو بندددات وكدددذلك الحدددال بالنسدددبة للبنددداتيدددتعلم الطفدددل الدددذكر مدددن أمددده ال ينبغدددي أن يرتددددي مالبدددس ال

 يام بها.يسمن للطفل في سن عامين القيام بسلوكيات ال يسمن للطفل في سن الخامسة والسادسة الق

: يددتعلم الطفددل الكثيددر مددن األدوار مددن خددالل المواقددف التددي يتعددرض لهددا، بحيددث يسددلك المواقــف. 2

منها سلوكًا مناسبًا لما هو متوقع منده، فيلقدى التدأثير مدن الدذين يتفاعدل معهدم أو يسدلك سدلوكًا مناسدبًا 

 ك. لذلك، فيواجه بالمعارضة وطلب التغير، فيعمل على تعديل سلوكه وفقًا لذل

: إن الطفدددل يددتعلم أمددورًا اجتماعيددة وأنماطدددًا سددلوكية معينددة مدددن اتخــاذ اآلخــرين المهـــيمن نمــاذج. 3

خدددالل تقليددددده للمحيطدددين بدددده )كالنمددداذج( كمددددا يكتسددددب ويدددتعلم اتجاهددددات نحدددو األشددددياء والمواصددددفات 

 .( 77واألفراد الموجودين في البيئة كاتجاهاتهم نحو المعلم وغيره.)الجهني، مرجع سابق، 

 . نظرية التفاعل الرمزي: 5

ورايتمليدز مدن أهدم رواد نظريدة التفاعدل الرمدزي التدي  يعدد كدل مدن تشدارلز كدولي، وجدورج هيربدرت ميدد

 تقوم على األسس التالية: 

 . إن الحقيقة االجتماعية  حقيقة عقلية تقوم على التخيل والتصور. أ
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لددى تحميلهددا معدداٍن وأفكددار ومعلومددات . قدددرة اإلنسددان علددى االتصددال مددن خددالل الرمددوز وقدرتدده عب

 يمكن نقلها لغيره. 

ومدن ، تده يحددث مدن خدالل تصدور اآلخدرين لدهحيث تر  هذه النظريدة أن تعدرف الفدرد علدى حددود ذا

، ومدا تحملده ات نتيجة تفاعل الفرد مدع اآلخدرين، إن تكون صور الذخالل تصوره لتصور اآلخرين له

، وقدرتده علددى تغيددر هدذه التصددرفات واالتجاهددات. رام والتقددديراتهم لسدلوكهم كدداالحتتصدرفاتهم واسددتجاب

 (.   78)المرجع السابق: 

اهتم جورج ميد بدراسة عالقة اللغدة بالتنشدئة، حيدث توجدد عندد اإلنسدان قددرة علدى االتصدال والتفاعدل 

الرمددزي مددن خددالل رمددوز تحمدددل معدداٍن متفددق عليهددا اجتماعيددا، و مدددع تعقددد درجددة البندداء االجتمددداعي 

ع األدوار، فدد ن اإلنسددان يلجددأ إلددى التعمدديم فينمددو لديده مفهددوم اآلخددر العددام، فيددر  نفسدده واآلخددرين وتندو 

فدي جماعدات مميدزة عدن غيرهدا، كدأن يدر  نفسدده مسدلمًا علدى أسداس ديندي وهدذه الجماعدات لهدا تددأثير 

اعدات مميز في عملية التنشئة االجتماعية كاألسدرة وجماعدة الرفداق إذا أن لكدل جماعدة مدن هدذه الجم

التددي يتفاعددل معهددا الفددرد باسددتمرار لهددا قيمددا ومعددايير واتجاهددات خاصددة بهددا تتطلددب عضددوية أي مددن 

 ( 57أبوجادو، مرجع سابق: هذه الجماعات من الفرد لكي تعلم أدوارها وقيمها ومعاييرها. )

 . نظرية التعهد االجتماعي المتبادل: 6

يدل النفسدي والدتعلم االجتمداعي والددور االجتمداعي ير  سيد عثمان رائد هذه النظرية أن نظريدات التحل

ال تقدددم بصدددورة منفدددردة أو متكاملدددة مدددع بعضدددها الدددبعض تفسددديرًا متكددداماًل لعمليدددة التنشدددئة االجتماعيدددة 

 :   ويعز  ذلك للعوامل اآلتية
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ال يقددوم الفددرد فددي هددذه النظريددات بدددور إيجددابي أثندداء تطبعدده بينمددا يشددير واقددع الحددال إلددى أن الفددرد أ. 

تخذ أدوارًا كثيرة كاختيار استجاباته للمواقدف المختلفدة اسدتجابات منفدردة وكدذلك تدأثيره فدي الجماعدات ي

   ومؤسسات التنشئة االجتماعية.

ال تبددين أي مدددن هدددذه النظريدددات أهميدددة االلتدددزام االجتمددداعي فدددي أثنددداء حددددوث عمليدددة التطبيدددع أو ب. 

خالقددددي فدددي التنشددددئة االجتماعيدددة القددددائم علددددى التنشدددئة االجتماعيددددة ،وبالتدددالي فهددددي تغفدددل الجانددددب األ

 االلتزام. 

لددم تبددين تلددك النظريددات كيددف تتكامددل مؤسسددات التطبيددع االجتمدداعي وهيئاتدده فددي عملهددا إلحددداث ج. 

 (    26التغير المنشود في األفراد. ) المرجع سابق:

 وقد قام التعهد االجتماعي المتبادل على األسس التالية: 

اعي هددو أسدداس التفاعددل الددذي يقددوم علددى تعهددد ضددمني أو صددرين بددين أطددراف إن التعهددد االجتمدد. 1

 هذا التفاعل بمعنى أن الطرف الذي يقوم بالعطاء يتوقع بالمقابل أن يحصل على نوع اآلخر. 

ظددديم نحدددو توقعدددات إن فدددي أي تنظددديم اجتمددداعي متكامدددل يجدددب أن يكدددون توجددده أعضددداء هدددذا التن. 2

رد فددي جماعددة منظمددة يحدددد سددلوكه وفددق توقعددات الفددرد نفسدده أي ، بمعنددى أن كددل فدداآلخددرين تبادليدداً 

 توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة لبعضهم البعض متبادلة. 

الجماعة لتوقعات أعضائها بعضهم البعض اآلخر يؤدي إلى الرضا مطابقة سلوك أعضاء  إن. 3

النحراف عن عنهم، ومسايرتهم لتوقعات أعضاء الجماعة مع توقعات كل منهم اآلخر، وهذا ا

التوقعات يؤدي إلى عدم الرضا والقلق، وتقابله الجماعة بنوع من العقاب، ويختلف نوعه ودرجته 

 ( 87، مرجع سابق: الجهنى ) .وفقًا لطبيعة الجماعة
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 مؤسسات التنشئة االجتماعية:  8.2.1

ها ال تقدددف عندددد إذا كانددت التنشدددئة عبدددارة عددن عمليدددة تبددددأ مدددع بدايددة الحيددداة وتنتهدددي بنهايتهددا، فحددددود

وجماعدددة األقدددران ودور  كالمدرسدددةمدددن المؤسسدددات األخدددر   اً كبيدددر  اَ األسدددرة فحسدددب، بدددل تغطدددي عددددد

و العبددادة ووسددائل اإلعددالم، وتددزداد أهميددة مؤسسددات التنشددئة االجتماعيددة غيددر األسددرة مددع تدددرج الناشدد

 لآلتي:وفقا عليه نستعرض مؤسسات التنشئة االجتماعية  و ،في العمر ونموه من مرحلة ألخر 

 . األسرة:2
هددي أول مؤسسددة صددغيرة تعمددل عملهددا فددي التددأثير علددى الطفددل، وهددي الممثلددة األولددى للثقافددة والعامددل 

 األول في صبر سلوك الطفل بصبغة اجتماعية فتشرف على توجيه سلوكه وتكوين شخصيته.

والدددم، مكددونين  لددوك " إن األسددرة هددي مجموعددة مددن األشددخاص ارتبطددوا بددروابط الددزواج ونويقدول " جدد

 (25:4557سالمة، عن نقالً ).حياة مستقلة ومتفاعلة يتقاسمون عبء الحياة وينعمون بها 

يقيمون في بيئتهم الخاصدة وتدربطهم عالقدات  نهي مجموعة من األفراد المتكافلين الذي يضاً األسرة أو 

 (.28: 4555، غانم) .اقتصادية وشرعية قانونيةبيولوجية ونفسية واجتماعية و 

األسدددرة تمثدددل ندددواة المجتمدددع وهدددي مميدددزة عدددن بقيدددة المؤسسدددات لكونهدددا وحددددة إنتاجيدددة تمدددد المجتمدددع و 

تكدون العالقدات فيهدا قائمدة علدى الدروابط العاطفيدة، فاألسدرة مهمدة  إنهدا إلدى باإلضدافة ،بأعضاء جددد

 (151: 4555عبد الحميد،  العقلي والنفسي واالجتماعي. )لنمو الطفل الجسمي وكذلك 

التنشدددئة األسدددرية بعددددة عوامدددل ذات عالقدددة بالوالددددين واألبنددداء واألسدددرة نفسدددها وتتفددداوت وفدددق  وتتدددأثر

 ندددوعمجموعددة مدددن العوامدددل، ك ألبنائهددداة ظددروف أسدددرية واجتماعيدددة تددؤثر فدددي طبيعدددة المعاملددة الوالديددد

ا وحجددم األسددرة ومسددتواها االقتصدددادي مددداالبددن وتربيتدده بددين إخوتدده وشخصدددية الوالدددين وسددن كددل منه

 تعليمي الثقافي وظروفها االجتماعية وقيمها الخلقية وأساليب التربية المتبعة.وال
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األبنددداء بدددل المهمدددة الصدددعبة هدددي غدددرس القددديم  همأو إطعددداماألبنددداء فالتنشدددئة األسدددرية ال تعندددي كسددداء 

والمعايير التي تقوم بها األسرة أو الجهات العلمية أو األجهدزة اإلعالميدة خدارج األسدرة والطفدل يحتداج 

 ( 115:4554الذي يتناوله. ) عبد الهادي، ضعه والطعام للحب والتقدير حاجته للحليب الذي ير 

 . المدرسة:1
تددأتي المدرسددة فددي المرتبددة الثانيددة لكونهددا تتددولى مهمددة تربيددة األطفددال معرفيددًا وسددلوكيًا ومهنيددًا، وفيهددا 

م والمعرفددة فهددي عامددل جددوهري وألددوان العلدد حياتدده يتلقددى فيهددا صددنوف التربيددة  مددن اً كبيددر  اً يقضددي جددزء

فددددي تكددددوين شخصددددية الفددددرد وتقدددددير اتجاهاتدددده وسددددلوكه وعالقتدددده بددددالمجتمع األكبددددر، وهددددي المؤسسددددة 

وعنددما يبددأ الطفدل تعليمده فدي  ،ونقدل الثقافدة المتطدورةاالجتماعية الرسمية التي تقوم بوظيفدة  التربيدة 

ة فددي األسدرة، فهددو يدددخل المدرسددة مددزودًا مددن التنشددئة االجتماعيدد المدرسدة يكددون قددد قطددع شددوطًا كبيدراً 

 (15:  مرجع سابق ، الزربيى ).ماعية والقيم واالتجاهات جتبالكثير من المعايير اال

ومدددن المفتدددرض أن تعمدددل المدرسدددة علدددى صدددقل المواهدددب وتنميدددة المهدددارات األساسدددية لألطفدددال نحدددو 

 ( 451 : المرجع السابق عه لإلبداع )تفعيل العقل وتنمية المواهب وتشجي

 :في التالين تلخيص وظائف المدرسة ويمك

 الثقافي مع ما يطرأ عليه من تعديالت. ل الثقافة والمحافظة على التراثنق   .1

 .واجتماعيددداً  فسدددياً ديم الرعايدددة النفسدددية للطفدددل ومسددداعدته علدددى حدددل مشدددكالته وجعلددده متوافقدددا ندتقددد  .4

 (11:4514)راشوان،

 تتفق مع المعايير االجتماعية السائدة في المجتمع .األهداف بطريقة عويده على كيفية تحقيق ت .1

 مراعاة قدراته وميوله فيما يتعلق بعملية التربية والتعليم . .2



42 

 

النشدداط  علددى أن وشددرحها، وتأكيدددها فددي المدرسددةتفددق عليهددا مددن جانددب المجتمددع تندداول القدديم الم .5

 والنظام.كالمواظبة في تعليم قيم معينه  مهم له دور الذي المدرسي

مرجدددع  )الجهندددى، .واجتماعيددداً  ،انفعاليددداً  ا،وعقلًيددد ،اً لنمدددو الطفدددل جسدددمي المناسدددبةالظدددروف  تدددوفير.  1

 ( 22:سابق

 .جماعة الرفاق:2

تهم، وتلعب يتقاربون في أعمارهم وميولهم وهوايا نوهي الجماعة التي تتكون من األصدقاء الذي

فهي تؤثر في قيم الفرد وعاداته  ،يجابيًا في عملية التنشئة االجتماعيةإجماعة األقران دورًا 

وتساعد واتجاهاته، وتساعد على تكوين المعايير االجتماعية لديه، وتدريبه على تحمل المسؤولية، 

، ويتمتع الفرد في وسطها بالمساواة التي غالبًا ما يكون هباع حاجاتشعلى تحقيق مطالب النمو وا  

 (.11:4555، يالشوربجيقدها في مجاالت أخر . )مفت

سددهامات لجماعددة الرفدداق فددي عمليددة التنشددئة 1112)وحوامدددةيشددير صددوالحة و  ( إلددى عدددة وظددائف وا 

 االجتماعية كما يلي:

السددن ومسددتوي التفكيددر  فدديوالمتقدداربين  متسدداويينالإتاحددة فددرص التفاعددل االجتمدداعي مددع األفددراد  .1

 .واالتجاه

 المعلمين. واألسرة أ دالكبار سواء كانوا أفراوفير فرص االستقالل عن ت. 4

للطفددددل كثيددددرًا مددددن المعلومددددات التددددي ال تقدددددمها األسددددرة أو المدرسددددة مثددددل األلعدددداب الشددددعبية  وفرتدددد .1

 واأللعاب الجديدة.

القيدددادة :مثدددل  دوار اجتماعيددة غيدددر تلدددك التدددي توفرهددا األسدددرة أو المدرسدددةأتهيددو لهدددم فدددرص لعدددب  .2

 .العادات االجتماعية السليمة  لك اكتساب االتجاهات االجتماعية المناسبة و والتبعية وكذ
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لددددى احترامهددددا بحقددددوق اآلخددددرين ووجهددددات نظددددرهم وتدددددريبهم ع يتنمددددي لددددد  الفددددرد الددددوعي الحقيقدددد .5

 (.558: 4551، الريماوي واالعتراف بها. )

 . وسائل اإلعالم:2

كددار فددي عمليددة التنشددئة فدمدده مددن معلومددات وحقددائق وأخبددار وا  تددؤثر وسددائل اإلعددالم المختلفددة بمددا تق

توجيهه يمكدن أن يصدبن أداة فعالدة فدي إرسداء  نَ سِ حْ ن أُ  حدين ف االجتماعية، ويعد اإلعالم سالحًا ذا

ذا  العدددادات اسدددتخدامه فانددده يدددؤدي إلدددى اكتسددداب  سدددوَ أُ القواعدددد الخلقيدددة والدينيدددة للمجتمدددع وتثبيتهدددا. وا 

مرجددع  ،الم. )البهددييشدداهده فددي وسددائل اإلعددا مدديقددوم بتقليددد  ال الطفددل عددادة مددا نال السدديئة السددلوكية

 (111:سابق

 اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية في النواحي التالية:وسائل  ثرؤ تا كمو 

 .كافةً  المجاالت حتياجات كافة األعمار، أو فينشر معلومات تغطي ا .1

 ر بالسلوك االجتماعي في الثقافات األخر  بما تقدمه من وسائل إخبارية وترفيهية.التأث سريت .4

 إشباع الحاجة إلى المعلومات واألخبار. .1

 (21: 4551 الجهنىالتسلية والترفيه. )أمل  .2

 :مايلى ويتوقف تأثير وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية على

 نوع وسيلة اإلعالم المتاحة للفرد.  .1

 إلعالم من سلوكيات.ردود الفعل التي يتوقعها الفرد من اآلخرين، إذا اقتد  بما تقدمه وسائل ا .4

 ردود فعل الفرد بما يتعرض له من وسائل اإلعالم. .1

مددد  تددوافر المجددال االجتمدداعي الددذي يجددرب فيدده الفددرد مددا تعلمدده مددن معددايير ومواقددف وعالقددات  .2

 (55اجتماعية. )المرجع السابق: 
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 . الثقافة: 2

تمددع الددذي يعدديش فيدده والثقافددة هددي يتددأثر الفددرد فددي عمليددات التنشددئة االجتماعيددة بالثقافددة العامددة للمج

 ،واألعددددراف ،والتقاليددددد ،التدددراث العددددام الددددذي ينحددددر مددددن أجيددددال سدددابقة ومتعاقبددددة وتشددددمل: المعتقددددات

والتكنولوجيددا وكددل مددا نشددأ مددن  ،والمعددارف ،والعلددوم ،والفنددون ،والقددوانين ،والدينيددة ،والقواعددد األخالقيددة

 .(11:مرجع سابق، الشوربجي. )اً بعضببعضهم ات وعالقتهم سلوك ومشاعر بين األفراد والجماع

ولكددل مجتمددع ثقافدددة خاصددة تميدددزه عددن غيددره مدددن المجتمعددات فيتشدددكل أفددراد هددذا المجتمدددع وفددق هدددذه 

 األخر .تمعات المجمن  يميزهم عن غيره ع ، فيصبن لهم طابويتأثرون بهاطابع  فةالثقا

جاهدددات والقددديم والعدددادات وطريقدددة التفكيدددر فالثقافددة الواحددددة توحدددد بدددين أفدددراد المجتمدددع فدددي الميدددول واالت

الفددوارق واالختالفددات بددين البيئددة المحليددة ، فثقافددة المجتمددع  إغفددالوكيفيددة أداء العمددل، هددذا مددع عدددم 

عمليدة التفاعدل االجتمداعي عدن طريدق المواقدف الثقافيدة تدؤثر فدي شخصدية األفدراد والجماعدات خدالل 

كدددل يدددوم  ةيدددد مدددن المواقدددف الثقافيدددة المختلفدددتدددك بالعدفدددالفرد يح ،والحضدددارية التدددي يتعدددرض لهدددا الفدددرد

مباشددر  والمدرسددة والعمددل فددي الشددارع فهددي ال تددؤثر بشددكلويتفاعددل مددع العديددد مددن األفددراد فددي المنددزل 

 ( 12 :مرجع سابقدويدار، ) .في سلوك الفرد

 . دور العبادة:2

ثبدات  أهمهدابده مدن خصدائص تقوم دور العبادة بدور كبيدر فدي عمليدة التنشدئة االجتماعيدة لمدا يتميدز 

يجابي  على تدعيميها. واإلجماع ألفراد،ير السلوكية التي تعلمها لية المعاوا 

 ة االجتماعية عن طريق اآلتي: ئوتؤثر دور العبادة في عملية التنش

 .مليم الفرد والجماعة التعاليم الدينية التي تحكم سلوكهتع .1

 ع معتقدات وثقافة المجتمع.يتوافق م سلوكي مقبول ب طارالفرد  إمداد .2
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 والجماعة.تكوين وتنمية الضمير السوي عند الفرد  .1

 لدعوة إلى ترجمة التعاليم الدينية إلى سلوك عملي.ا .2

 (28 :مرجع سابق ي،ن) الجه .السلوك االجتماعي بيدهت .5

 التي تتبعها دور العبادة في عملية التنشئة االجتماعية فهي:  أما األساليب

 ب والترهيددب والدددعوة إلددى السددلوك السددوي طمعددًا فددي الثددواب واالبتعدداد عددن السددلوك المنحددرف الترغيدد

 للعقاب.  اً تجنب

 (111:4551 ،الزريبي)  .ع والدعوة إلى المشاركة الجماعيةالتكرار واالقتنا 

 النوادي والساحات: . 7

المنظمدون ومدد  عندايتهم طريقة تنظيم النوادي وكيفية تسديرها عدن األهدداف التدي يرمدى إليهدا تنبو   

بتكددوين إطددار تربددوي تتددوافر فيدده شددروط معينددة كلمددا تطددورت األهددداف تطددورت طددرق اإلعددداد والتنفيددذ 

سددناد جددزء مددن  والغايددة التربويددة للنددوادي والسدداحات هددي تعويددد الطفددل والطاعددة وتوزيددع المسددئوليات، وا 

 تربية الطفل إلى الطفل نفسه تحت رعاية شخص أكبر منه. 

ندية والساحات تجمعات من األطفدال لكدل فيهدا ميدل مشدترك فدالميول والرغبدات لهدا دور كبيدر وفي األ

فدي تنظديم هدذه المؤسسدات لدرجدة أن هنداك ندوادي تقدوم علدى نشداط مميدز ينبدع مدن ميدل مشدترك بدين 

 األفراد. 

 وتدددؤدي المالعدددب عندددد توافرهدددا وتجهيزهدددا تدددأثيرا فدددي وجددددان الطفدددل نحدددو مجدددال مدددن أهدددم المجددداالت

المشدددروعة وهددددو اللعدددب حيددددث أن هدددذه المالعددددب ترغدددب األطفددددال وحتدددى الكبددددار ممارسدددة الرياضددددة، 

 واالستفادة من وقت الفراغ وتنمى الجسم وتحافظ على البنية. 
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كمددا أن هددذه المؤسسددات تسددتثمر اهتمامددات األطفددال الثقافيددة والعلميددة، وتنمددى تددذوقهم للفنددون واألدب 

كسدابهم للمهدارات عدن طريدق  والرياضة، والهدف مدن ذلدك تنشدئة األطفدال وتنميدة تحصديلتهم العامدة وا 

 الممارسة، وتنمية اإلحساس بالتذوق الفني والتشكيلي. 

النوادي والساحات الناجحة هي التي تزود األطفال بما ال تزودهم المدرسة أو تضديف علدى مدا يمكدن 

لطفددل واسددتقالليته أثندداء األداء أن تددزودهم بدده المدرسددة ويكددون المبدددأ األساسددي هددو احتددرام شخصددية ا

داخددل هددذه المؤسسددات ممددا يشددعره وينمددي فيدده القدددرة علددى العطدداء ودافددع اإلنجدداز والددروح الرياضددية 

 واالبتعاد عن األنانية وتقبل وجه نظر الغير فيما يؤديه وكلها من خالل التنشئة االجتماعية 

ندددوع ويددددعم ذلدددك شدددعور هدددذا ال الهدددام والجدددوهري هدددو شدددعور الفدددرد بأنددده عضدددو فدددي مؤسسدددة والشددديء

 (. 1225:  36الشربيني ، باالنتماء. )

 :شروط التنشئة االجتماعية 9.2.1

حلهم العمريدة لمالهدا علدى األبنداء فدي  مختلدف مدر  عمليدة التنشدئة االجتماعيدة مدن أهدم العمليدات تدأثيراً 

عدن طريقهدا  لتدياعمليدات الدتعلم   إحدد تعد  وهي ،في تشكيل شخصيتهم وتكاملها من دور أساسي 

العادات والتقاليدد واالتجاهدات والقديم السدائدة ،وحتدى تكدون هنداك تنشدئة اجتماعيدة البدد  األبناءيكتسب 

                                                                        الشروط التالية:   من توفر 

ؤثر فددددي عمليددددات التنشددددئة االجتماعيددددة : تددددوفر الشددددروط الجسددددمانية التددددي تددددلميــــراث البيولــــوجيا -1

إلدى المدزاج والدذكاء اللدذان يتدأثران إلدى حدد كبيدر  باإلضدافة،والتفاعل كالعقل والقلب والجهاز الهضمي

 بالمجتمع الذي يولد فيه الطفل. 
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فددي حالددة مقددارنتهم بالحيوانددات األخددر  وتتضددمن المقدددرة : وهددي تميددز البشددر الطبيعــة اإلنســانية -2

لألفكدددار  شدددعور بهدددم، وهدددذا يعندددي إعطددداء المعندددىدور اآلخدددرين وكدددذلك المقددددرة علدددى العلدددى القيدددام بددد

 ( 122 مرجع سابق: حة باليد واإليحاء بالرأس، )الخولي،المجردة ومعرفة الكلمات كالمصاف

وذلدك أن الطفدل يددخل مجتمعدًا لده قيمدة  ،تحديد الوسائل التـي يجـب أن يمـر بهـا الطفـل الجديـد -3

باسددتمرار. ) الجبددالي، مرجددع  قابلددة للتغيددر وبدده بندداءات اجتماعيددة عديدددة منتظمددة  تدده،ومعددايرة واتجاها

 (172، سابق
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 تمهيد 5.5.5

يكددون أحددد  راحلهددا ومواقفهددا وهددو مددا جعلددهالتوافددق مصددطلن شددديد االرتبدداط بالشخصددية فددي جميددع م

وقدد تضداعفت أهميتده فدي هدذا العصدر الدذي ازدادت  ،المفاهيم األكثر انتشارًا وشيوعًا في علدم الدنفس

فددي دراسددة التوافددق جوانددب  اتخددذ المهتمددونو ماعي،النفسددي واالجتفيدده الحاجددة إلددى األمددن واالسددتقرار 

ويجمعددون بأندده عمليددة تفاعددل ديندداميكي متميددز بددين خطددين   ،تقدمددة فددي سددبيل تحديددد هددذا المفهددومم

ع حاجاتدده أساسددين أحدددهم الفددرد نفسدده والثدداني البيئددة الماديددة واالجتماعيددة، أي يسددعى الفددرد إلددى إشددبا

يعديش  التديك وسائل مالئمة لذاته وللجماعدة ة متبعًا في ذلوتحقيق مختلف مطالب البيولوجية والنفسية

سدوف يدتم تنداول  ،النفسدية الجيددة صدحةونظدرًا لكدون التوافدق دليدل علدى تمتدع اإلنسدان بال،من أفرادها 

 .  همفهوم التوافق وأبعاده ومعوقاته وأساليب العديد من المواضيع المتعلقة بهذا الموضوع مثل

 التوافق تعريف 5.5.5

 أهدمومدن بدين  واتجداههم العلمداء والبداحثينت للتوافدق وذلدك حسدب اهتمدام ت التعداريف التدي قددمتعدد

 التعريفات نجد: 

التغلددب علددى تسدداعد الفددرد  التدديمجموعددة العمليددات " هددوبأندده للتوافددق  تعريددف ريتشددارد  الزاروسقدددم 

 ( 33نقال عن رشوان، مرجع سابق: ) ."المتعددةالمتطلبات والضغوط  على

عريف إلدى أن التوافدق هدو عبدارة عدن العمليدات النفسدية التدي يمكدن أن يسدتعين بهدا الفدرد ر هذا التشيي

 المواقف التي يمكن أن يتعرض لها. من أجل مواجهة مختلف

الشدخص علدى تقبدل األمدور التدي يددركها بمدا فيهدا ذاتده  علدى أنده قددرة التوافق  كارل روجرز  ويعرف

 ( 110المرجع السابق :  نقال عن ) في تنظيم شخصيته".على تبينها ثم العمل بعد ذلك 
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هدددو تلدددك العمليدددة المسدددتمرة التدددي يقدددوم بهدددا الفدددرد ن التوافدددق "( أ 2006ويدددر  عبدددد المدددنعم حسددديب ) 

،  روف المتغيددددرة فددددي البيئددددة الطبيعيددددة واالجتماعيددددة والنفسدددديةدلتعددددديل سددددلوكه حتددددى يددددتالءم مددددع الظدددد

إلشددباع أكثددر قابليددة  حتددى تكددون  واالجتماعيددة المحيطددة بددالفرد باإلضددافة إلددى تعددديل البيئددة الطبيعيددة

 (201:  2006)حسيب، .المختلفة" جتهاح

وحاضدددرها ومسددتقبلها، وتقبلدده لقددددراتها  ا: رضدداه عنهدددا وعددن ماضدديه توافــق الفـــرد مــع نفســـ ويعنددى 

بده رضداه  وصفاتها وحاجاتها وطموحاتهدا، وسدعيه إلدى تنميتهدا ، أمدا توافدق الفدرد مدع المجتمدع فيقصدد

والحددب والتعدداون ورغبتدده  عدداداتهم وتقاليدددهم وشددعورهم بالتقبددل عددن الندداس الددذين يعدديش معهددم وعددن 

 (. 2:  2006،  إبراهيمة في مجتمعه. ) بااللتزام بقواعد السلوك السائد

كذلك: "هو مفهوم خاص باإلنسدان فدي سدعيه لتنظديم حياتده وحدل صدراعاته ومواجهدة  التوافقويعرف 

إشددباع واجباتده وصدواًل إلددى مدا يسدمى بالصددحة أو السدوء واالنسدجام والتندداغم مدع الددذات  مشدكالته مدن

 (. 202: 2008معوض،  التنظيمات التي ينخرط فيها") واآلخرين في األسرة والعمل وفي

يشير إلى وجود عالقة منسدجمة مدع البيئدة تتضدمن القددرة علدى إشدباع معظدم  بأنه التوافق كما يعرف

وتلبيددده معظدددم المطالدددب البيولوجيدددة واالجتماعيدددة والتدددي يكدددون الفدددرد مطالبدددًا بتلبيتهدددا، حاجدددات الفدددرد ، 

وعلى ذلك التوافق يشمل كل التباينات والتغيرات في السدلوك والتدي تكدون ضدرورية حتدى يدتم اإلشدباع 

 (125:  2005،  محمد). المنسجمة مع البيئة" في إصدار العالقة

الزغبددي، ).لفددرد ويدؤدي إلدى إشددباع دوافعده"ن النشداط الدذي يقددوم بده ا"عبدارة عدد التوافددق أنوأفداد نجداتي 

2001  :32 ) 
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التوافق عبارة عن عالقة منسجمة مع البيئة تظم تحقيدق وتلبيدة  اكبدر قددر مدن  أنوليمان  " رأ  فىو 

 عاإلشدبالعمليدة  الالزمدةعلى التباينات والتغيدرات  واجتماعيا وتشملالمطالب الالزمة للطفل  بيولوجيا 

   (2 المرجع السابق: ). العالقةضوء تلك  في

نداول السدلوك والبيئدة )الطبيعدة االجتماعيدة( بدالتغير والتعدديل تعملية بنائية مستمرة ت زهران" أنه عرفهو 

 ( 26:  1277زهران ، )دث توازن بين الفرد وبيئته". يح حتى

متطلبددات الفددرد لسددلوكه وفقددا لة تعددديل وتغيددر عمليد :التعددارف السددابقة بددأن التوافددق هددو ونسدتخلص مددن

توافدددق الشخصدددي واالجتمددداعي البحيدددث يكدددون هدددذا الفدددرد قدددادرًا علدددى تحقيدددق يعددديش فيهدددا  التددديالبيئدددة 

 .  بالرضا عن نفسه وعن البيئة التي يعيش فيهاوبالتالي الشعور 

 أبعاد التوافق 3.5.5  

حيدددث نجدددد فيهدددا  تلفدددةتتعددددد مجددداالت الحيددداة ففيهدددا مواقدددف تثيدددر السدددلوك وتبدددرز علدددى مسدددتويات مخ

 .والنفسيواالجتماعي ، العضوي"الفسيولوجي"المستو  

يشددترك الباحددث "لددورانس" مددع الباحددث "شددبين" فددي القددول أن الكائنددات : "الفســيولوجي" العضــوي البعــد

غيددر تهددا، أي تسددتجاباتها للظددروف المتغيددرة فددي بيئالحيددة تميددل إلددى أن تغيددر مددن أوجدده نشدداطها فددي ا

 اً تعديل فدي السدلوك بمعندى أنده ينبغدي علدى الكدائن الحدي أن يجدد طرقدي أن يقابله الظروف التي ينبغ

 اً إدراكدعمليدة تتسدم بالمروندة مدع الظدروف المتغيدرة، أي أن هنداك " :جديدة إلشباع رغباته فالتوافق هو

 (36-35: ، مرجع سابقالزريبي عن نقالً لطبيعة العالقة الديناميكية المستمرة بين الفرد والبيئة". )

التدددي تسددتدعي بدددورها أعضددداء سددتجابة الفدددرد للمددؤثرات الخارجيددة ا الفسدديولوجيكمددا يتضددمن التوافدددق 

الحددس أو المسددتقبالت المتصددلة بالعقددل وهددي أعضدداء مددن جسددم اإلنسددان تخصصددت فددي اإلحسدداس 

جددات الضددوئية، بددأنواع معينددة مددن تغيددرات البيئددة دون غيرهددا، كددالعين التددي تسددتقبل اإلحساسددات بالمو 
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جدددل التقددداط األصدددوات ال للمرئيدددات إلدددى جاندددب أعضددداء األندددف للشدددم واللسدددان ذن المجهدددزة مدددن أواأل

 (106)المرجع السابق:ق. للذو 

يقصدددد بددده القددددرة علدددى التوفيدددق بدددين دوافعددده المتصدددارعة أي القددددرة علدددى حسدددم هدددذه : النفســـيالبعـــد 

 ابية وتتمثل في:يجية والقدرة على حل المشاكل بصفة إالصراعات والتحكم فيها بصورة مرض

 أيولية واإلحسداس بالقيمدة الذاتيدة:لفرد على توجيه سلوكه وتحمل المسدؤ : قدرة ااالعتماد على النفس

ا علدى تحقيدق النجداح وشدعوره بأنده قدادر علدى القيدام يرونده قدادرً  نهدموأشعور الفرد بتقدير اآلخرين له، 

 بما يقوم به.

ندده يسددتطيع أن يضددع أندده قددادر علددى توجيدده سددلوكه وأفددرد بشددعور ال ويعنددي :الشــعور بالحريــة الذاتيــة

   خطط مستقبلية.

: أي يتمتع بحب أسدرته ويشدعر بأنده مرغدوب بده وال الشعور باالنتماء والخلو من األعراض العصبية

يشدددكو مدددن األعدددراض والمظددداهر التدددي تشدددير إلدددى االنحدددراف النفسدددي لعددددم القددددرة علدددى الندددوم بسدددبب 

ينظددر إلددى التوافددق علددى أندده القدددرة  النفسدديتمر والبكدداء. فالمسددتو  سدداألحددالم المزعجددة أو الخددوف الم

ولية واإلحساس بقيمته الذاتية ومكانته في النجاح وقدرتده علدى التوفيدق بدين على توجيه وتحمل المسؤ 

 (26602005عبد اهلل، عتماد على نفسه. )تعرض لها باالكل التي يمكن أن ياشملدوافعه وحل ا

"روش" أن التوافددق علددى المسددتو  االجتمدداعي هددو أسددلوب الفددرد فددي مقابلتدده  يددر البعــد االجتمــاعي :

لظدددروف الحيددداة وحدددل مشددداكله لدددذلك ينبغدددي أن تكدددون أسددداليب الفدددرد أكثدددر مروندددة مدددع قابليدددة شدددديدة 

صدددددر البيئدددددة والتنشدددددئة للتشدددددكيل والتوليدددددد أي أن التوافدددددق عمليدددددة يشدددددترك فدددددي تكوينهدددددا كدددددل مدددددن عنا

 نقدالً إلدى الفدروق الفرديدة والثقافيدة. )فدي سدرعة التوافدق بدين األفدراد راجدع  اً ن هنداك فروقداالجتماعية وأ

 (60:2001الشاذلي،  عن
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ويظهر مدن خدالل مظداهر السدلوك الخدارجي للفدرد أو  النفسييأتي التوافق كنتيجة للتوافق البيولوجي و 

لدك أن كدل سدلوك الفرد في حل مشاكله وفي تعاملده مدع النداس، ذ ةالجماعة، فالتوافق يعبر عن طريق

بدأنواع مختلفدة مدن االسدتعدادات الجسدمية  ندوع مدن أندواع التكيدف فدالفرد مدزود   يصدر عنده مدا هدو إال

إذ أن األخيدرة تقدوم بعمليدة  هذيب الذي يقدمه المجتمدع واألسدرة،الت إلىوالعصبية والنفسية التي تحتاج 

ات ومهددارات كتسددب خبددرات ومعلومدددوافددع الفددرد وي تعتدددلاالجتمدداعي وبفضددل هددذا التفاعددل بالتطبيددع  

 (25501227محمد، . )تجعله متوافقًا مع المجتمع واهتمامات

ت والمجتمددع وبددذلك يتقبددل أن المسددتو  االجتمدداعي يركددز علددى العالقددة بددين الددذامددن ذلددك نسددتخلص 

مختلدف التقاليدد والعدادات ممدا يسداعد الفددرد علدى عقدد عالقدات اجتماعيدة مرضدية، وامددتالك ن اآلخدرو 

 ة خاصة به من أجل التعامل مع اآلخرين في حل مشاكله.طريق

لبندداء عمليددة التوافددق  يجددابي والكامددلمسددتو  لدده أهميددة لتحقيددق التوافددق اإلأن كددل نالحددظ  ممددا سددبق و 

ن الفدرد يولدد وهدو مدزود بأعضداء ، وأن كل مستو  يكمل اآلخدر حيدث إوالتكيف مع البيئة  المحيطة 

سددتعدادات النفسددية واالجتماعيدة ومددا عليده إال االعتمدداد علددى متخصصدة لكددل مثيدر ومجموعددة مدن اال

حيدت  نفسه لتوجيهها وتحمدل مسدؤولياته وذلدك بددون إهمدال دور المجتمدع فدي تهدذيب هدذه السدلوكيات

 .تهذيب وبناء الشخصية االجتماعية في الدور المهم يلعب المجتمع

 الدراسي لتوافقا أبعاد 4.5.5

علدى التوافدق مدع البيئدة المدرسدية   التلميذمساعدة  في  أهميةلما لها من  المدرسيالتوافق  أبعادتتعدد 

وقدرتدده علددى  ومعلميددهعالقددات مددع زمالئدده  إقامددةوقدرتدده علددى  النفسدديباالرتيدداح  إحساسددهمددن خددالل 

 عليهددا ويمكددنيحصددل  التدديورضدداه عددن المددواد الدراسددية المدرسددية  األنشددطة فددياالجتهداد  والمشدداركة 

   التالي: إلىافق التو  أبعادتصنيف 
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جددي، ويدر   ينكدب علدى الدراسدة بشدكل الدذيق هدو الطالدب المتوافد :نحو الدراسـة يجابياإلاالتجاه  

 .في بناء شخصيته وتكوينه االجتماعي  كما أنه يؤمن بأهمية الدراسة المقررة ،فيها متعة

الدددور الددذي يقومددون درهم ويقدددر : الطالددب المتوافددق هددو الددذي يحتددرم مدرسدديه ويقددالعالقــة بالمدرســين

 كما أنه يتبع تعليماتهم وينفذها ويسأل مدرسيه ويتحدث معهم، ويعتبرهم قدوة يجب االقتداء بها. به،

: الطالددب المتوافددق هددو الدددذي يقدديم عالقددات زمالددة أساسددها الددود واالحتددرام المتبدددادل العالقــة بــالزمالء

أندده يقددددر أهميدددة الوقدددت  ،كماى وقتدددهوأوقددات لألنشدددطة االجتماعيدددة والترفيهيددة وهدددو الدددذي يسدديطر علددد

 وقيمته.

مختلفدة فدي الدراسدة علدى المدادة الدراسدية التدي  : الطالب المتوافق هدو الدذي يتبدع طرقداً طريقة الدراسة

 كمدا أنده قدادر علدى تحديدد النقداط الهامدة والتركيدز عليهدا واستنتاجات،يدرسها، ويقوم بعمل ملخصات 

 أثناء المراجعة. في

هددددو الددددذي يحصددددل علددددى درجددددات عاليددددة فددددي  دراسددددياً  المتميددددز والمتوافددددق: الطالددددب التميــــز الدراســــي

 .( 2002042شقورة، ) .درجات الفصليةاالختبارات المختلفة ويظهر ذلك من سجالت وكشوف ال

 مجاالت التوافق: 1.5.5

قي ، هدذا السدلوك تدوافنإن التوافق صفة يمكن أن نصف بهدا السدلوك وتقيسده وتقيمده، فيمكنندا القدول أ

ضدددمون التوافدددق ال يوصدددف ولكدددن م جام الفدددرد ونفسددده أو بيتددده ومجتمعددده،نددده دليدددل علدددى انسدددبمعندددى أ

ندددده يتجسددددد فددددي أن مختلددددف جوانددددب حيدددداة اإلنسددددان  وأ ال يتحقددددق بشددددكل مطلددددق أي خاصددددية عامددددة،

 مجاالت عدة أهمها الدراسة والمهنة واألسرة، وتفصيلها كما يأتي:
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العقلددي هددي اإلدراك الحسددي والتعلدديم والتددذكر والتفكيددر والددذكاء : إن عناصددر التوافددق التوافــق العقلــي

مدددع بقيدددة   ومتعاونددداً مدددن هدددذه اإلبعددداد بددددوره كددداماًل  بعددددواالسدددتعدادات ويتحقدددق التوافدددق العقلدددي بقيدددام 

 العناصر.

مددا يكددون وسدديلة للتعبيددر عددن  : الجانددب الددديني جددزء مددن التركيددب النفسددي للفددرد وكثيددراً التوافــق الــديني

ن الددين هددو عقيددة وتنظدديم افدق الددديني باإليمدان الصددادق حيدث إداخليدة عنيفددة ويتحقدق التو صدراعات 

اإلنسدان إلدى  ذو أثدر عميدق فدي تكامدل الشخصدية واتزانهدا فهدو يرضدي حاجدةو للمعامالت بين النداس 

فقدددد يسدددوُء توافقددده وتضدددطرب نفسددده ويصدددبن اإلنسدددان فدددي التمسدددك بهدددذا السدددند  األمدددن أمدددا إذا فشدددل 

 (12202005شرف محمد، محمد وا برهص).قلقاً 

مهدددا: حسدددن : يشدددير إلدددى االنسددجام بدددين العامددل وعملددده ويتحقدددق ذلددك بعددددة طددرق أهالتوافــق المهنـــي

فددرد عنهددا رضددا الو وتقبلهددا بقبددول حسددن،  اختيددار المهنددة المالئمددة، والتدددرب علددى أدائهددا بشددكل جيددد،

عبددددد ) مددددع الددددزمالء والرؤسدددداء.مددددع عالقددددات إنسددددانية راضددددية ومرضددددية  ومحدددداوالت االبتكددددار فيهددددا،

 (61: 2004الخالق،

: حالة تبدو في العملية الديناميكيدة المسدتمرة التدي يقدوم بهدا الطالدب السدتيعاب مدواد التوافق المدرسي

الدراسة والنجاح فيها وتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة الدراسية ومكوناتها األساسدية، فدالتوافق الدراسدي 

علدى بعددين أساسديين بعدد عقلدي وبعدد اجتمداعي، هدي إذن يتوقدف علدى كفايدة هو قدرة مركبة تتوقف 

. أمدددا المكوندددات األساسدددية للبيئدددة المدرسدددية فهدددي األسددداتذة والدددزمالء وأوجددده وعالقدددات إنسدددانيةإنتاجيدددة 

قددت المددذاكرة وطددرق االسددتذكار. النشدداط االجتمدداعي ومددواد الدراسددة والوقددت، وقددت الدراسددة والفددراغ وو 

 ( 130 :2008، يصبح)



63 

 

: يقدددوم التوافدددق الترويحدددي فدددي الحقيقدددة علدددى إمكانيدددة الدددتخلص مدددن أعبددداء العمدددل التوافـــق الترويحـــي

ومسؤولياته أو التفكيدر فيده خدارج مكدان العمدل. والتصدرف فدي الوقدت بحريدة، وممارسدة السدلوك الحدر 

ة ويتحقدق بدذلك التلقائي الذي يحقق فيه الفدرد فرديتده ويمدارس هواياتده رياضدة كاندت عقليدة أو ترويحيد

 (64: 2001، شاذليال) االنسجام.

: إن التغيدددر المفددداجو باالرتفددداع أو االنخفددداض فدددي سلسدددلة القددددرات االقتصدددادية التوافـــق االقتصـــادي

بددالر األهميددة فددي تحديددد  ا فددي أسدداليب توافددق األفددراد ويلعددب حددد اإلشددباع دوراً عميًقدد يحدددث اضددطراباً 

علدى الفدرد الشدعور بالحرمدان واإلحبداط إذا كدان حدد اإلشدباع  شعور الفرد بالرضا أو اإلحبداط، فيغلدب

.)المرجع ويغلدددددددب عليددددددده الشدددددددعور بالرضددددددا إذا كدددددددان حدددددددد اإلشدددددددباع عندددددددده مرتفعددددددداً  عنددددددده منخفضددددددداً 

 (63: 2001السابق،

: يتضدمن السدعادة األسدرية التدي تتمثدل فدي االسدتقرار والتماسدك األسدري والقددرة علددى التوافـق األسـري

قدة رة ومالئمدة العالقدات بدين الوالددين كليهمدا وبينهمدا وبدين األبنداء، وسدالمة العالتحقيدق مطالدب األسد

، حيددث تسددود المحبددة والثقددة واالحتددرام المتبددادل بددين الجميددع. وعددن التوافددق األسددري كددذلك بددين األبندداء

 صددددبرهليشددددمل سددددالمة العالقددددات األسددددرية مددددع األقددددارب وحددددل المشددددكالت األسددددرية. )مرجددددع سددددابق، 

 (وأشرف

ويتمثددل فددي االختيددار المناسددب للددزواج  لزواجي: يتضددمن السددعادة الزوجيددة والرضدداالزواجــيتوافــق اال

كالتها واالسددتقرار ولية الحيدداة الزوجيددة والقدددرة علددى حددل مشددسددتعداد للحيدداة الزوجيددة وتحمددل مسددؤ واال

 (130: 2008عبد الغني،  . )لزواجيا

اسددية التددي تتماشددى مددع يسنددق الفددرد المبددادر السددي عندددما يعت: يتحقددق التوافددق السياالتوافــق السياســي

ذا ندددما يسدداير معددايير الجماعددة التددي يتلدك التددي يعتنقهددا المجتمددع أو يوافددق عليهددا أي ع عدديش فيهددا، وا 
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مدا خدالف تلددك المعدايير تعددرض لكثيدر مددن الضدغوط الماديددة والنفسدية أو قددد ينشدأ لديدده صدراع داخلددي 

ر والقلدددق وعليددده أن يسددداير معدددايير الجماعدددة أو يغيدددر يعدددوق إشدددباع كثيدددر مدددن حاجاتددده ويصددديبه التدددوت

مبادئه السياسية أو أن يوفق بينهما وبدين تلدك التدي تسدود مجتمعده أو أن يقمدع هدذا المبدادر واألفكدار 

مرجدددع نددده وبدددين مجتمعددده. )اليرحدددب بمبادئددده حتدددى يتحقدددق التوافدددق بي خدددر أو أن ينتقدددل إلدددى مجتمدددع 

 (122سابق: ال

ضددمن السددعادة مددع اآلخددرين وااللتددزام بأخالقيددات المجتمددع ومسددايرة المعددايير ت: يالتوافــق االجتمــاعي

وتقبدددل التغييدددر االجتمددداعي والتفاعدددل االجتمددداعي  ،االجتمددداعيواالمتثدددال لقواعدددد الضدددبط االجتماعيدددة 

الجتماعيددددة. السددددليم والعمددددل لخيددددر الجماعددددة والسددددعادة الزوجيددددة، ممددددا يددددؤدي إلددددى تحقيددددق الصددددحة ا

 (66: 1423 يري،سع)ال

: هو ذلك التنظيم النفسي الذاتي للعالقات الداخلية ومد  قدرة الفرد علدى التوفيدق بدين التوافق الذاتي

 (42: 2002الحسين،  سعادة مع النفس والرضا عنها. )يؤدي به إلى ال دوافعه المتصارعة توفيقاً 

 :قالتواف وقاتعم 6.5.5

كثيدرة بعضدها داخلدي يرجدع إلدى  قداتعو م إلنسان عن تحقيق أهدافه ويمنع مدن إشدباع حاجاتدهيعجز ا

 ومن أهم هذه العوائق اآلتي: ،ة التي يعيش فيهابعضها اآلخر خارجي يرجع إلى البيئاإلنسان، و 

: ويقصد بها بعض العاهات والتشوهات الجسمية، ونقدص الحدواس التدي تحدول بدين العوائق الجسمية

لددب عددن مشدداركة زمالئدده فددي النشدداطات ة قددد يعددوق الطاهدافدده، فضددعف القلددب وضددعف البنيددد وأالفددر 

التدددي  الرياضدددية والترفيهيدددة، وضدددعف اإلبصدددار قدددد يعدددوق الطالدددب عدددن االلتحددداق بالكليدددات العسدددكرية

 (132: 2008عبد الغني،  تشترط سالمة اإلبصار. )
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: ويقصددد بهددا نقددص الددذكاء أو ضددعف القدددرات العقليددة والمهددارات الددنفس حركيددة أو العوائــق النفســية

و الشخصية والتي قد تعوق الشخص عن تحقيق أهدافده، فقدد يرغدب الشدخص فدي التفدوق خلل في نم

ا فدي مجتمعده يمنعده خجلده الزائدد أو بدارزً  الدراسي ويمنعه ذكاؤه المحدود، وقد يرغب أن يكون عضدواً 

 عيوب نطقه أو خوفه من مواجهة الناس.

بينهمدددددا، فيقدددددع صددددددراع ل ضدددددالطدددددب والهندسدددددة وال يسدددددتطيع أن يف فقدددددد يرغدددددب الطالدددددب فدددددي دراسدددددة

عر باإلحبددددددداط قدددددددد بمنعددددددده مدددددددن االلتحددددددداق بدددددددأي مدددددددن الدراسدددددددتين فدددددددي الوقدددددددت المناسدددددددب، فقدددددددد يشددددددد

 (138: 2005محمد،والفشل.)

مدن  : يعتبر نقص المال وعدم توفر اإلمكانات الماديدة عدائق يمندع كثيدراً العوائق المادية واالقتصادية

الشددعور باإلحبدداط، ويتسددبب فددي الكدددر واأللددم الندداس مددن تحقيددق أهدددافهم فددي الحيدداة، وقددد يسددبب لهددم 

: 1225ى،مرسددد ن ومركدددوب ..الددد . )لتحقيدددق أهدددداف الشدددباب مدددن مسدددك ويعتبدددر نقدددص المدددال عائقددداً 

124) 

عاداتده وتقاليدده  فدييقصدد بدالعوائق االجتماعيدة القيدود التدي يفرضدها المجتمدع : االجتماعية المعوقات

ن المعوقدددات االجتماعيدددة تقدددوم ب عاقدددة اإلفراد،حيدددث إ وتنظددديم العالقدددات بدددين وقوانينددده لضدددبط السدددلوك

وتربيده  ،ومندع  تأديبدابعدض رغبداتهم  إشدباعبنائهمدا مدن ألالشخص عن تحقيدق أهدافده كمندع الوالددين 

كدذلك كمدا ،االلتحاق بالكلية التي يرغدب فيهدا بسدب انخفداض معدلده فدي المرحلدة الثانويدة الطالب من 

 (73: 2006مصطفى،  . )لطفل من والديه أو احدهمايؤذ  الموت  والطالق إلى حرمان ا

 أساليب التوافق: 7.5.5

نددده يقدددوم عدددادة بكثيدددر مدددن المحددداوالت ن وصدددول الفدددرد إلدددى إشدددباع دوافعددده ف عنددددما يحدددول عدددائق دو 

لدى الوصدول إلدى الهددف الدذي يشدبع دوافعده ويخفدف تي تهددف إلدى التغلدب علدى العدائق وا  المختلفة ال
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مددن عوائددق  يعترضددهاالتددزان والمحدداوالت التددي يقددوم بهددا الفددرد للتغلددب علددى مددا  تددوتره ويعيددد إليدده حالددة

ذا فشددلت هددذه األسدداليب كثيددرة ومتنوعددة ويلجددأ اإلنسددان عددادة فددي أول األمددر إلددى أسدداليب مباشددرة  ،وا 

 عادة إلى طرق أخر  كثيرة غير مباشرة. ف نه يلجأ
 

 :المباشرة ساليباأل: أوالً 

 توجدده الفددرد دون الوصددول إلددى التوافددق المناسددب وهددي التدديلمعوقددات التغلددب علددى ا أسدداليب تضددمنت

   التالي:على النحو 

 .والصراع اإلحباطمن مشاعر  التقليل وبالتاليالجهد والمثابرة للتغلب على العائق  بذل .أ

 البحث عن طرق ووسائل أخر  لتحقيق الهدف..ب

 .حالة فشل األسلوبين السابقين ي.استبدال الهدف بغيره فج

 ( 32: 2006 ) حسيب،طلب النصيحة والمساعدة من اآلخرين..د
 

 ثانيا: أساليب غير مباشرة :

إليهدا الفدرد بشدكل غيدر مباشدر للدتخلص مددن  ب بأنهدا غيدر شدعورية ويمكدن أن يلجدأتمتداز هدذه األسدالي

 تشمل على ما يلي:لمحيطة والصراعات التي يتعرض لها،و التوتر النات  عن المواقف ا

و حيلة ال شعورية تجد الطفل يلصدق مدا فيده لغيدره ممدا يشدعر بده وأن النزاعدات والرغبدات : هاإلسقاط

 البغيضة إلى نفسه إنما هي صفات لغيره.

: وهنددا يلجددأ الفددرد إلددى اسددتخدام أسدداليب طفوليددة سدداذجة مددن التفكيددر والسددلوك، أو تتسددم بهددا النكــوص

مدام إشدباع أ ن شدأنها أن تقدف عائقداً مرحلة عمرية سابقة، إذا تعرض ألي موقف ضاغط أو مشكله م

 (64: 1222، حسنرغباته ودوافعه. ) 
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إليده الفدرد فيتخيدل فيده إشدباع دوافعده وحاجاتده التدي عجدز  : هي عبدارة عدن أسدلوب يلجدأأحالم اليقظة

زالددددة جميددددع العوائددددق والعقبددددات  عددددن إشددددباعها فددددي عددددالم الواقددددع، وتسدددداعده علددددى تصددددريف الطاقددددة، وا 

 فيها من متاعب ومشاق وحرمان.وصعوبات الحياة وما 

: هدددددو حيلدددددة تسددددددتخدم السدددددتبعاد الشدددددعور بدددددالخبرات واألفكددددددار والدددددذكريات التدددددي تسدددددبب لدددددده الكبـــــت

بات دذه الرغدددددددعلددددددى التراجددددددع إلدددددى الالشددددددعور لتظدددددل هدددددد بالددددددذنب ويجبرهدددددا اً أو شدددددعور  أو خجددددددالً  ألمددددداً 

رهددددا فددددي دو أثالالشددددعور متحركددددة فيدددده ال تمددددوت، وتصددددبن جدددداهزة فددددي الظهددددور وقددددد يبدددد حضددددرةفددددي 

 كبعض فلتات اللسان أو كصورة رمزية كأحالم النوم. السلوك الظاهر

ليتهرب من لدوم النداس ولدوم  : حيث إن الفرد يستخدم المرض ال شعورياً رضامتالتوافق عن طريق ال

بعاد نفسده عدن مواجهدة المواقدف العصدبية وتحمدل المسدئوليات، فدال يكدون للمدرض مدا يبدرره  ضميره وا 

نما يعتبر من األساليب النفسية. ) من الناحية  (107: 2011، روجهفالعضوية، وا 

يتمثل في محاولدة الفدرد النجداح فدي ميددان مدا لتعدويض إخفاقده أو عجدزه الحقيقيفدي ميددان  التعويض:

 عن الظهور بصفة أخر  غير مقبولة.  خر أسهم بشعوره بالنقص، أو الظهور بصفة مقبولة عوضاً 

تعمد الفرد من خالل هذا األسدلوب إلدى جمدع واسدتعارة وتبندي ونسدب مدا فدي وي:  التقمص ) التوحد (

ندده يشددكل شخصديته ويندددم  فددي شخصدية أخددر  تتمتددع مددن صددفات مرغوبدة إلددى نفسدده، بمعندى أغيدره 

 بصفات مرغوبة.

 يجابيدة والدبعض اآلخدر قدد يتدرك  ثداراً ساليب يتبدين أن منهدا مدا يتصدف باإلومن خالل عرض هذه األ

     (76، مرجع سابق :أحمد ) لى الطفل أو على بيئته سواء بشرية أو مادية.ما عسلبية إ
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 مقدمة:
جتماعيدة وعالقتهدا الفصل عرًضا لبعض الدراسات السابقة التي تناولدت أسداليب التنشدئة اال هذا تناول

ث التددددي تناولددددت التنشددددئة االجتماعيددددة يددددتم نتندددداول بعددددض الدراسددددات والبحددددو  كمددددا ،بددددبعض المتغيددددرات

 بالتوافق المدرسي مع مراعاة التسلسل التاريخي من األقدم إلى األحدث.

أواًل: الدراســـات الســـابقة فـــي مجـــال أســـاليب التنشـــئة االجتماعيـــة وعالقتهـــا بـــبعض 

 المتغيرات

 (:5995دراسة موسى ) .1
ب وطالبدددات كليدددة التربيدددة هددددفت الدراسدددة الدددى الكشدددف عدددن طبيعدددة الفدددروق بدددين الجنسدددين مدددن طدددال

 بالجامعة اإلسالمية بقطاع غزة في إدراكهم ألساليب المعاملة الوالدية.

( طالبدددَة مدددن التخصصدددات األدبيدددة والعلميدددة بكليدددة 110( طالبدددًا و)120وتكوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن )

 عامًا. ( 25 - 20 التربية تراوحت أعمارهم من )

 (.1287دية إعداد .شفير تعريب ناهيه، وموسى )استخدم الباحث قائمة المعاملة الو ال

 أوضحت نتائ  الدراسة:

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث فدي إدراكهدم للمعاملدة الدو الديدة مدن قبدل األب واألم  -

لصالن الذكور فدي مقداييس قائمدة المعاملدة الوالديدة الخاصدة بداألم الضدبط مدن خدالل الشدعور بالدذنب 

 التطفل. -اإلكراه  -التقيد  -الدائم، التباعد والسلبية و الرفض  تلقين القلق

وجدود فدروق دالدة إحصدائيًا بدين الدذكور واإلنداث فدي إدراك المعاملدة الوالديدة مدن قبدل األب لصددالن  -

اإلندداث فددي مقدداييس بددين المعاملددة الوالديددة الخددداص بدداألب التقبددل، التسدداهل، تقبددل الفرديددة، التسددداهل 

 الشديد.
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وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيًا بدددين الدددذكور واإلنددداث فدددي إدراك المعاملدددة الوالديدددة مدددن قبدددل األم _عددددم 

لصددالن اإلنددداث فدددي مقددداييس المعاملددة الوالديدددة اآلتيدددة الخاصدددة بدداألم التقبدددل، التمركدددز حدددول )الطفدددل( 

 التقيد، اإلكراه، االندماج اإليجابي، تقبل الفردية .           

ور واإلناث في إدراك المعاملة الوالدية مدن قبدل األب فدي مقداييس المعاملدة ال توجد فروق بين الذك -

الوالديددة الخاصددة بدداألب التمركددز حددول الطفددل، االسددتحواذ، االسددتقالل، أمددا المقدداييس الخاصددة بدداألم 

 فهي االستحواذ، الضبط العدواني، عدم االتساق ، التساهل ، انسحاب العالقة.

 (:5997دراسة األسطل ) .5
لدراسددة إلددى معرفددة الفددروق بددين الجنسددين فددي االتجدداه نحددو أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة كمددا هدددفت ا

 يدركها األبناء وعالقتها بالشخصية لد  طالب جامعة غزة الجامعة اإلسالمية.

( طالبددًا وطالبددة مددن طددالب الجامعددة اإلسددالمية فددي قطدداع غددزة فددي 128وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )

 ( عامًا.23-21هم بين )فلسطين وتتراوح أعمار 

 استخدم الباحث:

 والمتعدد األوجه. اإلسقاطياختبار الشخصية الجماعي  -

 اختبار  راء األبناء في معاملة والديهم ).لشفير(. -

 وأوضحت النتائ :

وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين طدددالب وطالبدددات الجامعدددة اإلسدددالمية فدددي إدراك أسددداليب  -

 تمركز حول الطفل( لصالن الذكور.المعاملة الوالدية )ال

 وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين طدددالب وطالبدددات الجامعدددة فدددي سدددمات الشخصدددية التاليدددة: -

 لصالن اإلناث بينما االنقباض لصالن الذكور. ،األنوثة ،الذكورة ،االنقباض ،االنطواء
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األم( كمدا يددركها  -ب األب وجود ارتباطات دالة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية )مدن جاند -

 إناث( وبين سمات الشخصية. -األبناء )ذكور

تدددرتبط األسددداليب الصدددحيحة ارتباطدددًا موجبدددًا بسدددمات الشخصدددية السدددوية لدددد  األبنددداء، بينمدددا تدددرتبط  -

 أساليب التنشئة الخاطئة ارتباطًا موجبًا بسمات الشخصية غير السوية.  

 (:5991منى محمد قاسم ) دراسة .3
راسة  إلى الكشف عن العالقدة بدين االتجاهدات الوالديدة فدي التنشدئة االجتماعيدة كمدا يددركها هدفت الد

( تلميدددذ وتلميدددذة 200األبنددداء وبدددين المسدددؤولية االجتماعيدددة لدددد  هدددؤالء األبنددداء، وتكوندددت العيندددة مدددن )

ات سدنة فدي مددراس القداهرة، وكاندت أدوات الدراسدة مقيداس االتجاهد 15017ممن تتدراوح أعمدارهم مدن 

الوالديددة، ومقيدداس المسددئولة االجتماعيددة واختبددار الددذكاء المصددور، ودليددل تقدددير الوضددع االقتصددادي 

االجتمددداعي لألسدددرة المصدددرية، وكشدددفت نتدددائ  هدددذه الدراسدددة عدددن أن االتجاهدددات الوالديدددة التدددي تتسدددم 

األبندداء بينمدددا  بالتقبددل داالستقالل د الديمقراطيددة تددرتبط ارتباطددًا موجبددًا بالمسددؤولية االجتماعيددة لددد 

االتجاهددات الوالديددة التددي تتسددم بالتسددلط وعدددم االتسدداق تددرتبط ارتباًطددا سددالبًا بالمسددؤولية االجتماعيدددة 

 لد  األبناء. 

 (:5993محمد محمد نعيمة ) دراسة .4
هددددفت الدراسدددة إلدددى الكشدددف عدددن العالقدددة بدددين أسددداليب المعاملدددة الوالديدددة وبعدددض سدددمات الشخصدددية 

واألم فدددي أسددداليب  راك كدددل مدددن الدددذكور واإلنددداث االخدددتالف بدددين األبوالكشدددف عدددن الفدددروق فدددي إد

راس مديندة د( تلميذًا وتلميدذة مدن المرحلدة اإلعداديدة فدي مد541المعاملة الوالدية. وتكونت العينة من )

 سنة. 12015القاهرة تتراوح أعمارهم ما بين 

 ولقد استخدم الباحث األدوات اآلتية:

 جتماعية.مقياس أساليب التنشئة اال -1
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 مقياس المشاركة االجتماعية. -2

 مقياس القلق. -3

 . مقياس المثابرة.4

 مقياس المستو  االقتصادي واالجتماعي. -5

 ومن أهم النتائ  التي توصل إليها الباحث:

وجددود عالقددة إيجابيددة بددين التقبددل الوالدددي وسددمة المثددابرة وعالقددة سددالبة بددين الددرفض الوالدددي وسددمة  -

 المثابرة.

 كذلك عدم وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في سمة المثابرة.  -

 (:5999منى حسن حمدي ) دراسة .1
اسددتهدفت الدراسدددة تحديدددد أسددداليب المعاملدددة الوالديدددة التددي تدددؤدي إلدددى العدوانيدددة والكشدددف عدددن طبيعدددة 

عينددة قوامهددا الفدروق بددين الجنسدين فددي إدراكهدم ألسدداليب المعاملددة الوالديدة، ولقددد طبقدت الدراسددة علدى 

فددي معاملددة اآلبدداء، مقيدداس العدددوان  ألبندداء  راء( تلميددذًا وتلميددذة وكانددت أدوات الدراسددة مقيدداس 413)

 لد  األبناء من الجنسين و استمارة المستو  االجتماعي الثقافي.

 وأهم ما توصلت له هذه الدراسة:

ب التدي تتسدم بالتبعيدة والدتحكم توجد عالقة ارتباطية موجبدة دالدة إحصدائية بدين أسداليب معاملدة األ -

 واإلهمال والرفض والتشدد، وبين مستو  العدوانية لد  األبناء من الجنسين.

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين إدراك كددل مددن الددذكور واإلندداث ألسدداليب المعاملددة الوالديددة  -

، وأيضددا فددي إدراكهددم )األب( التددي تتسددم بالتبعيددة والددتحكم واإلهمددال والددرفض والتشدددد لصددالن الددذكور

 ألساليب معاملة األم التي تتسم باإلهمال والرفض والتشدد لصالن الذكور.
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توجدد عالقدة ارتباطيدة موجبدة دالدة إحصدائيًا بدين أسداليب معاملدة األب التدي تتسدم بالتبعيدة والدتحكم  -

 واإلهمال والرفض والتشدد وبين مستو  العدوانية لد  األبناء.

داللدة إحصدائية بدين الدذكور واإلنداث فدي مسدتو  العدوانيدة وفدي إبعادهدا مدا  عدم وجدود فدروق ذات -

والعدددوان علددى الممتلكددات( حيددث وجدددت فددروق ذات  –العدددوان علددى الددذات  –عدددا )العدددوان السددلبي 

 داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في هذه األبعاد لصالن اإلناث. 

 (:5115) دراسة نزي  سليمان عبد العاطي .6
الدراسددة إلددى التعددرف علددى الفددروق فددي إدراك األبندداء الجددانحين وغيددر الجددانحين مددن الجنسددين  تهدددف

 ( من اإلناث.38( من الذكور )77ألساليب المعاملة من قبل األب واألم وبلر أفراد العينة )

وتدددم اسدددتخدام تطبيدددق اختبدددار )ريفدددن للدددذكاء وكدددذلك اسدددتخدمت الباحثدددة اسدددتمارة البياندددات الشخصدددية 

 ق عن مد  تجانس المجموعتين وكانت النتائ  الدراسة كالتالي:للتحق

( بدددين إدراك األبنددداء ألسددداليب المعاملدددة 0005(، )0001. توجدددد فدددروق دالةإحصدددائيا عندددد مسدددتو  )1

 الوالدية من قبل األب واألم على المقاييس.

كور الجددانحين ( بددين إدراك األبندداء الددذ0005( و )0.01عنددد مسددتو  ) ئيةوجددد فددروق دالددة إحصددات. 2

 وغير الجانحين ألساليب المعاملة الوالدية من قبل األم.

( بددددين إدراك األبنددداء اإلندددداث الجانحدددات وغيددددر 0.01عنددددد مسدددتو  ) توجدددد فدددروق دالددددة إحصدددائية. 3

 الجانحات ألساليب المعاملة الوالدية من قبل األب على المقياس.

دراك األبنددداء اإلنددداث ألسددداليب المعاملدددة ( بدددين إ0.01عندددد مسدددتو  ) توجدددد فدددروق دالدددة إحصدددائية. 4

القلدددق –التلقدددين  –التسددداهل  –عددددم االتسددداق  –الوالديدددة مدددن قبدددل األم علدددى المقيددداس مقيددداس الدددرفض

 الدائم وكانت الفروق دالة على هذه المقاييس لصالن مجموعات اإلناث الجانحات. 



74 

 

 (:5115محمد فرج الزليتني ) دراسة .7
علددى أسدداليب التنشددئة األسددرية التددي يسددتخدمها الوالدددان وعالقتهددا  تهدددف هددذه الدراسددة  إلددى التعددرف

المدرسدددي لدددد  طدددالب كليتدددي القدددانون والهندسدددة بجامعدددة بنغدددازي وتكوندددت العيندددة  لإلنجدددازبالدافعيدددة 

%( واإلندددداث 4702( طالددددب وطالبددددة تددددم اختيددددارهم بالطريقددددة العشددددوائية وبلغددددت نسددددبة الددددذكور )180)

 سنة. 22%( وبلر متوسط أعمارهم 5208)

 وكانت نتائ  الدراسة:

واألمهددددات إلددددى التعامددددل مددددع أبنددددائهم بكيفيددددة تسددددمن لهددددم بتحقيددددق درجددددة مددددن  يتجددده غالبيددددة اآلبدددداء -

االسدتقالل واالعتمدداد علددى الددنفس، إذ يميلددون إلددى مناقشدتهم فددي أمددورهم الخاصددة وال يفرضددون علدديهم 

 رأي معين.

      واألمهات ستخدامًا من قبل الوالدين ويعطي اآلباءيعد أسلوب التسامن والمناقشة أكثر األساليب ا -

 ألصدقائهم ويحيطون هذا المجال بالرعاية واالهتمام. همية خاصة الختبار أبنائهمأ

يتبنى أغلب اآلباء واألمهات أسلوب الحث علدى االنجداز عندد تعداملهم مدع أبندائهم، إذ يميلدون إلدى  -

 لى ذلك.تشجيعهم لبلوغ مستويات عالية ومكافآتهم ع

بددين مسددتو  الدافعيددة واالنجدداز الدراسددي لألبندداء وبددين كددل مددن أسدداليب  وجددود عالقددة دالددة إحصددائياً  -

 التنشئة األسرية والحالة التعليمية لألب، والنوع، ونوع الكلية التي يدرس به .

 لد  اإلناث أعلى من الذكور. يالدراس_ وتبين النتائ  أن مستو  الدافعية االنجاز 

سددتو  الدافعيددة لددد  طددالب كليددة الهندسددة أعلددى مندده لددد  طددالب كليددة القددانون حيددث بلغددت وأن م -

 (.  15808( والثانية )16606األولى )المتوسط 
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 (:5114دراسة نجمة عيسي سعيد ) .9
تهددددف الدراسدددة التعدددرف علدددى العالقدددة بدددين أسددداليب المعاملدددة الوالديدددة السدددائدة فدددي البيئدددة الليبيدددة كمدددا 

الكتئددداب لدددد  عيندددة مدددن طلبدددة جامعدددة قدددار يدددونس بمديندددة بنغدددازي، وكدددذلك معرفدددة يددددركها األبنددداء وا

 الفروق بين الذكور واإلناث في هذه المتغيرات.

( طالبددًا وطالبدة مدن طلبددة الجامعدة وتدم اختيددارهم بالطريقدة العشدوائية الطبقيددة 562تكوندت العيندة مدن )

 النسبية.

 وأسفرت النتائ  عن:

بة بددين أسددلوب التقبددل والددرفض واالسددتحواذ األم واألب واالكتئدداب لددد  وجددود عالقددة ارتباطيددة سددال -

 عينة الذكور واالناث.

وجددود فددروق دالددة إحصددائيا بددين متوسددطات درجددات الددذكور ومتوسددط درجددات اإلندداث فددي أسدداليب  -

المعاملة من جاندب األب وهمدا أسداليب االنددماج اإليجدابي وتقبدل الفرديدة واسدتقالل المتطدرف لصدالن 

ة الددذكور، بينمددا وجددود فروقددات دالددة إحصددائيا بددين متوسددط الددذكور ومتوسددط اإلندداث فددي أسدداليب عيندد

 الرفض والضبط، التباعد والسلبية لد  عينة اإلناث .

وجددود فددروق دالدددة إحصددائيا بددين متوسدددط درجددات الدددذكور ومتوسددط درجددات اإلنددداث فددي األسددداليب  -

 التالية من جانب االم:

واإلكددراه والتطفددل والضددبط مددن خددالل الشددعور بالددذنب والضددبط العدددواني  وهددى أسددلوب الددرفض والتقيددد

والتلقددين والقلددق الدددائم والتباعددد والسددلبية كددل هددذه األسدداليب لصددالن اإلندداث، بينمددا وجدددت فددروق دالددة 

إحصددائيا بددين متوسددط درجددات الددذكور ومتوسددط درجددات اإلندداث فددي األسدداليب التاليددة مددن جانددب األم 

 وهي:
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 ماج اإليجابي تقبل الفردية والتساهل الشديد واالستقالل المتطرف لصالن عينة الذكور.أساليب االند

 وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الذكور واإلناث في االكتئاب لصالن عينة اإلناث. -

 (:5111حياة العيفان ) دراسة .9
السلوك العددواني لدد  الفتيدات فدي هدفت الدراسة إلى التعرف على أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها ب

( طالبددددة تددددم اختيددددارهن بالطريقددددة 362سددددنة وتكونددددت العينددددة مددددن ) 17 – 15المرحلددددة العمريددددة مددددن 

 العرضية من أربع ثانويات بمدينة الرياض وتم ضبط متغير الحالة االجتماعية والعمر، والجنس.

 وأظهرت النتائ :

ات لقسددوة كددل مدددن األب واألم فددي المعاملددة الوالديدددة وجددود عالقددة ارتباطيددده موجبددة بددين إدراك الطالبددد

والدرجة الكلية والفردية للسلوك العدواني ووجود عالقة ارتباطية موجبة بدين إدراك الطالبدات لميدل كدل 

إلدددى الحمايدددة الزائددددة فدددي المعاملدددة الوالديدددة ودرجدددة كدددل مدددن األبعددداد الفرديدددة للسدددلوك  األب واألممدددن 

 (.63الغضب، العدوان( والدرجة الكلية للسلوك. )نقاًل نجمه عيسي:  العدواني )العدوان الجسمي،

 (:5117قزيط ) دراسة .51
هدددفت الدراسدددة إلددى التعدددرف علددى أسددداليب المعاملدددة الوالديددة وعالقتهدددا باالضددطرابات السدددلوكية لدددد  

ة وفقددًا لمتغيددر الجددنس مددن وجهدد مددن التعلدديم األساسددي بمدينددة مصددراتهعيندة مددن طلبددة المرحلددة الثانيددة 

  150وذكور، الددمددن  150( )300ة، وتكونددت العينددة مددن )نظددر األبندداء، ومحاولددة تفسددير هددذه العالقدد

 ( .اإلناثمن 

 واستخدم الباحث األدوات التالية:

 مقياس أساليب المعاملة الوالدية. -

 مقياس االضطرابات السلوكية. -
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 وكانت أهم النتائ :

املددة الوالديددة وعالقتهددا باالضددطرابات السددلوكية لددد  وجددود عالقددة دالددة إحصددائيا بددين أسدداليب المع -

 االبناء من وجهة نظر االبناء.

وجددود فددروق دالددة إحصددائيا فددي أسدداليب المعاملددة الوالديددة مددن وجهددة نظددر األبندداء لصددالن الددذكور  -

 على بعد التبعية والقلق الدائم والتذبذب في المعاملة.

ملدددة الوالديدددة ،كمدددا يمارسدددها األب مدددن وجهدددة نظدددر وجدددود فدددروق دالدددة إحصدددائيًا فدددي أسددداليب المعا -

األبندداء لصددالن عينددة الددذكور علددى أبعدداد الضددبط العدددواني والددرفض والتلقددين والقلددق الدددائم مددن خددالل 

 الشعور بالذنب والتذبذب في المعاملة.

نداء وجود فروق دالة إحصائيًا في أساليب المعاملة الوالديدة ،كمدا تمارسدها األم مدن وجهدة نظدر األب -

 لصالن اإلناث على بعد األكره.

 وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث على بعد التخريب لصالن الذكور. -

 وجود فروق دالة إحصائيًا على بعد قضم األظافر لصالن اإلناث . -

 (:5117دراسة أنور عمران الصادق )   .55

 شئة الوالدية لألبناء من حيث اختالف    تهدف هذه الدراسة  إلي التعرف على الفروق بين أساليب التن

ناث ومعرفة إذا كانت هناك عالقدة بدين أسداليب التنشدئة الوالديدة ومسدتو  التحصديل  الجنسين ذكور وا 

( 2007 – 2006واقتصدددرت عيندددة البحدددث علدددى تالميدددذ الصدددف التاسدددع بمصدددراته للعدددام ) الدراسدددي ،

 واستخدم مقياس )أمبو( ألساليب التنشئة الوالدية.

 أسفرت النتائ  عن اآلتي:و 
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وجود فروق إحصائية في أساليب التنشئة الوالدية يمارسها الوالدان مدن وجهدة نظدر األبنداء لصدالن  -

 الذكور في األبعاد السالبة ووجود فروق في البعد الموجب وهو التوجيه لألفضل.

لصدالن اإلنداث أي وجود فدروق دالدة إحصدائيًا فدي مسدتو  التحصديل الدراسدي مدن الدذكور واإلنداث  -

 تحصاًل  من الذكور. ناث أكثراإل أن

وجود فروق دالة إحصائيًا بين مجموعات العينة من حيث مسدتويات التحصديل الدراسدي )مدنخفض  -

مرتفددددع( فددددي األبعددددداد السددددالبة فكلمددددا زادت هددددذه األسددددداليب انخفددددض مسددددتو  تحصددددديل  –متوسددددط  –

 مجموعة العينة.

السدددالبة والموجبدددة فدددي التدددأثير علدددى مسدددتو  التحصددديل لدددد  عيندددة  تسدددهم أسددداليب التنشدددئة الوالديدددة -

 الذكور واإلناث.

التنشدئة الوالديدة السدالبة فدي خفدض التحصديل لدد  عيندة الدذكور إلدى  إسدهام أسداليبوصلت درجدة  -

 %.30% واإلناث 20

ى التنشددئة الوالديددة الموجددب فددي رفددع التحصدديل لددد  عينددة اإلندداث إلدد إسددهام أسدداليبوصددلت درجددة  -

 %.  27% والذكور إلى 22

 ثانيا: الدراسات السابقة في مجال التوافق المدرسي وعالقت  ببعض المتغيرات:

 (:5111الزهرانى ) دراسة .55

هددددفت الدراسدددة الدددى قيددداس العالقدددة االرتباطيدددة بدددين نمدددو الدددنفس االجتمددداعي والتوافدددق الدراسدددي لدددد  

فددي المملكددة السدددعودية، .بلغددت عيندددة  طددالب وطالبددات المرحلدددة الثانويددة مددن مددددارس مدينددة الطدددائف

طالبددددة( مددددن المرحلددددة التعلدددديم الثددددانوي بمدددددارس  150طالبددددًا، 150طالددددب بواقددددع ) 300الدراسددددة مددددن 

الطائف، وبعدد تطبيدق ادوات الدراسدة اسدتخدمت الوسدائل اإلحصدائية المناسدبة وتوصدلت الدراسدة إلدى 
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النمدددو الدددنفس االجتمددداعي والتوافدددق  وجدددود عالقدددة ارتباطيدددة موجبدددة ذات داللدددة إحصدددائية بدددين مراحدددل

المدرسي، كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الدذكور واإلنداث علدى 

مقيدداس النمددو االجتمدداعي، فضدداًل عددن عدددم وجددود فددروق ذات داللددة احصددائية لصددالن الددذكور علددى 

 مقياس التوافق المدرسي.

 أساليب التنشئة وعالقتها بالتوافق:ثالثًا: الدراسات السابقة في مجال 

 (:5977سيد صبحي ) دراسة  .53

بددالتوافق ومعرفددة هددذه االتجاهددات )كمددا  الوالديددةهدددفت الدراسددة إلددى الكشددف عددن عالقددة االتجاهددات 

طالبدًا مدن  75يدركها األبناء( والمستو  الثقافي للولدين في واحة سديوه ، وتكوندت العيندة الدراسدة مدن 

الباحدث مقيدداس عامدًا وقدد اسدتخدم  13:  15اديدة للدذكور ويتدراوح أعمدارهم بدين طدالب المرحلدة اإلعد

كمددددا يدددددركها األبندددداء ومقيدددداس الشخصددددية للمرحلددددة اإلعداديددددة ومقيدددداس الثقافددددة  ،االتجاهددددات الوالديددددة

 األسرية.

 وتوصلت إلى النتائ  التالية:

ثددارة األلددم النفسددي والحمايددةعدددم وجددود عالقددة بددين توافددق األبندداء واالتجاهددات الوالديددة نحددو التسددل  ط وا 

 (2002واإلهمال والتذبذب والتفرقة وعدم االتساق. )نقاًل عن ماسية أحمد النيال،   الزائدة

 (:5979دراسة فادية ومحمود مصطفى )   .54

هدددفت الدراسدددة إلدددى التعدددرف علدددى طبيعدددة العالقدددة بدددين االتجاهدددات الوالديدددة وتقبدددل اآلخدددرين والتوافدددق 

 ن تالميذ وتلميذات المرحلة اإلعدادية.الدراسي لد  عينة م

سدنة واسدتخدمت الباحثدة  14 – 13تلميذًا وتلميذة وتراوحدت أعمدارهم مدا بدين  150تكونت العينة من 

وأسددفرت النتددائ  علددى وجددود عالقددة  األدوات التاليددة الختبددار االتجاهددات الوالديددة كمددا يدددركها األبندداء
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خددرين، وارتبدداط االتجاهددات الوالديددة السددوية ارتبدداط موجددب موجبددة بددين اتجدداه السددواء وتقبددل الددذات واآل

 بالتوافق، فضال على أن الذكور كانوا أكثر تقباًل للذات من اإلناث. 

 (:5995دراسة سليمان ) .51

هدفت الدراسة إلى معرفة أسداليب المعاملدة الوالديدة المرتبطدة بالتحصديل وعالقتده بددافع االنجداز لدد  

(، طالًبددددا وطالبددددة مددددن طلبددددة الصددددف 361ونددددت عينددددة الدراسددددة مددددن )شددددرائن اجتماعيددددة مختلفددددة، وتك

الخدددامس االبتددددائي، تدددم اختيدددارهم عشدددوائيًا مدددن مددددارس القددداهرة، واسدددتخدم الباحدددث مقيددداس المعاملدددة 

الوالديددة ومقيدداس الدافعيددة االنجدداز الدراسددي مددن إعددداده وأظهددرت النتددائ  وجددود عالقددة ارتباطيددة دالددة 

وأسلوب التوجيه واإلرشاد من قبل األم، كمدا وجددت عالقدة ارتباطيده سدالبه  موجبة بين الدافع لإلنجاز

 بين الدافع لإلنجاز وأسلوب القسوة والتحيز والتأنيب.

 (:5995دراسة عبد الفتاح محمد ) .56

هدفت الدراسة إلى البحدث عدن  العالقدة بدين أسداليب الرعايدة كمدا يددركها األبنداء وبدين أبعداد التوافدق  

طالدب وطالبدة مدن طلبدة الصدف  200راهقين من الجنسين، وتكوندت عيندة الدراسدة مدن والقيم عند الم

 األول والثانوي بمدارس اإلمارات العربية المتحدة، وقد استخدم الباحث.

 . مقياس الرعاية الوالدية تعريب فايزة يوسف.1

 مقياس القيم. -. اختيار التوافق 2

 ولقد اسفرت النتائ :

ة إحصددائية بددين اإلندداث والدذكور فددو التوافددق حيددث اتضددن ان االندداث أكثددر . وجدود فددروق ذات داللدد1

 توافقًا بين الذكور دراسيًا وأسريًا والذكور أكثر من اإلناث توافقًا اجتماعيًا ونفسيا.
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. وجود فروق بين اإلناث والذكور في إدراك متغيرات الرعاية الوالدية االسدتقاللية والتقبدل، حيدث ان 2

راكًا لتقبدل الوالددين مدن حيدث ادراك الدذكور ان االبداء يمنحدونهم حريدة واسدتقاللية أكثدر االناث أكثر إد

 (.1226من اإلناث. ) نقاًل عن يوسف الرحيب، 

 (:5456الرومي ) دراسة   .57

هدددفت الدراسددة إلددى التعددرف علددى األسدداليب التددي تسددتخدمها األسددرة السددعودية عنددد تنشددئتها ألبنائهددا 

 بية ومد  تأثير تلك األساليب على التفاعل االجتماعي المدرسي.سواء كانت سلبية أو إيجا

عددن طريددق العينددة العنقوديددة متعددددة المراحددل علددى  االرتبدداطيوقددد اسددتخدم الباحددث المددنه  الوصددفي 

 ( طالبًا.355طالب الصف السادس االبتدائي وضمت العينة )

 تي:وتوصلت النتائ  إلى اآل

األسددرة ألسدداليب التنشددئة السددويةوكثرة التفاعددل المدرسددي عنددد  تبددين أن هندداك عالقددة بددين اسددتخدام -

 الطالب.

هنددداك عالقددددة بددددين اسدددتخدام األسددددرة ألسدددداليب التنشددددئة االجتماعيدددة وانخفدددداض المسددددتو  التفدددداعلي  -

 االجتماعي المدرسي عند الطالب.

 إن أساليب التنشئة االجتماعية ال تختلف باختالف الخصائص االجتماعية لألسرة.

األسددرة السدددعودية تميددل بشدددكل كبيددر إلدددى اسددتخدام أسدددلوب التسددامن وأسدددلوب النصددن واإلرشددداد إن  -

 وأسلوب الحرية والتعبير عن الرأي.

توجد فروق جوهريدة دالدة إحصدائيا بدين الدذكور واإلنداث فدي مقداييس أسداليب المعاملدة الوالديدة كمدا  -

 يدركها األبناء. 
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 (:5113آالء سعد ) دراسة .59

لددى الكشددف عددن أسدداليب المعاملددة الوالديددة، فمددا يدددركها األبندداء تبعددا لجددنس الوالدددين هدددف الدراسددة إ

)األم،األب( والكشف عن مستو  الدافع اإلنجاز الدراسي لدد  طلبدة وطالبدات جامعدة بغدداد والكشدف 

عددددن العالقددددة بددددين أسدددداليب المعاملددددة الوالديددددة المحددددددة بأربعددددة أسدددداليب هددددي األسددددلوب الددددديمقراطي 

والحمايدددة الزائددددة واإلهمدددال ودافدددع اإلنجددداز الدراسدددي تبعدددًا لجدددنس الوالددددين اآلبددداء األمهدددات التسدددلطي و 

طالددب وطالبددة مددن جامعددة بغددداد واسددتخدم  400وجددنس الطالددب ذكددر أو أنثددى، وبلغددت عينددة الدراسددة 

 في تحليل البيانات معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي لعينتين مستقلتين.

 أما اهم النتائ : 

. أن أكثدددر أسددداليب المعاملدددة الوالديدددة شددديوعًا هدددي األسدددلوب الدددديمقراطي لكدددل مدددن األب واألم مدددع 1

 الذكور وأسلوب الحماية الزائدة لكل منهما مع اإلناث.

. أظهددرت النتدددائ  إن كددال مدددن األسدددلوبين الددديمقراطي والتسدددلطي يسدددتخدمان مددن األب مدددع الدددذكور 2

( ،علددى التدوالي والحمايددة الزائددة مددع االندداث °18061( و )°1202أكثدر مددن اإلنداث بمتوسددط حسدابي )

( ،أمددا األسدداليب المعاملددة الوالديددة التددي تتبعهددا األم مددع 18076°أكثددر مددن الددذكور بمتوسددط حسددابي )

األبناء من الذكور واإلناث إن األم أكثدر اسدتخدامًا لألسدلوب الدديمقراطي مدع الدذكور وأكثدر اسدتخدامًا 

 اية الزائدة مع اإلناث.ألسلوب التسلطي والحم

. تفدددوق اإلنددداث علدددى الدددذكور علدددى دافدددع اإلنجددداز الدراسدددي حيدددث بلدددر المتوسدددط الحسدددابي إلنددداث 3

 (.°111021( والمتوسط الحسابي للذكور )138004°)
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. أن أكثر األساليب تأثيرًا بشدكل ايجدابي فدي دافدع االنجداز الدراسدي هدو األسدلوب الدديمقراطي الدذي 4

( لددألب مدددع °0021( لدددألب مددع الدددذكور و )°0012ذكور واإلندداث بمعامدددل ارتبدداط )يتبعدده األب مددع الددد

 ( لألم مع اإلناث.0025°( لألم مع الذكور و )°0022اإلناث ومعامل ارتباط بلر )

. أكثددر األسدداليب تددأثيرًا بشددكل سددلبي فددي دافددع اإلنجدداز الدراسددي هددو أسددلوب اإلهمددال الددذي يتبعدده 5

( لدددألم مدددع °0052)-( لدددألم مدددع الدددذكور و °0042) -بمعامدددل ارتبددداط الوالددددان مدددع الدددذكور واإلنددداث 

 اإلناث.

 (:5155ناجية الزاوي ) دراسة  .59

تهدددف هددذه الدراسددة للكشددف عددن وجددود عالقددة بددين أسدداليب المعاملددة الوالديددة والتوافددق الدراسددي لددد  

سدتخدام مقيداس من الطدالب وتدم ا ( 202 ) ي الجزائر، وكانت عينة الدراسةتالميذ مرحلة المتوسط ف

"شدددفر" للمعاملدددة الوالديدددة ومقيددداس بدددو نجمدددان للتوافدددق الدراسدددي وتمدددت المعالجدددة اإلحصدددائية للنتدددائ  

 بواسطة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االرتباط.

 وتم التوصل الى النتائ  التالية:

ألبندداء، كلمددا تميددزت المعاملددة توجددد عالقددة بددين أسدداليب المعاملددة الوالديددة والتوافددق الدراسددي لددد  ا -

 الوالدية بالتقبل كلما تحقق توافقًا دراسيًا.

 توجد عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واجتهاد التلميذ في مرحلة المتوسط. -

 توجد عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وعالقة التلميذ بمدرسته في مرحلة المتوسط. -

 ةتعقيب على الدراسات السابق

بعدددد عدددرض الدراسدددات التدددي تمكندددت الباحثدددة مدددن الحصدددول عليهدددا والتدددي تعدددد جدددزءًا مكمددداًل للدراسدددة، 

وتكشددف  عددن أهميددة الدراسددة عددن طريددق التعددرف علددى نتددائ  تلددك الدراسددات، ومقدددار مددا أسددهمت بدده 
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فدددي البحدددث العلمدددي، وأيدددن توجدددد الفجدددوات أو نقددداط الضدددعف فدددي تلدددك الدراسدددات وعالقتهدددا بالدراسدددة 

 ية وأوجه االستفادة منها بالنسبة للدراسة الحالية ، ويمكن عرضها في ضوء التالي:الحال

تباينددت معظددم الدراسددات مددن حيددث الهدددف ففددي الدراسددات التددي تناولددت أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة 

 –وعالقتهدددا بدددالتوافق المدرسدددي وعالقدددة األسددداليب بدددبعض المتغيدددرات مثدددل االضدددطرابات النفسجسدددمية

التفاعددددل  –التوافدددق والتحصدددديل الدراسددددي  –مسددددتو  الدافعيدددة لإلنجدددداز الدراسددددي  –مدرسددددي التوافدددق ال

( ودراسددة 2012( ودراسددة )الددزواي 2002االجتمدداعي المدرسددي ومددن هددذه الدراسددات دراسددة )الجهنددي 

( وتعتبددر 1225( ودراسددة الددزاوي ودراسددة )نشددوة الفدداروق 2002( ودراسددة ) النيددال 2003)اآلء سددعد 

( قريبة من الدراسة الحالية من حيث الهدف وهو دراسدة العالقدة االرتباطيدة بدين 2012وي دراسة )الزا

 اساليب التنشئة وعالقتها بالتوافق المدرسي.

 العينة :

تنوعت العينات في الدراسات السابقة حيث اختلفدت مدن النوع،والمرحلة،والتخصصدات ،باإلضدافة إلدى 

 – 150وحددت أحجددام عينددات الدراسددات السددابقة بددين )اخددتالف أحجددام العينددات مددن مجتمددع آلخر.ترا

( تلميددذًا وتلميددذة لمقدداييس أسدداليب 211( طالددب وطالبددة وفددي الدراسددة الحاليددة كددان حجددم العينددة )400

 التنشئة االجتماعية والتوافق المدرسي.

 األدوات:

اييس جداهزة استخدمت الدراسات التدي تدم عرضدها ألسداليب التنشدئة االجتماعيدة والتوافدق المدرسدي مقد

أعدها باحثون  خرون، ومقاييس من إعداد الباحثين أنفسهم،وفي هذه الدراسدة سديتم اسدتخدام مقداييس 

جاهزة من إعداد الباحثة أمل الجهني ومها جارا اهلل حسن، بعد إجدراء التعدديالت والتأكدد مدن الصددق 

 والثبات مما يتناسب مع العينة المحلية.
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 النتائج:

راسدددات السدددابقة تعدددددها بحسدددب أهدددداف كدددل دراسدددة وتنوعهدددا فدددي وجدددود فدددروق يالحدددظ مدددن نتدددائ  الد

 وعالقات ذات داللة إحصائية بين التغيرات التي تناولتها.

وقد تمت االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد المنه  المستخدم في الدراسة الحاليدة وفدي طريقدة 

إلضدافة إلدى االسدتفادة منهدا فدي عدرض النتددائ  اختيدار عيندة الدراسدة وكدذلك األسداليب اإلحصدائية، با

 ومقارنتها بالدراسات السابقة.
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 د:هيمت 5.4

يشددمل هددذا الفصددل وصددفًا للمددنه  المتبددع فددي الدراسددة الحاليددة، كمددا يتضددمن وصددفًا لمجتمددع الدراسددة 

والكيفيددة التددي يدددتم بهددا اختيددار العيندددة، ووصددفًا لددألدوات المسدددتخدمة فددي جمددع البياندددات والتحقددق مدددن 

 صدقها وثباتها، باإلضافة إلى األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات.

 . منهج الدراسة:5.4

استخدمت الباحثدة المدنه  االرتبداطي المنبثدق مدن المدنه  الوصدفي لمدالء متده للدراسدة الحاليدة، حيدث 

تعدددد الدراسدددة الحاليدددة مدددن الدراسدددات االرتباطيدددة كونهدددا تتنددداول أسددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة وعالقتهدددا 

بددين متغيددرين أو أكثددر وتحديددد نددوع إلددى تحديددد العالقددة  االرتبدداطيبدالتوافق المدرسددي، ويهدددف المددنه  

 (12502010ودرجة العالقة، ودرجة العالقة هذا ما تسعى الباحثة إلي دراسته . )عبدالعزيز،

 مجتمع الدراسة: -3.4

تكددون مجتمددع الدراسددة مددن تالميددذ الصددف التاسددع مددن التعلدديم األساسددي بمدينددة المددرج للعددام الدراسددي 

ميدذًا وتلميدذًة حسدب إحصدائية قامدت الباحثدة بجمعهدا مدن ( تل1057( والبالر عددهم )2013-2014)

 المدراس المشمولة بالدراسة والواقعة داخل مدينة المرج. 
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 ( توزيع عدد التالميذ والتلميذات في مدارس مدينة المرج1-4جدول رقم )

 المجموع اإلناث الذكور المدرسة ت
 80 80 / عائشة أم المؤمنين 1
 2 4 5 الوحدة العربية 2
 70 / 70 النصر 3
 77 77 / عيسى النفاقة 4
 42 / 42 عمر المختار 5
 75 / 75 المجد 6
 62 62 / النهضة 7
 56 22 27 خديجة الكبر  8
 46 46 / الزهراء 2
 52 14 38 فبراير 17 10
 58 23 35 عقبة بن نافع 11
 67 67 / الهد  12
 68 68 / طارق بن زياد 13
 38 38 / البشائر 14
 44 24 20 كعيسى الوكوا 15
 41 20 21 خالد بن وليد 16
 100 / 100 النور 17
 65 / 65 عمر عبدالعزيز 18

 1057 552 428 المجموع
 

( أكثدر مدن عددد التالميدذ والبددالر 552( أن عددد التلميدذات والبددالر عدددهم )1-4يتضدن مدن الجددول )

  (428عددهم )
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 ع حسب متغير النوع( يبين توزيع المجتم2-4الجدول رقم )

 % المجموع المستو  المتغير

 النوع
 %47 428 ذكور

 %53 552 إناث

 %100 1057  المجموع
 

% 47( توزيدع مجتمدع الدراسدة، حسدب متغيدر الندوع إلدى أن نسدبة الدذكور2-4يتضن من جدول رقدم )

قددد يرجددع % مددن المجمددوع الكلددي للمجتمددع، و 53مددن المجمددوع الكلددى، فددي حددين بلغددت نسددبة االندداث 

 بين الذكور واإلناث إلى تسرب بعض التالميذ من الدراسة . رالفرق غير الكبي

 عينة الدراسة: -4.4

تدددم اختيدددار عيندددة الدراسدددة باسدددتخدام طريقدددة العيندددة الطبقيدددة النسدددبية العشدددوائية، لمدددالء متهدددا لطبيعدددة 

 ير متجانس.الدراسة، ويتم استخدام هذا النوع من العينة عندما يكون مجتمع الدراسة غ

ممدا يحدتم اسدتخدام هدذه الطريقددة الختيدار العيندات، بحيدث تكدون العينددة ممثلدة لمجتمدع الفئدات بحسددب 

 وجودها في مجتمع الدراسة.

وقبدددل البددددء فدددي اختيدددار العيندددة ثدددم االتصدددال بالمددددارس للحصدددول علدددى قدددوائم جديددددة بأسدددماء تالميدددذ 

عطداء كدل اسدم وأخر  بتلميذات الصف التاسع من التعليم االساسدي فد ي كدل مدرسدة كدل علدى حددة وا 

رقددم، وتددم االختيددار العشددوائي للعينددة حسددب جددداول األعددداد العشددوائية، وتشددير البحددوث الوصددفية إلددى 

 (12502010% إذا كان مجتمع الدراسة في المئات. )عبدالعزيز،20أنه ال يقل حجم العينة عن 

االنددداث( وبدددذلك بلدددر حجدددم العيندددة -كور%( مدددن متغيدددر الندددوع )الدددذ20وبنددداء علدددى ذلدددك تدددم اختيدددار )

 ( تلميذًأ.22( تلميذًة و )112( تلميذًا وتلميذًة بواقع )211)
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 ( يوضن توزيع أفراد العينة األساسية.3-4جدول )

 أدوات الدراسة: -1.4

لإلجابددة علددى أسددئلة الدراسددة والتحقددق مددن أهدددافها يتطلددب ذلددك اسددتخدام أداة مناسددبة للحصددول علددى 

اسدتخدمت الباحثدة مقيداس أسداليب التنشدئة االجتماعيدة مدن أعدداد أمدل  معلومات من أفدراد العيندة وقدد

 (.2004(  ومقياس التوافق المدرسي من إعداد مها جار اهلل حسن)2002الجهني )

 لمسحوبةاحجم العينة  النسبة المئوية عدد التالميذ المدرسة ت

 17 %8 80 عائشة أم المؤمنين 1

 2 %1 2 الوحدة العربية 2

 15 %7 70 نصرال 3

 15 %7 77 عيسى النفاقة 4

 8 %4 42 عمر المختار 5

 17 %8 75 المجد 6

 15 %7 62 النهضة 7

 10 %5 56 خديجة الكبر  8

 8 %4 46 الزهراء 2

 11 %5 52 فبراير 17 10

 11 %5 58 عقبة بن نافع 11

 13 %6 67 الهد  12

 13 %6 68 طارق بن زياد 13

 8 %4 38 البشائر 14

 8 %4 44 عيسى الوكواك 15

 8 %4 41 خالد بن الوليد 16

 12 %2 100 النور 17

 13 %6 65 عمر عبدالعزيز 18

 211 %100 1057 المجموع
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 مقياس أساليب التنشئة االجتماعية: -5.1.4

وطبددددق هددددذا المقيدددداس فددددي المملكددددة العربيددددة  2002هددددذا المقيدددداس مددددن اعددددداد الباحثددددة أمددددل الجهنددددي 

سددعودية وصددمم المقيدداس بحيددث يقدديس أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة وذلددك عددن طريددق أسددئلة تصدداغ ال

مرتين مرة لألب ومرة لألم، وذلك بأن يجيب المفحوص في كل مدرة علدى احدد أربعدة مدن البددائل هدي 

منهدا ( عبدارة، 75)ينطبق دائمًا، ينطبق أحياندًا، ينطبدق ندادرًا، ال ينطبدق أبددًا( ويشدمل المقيداس علدى )

 ( عبارات سالبة موزعة على األبعاد التسعة اآلتية:10( عبارة موجبة، و)65)

 أسلوب التقبل: .أ 

يدل على صورة االهتمام والحندو، والفهدم التدي يبدذلها الوالددان اتجداه األبنداء، كمدا يقداس بمقددار التقبدل 

شددعارهم بالحددب ومشدداركة هوايدداتهم،  ويشددمل العبددارات اإليجددابي لمددا يصدددر عددن األبندداء مددن سددلوك، وا 

 . *(37_67-55-46-28-12-10-1التالية :)

 األسلوب االستقاللي: .ب 

يتضن هذا األسلوب من خالل تبنى الوالدين ألساليب التنشئة التي تسداعد علدى تنميدة االعتمداد علدى 

الددددذات وتأكيددددد ميددددل األبندددداء إلددددى رفددددض صددددور الددددتحكم فدددديهم ، ويتميددددز هددددذا األسددددلوب بالصددددداقة، 

 *(.20-47-38-22-11-2التسامن ورفض االتكالية وعباراته هي:) _واالستقاللية، و 

 األسلوب الديمقراطي:  .ج 

يقاس بمد  تشجيع الوالدين لألبنداء علدى المناقشدة والحدوار ومعداونتهم علدى اتخداذ القدرارات، مدع تدرك 

 *(.21-48-32-30-12-3حرية االختيار لهم، وعبارته هي: )
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 أسلوب الحماية الزائدة:  .د 
األسددلوب إلددى فددرض نددوع مددن الحمايددة المفرطددة علددى األبندداء، وذلددك مددن خددالل االلتصدداق  يشددير هددذا

-22-13-4الفددوري لرغبدداتهم والحمايدة بصددورة مبددالر فيهددا. وعبارتدده هددي :) الزائدد باألبندداء، واإلشددباع

31-42-65-40.)* 

 أسلوب الرفض:  .ه 
همدال لهدم،و يشدير مفهدوم يظهدر هدذا االسدلوب إمدا بصدورة عددوان اتجداه األبنداء، أو صدورة المبداال ة وا 

-57-41-23-14-5العدوان إلى مشاعر الغضب والكراهية الموجهة نحو االبنداء. وعبارتده هدي: )

62-68-71-74-75-32-50.)* 

 أسلوب الصرامة:  .و 
فدي رفددض رغبدات األبنداء، ومددنعهم القيدام بمدا يرغبوندده، وتحميدل األبنداء مهددام ومسدؤوليات فددوق  يتمثدل

-63-51-42-33-24-15-6يقددة أكلهددم ونددومهم ودراسددتهم. وعباراتدده هددي :)طاقدداتهم، وتحديددد طر 

58.)* 

 أسلوب التحيز:  .ز 
يتمثدددل فدددي تفقدددد اآلبددداء ألبندددائهم بصدددورة مسدددتمرة ومقدددارنتهم بددد خوانهم أو أقدددرانهم مدددن أطفدددال وجيدددران 

األبنداء  وأقارب، فيدركه األبناء على أنه نوع من التهديد ويظهر في صورة عدم العدالدة والمسداواة بدين

وتفضددديل أي مدددنهم علدددى اآلخدددر، والتميدددز بيدددنهم فدددي المعاملدددة سدددواء بدددين الندددوع، السدددن، أو الترتيدددب 

 *(.43-72-62-64-52-52-34-25-16-7الميالدي، وعبارته هي :)
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 أسلوب الضبط من خالل الشعور بالذنب:  .ح 
طدأ يرتكبدده االبددن، يظهدر عنددد إشددعار الطفدل بالددذنب كلمددا أتدى بأسددلوب غيددر مرغدوب فيدده، ونقددد ا  خ

كما قد يكون عدن طريدق التحقيدر والتقليدل مدن شدأنه مهمدا كدان سدلوكه أو المسدتو  الدذي وصدل إليده. 

 *(.53-65-60-44-35-26-17-8وعباراته هي: )

 أسلوب عدم االتساق:  .ط 
يقصدد بده عددم اتفداق الوالددين علدى رأ  معدين، أو السدماح بسدلوك األبنداء فدي موقدف معدين، ورفضدده 

-36-18-2مماثدل فيمددا بعدد ممددا يدؤثر علددى توافدق األبندداء وصدحتهم .  وعباراتدده هددي: )فدي موقددف 

45-54-61-66-70-73-27.)* 

 طريقة تطبيق المقياس: .ي 
يمكددن تطبيددق المقيدداس فرديددًا وجماعيددًا وتحتددو  كراسددة اإلجابددة علددى التعليمددات التددي توضددن طريقدددة 

 اإلجابة، وتسجل اإلجابة على كراسة األسئلة ذاتها.

دما يطبق المقياس جماعيًا أي على مجموعدة كبيدرة مدن المفحوصدين  والمفحوصدات يمكدن توزيدع وعن

جنسددده، ويطلدددب مدددن األفدددراد أن يقدددرؤوا و عمدددره  كراسدددة اإلجابدددة، وعلدددى كدددل فدددرد ان يكتدددب اسدددمه و

 التعليمات الموجودة على كراسة االسئلة بأنفسهم.

 35إلجابدة علدى المقيداس،إال أنده قدد يسدتغرق أما عن زمن التطبيق المقياس فليس هناك زمن محدد ل

 دقيقة لألفراد العاديين.

 طريقة تصحيح المقياس: .ك 
( عبددارة، وتصددحين عباراتدده يكددون لدده وزن 75ن مقيدداس أراء األبندداء فددي معاملددة اآلبدداء يتكددون مددن )إ

 محدد لكل إجابة كما يلي:

 (.4وزن )_دائمًا يدل على أن المفحوص يتعرض للموقف باستمرار، وحصل على 1



24 

 

 (.3) _أحيانًا يدل على أن المفحوص يتعرض للموقف بعض الوقت، وحصل على وزن2

 (.2_ نادرًا يدل على أن المفحوص يتعرض للموقف قلياًل ما، وحصل على وزن )3

 (.1_ أبدًا يدل على أن المفحوص ال يتعرض للموقف إطالقًا، وحصل على وزن )4

( أمدام  ب مدن المفحدوص  أن يضدع عالمدة ) سدالبة، ويطلدوبعكس اتجاه التصحين في العبدارات ال

كل موقف ينطبق عليه، تحت العمود المناسب لمد  انطباق الموقف عليه، وطبقًا لهدذا النظدام تكدون 

درجدة وأقدل 300كدل نسدخة )األب( و )األم( هدي  نالمفحوصديأقصى درجة يمكدن أن يتحصدل عليهدا 

 (.75درجة = )

في األساليب السوية :)التقبدل، االسدتقالل، الديمقراطيدة( علدى المقيداس تددل علمًا بأن الدرجة المرتفعة 

المرتفعددة فددي األسدداليب علددى سددواء األسدداليب االجتماعيددة المسددتخدمة فددي التنشددئة، بينمددا تدددل الدرجددة 

)الحمايدة الزائدددة، الددرفض، الصدرامة، التحيددز، الضدبط مددن خددالل الشدعور بالددذنب، عدددم  :غيدر السددوية

المسددددتخدمة فددددي التنشددددئة االجتماعيددددة. الغيددددر سددددويه األسدددداليب  ى المقيدددداس تدددددل علددددىاق( علدددداالتسدددد

 والملحق )ب( يوضن المقياس.

 صدق وثبات األداة:

 الصدق:

قامدت معددة المقيدداس بحسداب الصددق عددن طريدق الصدددق الظداهري وهدو صدددق المحكمدين، وحسدداب 

معدامالت االرتبدداط نسدخةاألب بددين معدامالت االرتبداط بددين درجدة كددل عبدارة والدرجددة الكليدة وتراوحددت 

 (.0082،0037( ومعامالت االرتباط نسخةاألم بين )0088،0037)
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 أما الثبات:

فقامددددت معدددددة المقيدددداس بحسدددداب معامددددل الثبددددات عددددن طريددددق التجزئددددة النصددددفية التددددي تراوحددددت قيمددددة 

لفددددا ( ،وتددددم حسدددداب ثبددددات المقيدددداس كددددذلك باسددددتخدام أ0024،0053معددددامالت الثبددددات فيهددددا مددددا بددددين )

 (.0024،0058كرونبا ، وتراوحت قيمة معامالت الثبات ألبعاد المقياس بين )

 مقياس التوافق المدرسي: -5.1.4

 وصف المقياس وتصحيحه

( وطبدددق هدددذا المقيددداس فدددي جمهوريدددة  2004هدددذا المقيددداس مدددن إعدددداد الباحثدددة مهدددا جدددار اهلل حسدددن )

تة أبعدداد، وعبددارات المقيدداس بعضددها ( فقددرة موزعددة علددى سدد30مصددر العربيددة ويتكددون المقيدداس مددن )

موجبة وبعضها سالبة ويجاب عليها بطريقة ليكرت )موافدق، ال أدري، غيدر موافدق،( تعطدى الددرجات 

 (.3،2،1( في حالة المفردة الموجبة، والعكس في حالة المفردة السالبة )1،2،3التصحين )

فددع والدرجدة المنخفضددة تشدير إلددى والدرجدة المرتفعددة علدى هددذا المقيداس يشددير علدى توافددق مدرسدي مرت

 توافق مدرسي منخفض.

(، بينمدا أقدل درجدة يمكدن الحصدول عليهدا هدي 20وأقصى درجة يمكن الحصول عليها للمقياس هي )

 ( درجة.30)

 صدق المقياس:

اعتمدددت الباحثددة علددى صدددق المحكمددين كصدددق ظدداهري، وتددم حسدداب صدددق المفددردات مددن خددالل 

 (.0076،0046جات كل مفردة والدرجة الكلية وتراوحت ما بين )حساب معامالت االرتباط بين در 
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 ثبات المقياس:

عددادة التطبيددق ومعامددل الثبددات النددات  هددو إقامددت معدددة المقيدداس بحسدداب ثبددات المقيدداس عددن طريددق 

 (.0028( ،وتم التأكد من ثبات المقياس بطريق ألفا كرونبا  وكان معامل الثبات هو )0.27)

 العية:الدراسة االستط 6.4

تهدف الدراسة االستطالعية إلى اختبار أدوات الدراسة ومعرفة ثباتهدا وصددقها، ومدد  صدالحية هدذه 

األدوات فددي أداء مهمتهددا فددي الظددروف التددي سددتجر  فيهددا الدراسددة، وفددي ضددوء ذلددك قامددت الباحثدددة 

يدددذ الصدددف ( تلميدددذًا وتلميدددذه مدددن تالم30باختبدددار أولدددى ألداة جمدددع البياندددات علدددى عيندددة مكوندددة مدددن )

التاسددع مدددن التعلددديم األساسددي بمديندددة المدددرج بطريقددة  عشدددوائية  ، ولدددوحظ مددن الدراسدددة االسدددتطالعية 

 التالي:

 تميز غالبية األسئلة بالوضوح، وتعاون التالميذ وتفاعلهم مع موضوع الدراسة. -

ألمددر أبددد  بعددض التالميددذ استفسددارات حددول بعددض األسددئلة التددي يبدددو عليهددا أنهددا غيددر واضددحة، ا -

الذي أد  بالباحثة إلى استبدال األلفاظ المستخدمة في صدياغة األسدئلة إلدى ألفداظ أقدل بسداطة وأكثدر 

 وضوحًا دون التأثير على معنى السؤال.

 م.17/11/2013إلى  م 10/11/2013ولقد جمعت بيانات الدراسة االستطالعية في الفترة  

 ساليب التنشئة االجتماعية:ألالصدق والثبات 

الصدددددق مددددن الخصددددائص السدددديكومترية األساسددددية لالختيددددارات والمقدددداييس، ونعنددددي بالصدددددق أن يعددددد 

 (.3502013قياسه وال يقيس غيره  )الفائدي ،  ما نريدالمقياس يقيس بالفعل 
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 وقد تم التحقق من صدق المقياس في الدراسة الحالية وذلك باستخدام الطرق التالية:

 . الصدق الظاهري:5

اهري مددن الشدددروط الواجددب توافرهدددا فددي أي أداة لقيددداس ظدداهرة مدددا، ويشددير الصددددق يعددد الصدددق الظددد

الظاهري إلى مد  تمثيل عبدارات المقيداس للجواندب المدراد قياسدها وهدو مدا يعدرف بصددق المحكمدين. 

 (. 2003،  25 فؤاد أبو حطب وسيد عثمان، )

موعدة مدن األسداتذة بقسدم وقد تم التحقق من الصدق الظداهري للمقيداس بعدد عدرض المقيداس علدى مج

جامعددة بنغددازي إلبددداء رأيهددم فددي الخصددوص كليددة اآلداب التربيددة وعلددم الددنفس وقسددم علددم االجتمدداع 

 ( واالسدددتفادة مدددن التعدددديالت والمالحظدددات التدددي أبددددوها والتدددي تدددم أخدددذها بعدددين االعتبدددار والملحدددق) أ

 يوضن أسماء األساتذة والمحكمين.

 لتكوين الفرضي(: . صدق االتساق الداخلي )صدق ا2

يعدددرف االتسددداق الدددداخلي بأنددده االرتبددداط بدددين درجدددات مفدددردات االختبدددار، أي درجدددة قيددداس المفدددردات 

للسمة نفسها وفحدص االتسداق الدداخلي يدؤد  إلدى كشدف مكوندات االختبدار، ومدد  اتسداقهافي قيداس 

 (.2000،270السمه نفسها.)صفوت فرج، 

 داخلي للفقرات المقياس من خالل:تم حساب صدق المقياس عن طريق االتساق ال

 -حساب االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه: -

قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبدارة والدرجدة الكليدة للبعدد الدذي تنتمدي إليده، 

ة كل عبدارة والدرجدة الكليدة ب( يوضحان معامالت االرتباط بين درج-4-4أ( و )-4-4والجدوالن: )

( عبدددارة، موزعددة علددى اإلبعددداد التسددعة للمقيدداس أسددداليب 75للبعددد الددذ  تنتمددى إليددده، والبددالر عددددها )

 التنشئة االجتماعية ، وذلك في كل من نسخة األب، و)نسخة األم(.
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 نتمي إليهحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي ت(  4-4جدول ) 
 مفردات المقياس قبل الحذف وبعد الحذف )نسخة األب(
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1 0027 0032 2 0032* 3 0057** 4 0058** 5 0021 6 0.52** 7 0054** 8 0048** 9 0026 

10 0067** 0068** 11 0044* 12 0052** 13 0050** 14 0062** 15 0042* 16 0038* 17 0072** 18 0040* 

19 0055** 0047** 20 0028 21 0016 22 0057** 23 0025 24 0063** 25 0036* 26 0050** 27 0022 

28 0057** 0062** 29 0040* 30 0075** 31 0054** 32 0062** 33 0058** 34 0071** 35 0051** 36 0048** 

37 0022 0026 38 0045* 39 0073** 40 0030 41 0045* 42 0060** 43 0037* 44 0064** 45 0037* 

46 -0013 - 47 0056** 48 0051** 49 0063** 62 0021 51 0051** 52 0053** 53 0018 54 0058** 

55 0074** 0073**  -   56 0074** 68 0012 58 0043* 59 0028 60 0066** 61 0063** 

67 0026 0034  -     71 0066** 63 0050** 64 0067** 65 0051** 70 0044* 

         74 0052**   69 0063**   73 0024 

         75 0050**   72 0070**     

( 0001مدي إليده عندد مسدتو  الداللدة )الددال إحصدائيًا بالدرجدة الكليدة للبعدد الدذي تنت يتضن من الجدول بدأن الباحثدة اختدارت المفدردات ذات االرتبداط
  ( في نسخة األب.46( ،وبالتالي تم حذف المفردة غير الدالة إحصائيًا مفردة  رقم )0005و)
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 ( حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 5-4جدول )
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1 0028 2 0057** 3 0066** 4 0024 5 0010 6 0053** 7 0041* 8 -0006 9 0022 

10 0046** 11 0045* 12 0052** 13 0040* 14 0.15 15 0028 16 0040* 17 0067** 18 0058** 

19 0062** 20 0043* 21 0034 22 0038* 23 0051** 24 0063** 25 0058** 26 0064** 27 -0005 

28 0063** 29 0027 30 0080** 31 0066** 32 0052** 33 0052** 34 0042** 35 0037* 36 0018 

37 0022 38 0016 39 0062** 40 0038* 41 0057** 42 0038* 43 0035 44 0052** 45 0056 

46 0040* 47 0054* 48 0054** 49 0068** 50 0050** 51 0047** 52 0060** 53 0032 54 0068 

55 0080**     56 0073** 57 0046** 58 0058** 59 0007 60 0072** 61 0057 

67 0053**       62 0034 63 0054** 64 0051** 65 0065** 66 0072 

        68 0022   69 0063**   70 0060 

        71 0062**   72 0067**   73 0027 

        74 0047**         

        75 0032*         

  (0005* دالة عند مستو  داللة )    (0001** دالة عند مستو  داللة )



100 

 

 ة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه( حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرج6-4جدول )

 مفردات المقياس بعد الحذف نسخة األم

قبل
 الت
وب

اسل
 

ب 
سلو

اال
اللي

ستغ
اال

 

ب 
سلو

اال
طي

مقرا
الدي

ية  
حما

ب ال
سلو

ا
ئدة
الزا

 

ض
الرف
ب 
سلو

ا
رامة 

ص
ب ال

سلو
ا

 

حيز
 الت
وب

اسل
 

ن 
ط م

ضب
ال

ور 
شع
ل ال

خال
نب
بالذ

دم  
 ع
وب

اسل
ساق

االت
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

ردة
لمف
ا

مل  
معا

باط
الرت

ا
 

1 0028 2 0057** 3 0066** 4 0024 14 0012 6 0053** 7 0041* 17 0068** 9 0022 

10 0.21** 11 0045* 12 0052** 13 0040* 23 0056** 15 0028 16 0040* 26 0062** 18 0063** 

19 0062** 20 0043* 21 0034 22 0038* 32 0043** 24 0063** 25 0052** 35 0042* 36 0023 

28 0063** 29 0027* 30 0077** 31 0066** 41 0055** 33 0052** 34 0050** 44 0052** 45 0057** 

37 0022 38 0016 39 0062** 40 0038* 50 0051** 42 0038* 43 0037* 53 0033 54 0061** 

46 0040* 47 0054** 48 0054** 49 0068** 57 0047** 51 0047** 52 0058** 60 0076** 61 0066** 

55 0080**     56 0073** 62 0044* 58 0058** 64 0053** 65 0068** 66 0081** 

67 0053**       68 0021 63 0054** 69 0064**   70 0060** 

        71 0064   72 0065**   73 0030 

        74 0043**         

        75 0044*         

 (0001** دالة عند مستو  داللة )
 (0005* دالة عند مستو  داللة )
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االرتبددداط الددددال إحصدددائيًا عندددد مسدددتو   يالحدددظ مدددن الجدددداول السدددابقة أن الباحثدددة اختدددارت المفدددردات ذات

الدالدة إحصدائيًا فدي نسدخة األب ونسدخة األم  التدالي تدم حدذف المفدردات غيدر( وب0005( و )0001داللة )

( 27، 8، 52، 5( فددي نسددخة األب. وعبددارة )46ممددا يدددل علددى صدددق مالئددم ألهددداف الدراسددة ، وهددي )

 (.0015في نسخة األم وكلها عبارات سالبة وضعيفة أقل من)

( عبدارات، وبهدذا يصدبن عددد العبدارات المرتبطدة بالمقيداس والتدي 5وبذلك تكدون العبدارات المحذوفدة هدي )

 ( عبارة.70تتماسك داخليًا هي )

 الثبات:

يقصد بالثبات دقة المقياس أو اتساقه، ف ذا حصل نفس الفرد على نفس اإلجابدة أو درجدة قريبدة منهدا فدي 

ثددر مددن مددرة ،ف ننددا نصددف االختيددار أو المقيدداس فددي هددذه الحالددة بأندده علددى نفددس االختبددار عنددد تطبيقدده أك

مددرات درجددة عاليددة مددن الثبددات، ومعامددل الثبددات هددو معامددل ارتبدداط بددين درجددات األفددراد فددي المقيدداس فددي 

 (4102012، اإلجراء المختلفة. )الجوهري

 تين هما:وتم حساب ثبات مقياس أساليب التنشئة االجتماعية بطريقتين بواسطة طريق

 . ألفا كرونبا :1

معامل "ألفا كرونبا " هو أداة إحصدائية لحسداب اتسداق وتجدانس مفدردات المقيداس الواحدد. ويشدير ارتفداع 

 معامل ألفا إلى أن المفردات المقياس الواحد تمثل وتعبر عن مضمون واحد.
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 لكلية( يوضن معامالت الثبات بطريقة ألفاكرونبا  بالنسبة للدرجة ا 7-4جدول ) 
 لنسخة األب واألم قبل الحذف 

 العدد
 الدرجة الكلية آلراء األبناء في 
 معاملة اآلباء بالنسبة األب

 الدرجة الكلية آلراء األبناء في
 معاملة اآلباء بالنسبة لألم 

30 0082 0070 

 

 ( يوضن معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونبا  بالنسبة لدرجة الكلية 8-4جدول ) 
 ألب واألم بعد الحذف.لنسخة ا 

 العدد
 الدرجة الكلية آلراء األبناء في 
 معاملة اآلباء لنسخة األب

 الدرجة الكلية آلراء األبناء في 
 معاملة اآلباء لنسخة االم

30 0083 0074 

 

ارتفددداع معدددامالت ثبدددات مقيددداس  راء األبنددداء فدددي معاملدددة اآلبددداء  (8-4و  7-4ويالحدددظ مدددن الجددددولين ) 

 بها بطريقة ألفا كرونبا  ،وهو معامل ثبات مناسب ألهداف الدراسة .التي تم حسا

 طريقة التجزئة النصفية:

تعددد طريقددة التجزئددة النصددفية مددن أكثددر طددرق الثبددات اسددتخداما، وتددتم عددن طريددق حسدداب معامددل االرتبدداط 

ت الزوجيدددة بدددين األسدددئلة الفرديدددة والزوجيدددة وتدددم حسددداب معدددامالت االرتبددداط بدددين الفقدددرات الفرديدددة والفقدددرا

 للمقياس ككل.

( وبعدددد تطبيدددق معاملدددة 0071وبلدددر معامدددل ارتبددداط الدرجدددة الكليدددة للمقيددداس قبدددل الحدددذف النسدددخة األب، )

(، أمددددا نسددددخة األم قبددددل 0083التصدددحين أو التعددددديل لسددددبيرمان بدددراون أصددددبحت قيمددددة معامددددل االرتبددداط )

أصدبحت قيمدة ين لسدبيرمان بدراون ( وبعد اسدتخدم معادلدة التصدح0065الحذف فكان معامل االرتباط هو)

 (.0072معامل االرتباط )
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وبعدد  (، 0075الدرجدة الكليدة للمقيداس ككدل بعدد الحدذف لنسدخة األب ) يفي حين بلدر معامدل االرتبداط فد

االم فكددان معامددل  مددا نسددخةأ ،(0086صددبحت قيمددة معامددل االرتبدداط )بددروان أ سدديبرماناسددتخدام معادلددة 

 (.0085أصبحت قيمة معامل االرتباط )التصحين  منه بعد( 0074االرتباط هو )

ممددا سددبق يتضددن أن مقيدداس  راء األبندداء فددي معاملددة اآلبدداء يتمتددع بدرجددة مددن الصدددق والثبددات، ويمكددن 

 الوثوق بالنتائ  المستمدة منه  بعد تطبيقه على عينة الدراسة.

 صدق وثبات مقياس التوافق المدرسي في الدراسة الحالية:

صدق االختيار ومد  مالءمته لمجتمع الدراسة، تم تطبيق االختيار علدى عيندة قوامهدا  ألجل التحقق من

( تلميددذًا وتلميددذه وتددم اختيددارهم عشددوائيًا وفقددًا لمدددارس العينددة وطلددب مددنهم قددراءة التعليمددات الخاصددة 30)

ضددوح بالمقيدداس ومددن ثددم اإلجابددة علددى عبددارات المقيدداس، حيددث تبددين مددن خددالل اسددتجابة أفددراد العينددة و 

 وفيما يتعلق بمعامل الصدق تم استخراجه كما يلى: ،المقياس المستخدم في الدراسة

 :الظاهري. الصدق 5

 (6001220يبدو االختبار أو المقياس صادقًا ظاهريًا إذ اكان يقيس الموضوع المراد قياسه )عوض، 

ألسدداتذة بقسددم وقددد تددم التحقددق مددن الصدددق الظدداهري للمقيدداس بعددد عددرض المقيدداس علددى مجموعددة مددن ا

إلبداء رأيهم وقدد تبدين أن االختيدار صدادقًا كلية اآلداب جامعة بنغازي التربية وعلم النفس وعلم االجتماع 

 ( يوضن أسماء األساتذة. أ ) وصالحًا لتطبيقه، والملحق

 . صدق االتساق الداخلي:5

كليدة للبعدد الدذي تنتمدي إليده صدق التكوين الفرضدي وذلدك ب يجداد معامدل االرتبداط بدين المفدرد: والدرجدة ال

 ( تلميذًا وتلميذة.30وفي الدراسة الحالية تم تطبيقها على عينة مكون من )
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 ( يوضن معامالت االرتباط بين المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه لمقياس التوافق المدرس قبل الحذف 2 -4 جدول )

 االجتهاد الدراسي المتحاناتا المواد األنشطة المدرسية الزمالء المعلم

 المفردة معامل االرتباط المفردة
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة

1 0052** 2 0064** 3 0076** 4 0042* 5 -0016 6 0036** 

7 0026 8 0028 2 0068** 10 0062** 11 0047** 12 0042** 

13 0052** 14 0060** 15 0072** 16 0062** 17 0065* 18 0054** 

12 0048** 20 0042** 21 0067** 22 0036* 23 0045* 24 0024** 

25 0061** 26 0047** 27 0032 28 0038* 22 0054** 30 0010 

 (0001** دالة عند مستو  داللة )
  (  0005* دالة عند مستو  داللة )

 

( وبدذلك يرتفدع معامدل  30( ومفدردة رقدم )  5( أن هناك عبارات سالبة منخفضة ويفضل حدذفها وهدي عبدارة عدن رقدم )  7 – 4يتضن من جدول ) 
 االرتباط المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه .
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 مي إليه لمقياس التوافق المدرس بعد الحذف( يوضن معامالت االرتباط بين المفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنت10-4جدول )

 االجتهاد الدراسي االمتحانات المواد األنشطة المدرسية الزمالء المعلم

 المفردة
معامل 
 االرتباط

 المفردة
معامل 
 االرتباط

 المفردة
معامل 
 االرتباط

 المفردة
معامل 
 االرتباط

 المفردة
معامل 
 االرتباط

 المفردة
معامل 
 االرتباط

1 0052** 2 0064** 3 0076** 4 0042* 11 0055** 6 0050** 

7 0026 8 0028 2 0068** 10 0062** 17 0067** 12 0052** 

13 0052** 14 0060** 15 0072** 16 0062** 23 0038* 18 0057** 

12 0048** 20 0042** 21 0067** 22 0036* 22 0063** 24 0065** 

25 0061** 26 0047** 27 0032 28 0038*     

 (0001** دالة عند مستو  داللة )
 (0005* دالة عند مستو  داللة )
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أن معددامالت االرتبدداط بددين المفددردة والدرجددة الكليددة للبعددد  ( 10-4( و )2-4)يالحددظ  مددن الجددداول 

ممدددا يددددل علدددى صددددق االتسدددداق الدددذي تنتمدددى إليددده مرتفعدددة بعدددد حدددذف العبددددارات السدددالبة والضدددعيفة 

 .الداخلي

 س: ثبات المقيا

الدددذي بلغددت قيمددة ألفدددا قبددل الحدددذف قياس ككددل و دقياس بطريقدددة ألفددا كرونبددا  للمددددتددم حسدداب ثبدددات المدد

( و بنددداًء علدددى النتدددائ  السدددابقة لمقيددداس التوافدددق  0060وبعدددد حدددذف العبدددارات الضدددعيفة )  ،( 0056)

   المدرسي يمكننا القول أن المقياس يتمتع بصدق وثبات مناسب ألهداف الدراسة الحالية .

 :  الخطوات اإلجرائية األساسية 7.4

بعددددد حصددددول الباحثددددة علددددى تصددددرين مددددن وزارة التعلدددديم إلجددددراء الدراسددددة الميدانيددددة والحصددددول علددددى 

إحصائيات بأعداد التالميذ داخدل مددارس مديندة المدرج والتأكدد مدن صددق وثبدات األدوات المسدتخدمة 

(  211ن مقيدداس التوافددق المدرسدددي و)( نسددخة مدد 211، قامددت الباحثددة ب عددداد )ةفددي الدراسددة الحاليدد

نسددخة مدددن مقيددداس أسددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة تدددم تطبيدددق أداتدددي الدراسدددة علدددى أفدددراد عيندددة الدراسدددة 

بشكل جماعي في أثناء وجودهم بالفصول الدراسية وعند بداية التطبيق تؤكد الباحثدة للمبحدوثين علدى 

تقدوم بقدراءات التعليمدات والتأكدد مدن فهدم أفدراد سرية المعلومات وأهميتها ألغراض البحث العلمي، ثدم 

العينة لها وتطلب منهم ملء البيانات الشخصية وخاصة ندوع المبحدوث وتركدت لهدم الحريدة فدي كتابدة 

 االسم.

( إلددى 2013/  12/ 16واسدتغرق تطبيدق أداتدي الدراسدة وجمدع البياندات مدن أفدراد عيندة الدراسدة مدن )

مددن عمليددة جمددع البيانددات حرصددت الباحثددة التأكددد مددن إجابددة كددل وبعددد االنتهدداء  ،( 2014/  1/ 7) 

( أوراق غيددر مكتملددة اإلجابددة  8فددرد مددن أفددراد العينددة فددي جميددع االختبددارات حيددث وجدددت الباحثددة ) 
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( ال يعيشددون مددع والددديهم بسددبب وفدداة أحدددهم ، وبالتددالي تددم اسددتبعادهم ولجددأت إلددى تعويضددهم مددن 5)

اد  خددرين ليكونددوا ضددمن عينددة الدراسددة ، وقددد تددم تصددحين إجابددات خددالل توزيددع االختبددارات علددى أفددر 

أفددراد العينددة علددى أدوات الدراسددة وفقددًا لمفتدداح التصددحين مددع مراجعددة عمليددة التصددحين أكثددر مددن مددرة 

للتأكدد مددن دقددة البيانددات التددي تددم جمعهددا ،ومددن ثَددم أدخلددت البيانددات بعددد تفريغهددا مددن قبددل الباحثددة إلددى 

   .(SPSS)ستخدام الحقيبة  اإلحصائية للعلوم االجتماعية جهاز الحاسب اآللي با
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتهاعرض 

 
 

 التمهيد 5.1

 عرض نتائج الدراسة 5.1

 مناقشة نتائج الدراسة 3.1

 توصيات الدراسة 4.1

 مقترحات الدراسة 1.1
  



102 

 

 التمهيد 5.1

ا فدي ضدوء الدراسدات السدابقة، كمدا يشدمل مجموعدة يشمل هذا الفصدل عرضدًا لنتدائ  الدراسدة وتفسديره

مدددن التوصددديات والمقترحدددات التدددي تدددم صدددياغتها فدددي ضدددوء النتدددائ  التدددي تدددم التوصدددل إليهدددا فدددي هدددذه 

 الدراسة.

 عرض نتائج الدراسة 5.1

 سيتم عرض نتائ  الدراسة وفقًا للتساؤالت التي وضعت لهذه الدراسة.

 السؤال األول:

ذات داللددة إحصددائية بددين درجددات أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة مددن جانددب هددل هندداك عالقددة ارتباطيدده 

 األب والدرجة الكلية للتوافق المدرسي لد  عينة الذكور واإلناث؟

( يوضددن نتددائ  1-5ولإلجابدة علددى هددذا السددؤال اسدتخدمت الباحثددة معامددل ارتبدداط بيرسدون والجدددول )

انددب األب والدرجددة الكليددة للتوافددق المدرسددي العالقددة بددين درجددات أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة مددن ج

 لد  عينة الذكور واإلناث.
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 ( يوضن نتائ  العالقة بين درجات أساليب التنشئة االجتماعية 1-5جدول )
 المدرسي لد  عينة الذكور واإلناثمن جانب األب والدرجة الكلية للتوافق 

 أساليب التنشئة االجتماعية ت
معامل 
 االرتباط

مستو  
 لةالدال

معامل 
 االرتباط

مستو  
الداللة 
 اإلحصائية

 اإلناث الذكور
 0001 00232** 0001 00275** أسلوب التقبل 1
 غير دال 00103 غير دال 00118 االستقالل 2

 غير دال 00080- غير دال 00112 الديمقراطية 3

 غير دال 00057 غير دال 00077 الحماية الزائدة 4

 غير دال 00033 غير دال 00063 الرفض 5

 غير دال 00010- غير دال 00051- الصرامة 6

 غير دال 00124- غير دال 00022 التحيز 7

 غير دال 00147- غير دال 00064- الضبط من خالل الشعور بالذنب 8

 غير دال 00042 غير دال 00100 عدم االتساق 2
 

( بدين 0001ائيا عندد مسدتو  داللدة )أن هنداك ارتباطدًا موجبدًا ودااًل إحصد ( 1-5 ) جددوليالحظ مدن 

 أسلوب التقبل من جانب األب والدرجة الكلية للتوافق المدرسي لد  عينة الذكور واإلناث.

بينما يالحظ أن العالقة بين درجات كل من أسلوب االستقالل والديمقراطيدة والحمايدة الزائددة والدرفض 

االتسداق مدن جاندب األب والدرجدة الكليدة  والصرامة والتحيز والضبط من خالل الشدعور بالدذنب وعددم

 للتوافق المدرسي غير دالة إحصائًيا لد  عينة الذكور واإلناث.

 السؤال الثاني:
هل هناك عالقة ارتباطيه بين درجدات أسداليب التنشدئة االجتماعيدة مدن جاندب األم والتوافدق المدرسدي 

 لد  عينة الذكور؟
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 معامل بيرسون ولإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة

 ( يوضن نتائ  العالقة بين درجات أساليب التنشئة االجتماعية 2-5 جدول )
 من جانب األم والدرجة الكلية للتوافق المدرسي لد  عينة الذكور. 

 مستو  الداللة اإلحصائية معامل االرتباط أساليب التنشئة االجتماعية ت

 غير دال 00042 أسلوب التقبل 1

 0001 00263** االستقالل 2

 غير دال 00081 الديمقراطية 3

 غير دال 00024 الحماية الزائدة 4

 غير دال 00006 الرفض 5

 غير دال 00153 الصرامة 6

 غير دال 00063- التحيز 7

 غير دال 00038- الضبط من خالل الشعور بالذنب 8

 غير دال 00044- عدم االتساق 2
 

( 0001رتباطدددًا موجبدددًا ودال إحصدددائًيا عندددد مسدددتو  داللدددة )أن هنددداك ا ( 2-5 )جددددول ويالحدددظ مدددن 

 ألسلوب االستقالل من قبل األم وبين الدرجة الكلية للتوافق المدرسي لد  عينة الذكور.

بينمدددا يالحدددظ أن العالقدددة بدددين أسدددلوب التقبدددل والديمقراطيدددة والحمايدددة الزائددددة والدددرفض والصدددرامة مدددن 

 لمدرسي غير دالة احصائيًا.جانب األم والدرجة الكلية للتوافق ا

كمددا يالحددظ أن كددل مددن أسدددلوب التحيددز والضددبط مددن خددالل الشدددعور بالددذنب وعدددم االتسدداق عالقدددة 

 سالبة وغير دالة إحصائًيا لد  عينة الذكور.
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 السؤال الثالث:

هددل هندداك عالقددة ارتباطيدده ذات داللددة إحصددائية بددين درجددات أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة مددن جانددب 

 الدرجة الكلية للتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث؟األم و 

 ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون.

 ( يوضن العالقة بين درجات أساليب التنشئة االجتماعية  3-5 جدول )
 من جانب األم والتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث؟

 مستو  الداللة اإلحصائية معامل االرتباط أساليب التنشئة االجتماعية ت
 غير دال 00177 أسلوب التقبل 1
 غير دال 00071- االستقالل 2

 غير دال 00104 الديمقراطية 3

 0001 00270** الحماية الزائدة 4

 غير دال 00026 الرفض 5

 غير دال 00153- الصرامة 6

 غير دال 00058- التحيز 7

 ر دالغي 00022 الضبط من خالل الشعور بالذنب 8

 غير دال 00023 عدم االتساق 2

 

أن هندداك عالقددة ارتباطيددة موجبددة ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  داللددة  (3-5)جدددوليالحددظ مددن 

 ( بين أسلوب الحماية الزائدة من جانب األم والتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث.0001)

ل الشدعور بالدذنب وعددم االتسداق أسدلوب التقبدل والديمقراطيدة والدرفض والضدبط مدن خدال نكما تبدين إ

 عالقة  غير دالة إحصائًيا من جانب األم والتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث.



113 

 

بينمددا يالحدددظ أن العالقدددة بدددين أسدددلوب االسدددتقالل والصدددرامة والتحيدددز مدددن جاندددب األم والدرجدددة الكليدددة 

 للتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث عالقة سالبة وغير دالة إحصائًيا.

 سؤال الرابع:ال

هدددل هنددداك فدددروق ذات دالل إحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات الدددذكور ومتوسدددط درجدددات اإلنددداث فددددي 

 إدراكهما ألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األب؟

ولإلجابددة علدددى هدددذا السدددؤال اسدددتخدمت الباحثدددة اختيدددار )ت( للعينتدددين مسدددتقلتين إليجددداد الفدددروق بدددين 

  اليب التنشئة االجتماعية من جانب األب.الذكور واإلناث في إدراكهما ألس
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 ( ومستو  الداللة لعينتي الذكور واإلناثt( يوضن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )4-5جدول )
 في إدراكهما ألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األب.

 أساليب التنشئة االجتماعية ت
 عينة اإلناث عينة الذكور

 الحرية درجة قيمة )ت(
 (  d f ) 

مستو  الداللة 
االنحراف  المتوسط اإلحصائية

 المعياري
االنحراف  المتوسط

 المعياري
 0005 205 20085- 30561 22030 30712 21025 أسلوب التقبل 1

 غير دال 205 10483- 20885 18063 30783 17023 االستقالل 2

 غير دال 205 00127- 30726 17011 30220 16061 الديمقراطية 3

 0001 205 40131- 30021 22000 30137 20022 الحماية الزائدة 4

 0001 205 50731 20225 17056 50762 21024 الرفض 5

 0001 205 30421 40146 20025 40622 22035 الصرامة 6

 غير دال 205 10526 50043 16087 40283 17018 التحيز 7

 0001 205 40725 40127 13027 40785 16.45 الضبط من خالل الشعور بالذنب 8

 0001 205 40202 40642 16063 50088 12025 عدم االتساق 2
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يالحدددظ مدددن الجددددول أن هنددداك فروقدددًا ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات الدددذكور ومتوسدددط 

التنشددددئة االجتماعيدددة الخاصددددة بددداألب عنددددد مسدددتو  داللددددة  إدراكهددددم األسددداليبدرجدددات اإلندددداث فدددي 

( فددي أسددلوب الددرفض والصددرامة والضددبط مددن خددالل الشددعور بالددذنب وعدددم االتسدداق لصددلن 0.01)

 عينة الذكور.

بينمدددا وجددددت فدددروق دالدددة إحصدددائية بدددين درجدددات الدددذكور ومتوسدددط درجدددات اإلنددداث فدددي األسددداليب 

 الخاصة باألب وهي أسلوب التقبل والحماية الزائدة لد  عينة اإلناث.

 السؤال الخامس:

ق ذات داللددة إحصددائًيا بدددين متوسددط درجدددات الددذكور ومتوسددط درجدددات اإلندداث فدددي هددل هندداك فدددرو 

 إدراكهماألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األم.

( إليجددداد الفدددروق بدددين متوسدددط درجدددات tولإلجابدددة علدددى هدددذا السدددؤال اسدددتخدمت الباحثدددة اختبدددار )

 تماعية من جانب األم.الذكور ومتوسط درجات اإلناث في إدراكهما ألساليب التنشئة االج

( ومسددددتو  الداللددددة  t( يوضددددن المتوسددددط الحسدددابي واالنحددددراف المعيدددداري وقيمدددة ) 5-5والجددددول )

 لعينتي الذكور واإلناث في إدراكهما ألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األم.

  



116 

 

 ة لعينتي ( ومستو  الدالل t( يوضن المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ) 5-5جدول )
 في إدراكهما ألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األم. الذكور واإلناث

 أساليب التنشئة االجتماعية ت
 عينة اإلناث عينة الذكور

 قيمة )ت(
 درجة الحرية

(df) 
مستو  الداللة 
االنحراف  المتوسط اإلحصائية

االنحراف  المتوسط المعياري
 المعياري

 غير دال 205 10236- 30771 23008 70275 22.15 أسلوب التقبل 1

 0001 205 30708- 20846 18054 30211 16027 االستقالل 2

 غير دال 205 00222- 30755 17083 40318 17028 الديمقراطية 3

 غير دال 205 00045 40033 22005 180623 22013 الحماية الزائدة 4

 0001 205 30757 50246 18061 50231 21053 الرفض 5

 غير دال 205 00212 40237 21022 40562 21042 الصرامة 6

 غير دال 205 00124 50606 17014 50143 17028 التحيز 7

 غير دال 205 10223 40612 14063 70178 16028 الضبط من خالل الشعور بالذنب 8

 0001 205 30144 50004 17015 50144 12037 عدم االتساق 2
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أن هنددداك فروقدددا ذات داللددددة إحصدددائية بدددين متوسددددط درجدددات الدددذكور ومتوسددددط  يالحدددظ مدددن الجدددددول

 درجات اإلناث في إدراكهما ألساليب التنشئة االجتماعية الخاصة باألم في األساليب التالية:

أسدلوب االسدتقالل لصدالن عيندة اإلنداث بينمدا وجددت فدروق ذات دالل إحصدائية بدين متوسدط درجدات 

 اث في أسلوب الرفض وعدم االتساق لصالن عينة الذكور.الذكور ومتوسط درجات اإلن

 السؤال السادس:

هدددل هنددداك فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات الدددذكور ومتوسدددط درجدددات اإلنددداث فدددي 

 التوافق المدرسي؟

( إليجداد الفدروق بدين متوسدط درجدات الدذكور  tلإلجابة على هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار ) 

 رجات اإلناث.ومتوسط د
 

 ( يوضن المتوسط واالنحرافات لدرجة الذكور واإلناث في التوافق المدرسي6-5جدول )
 ( وداللتها. tوقيمة )  

التوافق 
 المدرسي

 النوع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 (tقيمة ) المعياري

 درجة الحرية
 (d f ) 

مستو  الداللة 
 اإلحصائية

 70686 62006 ذكور
 دالغير  205 10040-

 80667 63025 إناث
 ج

يالحددظ مدددن الجددددول أنددده ال توجددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين عينددة الدددذكور وعيندددة اإلنددداث فدددي 

 التوافق المدرسي.

 مناقشة نتائج الدراسة 3.1

تحدداول الباحثددة مناقشددة وتفسددير النتددائ  التددي تددم التوصددل إليهددا مددن خددالل الدراسددة الحاليددة فددي ضددوء 

سدددابقة  ثدددة لدددبعض النتدددائ  التددي لدددم تجدددد دراسددداتالسدددابقة باإلضدددافة إلددى تفسدددير الباح نتددائ  الدراسدددات

 تتناولها.
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مناقشة العالقة بين أساليب التنشئة االجتماعية من جانب األب والدرجة الكليدة للتوافدق المدرسدي  -1

 لد  عينة الذكور واإلناث.

( بدددين 0.01عندددد مسدددتو  داللدددة ) اً ئيك ارتباطدددًا موجبدددًا ودااًل إحصددداأوضدددحت نتدددائ  الدراسدددة أن هندددا

أسددلوب التقبددل مددن جانددب األب والتوافددق المدرسددي لددد  عينددة الددذكور وعينددة اإلندداث والدرجددة الكليددة 

 للتوافق المدرسي.

( و  دراسددة محمددد نعيمددة 1220تتفددق نتيجددة الدراسددة الحاليددة مددع مددا توصددلت لدده دراسددة منددى القاسددم )

(، وتتفدق هدذه النتيجدة أيضدًا مددع 1272ومحمدود مصدطفى ) ( ، وتتفدق كدذلك مدع دراسدة فاديده1223)

( التددي توصدلت إلدى أندده كلمدا اتصددفت المعاملدة الوالديددة 2012مدا توصدلت إليدده دراسدة ناجيددة الدزاوي )

 بالتقبل كلما تحقق توافقًا دراسيًا أكثر. 

التقبدددل كلمدددا زاد األبنددداء لممارسدددة الوالددددين ألسدددلوب  إدراكوتفسدددر الباحثدددة هدددذه النتيجدددة بأنددده كلمدددا زاد 

 التوافق المدرسي لديهم.

فدد دراك األبندداء التقبددل مددن قبددل والددديهم وحددبهم لهددم وشددعور األبندداء بددأنهم مرغوبددون مددن والددديهم سددواء 

بددالنفس وبالتددالي يددنعكس علددى التوافددق داخددل المدرسددة  يعطدديهم الثقددةكددان هددذا الحددب ماديددًا أو معنويددًا 

 امة.مع زمالئهم ومعلميهم والجو المدرسي ع

كمددا أن العالقددة الدافئددة بددين اآلبدداء واألبندداء تسدداعد علددى التوافددق وتددؤدي إلددى التمتددع بالصددحة النفسددية 

 وبالتالي تنمو شخصية سليمة خالية من االضطرابات وقادرة على توافق مدرسي سليم.

الددين إلدى ويعد أسلوب التقبل مدن أكثدر الجواندب تدأثيرًا فدي تنشدئة األبنداء ويدؤدي التقبدل مدن جاندب الو 

(  بينمدددا يالحدددظ أن العالقدددة بدددين 2012تكدددوين عددددد مدددن السدددمات المرغوبدددة عندددد األبنددداء )رشدددوان، 
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درجددات كددل مددن أسددلوب االسددتقالل والديمقراطيددة والحمايددة وعدددم االتسدداق مددن جانددب األب والدرجدددة 

 الكلية للتوافق المدرسي لد  عينة الذكور واإلناث غير دالة إحصائيا.

( التدددي توصدددلت إلدددى عددددم وجدددود عالقدددة بدددين توافدددق 1277يجدددة مدددع دراسدددة صدددبحي )وتتفدددق هدددذه النت

ثدارة األلدم النفسدي والحمايدة الزائددة والتفرقدة والتذبدذب واإلهمدال  األبناء وكل من االتجداه نحدو التسدلط وا 

 وعدم االتساق.

  عيندددة مناقشدددة العالقدددة بدددين أسددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة مدددن قبدددل األم والتوافدددق المدرسدددي لدددد -2

 الذكور.

( ألسدلوب 0001يتضن من نتائ  الدراسة أن هناك ارتباطًا موجبًا ودااًل إحصدائيًا عندد مسدتو  داللدة )

 التقبل من قبل األم وبين الدرجة الكلية للتوافق المدرسي لد  عينة الذكور.

د الزليتنددي وتتفددق النتيجددة التددي توصددلت إليهددا الدراسددة الحاليددة مددع مددا توصددلت إليهددا دراسددة فددرج محمدد

( التددي توصددلت إلددى وجددود عالقددة دالددة إحصددائًيا بددين أسددلوب التقبددل مددن قبددل األم ومسدددتو  2002)

 الدافعية لد  االنجاز الدراسي لد  األبناء.

بينمدددا يالحدددظ أن كدددل مدددن أسدددلوب التقبدددل والديمقراطيدددة والحمايدددة الزائددددة والدددرفض غيدددر دال إحصدددائيًا 

عور بالددذنب وعدددم االتسدداق سددالبًا وغيددر دال إحصددائًيا لددد  وأسددلوب التحيددز والضددبط مددن خددالل الشدد

 عينة الذكور.

وتفسر الباحثة هذه النتيجة لطبيعة مجتمعنا الذي يغدرس فدي نفدوس الدذكور فدي مراحدل العمدر المبكدرة 

صددفات تختلددف عددن اإلندداث ، فالولددد ال يبكددي وال يخدداف والبددد لدده ان يكددون قويددًا وشددجاعًا قددادرًا علددى 

ستقالل وتحمل المسئولية والتشجيع الدائم )للذكر( في المواقف كافة ممدا يزيدد ثقدة األبنداء التنافس واال

 بأنفسهم وبقدراتهم ومهاراتهم.
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مناقشدددة العالقدددة بدددين أسددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة مدددن قبدددل األم والتوافدددق المدرسدددي لدددد  عيندددة  -3

 اإلناث

ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو  داللددة  يتضددن مددن نتددائ  الدراسددة أن هندداك عالقددة ارتباطيدده موجبددة

 ( بين أسلوب الحماية الزائدة من جانب األم والتوافق المدرسي لد  عينة اإلناث.0001)

كمددا تبددين أنأسددلوب التقبددل والديمقراطيددة والددرفض والضددبط مددن خددالل الشددعور بالددذنب وعدددم االتسدداق 

د  عينددة اإلندداث ويالحددظ أن العالقددة عالقدده غيددر دالددة إحصددائيًا مددن جانددب األم والتوافددق المدرسددي لدد

 بين أسلوب االستقالل والصرامة والتحيز من جانب األم يرتبط بعالقة سالبة وغير دالة إحصائًيا.

( بوجدود عالقدة بدين 1277وتختلف نتيجدة الدراسدة الحاليدة مدع مدا توصدلت إليده دراسدة سديد صدبحي )

ةاأللم النفسدددي والحمايدددة الزائددددة ، والتفرقدددة توافدددق األبنددداء وكدددل مدددن االتجددداه نحدددو أسدددلوب التسدددلط إثدددار 

 واإلهمال وعدم االتساق.

 وتفسر الباحثة هذا االختالف إلى اختالف عينة الدراسة والخلفية االجتماعية للمجتمع.

وان اسدتخدام األم للحمايدة الزائدددة علدى اإلندداث ،ألن األنثدى أكثدر ارتباطددًا بوالددتها وأنهددم يقضدون وقتددًا 

زل وتعود إلى شدعور أمهدات هدذه العيندة بحاجدة األنثدى إلدى االهتمدام والرعايدة فدي هدذه طوياًل في المن

المرحلددة بسددبب قلددة الخبددرة التددي تحتدداج إليهددا فددي هددذه المرحلددة وهددي مرحلددة المراهقددة ممددا تخلددق منهددا 

 شخصية اتكالية ضعيفة غير قادرة على القيام بأعمالها بمفردها مما يؤثر على توافقها المدرسي.

 مناقشة الفروق بين الذكور واإلناث في إدراكهما ألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األب. -4

يتضن من خالل النتائ  التي تم التوصل إليهدا أن هنداك فروقدًا بدين متوسدط درجدات الدذكور ومتوسدط 

فددي  درجدات اإلندداث فدي إدراكهمددا ألسداليب التنشددئة االجتماعيدة مددن جاندب األب لصددالن عيندة الددذكور

 األساليب اآلتية: 
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 الرفض، الصرامة، الضبط من خالل الشعور بالذنب وعدم االتساق.

( بوجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية 1282تتفددق هددذه النتيجددة  مددع مددا توصددلت إليدده دراسددة موسددى )

بددين متوسدددط درجددات الدددذكور ومتوسددط درجدددات اإلندداث فدددي إدراكهمددا ألسددداليب المعاملددة الوالديدددة مدددن 

 لصالن الذكور في األساليب التالية:جانب األب 

الددددرفض، الضددددبط مددددن خددددالل الشددددعور بالددددذنب، الضددددبط العدددددواني، التقييددددد، اإلكددددراه، التطفددددل، عدددددم 

 االتساق.

( بوجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين 1287وتختلدددف نتدددائ  هدددذه الدراسدددة مدددع دراسدددة االسدددطل )

 ل الطفل لصالن عينة الذكور.طالب وطالبات الجامعة في إدراكهما ألسلوب التمركز حو 

( التددي توصددلت إلددى وجددود فروقددًا بددين متوسددط الددذكور 2004كمددا تتعددارض مددع دراسددة نجمددة عيسددى )

 ومتوسط اإلناث لصالن الذكور في األساليب التالية:

 االندماج االيجابي، والتقبل واالستقالل المتطرف.

سددات السددابقة ربمدا راجددع الخددتالف عمليددات وتدر  الباحثددة أن اخددتالف نتدائ  الدراسددة الحاليددة مدع الدرا

التنشئة االجتماعية التي تختلدف مدن مجتمدع آلخدر فضداًل عدن اخدتالف األدوات المسدتخدمة فدي هدذه 

 الدراسة.

( التدي توصدلت إلدى وجدود فدروق دالدة إحصدائيًا 2004وتختلف هذه النتيجة مع دراسة نجمدة عيسدى )

ر فدددي إدراكهمددا ألسددداليب المعاملددة الوالديدددة مدددن بددين متوسدددط درجددات اإلنددداث ومتوسددط درجدددات الددذكو 

 جانب األب لصالن اإلناث في أساليب الرفض، الضبط العدواني، التساهل، التباعد والسلبية.
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( فدددي أن هنددداك فروقدددًا ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط الدددذكور 1282وتتفدددق مدددع دراسدددة موسدددى )

س الخاصددة بدداألب وهدددي التقبددل وتقبدددل ومتوسددط اإلندداث مدددن جانددب األب لصددالن اإلنددداث فددي المقدددايي

 الفردية والتساهل الشديد.

ألسدلوب التقبدل والحمايدة الزائددة مدع اإلنداث،ألن التقبدل  وتفسر الباحثدة هدذه النتيجدة أن اسدتخدام األب

يعتبدددر أفضدددل وسددديلة لتنميدددة شخصدددية مسدددتقرة قدددادرة علدددى تقريدددر مدددا يناسدددبها بمدددا يتعلدددق بالمسدددتقبل 

ب الحمايددة الزائددة مددن األب نتيجددة لتوقددع األب لمدا تحتاجدده البنددت مددن رعايددة الدراسدي واسددتخدام أسددلو 

 ومتابعة في هذه المرحلة بداية المراهقة التي تحتاج إلى اهتمام ورعاية ومراقبة في نفس الوقت.

 مناقشة الفروق بين الذكور واإلناث في إدراكهما ألساليب التنشئة االجتماعية من جانب األم. -5

لدراسة الحالية أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بدين متوسدط درجدات الدذكور ومتوسدط يتضن من ا

درجات اإلناث في إدراكهمدا ألسداليب التنشدئة االجتماعيدة مدن قبدل األم فدي األسداليب التاليدة: أسدلوب 

 االستقالل لصالن عينة اإلناث.

بوجددود عالقددة دالددة إحصددائيًا ( 2004تختلدف هددذه النتيجددة مددع مددا توصددلت إليدده دراسددة نجمددة عيسددى )

بدددين درجددددات الددددذكور واإلندددداث فدددي األسدددداليب التاليددددة: مددددن جاندددب األم هددددو أسددددلوب الددددرفض والتقييددددد 

واالنحدددراف والتطفدددل والضدددبط مدددن خدددالل الشدددعور بالدددذنب والضدددبط العددددواني والتلقدددين لصدددالن عيندددة 

توسددط درجددات اإلندداث فددي اإلندداث بينمددا وجدددت فروقددًا دالددة إحصددائيًا بددين متوسددط درجددات الددذكور وم

االندددماج االيجددابي، وتقبددل الفرديددة، والتسدداهل الشددديد، واالسددتقالل المتطددرف  األسدداليب التاليددة وهددي:

 لصالن عينة الذكور.ويرجع هذا االختالف إلى المرحلة العمرية التي طبقت عليها عينة الدراسة.
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كثددر تقددباًل حيددث إن األمهددات يددتفهمن تفسددر الباحثددة هددذه النتيجددة هددو أن اإلندداث يدددركن أن أمهدداتهن أ

مشدكالتهن ويهدتممن بمحاسددنهن ويصدفحن عددنهن بسدهولة عنددما يددرتكبن خطدأ معينددًا ويعداملن اإلندداث 

 بعطف ومودة.

بينمددا وجدددت فروقددًا ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددط درجددات الددذكور ومتوسددط درجددات اإلندداث فددي 

 أسلوب الرفض وعدم االتساق لصالن عينة الذكور.

( بوجود عالقة بين أسدلوب الدرفض والدتحكم والتبعيدة 1228تفق هذه النتيجة مع دراسة منى حمدي )ت

 واإلهمال من قبل األم لد  عينة الذكور.

تفسددر الباحثددة هددذه النتيجددة بددان األمهددات تددر  فددي أسددلوب الددرفض قددائم علددى إدراكهددن  بأنهددا أفضددل 

يم اآلبداء ورفدض رغبدات األبنداء ومدنعهم القيدام وسيلة لكبن جميع  رغبات األبناء التدي تتعدارض مدع قد

 بما يرغبون، لتحملهم مهام ومسؤوليات فوق طاقاتهم وتحديد طريق حياتهم وأكلهم ونومهم ودراستهم.

 مناقشة الفروق بين الذكور واإلناث في التوافق المدرسي. -6

ذكور ومتوسدددط أوضدددحت النتدددائ  انددده ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين متوسدددط درجدددات الددد

درجدددات اإلنددداث فدددي التوافدددق المدرسدددي.بمعنى انددده ال يوجدددد اخدددتالف فدددي مسدددتو  التوافدددق المدرسدددي 

 باختالف النوع.

( بعدددم وجدود فددروق 2005وتتفدق نتيجدة الدراسددة الحاليدة مدع مددا توصدلت إليده نتيجددة دراسدة الزهراندى )

مدع نتيجدة دراسدة عبدد الفتداح محمدد  داللة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في التوافق المدرسي وتختلف

( التي توصلت إلى أن اإلناث أكثر توافقًا مدن الدذكور دراسديًا وأسدريًا، وأن الدذكور أكثدر توافقدًا 1222)

 من اإلناث اجتماعيًا ونفسيًا.
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ترجدددع الباحثدددة هدددذه االختالفدددات إلدددى قددددم زمدددن الدراسدددة التدددي تدددم التطبيدددق فيهدددا وكدددذلك إلدددى اخدددتالف 

الباحثددددة عددددم االخددددتالف فددددي التوافدددق المدرسددددي بددددين الدددذكور واإلندددداث بددددأن التالميددددذ  العيندددة، وترجددددع

يمتدددازون بدددنفس الخصدددائص والسدددمات باعتبدددارهم فدددي المرحلدددة العمريدددة نفسدددها وان لدددديهم الرغبدددة فدددي 

مواصددددلة دراسددددتهم باعتبارهددددا الطريدددددق األساسددددي لتددددأمين المهنددددة واالسدددددتقالل المددددادي فددددي المسدددددتقبل 

 حياة االجتماعية بفاعلية.والمشاركة في ال

 توصيات الدراسة ومقترحتها: 4.1

تمكنت الباحثة فدي ضدوء النتدائ  التدي تدم التوصدل إليهدا إلدى أن تخدرج مجموعدة مدن التوصديات علدى 

 ضوء النتائ  على النحو التالي:

اسدية فدي جتمداعي األسالهتمام ببرام  رعاية األسرة في المجتمدع الليبدي باعتبارهدا وحددة البنداء االا .1

تكدون هادفدة لخدمدة  ثبحيد ديمقراطيدة، والتأكيد على ضرورة تأسيسها علي أسس علميده هذا المجتمع

 المجتمع والنهوض به. 

تقددي بالمسددتوي التخطدديط إلقامددة بددرام  توعيددة وتثقيددف يسددتهدف اآلبدداء واألمهددات،من شددأنها أن تر  .2

للتنشددئة األسددرية االجتماعيددة وأثرهددا علددي وخاصددة فيمددا يتصددل باألسداليب الحديثددة  ،الثقدافي لهددذه الفئددة

سلوك األبناء فدي حاضدرهم ومسدتقبلهم  والتدي مدن شدأنها أن تعمدل علدى تفعيدل دور اآلبداء فدي تنشدئة 

األبنداء وذلددك مدن خددالل نشدر الددوعي بيددنهم  إلدي جانددب  إسدهام األمهددات  فدي تنشددئة األبندداء،علي أن 

المؤسسدات المختلفدة التدي تعتندي باألسدرة مدن حيددت يدتم ذلدك مدن خدالل األجهدزة اإلعالميدة والهيئددات و 

 أساليب التنشئة فيها. 

ًا وتوطيددد العالقددة يمهددات أبنددائهم فددي  متددابعتهم مدرسددتوصددي الدراسددة بضددرورة مشدداركة اآلبدداء واأل .3

 بين البيئة األسرية والبيئة المدرسية .
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 بدة ،المحبدة ال سدلطة  مسدت بندائهم موجده نحدوتوصي الدراسة الوالدين بأن تكون سدلطتهم علدى أ  .4

ألن السدددلطة المبنيددددة علددددى المحبددددة تخلددددق أنسددددانًا مطمئنددددا قددددادرا علددددى االسددددتقالل والتوافددددق االيجددددابي 

 والتكيف الحسن مع أسرته ومدرسته ومجتمعه .

توصددي الدراسددة بددأن تلعددب المدرسددة دورًا هامددًا فددي عمليددة التوافددق المدرسددي لدددي المتعلمددين مددن . 5

 نشاطاتها ومناهجها الدراسية.خالل برامجها و 

بددر تاالهتمددام بددالمعلم مددن خددالل األعددداد والتأهيددل باعتبدداره بانيددًا للقدديم واألخددالق والمعرفددة التددي تع. 6

 من أهم أسس التنشئة االجتماعية.

معرفدة كدل مدن األسدرة وأسدرة المدرسدة لددوره وواجبده  تاح المدرسة علي البيت من خاللضرورة انف. 7

 االجتماعية ألبناء.تجاه التنشئة 

اهتمام األسدرة والمدرسدة  بالتنشدئة االجتماعيدة المبكدرة ألبنداء باعتبارهدا مرحلده مهمدة لترسدي  القديم . 8

 واألخالق والعادات السليمة ألبناء والتي تكون أساسيه لشخصيه الطفل مستقباًل.
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 المقترحات:  1.1

لفدة فدي البيئدة الليبيدة للتأكدد مدن مدد  اسدتقرار إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية في منداطق مخت.1

 النتائ  التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة.

. القيدددام بدراسدددة العالقدددة بدددين أسددداليب التنشدددئة االجتماعيدددة والتوافدددق المدرسدددي فدددي ضدددوء متغيدددرات 2

 المستو  التعليمي للوالدين والمستو  االقتصادي وحجم األسرة.

فدي العالقدة بدين أسداليب التنشدئة االجتماعيدة وأبعداد التوافدق المدرسدي )المعلدم . القيام بدراسة تبحث 3

 االجتهاد الدراسي(. –الزمالء  –
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، ه بددددددين النظريددددددة والتطبيددددددقتنشددددددئة الطفددددددل وحاجاتدددددد( 2002أحمددددددد، سددددددهير وسددددددليمان شددددددحاته،) .2

 اإلسكندرية، مركز اإلسكندرية للفكر.

، األزرايطددددددة، مركددددددز الصددددددحة النفسددددددية والتوافددددددق(، 2003أحمددددددد، سددددددهير وسددددددليمان شددددددحاته ، ) .10

 اإلسكندرية للكتاب.

دراسة الفروق بدين الجنسدين فدي االتجداه نحدو أسداليب التنشدئة (، 1287األسطل، يعقوب محمد ) .11

وعالقتهدددا بالشخصددددية لدددد  طددددالب  األبندددداء االجتماعيدددة كمددددا يددددركها

 ، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس.جامعة غزة
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، القدداهرة، دار علددم الددنفس االجتمدداعي رؤيددة معاصددرة(، 1222البهددي، فددؤاد وسددعد عبددد الددرحمن ) .12

 الفكر العربي.

و القداهرة، مكتبدة االنجلد ،علدم الدنفس االجتمداعي بدين النظريدة والتطبيدق( 2003الجبالي، حسن ) .13

 .المصرية

أسدداليب التنشددئة االجتماعيددة كمددا يدددركها طددالب وطالبددات (، 2002الجهنددي ، أمددل بنددت عيدداد ) .14

كليددددات التربيددددة وعالقتهددددا بعددددض االضددددطرابات النفسجسددددمية بمنطقددددة 

ة، رسدالة ماجسدتير، كليددة التربيدة للبندات، جامعدة تبددوك، المديندة المندور 

 المملكة العربية السعودية.

الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسدلمة فدي مرحلدة (، 2001طية )لجهني، حنان بنت عا .15

 ، الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية.الطفولة

   دار المسيرة للنشر. ، عمان ،أسس البحث االجتماعي: (2012محمد محمود ) الجوهري،   .16

، تمدددداعياألسددددس العلميددددة للمندددداه  البحددددث العلمددددي االج :( 1282مددددد إحسددددان ) ، محالحسددددن   .17

 ، دار الطليعة للطباعة.بيروت

 ، األردن، اليازوري.الصحة النفسية والتوافق :(2002الحسين، حسن )   .18

الدددددفء الوالدددددي وعالقتدددده بددددبعض خصددددائص الشخصددددية (:  1226الرجيددددب، يوسددددف علددددي، )   .12

، رسددددالة مصددددر والكويددددتبواالبددددداع لددددد  تالميددددذ المرحلددددة االعداديددددة 

 منيا.دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة ال
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أثددددر أسدددداليب التنشددددئة االجتماعيددددة لألسددددرة فددددي التفاعددددل (:  1416الرومددددي ، فددددايف هشددددال، )  .20

، دراسددددة ميدانيددددة بمدينددددة الريدددداض، رسددددالة االجتمدددداعي فددددي المدرسددددي

 ماجستير، كلية اآلداب االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود.

وعالقتدده بالسددلوك العدددواني لددد  التوافددق الدراسددي (، 2005الرحمن بددن عبددداهلل )الزدجددالي، عبددد .21

، رسددالة ماجسددتير، كليددة التربيددة، طلبددة الصددف العاشددر سددلطنة عمددان

 قسم علم النفس، جامعة السلطان قابوس.

، األمددددراض النفسددددية والمشددددكالت السددددلوكية والدراسددددية عنددددد األطفددددال(، 2001الزغبددددي، احمددددد )  .22

 عمان، دار النهضة.

لتنشدددئة األسدددرية وعالقتهدددا بتحديدددد مسدددتويات الدافعيدددة أسددداليب ا ،(2001الزليتدددي، محمدددد فدددرج )  .23

 ، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة بنغازي.لالنجاز الدراسي

النمو النفسي واالجتماعي وفدق نظريدة أريكسدون وعالقتده ( 2005الزهراني، نجمة بنت عبداهلل )  .24

، بددالتوافق والتحصدديل الدراسددي لددد  طددالب المرحلددة الثانويددة بالطددائف

 لة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القر  . رسا

أسددداليب المعاملدددة الوالددددي وعالقتهدددا بدددالتوافق الدراسدددي لدددد  تالميدددذ (، 2013الدددزواي، ناجيدددة )  .25

، رسددالة ماجسددتير، شددعبة علددوم التربيددة، مرحلددة المتوسددط فددي الجزائددر

 جامعة قاصدي مرتاح ورقله. إرشاد وتوجيه، كلية العلوم اإلنسانية،

 ، عمان ،الوراق للنشر.علم النفس االجتماعي( 2003دي، كامل علوان )الزبي  .26
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أسددداليب المعاملدددة الوالديدددة وعالقتهدددا بدددالتوافق والسدددلوك ( 2008السدددعيطي، هنددداء حمدددد جبريدددل )  .27

، رسدالة ماجسدتير، العدواني لد  تالميذ الصف التاسع بمدينة بنغازي

 ي.كلية اآلداب، قسم التربية وعلم النفس، جامعة بنغاز 

، اإلسددكندرية، المكتبدددة الصددحة النفسددية وسددديكولوجية الشخصددية(،2001الشدداذلي، عبددد الحميدددد)  .28

 الجامعية.

، بيددددروت، المؤسسددددة علددددم االجتمددداع المدرسددددي(، 2004الشدددهاب، وطفددددة وحدددداتم وعلدددي أسددددعد )  .22

 الجامعية للنشر.

مشدددكالته ،  ( : تنشدددئة الطفدددل وسدددبل الوالدددين فدددي معاملدددة ومواجهدددة 1225الشددربيني ، زكريدددا )  .30

( : تنشددئة  1225الشددربيني ، زكريددا )  . القدداهرة، دار الفكددر العربددي

الطفددل وسددبل الوالدددين فددي معاملددة ومواجهددة مشددكالته ، القدداهرة، دار 

 . الفكر العربي

 ،القاهرة،مكتبة النهضة المصرية.علم النفس االجتماعي(، 2005الشوربجي، نبيلة عباس )   .31

أسددداليب التنشددئة الوالديددة وعالقتهدددا بالتحصدديل الدراسددي بمديندددة (، 2007الصددادق، أنددورعمران )  .32

 رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا. ،همصرات

، اإلسددكندرية، الصددحة النفسددية وعلددم الددنفس االجتمدداعي(، 2000الصددفطي، محمددد مصددطفى )  .33

 دار المعرفة

لدذات والتوافدق النفسدي عالقدة هويدة األندا لكدل مدن مفهدوم ا(، 1423العسيري، عبير بنت حمدد )  .34

، رسددددالة واالجتمددداعي العددددام لدددد  فئددددة مدددن طالبددددات المرحلدددة الثانويددددة

 ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القر ، السعودية.
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 ،منداه  البحدث االجتمداعي طدرق التصدميم وأسداليب التنفيدذ (،2013) عطية محجوب الفايدي،  .35

 مكتبه الفضيل للنشر البيضاء،

 المصرية. ، القاهرة، مكتبة االنجلوالطفل وتنشئة وحاجاته(، 1222)القناوي، هد  محمد    .36

، الريدداض، مكتبددة الصددحة النفسددية للطفددل والمراهددق(، 2005الكحيمددي، وجدددان وناديددة عددادل )  .37

 الرشد.

 ، بيروت، دار النهضة.في اجتماعيات التربية(، 1287المرسي، منير سرحان )   .38

 ، اإلسكندرية، دار الوفاء للنشر.الجتماعيعلم النفس ا(، 2012المال، مصطفى محمد )   .32

 ، اإلسكندرية، دار المعرفة.التنشئة االجتماعية، االزريطة(، 2002النيال، مايسه أحمد )   .40

التوافدددددق النفسدددددي واالجتمددددداعي لددددددي األمهدددددات (،2006انتصدددددار علدددددي احمدددددد ) علدددددى، بدددددالرأس  .41

،رسددددالة ماجستير،قسددددم  العددددامالت والغيددددر العددددامالت بمدينددددة بنغددددازي

 اآلداب،جامعة بنغازي . لتربية وعلم النفس،كليةا

، التوافدددق األسدددري وعالقتددده بالتنشدددئة االجتماعيدددة لألبنددداء(، 2006جنددداح، عبدددد الهدددادي خدددزام )  .42

 رسالة ماجستير،أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس.

 ، بغداد، دار الكندي.الشخصية والصحة النفسية(، 1222حسن، صالن )   .43

 ، اإلسكندرية، دار الوفاء للطباعة.الصحة النفسية( 2006عبدا هلل )حسيب، عبد المنعم    .44

 المعاملدة الوالديدة وعالقتهدا بالعدوانيدة لدد  األبنداء مدن الجنسدين،(، 1228حمدي، منى حسدن )  .45

 رسالة ماجستير، معهد دراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.

 األزرايطة، دار المعرفة. ،(، مدخل لعلم االجتماع، اإلسكندرية2006خولي، سناء )   .46
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ظددددروف التحددددول فددددي مجتمددددع اإلمددددارات العربيددددة المتحدددددة (، 1220درويددددش، عزيددددز العابدددددين )  .47

والتغيددددر فددددي اتجاهددددات التنشددددئة االجتماعيددددة لألبندددداء، دراسددددة مقارنددددة 

دراسددات فددي مجتمددع  لمددد  وجهددة التغيددر عبددر فتددرات زمنيددة مختلفددة،

الجتماعيددة، الجددزء الرابددع، ؤون ااإلمددارات، سلسددلة الكتدداب، مجلددة الشدد

 ، جمعية االجتماعيين.( 27) 7م

، اإلسدددكندرية، دار محاضدددرات تمهيديدددة فدددي علدددم الدددنفس(، 1222دويددددار، عبدددد الفتددداح محمدددد )  .48

 المعرفة.

، علددددددددددددددددددم الددددددددددددددددددنفس االجتمدددددددددددددددددداعي أصددددددددددددددددددوله ومبادئدددددددددددددددددده، (2006______________ )   .42

 االسكندريه،االزريطة، دار المعرفة الجامعية.

التوافددددق الدراسددددي والشخصددددي واالجتمدددداعي بعددددد توحيددددد ( 2011يوسددددف احمددددد ) راشددددد، محمددددد  .50

، كليددة المسدارات فددي مملكددة البحدرين دراسددة ميدانيددة بمحدافظ الوسددطى

 التربية، جامعة دمشق.

، اإلسددددكندرية، دار الوفدددداء التنشددددئة االجتماعيددددة( ،2012راشددددون، حسددددن عبددددد الحميددددد أحمددددد )  .51

 للنشر.

، القددداهرة، عدددالم الكتددداب الصدددحة النفسدددية والعدددالج النفسدددي(1277زهدددران، حامدددد عبدددد السدددالم )   .52

 للنشر.

 ، القاهرة، عالم الكتاب للنشر.علم النفس االجتماعي(، 2000)______________  .53

 (،علم االجتماع المعاصر،بنغازي ،دار الكتب الوطنية.2008زينب محمد)  زهري،   .54



133 

 

المعاملدددة الوالديدددة لدددد  عيندددة مدددن  االكتئددداب وعالقتددده بأسددداليب(، 2004سدددعيد، نجمدددة عيسدددى )  .55

، رسددالة ماجسددتير، قسددم التربيددة  علددم الددنفس، طلبددة جامعددة قدداريونس

 كلية اآلداب، جامعة قاريونس، بنغازي.

 اليازوري األردن، ، علم النفس االجتماعي(، 2007سالمة، عبد الحافظ )    .56

صدددديل وعالقتهددددا بدددددافع أسدددداليب المعاملددددة الوالديددددة المرتبطددددة بالتح ( ،1221سددددناء ) سددددليمان ،  .57

، االنجددداز والتحصددديل الدراسدددي مدددن الجنسدددين فدددي المدرسدددة االبتدائيدددة

 (.327 – 314(، )3المؤتمر السنوي الرابع للطفل المصري، )

 ، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث.اإلنسان والمجتمع(، 2004شفيق، محمد، )    .58

واتجاهدددات طلبدددة كليدددة التمدددريض نحدددو الددددافع المعرفدددي (، 2002شدددقورة، عبدددد الدددرحيم شدددعبان )   .52

، رسددالة ماجسددتير، مهنددة التدددريس وعالقددة كددل منهددا بددالتوافق الدراسددي

 قسم علم النفس، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

، شدددين الكدددوم، دار دراسدددات علدددم الدددنفس والصدددحة النفسدددية(،2003شدددماس، سدددالم بدددن مسدددتهل )  .60

 الكتب الجامعية.

دراسة تحليلية للقديم المتضدمنة فدي الكتدب المدرسدية للصدفوف (، 2003)صالن، عائدة منصور   .61

قسددم  الثالثددة الرابددع والخددامس والسددادس مددن مرحلددة التعلدديم األساسددي،

 التربية وعلم النفس، كلية اآلداب، جامعة بنغازي.

 الصددددحة النفسددددية بددددين اإلطددددار النظددددري والتطبيددددق اإلجرائددددي،(، 2008صددددبحي، سدددديد محمددددد )  .62

 نجلو المصرية.القاهرة، اال
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أساليب التنشئة االجتماعيدة وعالقتهدا بالسدلوك االنحدراف (، 2001عبد الحفيظ، عزت مرزوق )  .63

رسددالة ماجسددتير، كليددة اآلداب، قسددم علددم االجتمدداع،  بمدينددة أسدديوط،

 جامعة عين شمس.

 ، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة.علم االجتماع النفسي(،2005عبدالحميد، حسين )   .64

، دار  اإلسدددكندرية، األزاريطدددة ،أصدددول الصدددحة النفسدددية(، 2004لخدددالق، أحمدددد محمدددد )عبدددد ا  .65

 المعرفة الجامعية.

، رسددددددالة ألسدددددداليب المعاملددددددة الوالديددددددة إدراك األبندددددداء(، 2002سددددددليمان ) العاطي، نزيهددددددةعبددددددد  .66

 ماجستير، كلية اآلداب، قسم التربية، علم النفس، جامعة بنغازي.

مندددداه  البحددددث العلمددددي فددددي العلددددوم التربويددددة والنفسددددية (، 2010عبددددد العزيددددز، مفتدددداح محمددددد )  .67

 ، بيروت، دار النهضة العربية.وأساليبها وتقنياتها

الكفاءة االجتماعية والتوافدق المدرسدي لدد  (، 2008عبد الغني، شربت ومحمد احمد و خرون )  .68

معهددددد  ، مجلدددة دراسدددات الطفولدددة،المتفدددوقين وذوي صدددعوبات المدددتعلم

 ،جامعة عين شمس. ةا للطفولالدراسات العلي

أسدداليب التنشدئة االجتماعيدة للطفدل، دراسدة مقارنددة (، 1226عبدد القدادر، سدوزان مدروان محمدد )  .62

، رسددددالة بددددين األمهددددات العددددامالت والغيددددر عددددامالت فددددي مدينددددة جدددددة

 ماجستير، جامعة الملك فهد عبد العزيز، المملكة العربية السعودية.

 ، اإلسدددددددكندرية، السدددددددلوك االجتمددددددداعي ود نامياتددددددده(، 2005)عبدددددددداهلل، مجددددددددي احمدددددددد محمدددددددد   .70

 األزرايطة، دار المعرفة الجامعية.

 ، عمان، دار اليازوري للنشر.علم االجتماع التربوي(، 2002عبد الهادي، نبيلة )   .71
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 ، القاهرة، عالم الكتاب،القاهرة.علم النفس التربوي(، 2005غانم، حجاج )   .72
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Abstract 
The current study aims to identify the correlation between prevailing 

methods of socialization in Libyan environment and school Adjustment 

among sample of ninth grade class students as well as knowing of the 

differences between males and females.  

The sample of the study consisted of ( 211) male and female students 

of ninth grade class and who have been chosen by relative stratified 

random sampling.  

The researcher used to collect the date the following tools:  

1. Scale of socialization methods (Amal Al Jehni, 2009). 

2. Scale of school Adjustment by researcher ( Maha Jar Alla, 2004). 

3. To ensure the stability and sincerity of used tools in the current 

study the researcher conducted a scoping study on sample of 30 

students of ninth grade class. 

The stability coefficient of the two scales of the study calculated by 

method of split-half and method of Cranach's alpha coefficient. 

While it's virtual sincerity calculated by sincerity of arbitrators and 

sincerity of Internal consistency . 

The results yielded that all tools had good psychometric 

characteristic. 

The date were analyzed by statistical software packages for social 

sciences (SPSS) to be accurate by using Pearson coefficient in calculating 
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the correlation between method of socialization and school Adjustment  

among individuals sample . 

And chose   (  T  )   Find the differences between males and females 

averages in those variables. 

The study has reasoned the following results 

1. Existence of positive correlation and statistically significant at level 

of significance ( 0.01 ) among scores of style of acceptance on father's part 

and school Adjustment  in sample of females and males. 

2. Lack of correlation statistically significant among scores of each of 

style of Independence, democracy, Extra protection, rejection, prejudice, 

control through sense of guilt and lack of consistency on father's part and 

the school Adjustment in sample of males and females. 

3. Existence of positive correlation statistically significant at level of 

significance ( 0.01 ) between scores of style of Independence on mother's 

part and school Adjustment  in sample of males. 

4. Existence of positive correlation among style of acceptance, 

Democracy, Extra protection, rejection, and rigor on mother's part and the 

total score of school Adjustment in sample of males while style of 

prejudice , control through sense of guilt and lack of consistency negative 

correlation statistically insignificant. 
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5. existence of positive correlation statistically significant at level of 

significance (0.01) among scores of style of Extra protection on mother's 

part and school Adjustment in sample of females.   

6. Lack of correlation between style of acceptance, lack of consistency, 

rigor, Consistency and prejudice on mother's part and school Adjustment in 

sample of females. 

7. Existence of statistically significant differences between male scores 

average and female scores average in methods of socialization on father's 

part at level of significance (0.01) in style of rejection, rigor, control 

through sense of guilt. And lack of consistency among sample of males 

while there were statistically significant between male scores average and 

female scores average on father's part at level of significance (0.05) for 

style of extra protection in sample of females. 

8. There were statistically significant. differences between male scores 

average and female scores average in methods of socialization on mother's 

part at level of significance (0.01) in style of independence females sample 

while there were differences between female scores average male scores 

average at level of significance (0.01) for each of style of rejection and lack 

of consistency in sample of males. 

9. There were no statistically significant differences between males and 

females of the school Adjustment.  
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