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  اإلهداء

  

الى أبي الحبيب الذي كان مشجعاً وداعماً لي طوال فترة دراستي أطال اهللا في عمره وحفظه 

  .من كل سوء

  

  . الى أمي الحبيبة والحنونة التي رافقتني الرحلة من أولها الى آخرها حفظها اهللا ورعاها

  

حفظهم الى عمتي حليمة الحبيبة والغالية على قلبي وأوالدها يوسف وتهاني وأماني ودعاء 

  .اهللا ورعاهم

  

  .مام هذه الرسالةتالى كل من قدم لي مساعدة في إنجاز وإ

  

  .الى كل من أحب العلم وأهله ويسر الطريق إليه أساتذتي األفاضل

  

  .ي الغالي فلسطينالى غصن زيتون بكى حنينا الى جذوره وإلى وطن

  

  .الى كل من يقرأ هذا البحث

  

  .الى كل أولئك أهدي هذا الجهد العلمي المتواضع

  

  

  

  نادر شوامره: الباحث

  

  

  



 

  :اقرار

  

وانها نتيجة ابحاثي الخاصة باستثناء  ،أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير

ي جامعة او ها لم يقدم لنيل اية درجة عليا ألهذه الرسالة او اي جزء منوان  ،ما تم االشارة له حيثما ورد

  .معهد

  

  هنادر شوامر  :التوقيع

  

  نادر طالب عيسى شوامره: االسم الرباعي

  

   6/1/2008: التاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  شكر وعرفان

  

مام هذه الرسالة لنيل درجة أشكر اهللا سبحانة وتعالى أوالً بأن أعانني ووفقني ووهبني نعمة العلم في إت

  .الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

  

وأتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير الى مشرفي األكاديمي حضرة الدكتور نبيل عبد الهادي الذي تفضل 

باإلشراف على هذه الرسالة، وعلى دعمه وإرشاده، والذي ما بخل علي يوماً بوقته مرشداً وموجهاً 

  .ومصححاً حيثما لزم ذلك، الى أن وصلت الرسالة إلى ما هي عليه وناصحاً

  

وإن من واجب العرفان أن أشكر الدكتور محسن عدس على مساعدته لي، وأشكر أيضاً أستاذي ومعلمي 

الدكتور نبيل الجندي، والدكتور غسان سرحان، والدكتور عفيف زيدان على ما قدموه لي من مساعدة 

  .هذه الرسالة ونصح وتوجيه إلثراء

  

واألستاذ الدكتور . والشكر موصول أيضاً ألعضاء لجنة المناقشة الدكتور عبد عساف كممتحن خارجي

  .الفاضل أحمد فهيم جبر على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة واثرائها، لهما مني كل االحترام والتقدير

  

الرسالة لغوياً وامالئياً ونحوياً، له مني  وال يفوتني شكر الدكتور ياسر أبو عليان الذي تفضل بتدقيق هذه

  .كل االحترام والتقدير

  

كما أشكر اإلخوة واألخوات العاملين في وزارة التربية والتعليم وفي مديرية تربية رام اهللا والبيرة، وال 

  .يفوتني شكر جميع مديري المدراس الحكومية والخاصة في محافظة رام اهللا والبيرة على مساعدتهم لي

  

وأخيراً الى كل يد كريمة ساعدت أو أعانت أو أسهمت أو سهلت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 

  .إنجاز هذه الرسالة لها مني كل التقدير واإلحترام والحب

  

  واهللا ولي التوفيق

  

  نادر شوامره: الباحث

  

  



 

  اإلجرائية مصطلحات الدراسة
  

  :وفيما يلي التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة
  

في تربيتهما وتنشـئتهما   انالمعاملة الوالدية التي يتبعها الوالد أساليبمجموعة هي  :التنشئة الوالديةنماط أ

وتقـاس فـي    و التسامح المفرطأالتساهل  أواللين واللطف  إلى ،القسوة أو بنائهما والتي تتباين من الشدةأل

للسـقار   الوالديـة  تجاهـات مقيـاس اال  و الطالبة علـى أهذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 

)1984.(  
  

 الشـعور بـالقلق   تتمثل في االجتماعيةتصيب قدرات الفرد  رتياحاالرباك وعدم حالة من اإل وهو: الخجل

نزواء اجتماعي اأو نسحاب ا إلىضافة ا االجتماعيةو الكف عن الحديث في المواقف أو الصمت أالخوف و

ة وفسيولوجية ويقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصـل عليهـا   ويظهر ذلك في نواحٍ سلوكية ونفسي

  .)ب، ت(لدريني ل لخجلاو الطالبة على مقياس أالطالب 
  

 ن بالدراسة في مدارس محافظة رام اهللا والبيرةوالمنتظمالمسجلون هم الطلبة : الثانوي األولطلبة الصف 

الصف مـا قبـل   الثانوي هو  األولتبر الصف ويع دبي،، وفي الفرعين العلمي واأل)الحكومية والخاصة(

  .درسيةلمضمن صفوف المرحلة ا) التوجيهي(خير األ
  

في التعامل مـع األبنـاء   ) األب، واألم(هو أسلوب أو استراتيجية أو طريقة متبعة من قبل الوالدين : النمط

فهنـاك الـنمط   . ها النسـبي أثناء عملية التنشئة االجتماعية والتي تأخذ شكل العادة وتتميز بديمومتها وثبات

  .الديمقراطي والمتسامح والحماية الزائدة وغيرها من االنماط
  

م  16(هي مدينة عربية فلسطينية تقع على بعد  :مدينة رام اهللا شمالي مدينة القدس على الجانب الغربي ) آ

ـ  )نابلس –القدس (لطريق  ات الجبليـة،  ، وهي حلقة في سلسلة المدن الفلسطينية التي ترصع قمـم المرتفع

. بخـط مسـتقيم  ) كـم  259(عن سطح البحر، وتبعد عن خليج العقبـة مسـافة   ) م 860(وترتفع المدينة 

  ).أ – 1984المرعشلي، هاشم، وصايغ، (
  

) آم 16(هي مدينة عربية فلسطينية قديمة في قضاء رام اهللا بالضفة الغربية، وتقع على بعد : مدينة البيرة

عن سطح البحر، وتحتضنها جبال القدس، اذ يحيط بها من ) م 844(رتفاعها شمالي مدينة القدس، يبلغ ا

، ومن الشمال )م 893(، ومن الشمال الشرقي مرتفع الشيخ شيبان )م 907(الشرق مرتفع الشيخ نجم 

 1945(، وتبلغ مساحتها أكثر من )م 908(، ومرتفع الشيخ عبداهللا )م 800(الغربي مرتفع الشيخ يوسف 

  ).ب – 1984عشلي، هاشم، وصايغ، المر). (دونم



 

  :الملخص
  

  ول الثانويالخجل لدى طلبة الصف األبأنماط التنشئة الوالدية وعالقتها 

  في محافظة رام اهللا والبيرة 
  

  نادر طالب عيسى شوامره: إعداد
  

  نبيل عبدالهادي. د: شرافإ
  

) حماية زائدة، إهمال(، )اطي، تسلطيديمقر(هدفت الدراسة الحالية الى معرفة واقع أنماط التنشئة الوالدية 

طلبة الصف األول الثانوي في محافظة (وجهة نظر األبناء أنفسهم،  ومستوى الخجل، والعالقة بينهما، من

 0.05(، كما هدفت الى التعرف الى الفروق ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى الداللة )رام اهللا والبيرة

α≤ (النوع االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، : تبعاً لمتغيرات الدراسة وهي

  : أسئلة الدراسة وهي على وذلك باإلجابة .المدرسة ونوع السكن، مكان لألسرة، معدل الدخل الشهري 
  

  ما أنماط التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟ .1

النـوع  : وهـي  بـاختالف متغيـرات الدراسـة    عينة الدراسةلدى  أنماط التنشئة الوالديةف هل تختل. 2

، مكـان  معدل الدخل الشـهري لالسـرة  االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، 

  السكن، ونوع المدرسة؟

  ؟ طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالخجل لدى  مستوىما  .3

النـوع االجتمـاعي،   : وهي باختالف متغيرات الدراسة عينة الدراسةلدى مستوى الخجل ختلف يهل  .4

، مكان السـكن، ونـوع   معدل الدخل الشهري لالسرةالتخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعليم األم، 

  المدرسة؟

  عينة الدراسة؟هل يوجد عالقة إرتباطية بين أنماط التنشئة الوالدية ومستوى الخجل لدى . 5
  

طالباً وطالبة من مدارس محافظة ) 484(وقد طُبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية عنقودية مكونة من 

رام اهللا والبيرة الحكومية والخاصة، ومن الفرعين العلمي واالدبي، وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من 

األول مقياس أنماط التنشئة الوالدية : مقياسين، وقد استخدم الباحث في دراسته هذه )2007، 2006(العام 

، )0.71(، والذي بلغ معامل الثبات له حسب كرونباخ الفا )1984(كما يدركها األبناء من اعداد السقار 

، والذي بلغ معامل الثبات له حسب كرونباخ الفا )ب، ت(والثاني مقياس الخجل من اعداد الدريني 

)0.86.(  

أكد من اكتمالها تمت معالجتها إحصائيا باسـتخراج األعـداد، والنسـب المئويـة،     وبعد جمع البيانات والت

 0.05(والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وتم فحص فرضيات الدراسة عند مستوى الداللـة  

α≤ ( جتماعية حصائية للعلوم االبرنامج الرزم اإلباستخدام)SPSS(   من خالل االختبـارات اإلحصـائية ،



 

، )Tukey test(ختبار تـوكي  ، ا)ANOVA(ختبار تحليل التباين األحادي ، ا)t-test(ختبار ت ا: اليةالت

  .)Standardized regression(نحدار المعياري االمعامل 
  

  :وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية

م اهللا والبيرة كانـت  إن واقع أنماط التنشئة الوالدية كما يراها طلبة الصف األول الثانوي في مدينة را .1

 .أقرب الى النمط الديمقراطي من جهة والى اإلهمال من جهة أخرى

في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها  )≥α 0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ت .2

أكبر على ناث، اللواتي أكدن بدرجة لصالح الطلبة من اإلوذلك النوع االجتماعي، لمتغير  تعزى الطلبة

 .شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، وشيوع نمط اإلهمال لألب

في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها  )≥α 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو .3

أكدوا بدرجة أكبر علـى   حيثلصالح الطلبة في الفرع العلمي، ، وذلك لمتغير التخصص الطلبة تعزى

 .ع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، مقابل شيوع نمط اإلهمال لألب لصالح طلبة الفرع األدبيشيو

في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها  )≥α 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو .4

الطلبة الـذين مسـتوى    صالح، والمستوى التعليمي لألم، لمستوى التعليمي لألبال يتبعاً لمتغير الطلبة

أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لـألب   حيث ،)ماجستير فما فوق( عاٍلتعليم آبائهم 

بكالوريوس، وماجسـتير  ( عاٍل تعليم أمهاتهملصالح الطلبة الذين مستوى و. واألم، ونمط اإلهمال لألم

 .قراطي لألب واألمأكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديم حيث ،)فما فوق

في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها  )≥α 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو .5

الدخل الشهري المتوسط  معدل لصالح الطلبة ذوي، الدخل الشهري لألسرة معدل تعزى لمتغير الطلبة

 .ي لألب واألموالعالي الذين أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراط

في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها  )≥α 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة توجد .6

سكان المدن الذين أكدوا بدرجة أكبـر شـيوع نمـط    الطلبة  لصالح، تعزى لمتغير مكان السكن الطلبة

 .التنشئة الديمقراطي لألب واألم

في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها  )≥α 0.05(مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائية عند دجتو .7

أكدوا بدرجة أكبر علـى   حيث ،لصالح الطلبة في المدارس الخاصة لمتغير نوع المدرسة تعزى الطلبة

 .شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم

كان متوسطاً، حيث بلغ  يرةوالب في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويمستوى الخجل لدى طلبة  إن .8

 .على الدرجة الكلية للمقياس )1.71(مستوى ال المتوسط الحسابي لهذا



 

تعزى  في مستوى الخجل لدى الطلبة)≥α 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو  .9

لخجـل  اللواتي كـان مسـتوى ا  و، وكانت الفروق لصالح الطلبة من االناث، النوع االجتماعيلمتغير 

 .أعلى من الذكورعندهن 

 تبعـاً  في مستوى الخجل لدى الطلبة )≥α 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو  .10

الذين كان مسـتوى الخجـل   وكانت الفروق لصالح الطلبة في الفرع األدبي، حيث لمتغير التخصص، 

 .أعلى من الفرع العلميعندهم 

 تعزى في مستوى الخجل لدى الطلبة) ≥α 0.05(عند مستوى الداللة جد فروق ذات داللة إحصائية تو .11

 حيث )أساسيأمي، (تعليم والديهم منخفض مستوى  ينلصالح الطلبة الذ لمتغير مستوى تعليم الوالدين،

 .من الطلبة الذين مستوى تعليم والديهم عالي كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى

تعزى  في مستوى الخجل لدى الطلبة) ≥α 0.05(مستوى الداللة جد فروق ذات داللة إحصائية عند تو .12

الدخل الشهري المنخفض الذين كان مسـتوى   معدل لصالح ذوي الدخل الشهري لألسرة معدل لمتغير

 .من الطلبة ذوي معدل الدخل الشهري المتوسط او العالي الخجل عندهم هو األعلى

تعزى  في مستوى الخجل لدى الطلبة) ≥α 0.05(ة جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللتو .13

من  كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى حيثلصالح الطلبة من سكان المخيمات  لمتغير مكان السكن

 .الطلبة سكان القرى أو المدن

تعزى  في مستوى الخجل لدى الطلبة )≥α 0.05(جد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو  .14

كان مستوى الخجل  حيثالمدرسة، وكانت الفروق لصالح الطلبة في المدارس الحكومية،  لمتغير نوع

 .أعلى من طلبة المدارس الخاصةعندهم 

 بين أنماط التنشـئة الوالديـة  ) ≥α 0.05(جد عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تو .15

اإلهمال لألم ومستوى الخجل ، حماية الزائدةالتسلطي لألم، ال، التسلطي لألب، الديمقراطي، الديمقراطي

مسـتوى   قـلَّ  )والحماية الزائدة ،الديمقراطية(، بحيث كلما ازدادت أنماط التنشئة الوالدية الطلبةلدى 
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Abstract 
  

Styles of Parental Socialization and their Relation to Shyness among the first 

Secondary Students in the Ramallah and al Bireh Governorate. 
  

Prepared by: Nadir T.S. Shawamreh 
 

Supervised by: Nabil .Abedelhadi 
  

The present study aimed at discovering the relationship between the parental 

socialization styles (democratic, authoritarian), (Over- protection, negligence) and 

the level of shyness as viewed by the students themselves (students by the 2nd  

secondary grade in Ramallah & al Bireh governorate). The study also aimed to 

discover the significant differences the level of shyness at (α≤ 0.05) due to the 

study variables (sex, major, father’s level of education, mother’s level of education, 

economic level of the family, place of residence and type of school). The study 

tried to answer the following study questions. 

1. What are the methods of socialization style to the students of first secondary 

class in Ramallah & al- Bireh districts? 

2. Do the parent's socialization styles change due to: (sex, major, father’s 

education level, mother’s education level, economical status, place of 

residence and type of school). 

3. What is the shyness level of the students of first secondary class at Ramallah 

& al- Bireh schools? 

4. Does the shyness level change due to: (sex, major, father’s level of 

education, mother’s level of education, economical status, place of residence 

and type of school? 

5. Is there any relationship between type of socialization styles and shyness 

level? 

This study was applied on a cluster random sample of (484) students from 

Ramallah & Al- Bireh governmental and private schools (Scientific, literary) 

streams in the 2nd semester of (2006, 2007). 



 

The researcher has used two scales first: methods of parent's socialization style by 

(Saqar ,1984), the internal consistency of this scale according to Cronbach Alpha 

was (0.71). Secondly, shyness rate for (Dorraini, B.T), the internal consistency 

(0.86) according to Cronbach Alpha.  

The hypotheses of the study were tested at the significance level (α≤ 0.05) using 

the SPSS. 

Results of the study were: 

1. Parent's socialization style as viewed by the first secondary students in 

Ramallah & al- Bireh is closer to the democratic method and to neglect. 

2. There are statistical differences at the level (α≤ 0.05) in the methods of parent's 

socialization style as seen by the students due to sex in favor of female students. 

3. There are statistical differences at (α≤ 0.05) in patterns of parent's socialization 

style as seen by students due to specialization, in favor of the scientific stream. 

4. There are statistical significant differences at (α≤ 0.05) in the types of parental 

socialization, due to the educational level of the father, and the education level 

of the mother and the favor of those fathers who hold a master degree or above. 

They emphasized the spread of the democratic style of the father and the neglect 

style of the mother.   

5. There are statistical differences at (α≤ 0.05) in the socialization styles as 

viewed by students due monthly income, in favor of those who have a middle 

income and high income; those students assured that they have been treated 

democratically by their parents. 

6. There are statistical differences at (α≤ 0.05) due to a place of residence in favor 

the democratic style. 

7. There are statistical differences at (α≤ 0.05) in patterns of socialization style due 

to type of school in favor of private schools. They assured a higher degree of 

democratic socialization style of parents. 

8. The level of the first secondary class students at Ramallah & Al- Bireh schools 

is moderate (X = 0.71). 



 

9. There are statistical differences at (α≤ 0.05) in the level of shyness among the 

students due to sex and in favor of female students. 

10. There were statistical differences at (α≤ 0.05) in the level of shyness due to 

stream in favor of those in the literary stream.   

11. There are statistical differences of shyness at rate (α≤ 0.05) for those students 

whom their parents have low certificates, they had highly range of shyness. 

12. There are statistical differences at the level of (α≤ 0.05) of shyness for those 

students who have low monthly income. 

13. There were statistical differences at the level of (α≤ 0.05) in level of shyness 

of students related to place of residence for benefit of camps population, they 

had the highest level of shyness. 

14. There were significant statistical differences at the level of (α≤ 0.05) in the 

level of shyness among students due to type of school and in favor of 

governmental schools. 

15. There was an inverse relationship at (α≤ 0.05) between the level of shyness 

and the following upbringing styles: the democratic authoritative for the 

parent’s overprotective neglect for the mothers and level of shyness so as when 

the socialization type (democratic and overprotection increases the level of 

shyness decreases).  

Also, there was a significant direct relationship between overprotection neglect of 

the father and the level of shyness, so that when this type of socialization increases 

the level of shyness also increases and vise versa. 
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  هميتهاأومشكلة الدراسة 

  

  المقدمة 1.1

  

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

من يساعده على الحصول على طعامه، وكسائه، وسكنه، والحياة بمجملها خبرة مشتركة، تقوم  إلىبحاجة 

شـاركة  ى من حياة الطفـل تظهـر معظـم عمليـات الم    األولوخالل السنوات  على التعاون والمشاركة،

للنمو والخبـرة   األساسيةيمكن اعتبارها الوحدة  األسرةوعليه ف ،ألسرةاوالتربوية بين أعضاء  ةاالجتماعي

نساني نفسه، وقد تعرضـت  كما أنها نظام اجتماعي قديم قدم النوع اإلوالنجاح والفشل والصحة والمرض، 

لـذلك قامـت    صبح لها وظائف متباينة،وأ شكال مختلفة،أ إلىتغييرات المطردة وعبر الزمن من خالل ال

 أنمـاط من  األسرةقد غيرت و شكالها حتى تتالءم مع ظروف الحياة السائدة في زمن معين،ديل أاألسر بتع

التي يتميز بها تاريخنا  ةاالجتماعيزمات وأصبحت تتكيف بطريقة مدهشة لأل ،بسرعة كبيرة نسبياً معيشتها

  .)2000العزة، . (المعاصر

  

قوى المؤسسات أنها تعد من أعلى مر العصور، كما ة المجتمعات ساسية في بناء كافتعد األسرة اللبنة األو

ول وحدة اجتماعية يتعامل معهـا الفـرد   أاء شخصية الفرد وسلوكه، واألسرة التي تؤثر في بن ةاالجتماعي

للفـرد   )Socialization( ةاالجتماعيعملية التنشئة  أمع، وعاداته وتقاليده، ففيها تبدويتعلم منها قيم المجت

خرين، وقادر على التكيـف  كائن اجتماعي، متفاعل مع اآل إلى لها من كائن بيولوجيوالتي يتحول من خال

ول أمـن كونهـا    ةاالجتماعيالتنشئة  ثير األسرة في عمليةأالمختلفة، وتكمن قوة ت ةاالجتماعيمع الظروف 

يـث  خـرى، ح أيها في حياته فترة طويلة من جهة وحدة اجتماعية يتفاعل معها من جهة، وكونه يعتمد عل

  .)2006المومني، . (يستمر تأثيرها على الفرد طوال حياته

  

نينـة والعطـف   ن والطمأاألمللشعور ب أساسياً مصدراًفهي تشكل صغيرة كانت أم كبيرة  األسرة لهذا فان

 ،المرتبطة بالجوانـب النفسـية   األساسيةشباع الحاجات إ إلىضافة باإل ،والمحبة واالستقرار النفسي للفرد

عـددة ووظـائف   دوار مت، وما تؤديه من أفي تكوين مالمح شخصية الفرد ساسياًأ تلعب دوراً إذن األسرةف

في عملية التنشـئة   همى واألاألولباعتبارها المؤسسة  ،ا التربويةهميتهأيعزز  هميةعلى جانب كبير من األ

  .)2002صبري، . (فرادلأل ةاالجتماعي



 

، والتنشـئة  االجتمـاعي عمليـة التربويـة والتفاعـل    خالل المن يكتسب الفرد شخصيته وثقافة مجتمعه و

نهـا  اهات والمعلمين وغيرهم، حيـث  األمو اآلباءعالقة بالطفل من  من لهعملية تربوية لكل  ةاالجتماعي

تزان مع ذاته، والتكيف لى نموذج خاص يمكنه من النمو واالتتضمن عملية تشكيل الفرد وبناء شخصيته ع

إن العملية التربوية هي العمل على تفهم الشخصية . لى استقراره واستمرارهمع المجتمع وثقافته والعمل ع

  .)2005بدران ومحفوظ، . (في شموليته االجتماعيوتهيئة السبل لنموها المتكامل والمنسجم مع الواقع 

  

نت هذه ذا كاإ، فاالجتماعيبنائهم على تكوينهم النفسي وفي معاملتهم أل اآلباءالتي يمارسها  ساليبتؤثر األو

ن في األمأي تثير مشاعر الخوف وعدم الشعور ب ،Destructive)(هادمة  اآلباءالمتبعة من قبل  ساليباأل

 ةالمتبعـة بنـاء   سـاليب ذا كانت هذه األ، أما إاالجتماعيترتب عليها اضطرابهم النفسي و ،طفالنفوس األ

Constructive)(،  تمتعون بالصحة النفسيةي أطفالتنشئة  إلىأي متوجهة بالحب والتفاهم أدت .)  ،النيـال

2002(.  

  

و كائن بشري يتمتـع بـالقوة   وجود عضوية أ إلىي الخالي من العيوب والشذوذ يقود السليم والسو فالنمو

ن البيئة السـوية  إ دواره المختلفة،أعلى القيام ب والحيوية والنشاط والديناميكية والفاعلية، بحيث يكون قادراً

بحيث  والجسدية، ةاالجتماعياحي الحياة العقلية والنفسية ون نمو سوي في جميع منهي القادرة على احتضا

  .)ب – 2002العزة، . (نسان من جميع النواحيتتكامل شخصية اإل

  

ه نحو العالم المحيط به، ونحو نفسه بفضـل  اتجاهوتترسخ وتتكون لدى الطفل في فترة الحضانة نظرته و

تكـون   همـال وحرمـان  إو أشـباع  إا تتضمنه هذه العالقة من دفء وم وبقدر. عالقته بأمه ورعايتها له

ـ  األمفقيام . يضاًأخرين بنفس الصورة استجابات الفرد للعالم ولآل . ناألمبحماية طفلها ينمي لديه الشعور ب

ـ  إلىن الطفل في موقف الرضاعة ال يشبع حاجته إف يضاًأوفي فترة الحضانة  ذة الطعام فقط بل يشعر باللّ

المرتبطـة   األممخـاوف   إلـى ضافة ل في هذه الفترة وعدم حمايته باإلهمال الطفإواالنسجام، ووالدفء 

عمليـة التنشـئة    أوتبـد . ديه فيما بعـد مزيد من االضطرابات النفسية ل إلىبمشكالت الرضاعة قد يؤدي 

ة الوالديـة  خذ عمليات الضبط والثواب والعقاب، والنظام والسـلط أفي الطفولة المبكرة حيث ت ةاالجتماعي

ابو . (لسلوك الالسويساس األ بوالديه من خالل هذه العمليات وتمثل عالقة الطف. مجراها في حياة الطفل

  ).ب -1984النيل، 

  

التـي   ساليبه ومعاييره تتحدد نتيجة نوع عالقاته مع والديه، واألاتاتجاهن نمط شخصية الطفل وإوهكذا ف

  .)1995، إسماعيل. (لهما، وسعادتهما النفسية لتطوريايتبعها الوالدان في تنشئته، والتاريخ 

  



 

أو أساليب التنشئة الوالدية التي يتّبعها الوالدان في تربيتهما أو تنشئتهما ألبنائهما ما بين  أنماطلهذا تعددت 

  .وغيرها من األنماطالديمقراطية والتسلطية واإلهمال والحماية الزائدة والنبذ 

  

و أبناء جنسهم أمن  قترابهو ميلهم لال ةاالجتماعيفراد في السياقات وكية لألولعل أحد أهم الخصاص السل

نسان المستمرة للحصول علـى  هو محاولة اإل ،بتعادأو اال قترابن هذا اال، ويكون الغرض معنهم بتعاداال

 اعـاً نوأن هذه المحاوالت قـد تواجـه   أغير  ،والنفسية ةاالجتماعيشباع المناسب لحاجاته البيولوجية واإل

النيـال،  (. ف ضروبا شتى من سوء التوافـق واالضـطراب  مختلفة من العوائق داخلية وخارجية مما يخلّ

1996(.  

  

ن ، ولم تقدم له الحماية الزائدة فإنـه يسـتطيع أ  على نفسه عتمادمكن الطفل من تحمل مسؤولياته واالت ذاإف

تخاذ قـرارات  اعلى حل مشكالته و ادراًوسيكون ق يطور شخصية مستقلة وفريدة قادرة وفاعلة وديناميكية،

و مكتئبـا  أو إذا أصبح عدوانيا أ ين يتوجه،فإنه سوف ال يعرف أ فل خجوالًصبح الطأما إذا أ نفسه بنفسه،

العزة، (. األسرةالتي يتلقاها من  ةاالجتماعيوهذا يتعلق بعملية التنشئة  ساد شخصيته االضطراب والصراع

  ).ب – 2002

  

  سةمشكلة الدرا  2.1

  

ن هم المحددات التي تلوأمن  ،لوالدته األولالتي يتعرض لها الطفل منذ اليوم  األسريةتعتبر عملية التنشئة 

 ،فـي سـلوك الفـرد    قوى الجماعات تأثيراًأو ،ى للثقافةاألولهي الممثلة  األسرةف ،وتصبغ سلوكه مستقبالً

مـن   ساليبوما تتركه تلك األ ،بنائهمابيتهما ألفي تر اندالتي يتبعها الوال ساليبويعتمد ذلك على ماهية األ

المضـطربة تنـتج    األسرةن أكلينيكية ذات العالقة وتدل الدراسات اإل ،ثار نفسيه على الشخصية مستقبالآ

 ،األسـرة عراض اضطرابات أال عرض من إن الكثير من اضطرابات الطفل ما هو أو ، مضطربينأطفاال

هم أمن  االجتماعينزواء ويعتبر الخجل واإل األسرية،عملية التنشئة ونتيجة لألسلوب الخاطىء المتبع في 

ويبعده عن المجتمع قـدر   ،نه يحرم الفرد من الكثير من الفرصأحيث  ،الخاطئة الوالديةمفرزات التنشئة 

ويعتبـر هـذا السـلوك    . مما يؤثر وبشكل سلبي على مستقبله المهني والتعليمي وحياته بكاملها ،كانماإل

  .نتباه لذلك يصعب الكشف عنهالهجومية ألنه أقل إثارة لال ساليبفي الواقع من األ شد خطراًأ بينسحااال

  :بالسؤال الرئيس التالييحاول الباحث معالجتها من خالل هذه الدراسة تتمثل والمشكلة التي 

انوي في محافظـة  الث األوللدى طلبة الصف عالقتها بمستوى الخجل  اأنماط التنشئة الوالدية السائدة ومما 

  رام اهللا والبيرة؟

  



 

  أسئلة الدراسة  3.1

  

 :من خالل إجابتها عن األسئلة التالية لدراسة اإلجابة عن سؤالها الرئيستحاول هذه ا
  

  الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟ األولالتنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة الصف  أنماطما  .1

الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة باختالف  األوللدى طلبة الصف  الديةالتنشئة الو أنماطهل تختلف . 2

معـدل  ، التخصص، مستوى تعليم األب، مسـتوى تعلـيم األم،   النوع االجتماعي: وهي متغيرات الدراسة

  نوع المدرسة؟و، مكان السكن، لألسرة الدخل الشهري

  ظة رام اهللا والبيرة؟ الثانوي في محاف األولطلبة الصف الخجل لدى  مستوىما  .3

الثانوي في محافظـة رام اهللا والبيـرة بـاختالف     األوللدى طلبة الصف مستوى الخجل ختلف يهل  .4

معـدل  ، التخصص، مستوى تعليم األب، مسـتوى تعلـيم األم،   النوع االجتماعي: وهي متغيرات الدراسة

  نوع المدرسة؟و، مكان السكن، لألسرة الدخل الشهري

الثـانوي   األولومستوى الخجل لدى طلبة الصف  ية بين أنماط التنشئة الوالديةرتباطاقة هل يوجد عال. 5

  في محافظة رام اهللا والبيرة؟

  

  فرضيات الدراسة 4.1

  

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

  

فـي متوسـطات   ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللـة  ةإحصائيال توجد فروق ذات داللة : ىاألولالفرضية 

متغيـر النـوع    إلـى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيـرة تعـزى    استجابات العينة حول أنماط

  .االجتماعي

  

فـي متوسـطات   ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللـة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الثانية

  .التخصصمتغير  إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطاستجابات العينة حول 

فـي متوسـطات   ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللـة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الثالثة

مسـتوى تعلـيم   متغير  إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطاستجابات العينة حول 

  .االب

  



 

فـي متوسـطات    )≥α 0.05( عند مستوى الداللـة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الرابعة

مسـتوى تعلـيم    متغير إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطاستجابات العينة حول 

  .االم

  

فـي متوسـطات    )≥α 0.05(لة عند مستوى الدال إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية الخامسة

الـدخل   معـدل  متغير إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطاستجابات العينة حول 

  .لألسرة الشهري

  

فـي متوسـطات    )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية السادسة

  .مكان السكن متغير إلىة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى التنشئ أنماطاستجابات العينة حول 

  

فـي متوسـطات    )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الفرضية السابعة

  .نوع المدرسةالى متغير التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطاستجابات العينة حول 

  

فـي متوسـطات    )≥α 0.05( عند مستوى الداللـة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الثامنةضية الفر

  .متغير النوع االجتماعي إلىالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى استجابات العينة حول

  

وسـطات  فـي مت  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : التاسعةالفرضية 

  .التخصص متغير إلىالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى استجابات العينة حول

  

فـي متوسـطات    )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : العاشرةالفرضية 

  .تعليم االبمستوى  متغير إلىالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى مستوى استجابات العينة حول 

  

فـي   )≥α 0.05( عنـد مسـتوى الداللـة    إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الحادية عشرةالفرضية 

مسـتوى   متغيـر  إلىالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى متوسطات استجابات العينة حول

  .تعليم االم

  

في متوسطات  )≥α 0.05( ستوى الداللةعند م إحصائيةال توجد فروق ذات داللة : الثانية عشرةالفرضية 

  .لألسرة الدخل الشهري متغير إلىالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى استجابات العينة حول

  



 

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

  .مكان السكن متغير إلىمحافظة رام اهللا والبيرة تعزى  الخجل في مستوى استجابات العينة حول

  

فـي   )≥α 0.05( عنـد مسـتوى الداللـة    إحصـائية ال توجد فروق ذات داللة : الرابعة عشرةالفرضية 

نـوع  الـى متغيـر    الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعـزى  مستوى متوسطات استجابات العينة حول

  .المدرسة

  

بـين   )≥α 0.05( ية دالة احصائيا عند مستوى الداللـة إرتباط توجد عالقة ال: الفرضية الخامسة عشرة

  .التنشئة الوالدية ومتوسطاتهم حول مستوى الخجل أنماطمتوسطات استجابات العينة حول 

  

  الدراسة أهمية  5.1

  

 األول الخجل لدى طلبة الصـف ب وعالقتهاالوالدية التنشئة  أنماط ماهية ة تبحث فين الدراسة الحاليحيث أ

  :وهما هميةن من األيفإن لها جانب ،هللا والبيرةالثانوي في محافظة رام ا

  

  :نظريةال هميةاأل: أوالً 1.5.1

  

حد الموضوعات البحثية المهمة في مجال علم النفس وهو الخجل الـذي يعتبـر   تتناول هذه الدراسة أ .1

  .الوالدية السائدةنشئة الت بأنماط عالقتهمدى  وتحدد ،مشكلة من مشكالت الطفولة والمراهقة

ـ أتستمد هذه الدراسة  .2 ل هميتها من ندرة الدراسات والبحوث التي تطرقت في موضوعها لمشكلة الخج

 .ضافتها العلمية في هذا المجالفي البيئة الفلسطينية، فضال عن إ
 عهاوى على حد علم الباحث التي ربطت في موضاألولمن الدراسات تعتبر هذه الدراسة مهمة كونها  .3

 .وظاهرة الخجل في مجتمعنا الفلسطيني الوالديةالتنشئة  أساليببين 
ق لغرض الرجوع إليهـا  تثري المكتبة العربية بمادة مجمعة بشكل علمي ودقي كونها يضاًأتعتبر مهمة  .4

  .بحاث والدراسات ذات العالقةمن أجل القيام بالمزيد من األ مستقبالً

ئة الوالدية في تطور ونمو ظاهرة الخجل لدى طلبـة الصـف   التنش أنماطتبين مدى الدور الذي تلعبه  .5

 . الثانوي األول
  

  

  



 

  :التطبيقية هميةاأل: ثانيا 2.5.1

  

 أسـاليب  عالقـة ا تقدم صورة وصفية واقعية لمدى نهفي أ األولترجع أهمية هذه الدراسة في المقام  .1

  .الدراسةالخجل لدى عينة بالوالدية التنشئة 
ي مجتمـع وال سـيما مجتمعنـا    فـي أ  النفسية إنتشاراً االضطراباتألكثر  تعتبر مهمة كونها تتطرق .2

الحلول والتوصيات التي تسـاعد فـي   بعض وبالتالي تحاول وضع  ،وهي ظاهرة الخجل ،الفلسطيني

 .التغلب على هذه الظاهرة
  

  محددات الدراسة  6.1

  

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

فيها وهي الفصل الدراسي الثـاني مـن    يتجرأه الدراسة بالفترة الزمنية التي تتحدد هذ: الحدود الزمانية

  ).2007 – 2006(العام 

  .قراهما وهو في محافظة رام اهللا والبيرة جرائهاإتتحدد هذه الدراسة بمكان : الحدود المكانية

ممثلة مـن  عشوائية عليه وهو عينة عنقودية  أجريتلمجتمع الذي تتحدد هذه الدراسة با: الحدود البشرية

  .الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة األولطالب وطالبات الصف 

مـن طلبـة    عشوائية عنقوديةوهي عينة  ،تتحدد هذه الدراسة بنوع العينة المستخدمة فيها: الحدود االدائية

باألساليب اإلحصـائية المسـتخدمة فـي    تتحدد ايضا و ،رةالصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبي

  .ستخدمت فيهاأالتي  االخرى جراءاتوبكل اإل ،تحليل النتائج

  

  :المستخدمة وهي مقاييسهاكما وتتحدد هذه الدراسة من خالل 

  ) 1984(لسقار ا عدادمن إ. الوالدية التنشئة اتاتجاهمقياس  .1

 .))ت .ب(لدريني ا عدادمن إ. مقياس الخجل .2
  

  
 
 
  

  

  



 

  لفصل الثانيا

  

  اسات السابقةوالدر االطار النظري

  
  االطار النظري 1.2

  الدراسات السابقة 2.2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  لثانيالفصل ا

  

  

  طار النظرياإل 1.2

  

  :مقدمة 1.1.2

  

: من قائليكفي للداللة على مكانة األبناء أن رب العزة قد أقسم في القرآن الكريم بالوالد والولد، فيقول جل 

صـدق اهللا  . )قْنَا الِْإنْسان في كَبدلَقَد خَلَ) 3(وواِلد وما ولَد ) 2(وَأنْتَ حلٌّ بِهذَا الْبلَد ) 1(ُأقْسم بِهذَا الْبلَد  ال(

  ).4 – 1سورة البلد، آية . (العظيم

  

قد فطرها اهللا سـبحانه فـي قلـوب    داللة ال لبس فيها وال غموض، ومنزلة فطرية عفوية تلقائية غريزية 

شرى لسـيدنا  رسلها بأاآلباء، لحكمة بليغة فيها عمارة الكون الذي خلق، وعززها بقسمه في سورة البلد، و

رسال دموع سـيد الخلـق محمـد    إم موسى، ووراثة علم لزكريا، وبراهيم في ولده اسحاق، وقرة عين ألإ

  .)2004غنيم، . (، ولخالفتهم ثانياًأوالً رحمة، فاألبناء مطلب دائم لتأكيد الرجولة) ص(

  

الْماُل والْبنُون زِينَةُ الْحيـاة  (: بن قرة للعين، كما يقول رب العزة في القرآن الكريمفاالبن زينة للحياة، واال

ر نْدع راتُ خَياِلحاتُ الصياقالْبا ونْيلًالدَأم رخَيا وابثَو ك46سورة الكهف، آية . (العظيمصدق اهللا ) اب.(  

  

موالهم الكثير الكثير في سبيل راحة األبناء، األم أرواحهم وأنفسهم ومن أاآلباء يبذلون من عواطفهم ومن و

قصى الجهد، ويواجه المخاطر، أ تحمل، واألم تضع، واألم ترعى وتعتني، واألم تربي، واألب يسعى باذالً

العيش الكريم، علـى طبـق لحمتـه     بناءل يجني ويكسب ليقدم لألهواويتحدى الصعاب ويعرض نفسه لأل

ننا نجدها عند اآلباء من الطير والـدواب والحيـوان،   إالعاطفة والحنان، والحب الذي يعلو كل حب، حتى 

  .)2004غنيم، . (ياته في خلقهآفاألبوة من حكمة اهللا وفطرته وقدرته و

ا الخالق جل في عاله تسري في الـدم، وتعشـعش فـي    ن دوافع األبوة هي دوافع فطرية غريزية جعلهوإ

الصميم من القلب والفؤاد والنفس والروح، فيندفع اآلباء للعناية والرعاية والمحافظة علـى حيـاة األبنـاء    

رض ن يـرث اهللا األ أ إلىمكنتهم في دورة الحياة، فيمضي السلف ويتبع الخلف أليشبوا ويكبروا ويأخذوا 

  .)2004غنيم، . (وما عليها

  

  



 

  :ةاالجتماعيالتنشئة تعريف  2.1.2

  

وهي عملية قديمة قدم المجتمعات اإلنسانية ذاتها، مارستها األسرة والقبيلة والشعوب منذ نشـأتها األولـى   

لتنشىء أطفالها على ما نشأت هي عليه، ولتحافظ بذلك على استمرار عاداتهـا وتقاليـدها وخصائصـها    

  . المختلفة ةاالجتماعي

واخـر الثالثينـات   أ إلىبها  هتمامذ يرجع اإلإة حديثة، ليمة علميفي دراستها الع ةاالجتماعية ولكن التنشئ

  .)1994الزعبي، . (ربعينات من هذا القرنوائل األأو

  

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

األسـرة، المدرسـة،   (من خالل عالقته بالجماعات األولية ) الطفولة حتى الشيخوخة(عمره المختلفة منذ 

وتعاوِنه تلك القواعد والخبرات اليومية التـي يتلقاهـا فـي تحقيـق التوافـق      ). وغيرهاالجيرة، الزمالء 

والقـيم   اتتجاهوتشرب اال ةاالجتماعيمع البناء الثقافي المحيط به، من خالل اكتساب المعايير  االجتماعي

  . السائدة حوله

  

نها عملية اكتساب الفرد لثقافة مجتمعه، ولغته والمعاني أفقد عرفاها ب) 37 :2002 سالمة،و ،أبو مغلي(أما 

ة التفاعـل  ايجابيو ينوالرموز والقيم التي تحكم سلوكه، وتوقعات وسلوك الغير، والتنبؤ باستجابات اآلخر

  . معهم

  

نها عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل اإلجتماعي، وتهـدف  أب) 2004(وعرفها العزيز وعطيوي 

دوار اجتماعية معينـة  ومعايير وإتجاهات مناسبة أل سلوكاً) ، شيخاً، راشداً، مراهقاًطفالً(كساب الفرد إإلى 

فـي   ندماجتمكنه من مسايرة جماعته والتوافق اإلجتماعي معها، وتكسبه الطابع اإلجتماعي، وتيسر له اإل

  .الحياة اإلجتماعية

  

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

ـ ، مثل الضـغوط وااللتزامـات   ةاالجتماعيالتي يكتسب من خاللها الفرد الحساسية للمنبهات  ، ةاالجتماعي

خرين في جماعتـه وثقافتـه، وهـي عمليـة تكـوين الكينونـة       طارها، ويسلك مثل اآلإويتعلم السير في 

  . ةاالجتماعي

  



 

بأنها عملية تعليم تعتمد على التلقـين والمحاكـاة    )68 :2000المعايطة، (وعرفها بارسونز كما ورد في 

دمـاج  إ إلـى خالقية عند الطفل والراشد، وهي عمليـة تهـدف   العقلية والعاطفية واأل نماطوالتوحد مع األ

  .لثقافة في نسق الشخصية، وهي عملية مستمرة ال نهاية لهاعناصر ا

  

بنائهم يكتسـبون أسـاليب   أجعل  إلىنها العملية التي يهدف اآلباء من ورائها أب) 1994الزعبي، (ويرى  

نها تسـاعد  أليها، كما إيرضى عنها المجتمع، وتتقبلها الثقافة التي ينتمون  اتاتجاهسلوكية ودوافع وقيما و

  .ةيجابيية االستقاللعلى النفس واال عتماداال إلىتكالية المطلقة نتقال من االاال الفرد على

  

نها العملية التي يتم من خاللها وضع الفرد في قالب ثقافي معين، ويكتسب أب )20، 2003خليفة، (ويعرفها 

، والقـيم،  اتاهتجغة، والمعارف، والخبرات، والعادات، واالكاللّ(من خاللها الخصائص األساسية لمجتمعه 

ن يتعامل مع المجتمع الذي يعـيش فيـه، ويسـلك    أوالتي تمكنه من ) وغيرها...  ةاالجتماعيوالمهارات 

  .بطريقة توافقية بداخله

  

عملية تعليم وتعلُّم يكتسب من خاللها الطفل القيم والمعـايير   بأنهافقد عرفها ) ب – 1984النيل،  أبو(ما أ

 ةاالجتماعيدوار في المجتمع، وتؤثر في عملية التنشئة أن يقوم به من أعليه السائدة، وما يجب  ةاالجتماعي

ـ الكثير من المؤثرات والعوامل الثقافية والتي تتمثل فيها العـادات والقـيم    والنـواحي الفنيـة    ةاالجتماعي

التنشـئة  هم عوامل أوتعتبر األسرة من ... فراد التكنولوجية، وما يرتبط بها من سلوك اجتماعي يتعلمه األ

  .األولى في تطبيع سلوك الطفل وصبغه بصبغة اجتماعية" ةاالجتماعيالمدرسة "نها أل ةاالجتماعي

  

بأنها عملية اكتسـاب  ) 2001الرب، جودت، ومصطفى،  أبوالشناوي، عبيد، الرفاعي، (وعرفها كال من 

ات وسلوك الغيـر والتنبـؤ   وتوقع ،الفرد لثقافة مجتمعه ولغته والمعاني والرموز والقيم التي تحكم سلوكه

  .ة التفاعل معهمايجابيو ،ينباستجابات اآلخر

  

نها مجموعة القواعد والقوانين التي تنتقل من الجيل االول الـى الجيـل   بأ) 2005(كما عرفها عبدالهادي 

  .وتقوم على التقليد والمحاكاة ،)من االباء الى االفراد(الثاني 

وتشـمل هـذه    ومحيطه االسـري، ة تقوم على التفاعل بين الطفل عملية تربوي أنهاعلى ويعرفها الباحث 

تهيئـة  العملية تعليم الطفل المبادىء االساسية في الحياة، وقيم وتقاليد ومعتقدات المجتمع، وذلك كضرورة ل

ف من السلوك بطريقة متوافقة مع الجماعة، والتكي فل للدخول في الحياة االجتماعية، اضافة الى تمكينهالط

  .الذي يعيش فيهاالجتماعي وسط مع ال

  



 

  Parental upbringing :التنشئة الوالدية اتاتجاهو أ أنماطتعريف  3.1.2

  

ي بصورة منتظمة نحو الولد ف األبو أ األموتحدد سلوك  ،تنظيمات نفسية يكتسبها الفرد خالل خبراتههي 

و أ ،الوالدية في التنشـئة  اتتجاهاال األسريةالتنشئة  أساليبويطلق البعض على  مختلف المواقف اليومية،

وجميع هذه المصطلحات مترادفات يستخدمها العلماء والبـاحثون لتـدل علـى     ،المعاملة الوالدية أساليب

ـ  سـاليب مجموعـة األ : "نهـا أب )2006(كما ورد في المومني  السقار هاويعرف ،المفهوم نفسه  ةاالجتماعي

   .تعاملهما مع أبنائهما ارسانها فيوالنفسية التي يكونها الوالدان ويم

  

الوالدية تكمن  اتتجاهن االأالوالدية على محور مشترك، يؤكد على  اتتجاهتكاد تتفق معظم تعريفات االو

ورد الكثير من البـاحثين عـدة   أبنائهم، وذلك في مختلف مواقف الحياة وقد معاملة اآلباء أل أسلوبخلف 

  :تعريفات لها ومنها

  

، ويقصد بها كل سـلوك  ةاالجتماعيحدى دعائم التنشئة إبأنها "حيث عرفها ) 93 :1994بي، عالز( تعريف

م التربية، وهي أيصدر عن الوالدين، ويؤثر على الطفل وعلى شخصيته، سواء قصد بهذا السلوك التوجيه 

  ."نوع المعاملة التي يتلقاها الطفل من والديه في المنزل، وطبيعة عالقته بهما إلى يضاًأتشير 

  

نها هي ما يراه اآلباء ويتمسكون به من أساليب فـي  أب) 2004قاسم، (وفام كما ورد في  إسماعيل وعرفها

  .معاملة األطفال في مواقف الحياة المختلفة

  

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

سـتعدادات تجعـل الوالـدين    بنائهما، وهذه االأهم السابقة تجاه واألمهات نتيجة سماتهم الشخصية وخبرات

يدركان الموقف الذي يوجد فيه طفلهما فينفعالن به بصورة معينة، وهذا يجعلهما يتصرفان فيـه بطريقـة   

في عملية التنشـئة الوالديـة للطفـل، وتظهـر هـذه       تجاهخر، ومن ثم يؤثر هذا االآي والد أتختلف عن 

  .هم اللفظي عن ذلكفي تقرير اتتجاهاال

  

كـالنوم،  ( ،نها مجموعة طرق معاملة األبناء في مواقـف حيـاتهم المختلفـة   أ إلى) 2003خليفة، (وأشار 

  .)وغيرها ستقاللستطالع، واالوالتغذية، والنظافة، واللعب، والكالم، وحب اال

  



 

بنـائهم فـي   أالدان مـع  ة التي يمارسها الويجابينها تلك الطرق السلبية واالأب) 2002خوج، (وقد عرفتها 

مواقف حياتهم المخلتفة، ومحاولة غرسها في نفوسهم مع تمسكهما بعادات المجتمع وتقاليده، والتي تقـاس  

  .األبناء ستجابةاو أعن طريق تعبير الوالدين، 

  

الوالدين  اتاتجاهفهي  ةاالجتماعي اتتجاهنها نوع من االأ إلى) 2000النيال، (وأشار صبحي كما ورد في 

التعامل مع األبناء، ويمكن التعرف عليها وتحديدها في ضـوء اسـتجابات    أسلوبال موضوع معين، وحي

  .معاملة األبناء أسلوبالوالدين ازاء مواقف معينة مرتبطة ب
 

الطريقة التي يـتعلم مـن خاللهـا     إلىنها تشير أب) Wells & Rankin, 1988(وعرفها ولس ورانكن 

و ببسـاطة أكثـر هـي    أتذويتها،  ت الموقف، ولقيم والديهم التي تملمتطلبا األطفال تكييف سلوكاتهم تبعاً

مباشرة  أساليب، وتتم هذه العملية بةاالجتماعيتباع القواعد والمعايير إالطريقة التي يتعلم الطفل من خاللها 

  . و الرابطة العاطفية بين الطفل ووالديهأغير مباشرة كالعالقة  أساليبالضبط، و أساليبمثل 

  

نها تتمثل في العمليات النفسية والتربوية التي تـتم بـين الوالـدين    إفقد عرفها بالقول ) 1993(ما خطاب أ

واألبناء خالل مراحل العمر المختلفة، وال سيما خالل المراحل المبكرة، فالتوجيهـات المباشـرة وغيـر    

، وطرق الثواب والعقاب التي ةعياالجتماشراكه في المواقف إو أبن بقصد توجيهه المباشرة من الوالدين لال

  .بنو مع االأتساق سلوك الوالدين في ذلك سواء فيما بينهما ايقومان بها ومدى 

  

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

، وتلبية حاجاتـه  سليماً اًايجابي تاحة الفرص له حتى يتفاعل مع مجتمعه ووسطه تفاعالًإوالعقل والنفس، و

  .األساسية المتمثلة بالغذاء والكساء والسكن والتعليم والحب والحرية والسعادة

  

السلوكية التي تمثل العمليات النفسية التي تنشأ بـين   ساليبمجموعة من األ بأنها )2002(وعرفتها النيال 

بمجموعة من العمليات والمسـؤوليات التربويـة   ن يقوما أن على هذين الوالدين أحيث  ،الوالدين والطفل

  . ن يتحقق له النمو النفسي السليمأجل أوالنفسية تجاه هذا الطفل من 

  

  :السوية "التنشئة األسرية"أو  المعاملة الوالدية أساليب 4.1.2

  

الء األسرة، فهي المسـؤول األول عـن هـؤ    إلى ن تربية األطفال وتنشئتهم النشأة السليمة ترجع أساساًإ

  .ونفسياً عضوياً سليمةختيار األزواج والزوجات من سالالت ااألبرياء، فهي تبدأ أوالً من 



 

طيع القول بأن السنوات األولى التي ينشأ فيها تكوين الطفل الجسماني والنفسي والعـاطفي والخلقـي   تونس

، حيث يتوقف ة حياته مستقبالًفي مجرى ومسير بالغاً ثيراًأظاللها وتؤثر تلقي بِوالديني، وتكوين العادات، تُ

رفعـت،  (. ذلك على نوع التربية واألساليب المتبعة من قبل الوالدين في تربيته وتنشئته التنشئة السـليمة 

1988(.  

  

ونماذج سلوكه وسمات شخصيته نتيجة التفاعل  أنماطن الفرد النامي يكتسب أ إلى) 1995(زهران ويشير 

، وخالل سنوات حياته األولـى  ةاالجتماعيمن خالل عملية التنشئة مع غيره من الناس، وذلك  االجتماعي

، وبعد ذلـك يـأتي دور الصـحبة    االجتماعيثير أبرز عوامل التأهي ) خوةالوالدان، واأل(تكون األسرة 

ودور العبادة والـنمط الثقـافي    عالمتأثير وسائل اإل إلىضافة إوالرفاق في المدرسة وفي المجتمع الكبير، 

  .طاره الفردإفي الذي ينمو 

  

فـي بنـاء    ايجابيلألبناء والتي تساهم بشكل  ةاالجتماعيفهناك مجموعة من األساليب السوية في التنشئة 

  :شخصيات راشدة وناضجة تتمتع بصحة نفسية وفيما يلي ذكر لبعض هذه األساليب

  

  (Authoritative Style) : السلطوي األسلوب 1.4.1.2 

  

كنهم يحافظون على دعت الحاجة، ل ستخدام الحزم إذاايعكس عدم تردد اآلباء ب التنشئة وهو نمط من أنماط

نهـم منطقيـون   انوا يؤمنون بضوابط حازمـة لسـلوك أبنـائهم إال أ   ن كفهم وإ بنائهم الفردية،ية أاستقالل

علـى الـنفس،    عتمـاد وبوجه عام يتمتع األبناء باال ،ومرنون وميالون لمراعاة حاجات األبناءوعقالنيون 

نائهم مـن خـالل   أب )Prescriptive( ان بتوجيهاألبوذ يقوم إ وبالثقة بالذات، ويتمتعون باستكشاف بيئتهم،

ة منهم، أو طلب المساعدة منهم في شـؤون المنـزل وتوقـع    ايجابيساس من توقعات التعامل معهم على أ

حو المحافظة علـى النظـام   ههم نبمهام يؤدونها، أو توجي ، أو تكليف األبناءقيامهم بدورهم في هذا الشأن

دخل في كل صغيرة وكبيرة في حيـاة  صرارهم على التإمن خالل ) Power(القوة  ستخداماو. نضباطواال

ذن والسـماح مـن   أو اإلصرار على أن يتم كل تصرف من تصرفات األبناء من خالل طلـب اإل  بنائهم،أ

 Principled( قائمـة علـى المبـادىء   الـنظم ال  ستخداماأو . على كل شيء ، أو محاسبة األبناءالوالدين

Discipline( عمل شيء  ب من األبناءأو تقديم التفسير والشرح حينما يطل ،مثل العدالة في توقيع العقاب

  .)2004العمر، . (ما

  

  

  



 

  :الديمقراطي األسلوب 2.4.1.2

  

ـ   أسلوبتباع اويقصد به   يضـاً أصـة، و مورهم الخاأالحوار والتشاور المستمر مع األبناء فيما يتعلـق ب

راء األبناء وتقديرها، وعدم الوقوف منها موقـف التسـلط   آمور األسرة، واحترام أمشاركتهم فيما يتعلق ب

حد كبيـر   إلىي اآلخر، وهذا األسلوب يساهم أي والرأقناعي واحترام الرتباع األسلوب اإلاوالرفض، بل 

والتعصب للرأي، والثقة العالية بـالنفس  تزان، والبعد عن العصبية في بناء شخصية تتسم بقدر عال من اال

  .)2001عبادة، . (ثره على الصحة النفسية لألبناء بالصور السويةاية في الفكر، مما ينعكس ستقاللواال

  

بـن  عطاء االمن عوامل التوافق الطيب فاآلباء الديمقراطيون يعملون جهدهم إل ويعتبر هذا األسلوب عامالً

حتمـاالت  ن يحسم قراراته بعد معرفـة كافيـة لال  أتي يحتاجها حتى يمكن كل المعلومات التي يريدها وال

بنة فـي  و االأبن ساس احترام شخصية االأاآلباء الديمقراطي على  أسلوبكما يقوم ... والنتائج المختلفة 

 حةنها شخصية فريدة لها قدراتها وميولها في حدود مصـل أليها على إالمنزل والعمل على تنميتها والنظر 

 ).2002الديب، ( .هدافها العامةأماعة والج

  

 االجتماعيتأثير السلوك األمومي على النمو ) 2004واطسون، ليندجرين، (وقد درست بايلي كما ورد في 

ية بين أنماط السلوك األمومي مـع الصـبيان خـالل    رتباطاحيث تبين وجود عالقة  ،والشخصي لألطفال

ما يشـير   ،تي يصنعها خالل السنة السادسة والسابعة من العمروكمية الصداقة ال ،السنوات الثالث األولى

وة والعقوبـة والسـلوك   بينما يبدو أن العـدا  ،أن سلوك األمهات العاطفي والديمقراطي يسهل الصداقة إلى

 .لها الرافض معطل
 

هذا  ن سياسة مثلأب، ومن عوامل التكيف الطي ن المنزل الديمقراطي يعتبر عامالًأب) 1979(ويرى غالب 

في التعامل مع األبناء يساعد  السياسةن هذا النوع من أ إلىضافة إالمنزل تقوم على الحرية والديمقراطية، 

  . ية وتحمل المسؤوليةستقاللعلى اال

  

 :يالسو األسلوب 3.4.1.2
 

ـ  ةاالجتماعيالتربوية في التنشئة  اتتجاهنسب األساليب واالأوهو من  ال والتي تحقق الصحة النفسية لألطف

 االجتمـاعي ن تعليم وتدريب الطفل في مرحلة التطبيع أب السواء يعني ايمان الوالدين تماماً اتجاهن وذلك أل

 خلق شخصية تلقائية مقدامـة  إلىعلى المحاولة والخطأ والتعزيز والمدح مما يؤدي  ساساًأن يقوم أينبغي 



 

و أن تجور على حقوق الغير أت دون وتدرك ما لها من حقوق وما عليها من واجبا ستقاللتعرف معنى اال

  .نجاز والسلوك البناءة واإلءمثل هذه الشخصية تميل نحو المباد متؤذي مشاعره
  

ما كو غير السوية أيقتضي البعد عن األساليب التربوية الخاطئة  ةاالجتماعيالسوي في التنشئة  تجاهوهذا اال

مما يترتب على ... تقييم مشكالته بواقعية وبذاته  ستقالليساعد على تنمية قدرة الطفل على اال أسلوبنه أ

هذا األسلوب شخصية سوية ومتزنة ومتمتعة بخصائص الصحة النفسية وقـادرة علـى تحقيـق توافقهـا     

  ).2002الديب، . (االجتماعيالشخصي و

  

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

، بحيث يجد كـل  نفعاليي مراحل عمرهم المختلفة فتتم معاملتهم بما يناسب نضجهم الجسمي والعقلي واالف

زمة القائمة على العدل والمساواة الـذي يغـرس فـي الطفـل القـيم      فرد في األسرة العناية والرعاية الآل

 ،لمسؤولية بما يتناسب وسنهه على تحمل اإعتمادينمي ثقة الطفل في نفسه ب مماستبداد المناهضة للظلم واال

نتماء والشعور بالنجاح وبحيث يجد التفهم ممن حولـه  التقبل واالوالحب والدفء  إلىوبحيث تشبع حاجته 

  .نجازالعمل واإل إلىاللعب والترفيه بقدر حاجته  إلىحاجته لن ياآلخر من خالل إدراك
  

  Emotional Support: ةنفعاليالمساندة االاسوب  4.4.1.2
  

نه عـن  ، ألوفعاالً تتسم بالحب نحو أطفالهم يكون مؤثراً اتاتجاهليه اآلباء من إ أجلن ما يأال شك فيه مما 

والسـلوك، فاألطفـال الـذين     اتتجاهالتي تتخذ شكل اال ةاالجتماعيطريقها يمكن التنبؤ بحصيلة التنشئة 

، الصفات المقبولة اجتماعيـاً  تنمية إلىبائهم وفي ظل عالقات عاطفية طيبة، يميلون آينشؤون تحت رعاية 

عدواني قد يسلكه بعض اآلبـاء فـي    أسلوبفهو في حد ذاته  ةنفعاليما التهديد بالحرمان من المساندة االأ

ـ يؤثر على مسار تنشئتهم  معاملة أطفالهم، وهذا األسلوب يمثل ميكانزماً النيـال،  . (السـليمة  ةاالجتماعي

2002(.  
  

  :الحب والتقبل أسلوب 5.4.1.2

  

، وخلق الجو الدافىء والمناسب لتنشـئة األبنـاء   يجابيحاطة األبناء بجو من المحبة والتقبل االإيقصد به و

رشاد الواعي من والشعور بمشاكلهم، ومشاركتهم إهتماماتهم وتنمية ميولهم ورغباتهم في ظل التوجيه واإل

لزائدة، ولكن محاولة تشـجيعهم علـى   و الحماية اأالتدليل الزائد  إلىالوالدين، ولكن ال تصل هذه الرعاية 

و المهني، مما يساهم فـي خلـق   أو مستقبلهم التحصيلي أتخاذ قرارات األسرة اية ومشاركتهم في ستقاللاال

  .)2001عبادة، . (نحى السواء النفسيم ونحشخصية آمنة نفسيا تَ



 

نه أبن على من خالله االل حكيم ومتزن حيث يعام بأنه أسلوبهذا األسلوب  إلى) 2000جابر، (وقد أشار 

ويرى اآلباء  ،هاألسرة بما يتناسب مع قدرته وسن شراكه في كل ما يخصإويجب  ،في األسرة عضو مهم

 ،والقدرة على تحمل المسـؤولية  ،نه يكسب أبناءهم الثقة بالنفسأالذين يستخدمون هذا األسلوب من التربية 

 .االجتماعيوالتوافق النفسي و

  

  Parental Control: لديالضبط الوا 6.4.1.2

  

فراط في التسيب حتى ال يؤدي و اإلأفراط في وضع القيود، عتدال وليس اإلبالضبط الوالدي هنا االيقصد 

و حـثهم  أجبـار اآلبـاء   إ، ونقصد بفرض القيود درجة االجتماعيقصور في نمو الطفل  إلىو ذاك أهذا 

  .قناعو اإلأعقاب لألبناء على القيام بعمل معين، مثالً سواء عن طريق ال

  

ن أو ن يكون اآلباء غيـر متطـرفين،  أفضل نه من األأب) 2002(كما ورد في النيال وقد اقترحت بومريند 

جانب فرض بعض القيود والضوابط، ولكن فـي حـدود معقولـة،     إلىبنائهم بقدر من الحرية يسمحوا أل

  .على المرونة في الضبطنهم يتسمون بقدرتهم ن مثل هؤالء اآلباء يعتمد عليهم ألأواعتبرت 

  

واألسرية  ةاالجتماعيفي التنشئة والسليمة السوية  نماطاو األ مجموعة من األساليب ان هناك ويرى الباحث

ليشبوا  ،ستخدامها في تعاملهما وتنشئتهما ألبنائهمايجب عليهم ا والتي المتبعة من قبل الوالدين داخل األسرة

وليسـوا أفـراداً منطـوين     ،لب عليهاواجهة صعوبات الحياة والتغأفراداً ناضجين وأصحاء قادرين على م

  .ارون أمام أي موقف خارجي يهددهمسرعان ما ينهخجولين 

  

  :الالسوية" التنشئة األسرية" أو المعاملة الوالدية أساليب 5.1.2

  

الماضـية،   تعتبر سنوات الطفولة األولى مهمة في تنشئة الطفل، وفي حياتة المقبلة، وكذلك خبرات الفـرد 

وبيئته وثقافته التي نشأ فيها مهمة في حكمنا على سلوكه ونمو شخصيته، وعلى صحته النفسـية، ويشـير   

ات اضـطراب ضرابات في الحياة الزوجية وإن مشاكل البالغين النفسية من قلق وأ إلىالتراث السيكولوجي 

حـداث، تبـذر   واني وجناح األوغيرها من مشكالت العنف والسلوك العد ةاالجتماعيالشخصية والمشاكل 

  .)1995، إسماعيل. (بذورها في السنوات األولى من العمر

  

هدافها ومعاييرها بين المجتمعات وداخل الجماعات الثانوية في نفس المجتمـع،  أوتختلف أساليب التنشئة و

 إلىاألب خرى، ومن أ إلى أسرةخر، كما تختلف هذه األساليب من آل إلىوداخل المجتمع الواحد من وقت 



 

فراد والجماعات مـن  خر، وهذا ما يفسر الفروق في سلوك األحداهما من وقت آلأاألم، بل تختلف أساليب 

  .)1995، إسماعيل. (المجتمع الواحدفي  ةاالجتماعيخر، بل وسلوك الفئات الثقافية مجتمع آل

  

السليمة  ةاالجتماعيدوار ير واألفي األسرة خاطئة، وينقصها تعلم المعاي ةاالجتماعيوقد تكون عملية التنشئة 

والدية سالبة، مثل التسلط والقسوة والرعاية الزائدة والتدليل  اتاتجاهو تقوم على أ، ةاالجتماعيوالمسؤولية 

شقاء وغيـر  والرفض والتفرقة في المعاملة بين الذكور واإلناث، وبين الكبار والصغار، وبين األ همالواإل

  ).1981القاضي، فطيم، وحسين، . (لةشقاء، والتذبذب في المعاماأل

  

ل عند األطفال، عظيم الدور الذي تقوم به األسرة في تشكيل السلوك المشكّويرى الباحث بناء على ما سبق 

عن قصد منها أو عن غير قصد، وقد يكون ذلك بسبب جهل بعض األسر بطرق التنشئة السليمة، جـدير  

و أومستواها الثقافي ونمط التفكير وكذلك شخصـية األب   ةادياالقتصوضاع األسرة المادية وأن أبالذكر ب

و ينقص فـي مكونـات   أصغر من الطفل لكل واحدة من هذه األمور أثر يزيد و األأكبر األ األوالدو أاألم 

فـي تشـكيل    كبيـراً  اًوفيما يلي ذكر لبعض الممارسات السلبية والخاطئة التي تلعب دور ،الطفل النفسية

رلدى األفراد ضيالسلوك الم.  

  

  )Perental Domination: (تسلط الوالدين 1.5.1.2

  

ستخدام الوالدين لسلطتهما، ووضـع القواعـد والمعـايير    افرض النظام الصارم على الطفل، وه ويقصد ب

  .)1995، إسماعيل. (تباعها وعدم الحياد عنهااالسلوكية التي على الطفل 

و تحقيقه لرغبة أقيامه بسلوك معين  مماأ الطفل والوقوف حائالًالمنع والرفض الدائم لرغبات أيضاً ويعنى 

ويعني كذلك الصرامة والقسوة في معاملة األطفال وتعليمهم مهام ومسؤوليات فوق طاقتهم بطريقة  ،معينة

  .)2002الديب، . (وامها األمر والنهي وعدم الثقة واللوم والعقاب والحرمانقَ

  

حدهما، والذي يسهم فـي  أو أا النمط هو التنظيم النفسي لدى الوالدين ن هذأب) 1992عياش،  أبو(وأشارت 

و كليهما نحو األبناء، وغالباً ما يتصف الوالدان من هذا النمط بالقسوة والشدة أو األم أاألب  ستجابةاتحديد 

ـ   ام التقبل والرفض تجاه األبناء، ووعد دم ستخدام أساليب التعنيف والزجر والعقاب البـدني والنفسـي وع

  .المساواة بين األبناء

  

ؤمنون باألخـذ  هم ال يالنمط من التنشئة معايير جامدة، فالذين يستخدمون هذا  وينطوي على ممارسة اآلباء

دونما مراعاة لفرديتهم، وينصـب جـل    ويحرصون على فرض الطاعة على األبناء، والعطاء مع األبناء



 

في هذه الحالة بعدم  وبوجه عام يتصف األبناء يتهم،قاللاستفهم ال يشجعون  األبناء،هم على التحكم بهتماما

  .)2004العمر، . (وعدم المبادرة والشعور بالضيق ،االجتماعينسحاب السعادة واال

  

أو الوالدة لرأيه على الطفل، ويتضمن ذلك تحجيم رغبات الطفل التلقائيـة، أو  كل ذلك يعني فرض الوالد     

 متنوعة تختلف خشونة ونعومـة،  أساليبتخدم الوالدان في سبيل ذلك وقد يس. منعه من القيام بسلوك معين

أو غير ذلك، ولكن  ،أو الحرمان ،أو الضرب ،لحاحإلأو ا ،أو الخصام ،لوان التهديد المختلفةكأن يستخدما أ

 تـى سـلوكاً  كلما آ لم النفسيء أكان ذلك بالعنف أو باللين أو إثارة األالنتيجة النهائية هي فرض الرأي سوا

لم النفسي في أنهما يعتمدان ثارة األإا القسوة واتجاهغير مرغوب فيه، أو عبر عن رغبة محرمة، ويشترك 

ختالف اين يختلفان باألسلوبن هذين أب ، علماًاألسريةفي عملية التنشئة  أساسياً على العقاب بوصفه محوراً

  .)2004ر، العم. (ينبوختالف الشخصي لألوباال االجتماعيو االقتصاديالمستوى 

  

يفرغ شـحنات   على كل من حوله ناقماً ن هذا األسلوب يجعل الطفل حاقداًأ إلى)) ت ب،(الحسن، (وأشار 

من المجتمـع   و تجعله منسحباًأ ،خافةإقل المواقف يرضخ أل جباناًإنساناً و تجعل منه أ ،كان قد كبتها سابقاً

  .نعزالياًوا

  

 :همالنتباه واإلعدم اإل 2.5.1.2
 
عدم شعوره باألمن،  إلىه لفترة طويلة، يؤدي إهمالك اتجاهي أف الوالدين في عالقتهما بالطفل في ن تطرإ

خ على أو بتفضيل أو حرمان أو نقد أنكار إمن قبل الوالدين في شكل  همالر عن االعبسوء تكيفه، وي إلىو

 ئـه نطواإو فـي  أوضاع، و تمرده على تلك األأسوية في خضوعه ستجابات الطفل الالا، وتتمثل يناآلخر

دمان ات السيكوباتية المتمثلة في اإلضطراباال في الطفل إهمالفراط الوالدين في إعلى نفسه، وتظهر نتيجة 

غلبية فئات أالجنسي ف نحراف، وكذلك اإلاالجتماعيمسؤولية وعدم النضج والتشرد واحتراف الدعارة والال

، ويكـون  همـال ، حيث يشعر فيه الطفـل باال اًانفعالي" دبار"سري أات السيكوباتية تنشأ من جو ضطراباال

خـرى  أو مـن جهـة   أو عقابهم، أالسلوك السيكوباتي محاولة من جانب الفرد في فضح والديه المهملين 

ن أ إلـى ضافة محاولة لعقاب نفسي نتيجة شعوره بالذنب الناجم عن شعوره بالكراهية تجاه والديه، هذا باإل

الذي  نفعاليشباع االشباع، نتيجة الحرمان من اإلاإل إلىلسيكوباتي تعبر عن الحاجة فعال التي يقوم بها ااأل

  ).ب – 1984النيل،  أبو. (عاني منه مدة طويلة
  



 

ن سـير  أذ إ خرىاُألن هذا األسلوب ال يقل خطورة عن األساليب الخاطئة أ إلى)) ب، ت(حسن، (وأشار 

بعـاد  أشكالت النفسية كونه ال زال في سن ال يدرك فيها الطفل كيفما شاء سيوقعه حتما في الكثير من الم

  .لها و تفسيراًأمور ال يدرك كنهها أفيقع في مواجهات مع  ،األمور وخطورة بعضها
  

لمشاعرهم،  ن، وال يهتموءهمراآ نهم وال يسمعوأطفالن بعض اآلباء ال يهتمون بأ) 2000(وأضاف العزة 

نتباه والديهم بطرق مختلفة، قد تكون عن طريـق التخريـب   ا ومشاكلهم لذلك يحاول هؤالء األطفال جلب

  .نتقامو االأنسحاب واال
  

نوع من العقاب النفسي، وفي حال زاد عن الحد المعقول  هنبأ عن اإلهمال) 2002(النيال في حين تحدثت 

  :ماللإلهالمؤدية  سبابعاقته، وفيما يلي األإ إلى، بل ويؤدي االجتماعينه يؤثر على نمو الطفل إف

مه عنه حتى لو كان ذلك لفترات قصيرة، ألبعد  نفصال الطفل عن والديه، فالطفل الصغير حساس جداًإ -أ

  .ل، وبالتالي ينتابه الشعور بالقلقهمنه مأن تشعره بن هذه الفترات كافية ألإف

د وبالتعب، جهاالمنزل يشعرون باإل إلىعمل كل من األب واألم، وحين عودتهم  إلى همالقد يرجع اإل -ب

  .بالطفل هتماموبالتالي يقل اال

 إلىعن كثرة عدد األبناء، فيجد اآلباء صعوبة في تحقيق احتياجات أطفالهم، مما يؤدي  اًيضأقد ينجم  -ج

  .همالشعور الطفل باإل

  

  Parental Over Protection :الحماية الزائدة 3.5.1.2

  

ن يقوم بها، والتي يجب تدريبه عليهـا  أوليات التي يمكنه و المسؤأتعني القيام نيابة عن الطفل بالواجبات و

  .)2001، عبادة( .يةاستقاللكان له شخصية  إذا

  

يين عتماداذى، ولذلك ينشأ األطفال نها تخاف عليهم من األسر الحماية الزائدة ألطفالها ألتقدم الكثير من األ

ن إمواجهة،  إلىالمواقف التي تحتاج وغير مستقلين، وال يستطيعون تحمل صعاب الحياة، وينسحبون من 

ية سـلوكات الفشـل وعـدم    عتماد، سوف تشكل عندهم هذه االينية على اآلخرعتمادااألطفال الذين لديهم 

 .)2000العزة، . (النجاح
  

شكال من السلوك الالسوي، أفي نشأة  كبيراً حدهما دوراًأو أتلعب الحماية الزائدة من جانب الوالدين كما و

و تتمثل ألتي تتمثل في تدليل الطفل والخضوع لكل مطلب من مطالبه، وا والغيرة والخجل وغيره كالفصام،

في  ن يكون مستقالًأعجز الطفل عن  إلىؤدي ي مما هم على الطفل بقسوة وبعنفاتاتجاهفي فرض قيمهم و



 

جبـر مـن جانـب    ُأنه تفاعالته مع البيئة، وتجعله غير قادر على مواجهة مواقف الحياة خارج األسرة، أل

واكتسـاب المهـارات    االجتماعيحدهما على تجنب العالقات اإلنسانية، مما يعزله عن التفاعل أو أوالديه 

ممـا   أكثـر ه داخل نفسه أفكار، فتنمو مشاعره وينتصال باآلخرالمختلفة، والدقة في التفكير من خالل اال

  ).ب – 1984يل، الن أبو. (ه بالعالم المحيط بههتمامان تكون، ويفقد أيفترض 

  

  :شكال وهيأبأن الحماية الزائدة من قبل اآلباء تتخذ ثالثة ) 2002النيال، (ليفي كما ورد في  أشاروقد 

  

  Excessive contact: حتكاك الزائد بالطفلاال 1.3.5.1.2

  

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

ثنـاء  أزم، ويمكثون بجانبـه  من الال أكثرجباره على لبس مالبس ثقيلة إو أما يلزم من الدواء والمقويات، 

   .دائهاأواجباته المدرسية في حالة تعثره في ل همنجازإلعبه ودراسته لدرجة 

  

  Infantilization: التدليل 2.3.5.1.2
  

ـ ) 13 – 12(عمارهم بين أح هم ممن تتراوأطفالن بعض اآلباء يعاملون أوجد ليفي  نهم أطفـال  أسنة، وك

فيطعمونهم ويساعدونهم في قضاء حاجاتهم التي يستطيع األطفال القيام بها في مثل هذا السن ،عرض.   
  

 ،غلبها سـلبي أو وايجاباً ن الدالل الزائد يكون له مردودات تتفاوت سلباًأإلى )) ب، ت(حسن، ( أشار وقد

 بعيداً نساناًإو قد يجعل منه أ ،ينعلى اآلخر بنفسه متعالياً معتداً متكبراً مختاالً نساناًإحيث يجعل من الطفل 

يستخدم وسائل ملتويـة   نانياًأو تجعل منه أ ،ي مشكلة قد تصادفهأتجاه مواجهة  منه فاشالً عن الواقع هارباً

  .تفي كل المجاال ينبقاء على ذاته متفوقا على اآلخرقد تصل إلى درجة الخطورة لإل
  

  Prevention of Independent Behaviour: في السلوك ستقاللمنع الطفل من اال 3.3.5.1.2
  

شـتراك فـي   ، ومـن اال ينو عالقات مع األطفال اآلخـر أوهنا يمنع اآلباء أطفالهم من تكوين صداقات 

عبر الطريق ن يأو الرحالت، وبالرغم من كون الطفل في الثامنة مثالً يرفض والديه أالنشاطات المدرسية 

  . المدرسة القريبة من المنزل إلىن يركب دراجته ليذهب أو أبمفرده، 

  

الحماية الزائدة في تعاملـه مـع    سلوبحدهما ألأو أن اتباع الوالدين أسبق  الباحث استناداً الى مايالحظ و

كمـا   ،تهافقد ال يقوى على مواجهة الحياة ومشـكال  ،له آثاره على شخصية الطفل وتكوين سلوكه ،الطفل



 

نسـحاب  كما يبدو في سلوكه العام الرغبة في اال ،يصعب عليه تكوين عالقات ناضجة مع غيره من الناس

الثقة وب ،كما تعوزه الشجاعة ،الخضوع والطاعة في غير ما تجب طاعته إلىوالميل  ،من مجالس الغرباء

  .ة حيوية تمس صميم حياتهما واجه مشكل إذابالنفس 

  

   :التسامح 4.5.1.2

  

ن إ خـرى اُألعن غيره من األساليب الخاطئة  أهميةال يقل األسلوب المتسامح في التعامل من قبل الوالدين 

فراط في تسامح وتساهل اآلباء مشـكالت فـي توافـق الطفـل     ، حيث يترتب على اإلثيراًأت أكثرلم يكن 

يه أبوساهل والتسامح من قبل نه يتوقع التجانب ميل الطفل للعدوان والتسلط، أل إلى، االجتماعيالشخصي و

ات النفسية ضطراباال إلىن يتعرض أ، وما يلبث ةاالجتماعيو خارج عن المعايير أي سلوك عدواني أزاء أ

حباط في طفولته المبكرة، وقد تتخـذ  حتكاكه بعالم الواقع، فهو لم يعتد اإلاحباطات عند والعصبية نتيجة لإل

ظـافر، وتـوارث   زمات العصـبية، وقضـم األ  شتى، مثل اللّ شكاالًأات النفسية والعصبية ضطرابهذه اال

  .)2002النيال، . (الغضب

  

عة لهذا النمط قوانين لضـبط سـلوكات   بِسر المتّنه ال يوجد لدى بعض األأ إلى) 2000العزة، (وقد أشار 

للنجـاح   زاء سلوكاتهم الخاطئة، لذلك ينشأ األطفال ال يقيمـون وزنـاً  أأطفالها، فتسرف في التعامل معهم 

  .  وغالباً ما يكونوا غير مهتمين

  

 ونادراً ،فهم متسامحون بدرجة مفرطة قليلة، الذين يستخدمون هذا النمط اآلباءالقيود التي يفرضها وتعتبر 

وغيـر مهتمـين بهـم،     ،نهم غير دافئينأبناؤهم ويظهرون وكأبناؤهم، وهم يتقبلون ما يفعله أما يعاقبون 

وبوجه عام يتصف . همأطفالقدون القدرة على التحمل فيستخدمون القوة لضبط ولكنهم في بعض الحاالت يف

القدرة على ضبط النفس وعـدم   وعدم dependency)( يةعتمادأون وفقا لهذا النمط باالالذين ينش األبناء

  .)2004العمر، . (النضج

  

  punishment :العقاب 5.5.1.2

  

نه غير مرغوب ومرفـوض، لـذلك   أشعره بفل، حيث يالمؤثرات البيئية في شخصية الط أكثرويعتبر من 

، ين، األمر الذي يجعله غير متكيف مع نفسه ومـع اآلخـر  ينيتعلم الطفل العدوان على نفسه وعلى اآلخر

 إلـى الدعم والمساعدة وليس  إلىالسلوك المنحرف، والطفل بحاجة  إلىالكذب، و إلىالهروب، و إلىويلجأ 

  .)ب -2002العزة، ( .هانةالعقاب واإل



 

تي به ألضبط السلوك العدوان الذي قد ي الوالدية العدوانية التي تتخذ من العقاب البدني سبيالً اتتجاهن االإ

 عـدواني  نها تمد الطفـل بنمـوذج  أعن  حباط، ويتفاقم غضبه فضالًشعر الطفل باإلن تُأنها أالطفل، من ش

حتكاك بوالديه بغرض تفـادي العقـاب   ل االالعداء الوالدي تجنب الطف أسلوببسه فيما بعد، وينتج عن تيق

  .)2002النيال، . (جتماعياًاالبدني، وبالتالي تقل قدرة اآلباء على تطبيع الطفل 

  

و تشـجعهم علـى   أبنائها على كل صغيرة وكبيرة، ال تعـزز فـيهم   أمعاقبة  إلى أسر التي تلجن األأكما 

تجنـب   إلـى لتجنب، حيـث يضـطر األطفـال    ا إلىن العقاب يؤدي أالسلوكات الجيدة التي لديهم، كما 

ن الطفل سوف تتشكل عنـده  إكان الوالدان يعاقبان على الدراسة، ف إذاالموضوعات التي يعاقبون عليها، ف

  .)2000العزة، . (سلوكات عدائية نحوها، وسوف يكرهها ويتجنبها

  

صا خاللها الخلفية فح) 2004ليندجرين، وواطسون (وفي دراسة أجراها كوهن وسيجهورن كما وردت في 

وبقدر ما تسجل هذه الجريمة مـن   ،غتصاب بالقوةوالذين ُأدينوا باال ،طيرين جنسياًالخاصة باألشخاص الخ

نجد أن األبحاث قد كشفت أن هؤالء الرجال حينما كـانوا   ،مستوى مرتفع على مقياس العداء ضد المجتمع

  .عتداء من األهل بدرجة عاليةا إلى قد تعرضوا أطفاالً

  

  :"المثالية" التوقعات العالية 6.5.1.2

  

في حين ال تكون لديه قـدرات   ومتفوقاً ن من طفلهما كأن يكون بارزاًيدي التوقع المرتفع من قبل الوالديؤ

 إلىجعل الوالدان خائبي األمل، لذلك تسوء مواقفهم من الطفل، ويلجأون  إلىذلك،  إلىتمكنه من الوصول 

  .)2000العزة، . (جتماعياًاعالية، األمر الذي يشكل لديه سلوكات غير مرغوبة معاقبته وفقا لتوقعاتهم ال

  

يشعر بالدونية وخيبة األمل، وفقا لما جعل الطفل  إلىكما يؤدي التوقع المرتفع من الطفل من قبل الوالدان 

  ).ب – 2002العزة، . (نها قدرات عاليةأتوقعوه منه من قدرات افترضوا ب

  

  :المتدنيةالتوقعات  7.5.1.2

  

تكون توقعات بعض اآلباء من أطفالهم توقعات متدنية، فهم ال يتوقعون منهم الكثير حتى مجـرد النجـاح،   

. نجازو بقدرتهم على اإلأنفسهم، وال يحسون بقيمتهم أاألمر الذي يجعل أطفالهم يشكلون مفاهيم متدنية عن 

  .)2000العزة، (

  



 

ه، األمر الـذي يثـبط   إهمالنهما يقومان بتجاهله وإداء الطفل، فأ من اًفعندما يتوقع الوالدان مستوى منخفض

ستعدادته، ويجعله يشعر بالغرابة والنقص وعدم اللياقة والنفع، فتضطرب شخصيته ويشـعر  امن قدراته و

  ). ب – 2002العزة، . (سرتهأفراد أنه غير متكيف مع رفاقه وأب

  

  :في المعاملة تذبذب الوالدين 8.5.1.2

  

التقلب في معاملة الطفل ما بين اللين والشدة، وهو من أشد األساليب خطورة على  إلىاألسلوب  هذاويشير 

ثاب الطفل عن عمل ما مرة ويعاقب على نفس العمـل مـرة   حيث ي ،شخصية الطفل وعلى صحته النفسية

العقاب وهذا التأرجح بين الثواب و ،خرى دون سبب معقولأوتجاب مطالبة مرة ويحرم منها مرة  ،خرىأ

شخصية متقلبة  يهيترتب عل ستقرارغير ذلك من أساليب التذبذب وعدم اال إلىوالمدح والذم واللين والقسوة 

ن التضارب في األسلوب المتبع في التنشئة له آثاره الضارة أوقد دلت الدراسات على  ،متذبذبة ومزدوجة

 بحيث ،نفعاليوعدم الثبات اال ،وتضاربها عدم تماسك قيم الطفل إلىفقد يؤدي  ،على التوافق النفسي للطفل

  .)2002الديب، . (تخاذ القراراتايقع األبن في صراع وتردد في 

  

خرى، لـذلك  أوقات أوقات معينة، ويثيبون على هذا السلوك في أفبعض اآلباء يعاقبون على سلوك ما في 

ئب والسـلوك الخـاطىء، فتـأتي    يلتبس األمر على األبناء، ويفقدون القدرة على التمييز بين السلوك الصا

  ).ب – 2002العزة، . (شخصياتهم مضطربة ومشوشة

  

اآلبـاء فـي    اتاتجاهأهمية ثبات  إلى) 2002النيال، (وقد أشار كل من هثرنجتون وفرانكى كما ورد في 

نخفاض نسب ا إلىوالسلوك العدواني، كما كشفت دراستهما  نحرافاال إلىمعاملة األبناء، حتى يقل ميلهم 

، ةنفعاليو المساندة االأثابتة، سواء في العقاب  اتاتجاهسر ذات أ إلىلدى األطفال الذين ينتمون  نحرافالا

  .سر من الخارجين عن القانونحتى لو كان آباء هذه األ

  

  :التجاهل والحرمان والتقبل العرضي 9.5.1.2

  

من العطف والحب والحنان، لذلك يتجاهل بعض اآلباء األطفال، ويتجاهلون حاجاتهم المختلفة ويحرمونهم 

. االكتئاب والعدوان إلىبعدم الرضا، والميل  نوالنقص األمر الذي يجعلهم يشعرو يشعر األطفال بالحرمان

 ).ب – 2002العزة، (
  



 

ات ضـطراب ستهدافا لالإ أكثرهم  ن األطفال المحرومين من الرعاية الوالديةأ إلى) 2000(حمد أوأشارت 

 ،وصعوبات التعلم ،راديإوالتبول الال ،والسلبية ،نانيةواأل ،مثل العدوانية ،ظاهر متعددةالنفسية التي تأخذ م

الصدمة  ،ن األطفال المحرومين من الرعاية الوالدية قد يظهرون مجموعة من األعراض منهاأ إلىضافة إ

  .كتراث بالناسوعدم اال، ونقص التركيز ،والقلق ،نفعاليد االوالتبلّ ،ةنفعالياال

  

  :النقد الشديد 10.5.1.2

  

لفاظ ال يحبونها، األمر الذي يجعـل هـؤالء   أنتقاد أطفالهم وتجريح شخصياتهم بافي  يسرف بعض اآلباء

تكوين مفاهيم سالبة عن ذواتهـم،   إلىبائهم، وينفرون منهم بحيث يدفعهم ذلك آاألبناء غير متقبلين من قبل 

  ).2000العزة، . (حساسهم بالدونية وعدم اللياقةإو

  

دنى سلوك خاطىء، وعلى كل صـغيرة  أستهزاء به ولومه على نتقاده واالان تجريح الطفل وأ إلىإضافة 

حساس بالدونية، األمر الذي يجعلـه  ياقة واإلوكبيرة، يضعف من مفهومه عن نفسه، ويجعله يشعر بعدم اللّ

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

  

  : يذج األبوالنمو 11.5.1.2

  

 ، سوف يكون نموذجـاً ضطرابية والخجل واالعتمادنانية واالن األب الذي تتسم شخصيته بالخوف واألإ

يـة  عتمادانانيـة وخجولـة و  أتي شخصيات األطفال خائفـة و أده يتعلمون منه هذه الصفات، فتألوال سيئاً

   .)2002النيال، . (ومضطربة

  

ثر بـأب  أن يتأفيها األب عصبي المزاج ال بد  أسرةد في جِو نإن الطفل أ إلى)) ب،ت(حسن، (وقد أشار 

و أوهذا األمر ينطبق على كل صـفة نفسـية للوالـد     ،األم فيها كثيرة الخوف أسرةد في جِنه وأو أ ،كهذا

  .خواتخوة واألالوالدة واإل

  

ن يكونـوا  أتعلموا  ن أطفاله قدناني والمكتئب مثالً سيكون عنده أطفال كذلك، ألن األب القهري واألأكما 

العـزة،  . (فعالـه أقواله وأن يكون األب قدوة ألطفاله في جميع أمثله من خالل تقليد سلوكاته، فلذلك يجب 

  ).أ – 2000

  



 

 بنائهمـا تـأثيراً  أن كثيراً ما يؤثران في يالعصابي ينن الوالدأب) 1981القاضي، فطيم، وحسين، (وقد أشار 

حيث يكونان قدوة سـلوكية  . وسلوكهم هما ببعض، وعالقتهما باألوالدبعض ، ويتبدى ذلك في عالقتهماسيئاً

  .السلوك السيء األوالدد ، حيث يقلِّةاالجتماعيعلى عملية التنشئة  ثارها سلبياًآسيئة تنعكس 

  

 :تعزيز السلوكات الخاطئة 12.5.1.2
  

ويستحسن ان والسرقةك الدالل والعدوعزز بعض اآلباء بعض السلوكات الخاطئة في األطفال، مثل سلوي ،

فـات مـن   آنهم قد تلقوا عليهـا المك هؤالء اآلباء هذه الصفات في األبناء، فيتعلم األطفال تلك السلوكات أل

   ).ب – 2002العزة، . (فيما بعد الوالدين، فتصبح سمات متأصلة في شخصياتهم

  

  : لم النفسيثارة األإ 13.5.1.2

  

شعار الطفل بالذنب إلم النفسي، وقد يكون ذلك عن طريق ارة األثإيتضمن جميع األساليب التي تعتمد على 

عـن طريـق تحقيـر     يضاًأمة، كما قد يكون عن رغبة محر ربو عأتى سلوكا غير مرغوب فيه، أكلما 

  .داؤهأو أليه سلوكه إكان المستوى الذي يصل  ياًأاألطفال والتقليل من شأنهم، 

 ما يـؤثر تـأثيراً   ،ةاالجتماعيساسي في عملية التنشئة أكمحور  ويعتمد هذا األسلوب على العقاب النفسي

تخاذ القرار، الخوف، القلق، وغيرها االثقة بالنفس، : همهاأعلى شخصية األبناء في عدة جوانب من  سلبياً

  .)2001عبادة، (. االخرىمن سمات الشخصية 

  

لم النفسي لدى الطفـل،  لتي تثير األن األم اأب) 2002النيال، (وضح كل من جيلسون ونيوول كما ورد في أ

لـم  أن األب الذي يثيـر  أتعاني من صراعات دائمة مع زوجها نتيجة للمسؤوليات ومشاكل الحياة، ووجد 

نسجام العائلي، ودائمـة الشـجار والتذبـذب والنقـد     اال إلىسر تفتقر أ إلىصل ينتمي في األ طفله نفسياً

  . والخشونة في المعاملة

  

  :خوةوالتمييز بين األ التفرقة 14.5.1.2

  

و أ ،و السـن أ ،و عدم المساواة بسـبب الجـنس  أ ،في المعاملة األوالدالتفرقة بين  إلىكثيراً ما يلجأ اآلباء 

متيازات التي تحرم منها البنت الولد فيها بكثير من اال يظر حسُأفهناك  ،و ألي سبب آخرأ ،دوترتيب المول

و مـن  أو األب أالمعاملة بين األطفال في األسرة سواء من جانـب األم   التفرقة في اتجاهن أوالواقع  ،...

  .)2002الديب، . (يترتب عليه تكوين شخصيات حقودة مليئة بالغيرة ،جانبهما معاً



 

  

من طفلين، وهذا األسلوب من شأنه أن يولـد   أكثرسر التي تنجب ويكثر هذا األسلوب من المعاملة في األ

 سلوبخوة، لذا نجدهم يتصرفون تصرفات تعبر عن حقدهم ورفضهم ألنفوس اإلبذور الحقد والكراهية في 

  .)2002النيال، . (ضلالمفتجاه الطفل  عدوانياً الوالدين، فيسلكون سلوكاً

  

 إلىحدهم على اآلخر، أتمييز اآلباء وفق هذا األسلوب بين األبناء من الذكور واإلناث، كتفضيل كما يؤدي 

العزة، . (تبلور شخصيات مهتزة وضعيفة وغير واثقة من قدراتها إلى، ما يؤدي الشعور بالنقص والدونية

  ).ب – 2002

  

يث بجميع صوره حرام، وقد دل على ذلك نصوص كثيرة من اآليات القرآنية واألحاد األوالدوالتمييز بين 

  ).8ية آ، المائدةسورة (. العظيم صدق اهللا ).اعدلُوا هو َأقْرب ِللتَّقْوى( :لىاالنبوية الشريفة منها قوله تع

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

  

  :ةاالجتماعيأهداف التنشئة  6.1.2

  

  :ومنهالدى الفرد ليها إ للوصول ةاالجتماعيهداف التي تسعى التنشئة هناك العديد من الوظائف واأل

  .ونظامه الثقافي ههدافأ منمجتمع والتي تنبثق الوالقيم والمثل السائدة في كتساب المعايير ا -1

غـة مـن   كتسـاب اللّ امثل  ،لما يفرضه ويحدده المجتمع شباع الحاجات وفقاًإضبط السلوك وأساليب  -2

  .والنفسية ةاالجتماعيشباع رغباته وحاجاته الفطرية وإو ،والتقاليد ،والعادات ،األسرة

ـ وطبقتـه   االجتماعيالمتوقعة منه بحسب جنسه ومهنته ومركزه  ةاالجتماعيار دوم األتعلّ -3  ةاالجتماعي

  .ليهاإالتي ينتمي 

وهنا يظهـر التبـاين فـي     ،من تكوينه الشخصي كتساب العناصر الثقافية للجماعة التي تصبح جزءاًا -4

  .ةاالجتماعيأنماط الشخصية والفروق الفردية و

 إلىبمعنى تحول الفرد من طفل يعتمد على غيره  ،كائن اجتماعي إلىلوجي تحويل الطفل من كائن بيو -5

الـرب، جـودت،    أبـو الشناوي، عبيد، الرفاعي، . (طفل يعتمد على نفسه وناضح يدرك معنى المسؤولية

  .)2001ومصطفى، 

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

  



 

بحيث تكون متماثلة مع قيم  ،بناء شخصية الفرد إلىالسوية تؤدي عملية التنشئة األسرية باحث بان ويرى ال

األسـرية  ن الفرد يتشرب ثقافة مجتمعه بوسـاطة عمليـة التنشـئة    أبمعنى  ،وعادات مجتمعه اتاتجاهو

   .فيدرك ما له من حقوق وما عليه من واجبات ،اعيةماالجتو
  

  :ةاالجتماعيعملية التنشئة  العوامل المؤثرة في 7.1.2
  

قـارب  وباأل ،ن يعيشون في كنفهميباآلباء الذ االجتماعييتأثر أبناء األسرة من أطفال ومراهقين في نموهم 

جتماعية لهـا  إوغير ذلك من مؤسسات  ،وبالثقافة القائمة عالموالجيران والرفاق وبالمدرسة والمسجد واإل

 ،في السلوك ةاالجتماعيوتبدو آثار تفاعل األبناء في حياتهم  ،ةجتماعياالدورها الفعال في التربية والتنشئة 

وفـي بنـاء الشخصـية     ،نفعاليوفي النشاط العقلي واال ،ستجابات األبناء للمواقف الحياتية المختلفةاوفي 

  .)2000منصور، والشربيني، . (النامية عبر مدارج العمر المختلفة
  

ـ  منبهات في البيئة المحيطة، فهي تكيف سلوكه تبعاًثر الطفل بكل ما يحيط به من أيتكما  ن إلها، وكذلك ف

  )1988رفعت، . (جتماعية وخالفهامن عادات وتقاليد  االجتماعيول من يقدم للطفل التراث أالمنزل هو 
  

  :همها فيما يليأن نوضح أويمكن  ةاالجتماعيوهناك العديد من العوامل التي تؤثر في التنشئة 
 Family :األسرة 1.7.1.2

 

هم عوامل التنشـئة  أ، للتربية والرعاية، واألسرة هي ومسناً ، راشداًوشاباً األسرة طفالً إلىيحتاج اإلنسان 

سـر مـن   في تكوين شخصية الفرد وتوجيه سلوكه، وتختلف األ ثيراًأقوى الجماعات تأ، وهي ةاالجتماعي

ن الحياة األسرية تؤثر أ، ونحن نعلم بادياالقتصو االجتماعي، ومن حيث المستوى ةاالجتماعيحيث الطبقة 

حسـين،  فطـيم،   القاضـي، . (حسب نوع التجارب والخبرات األسرية و سلبياًأ اًايجابيفي التوافق النفسي 

1981(.  
  

ولألسرة مسؤولية كبرى ودور هام في تقرير النماذج السلوكية التي يبدو عليها الطفل في كبره، فال شـك  

نما هي نتـاج  إعن هذا العالم وما يتشربه من تقاليد وعادات ومعايير للسلوك،  ن شخصية اإلنسان وفكرتهأ

  ).2004شفيق، . (سرته منذ يوم ميالدهألما يتلقاه الطفل في 
  

للطفل، وتكـوين   االجتماعي، وتشرف على النمو ةاالجتماعين األسرة هي التي تقوم بعملية التنشئة أوبما 

  :ثناء قيامها بهذه العملية وهيأالخصائص التي تتبلور  ن لها بعضإشخصيته وتوجيه سلوكه، ف

األولى التي ينشأ فيها الطفل، وهي المسؤولة األولـى عـن تنشـئة     ةاالجتماعيأن األسرة هي الوحدة  -1

  .جتماعياًا



 

لوجه، ويتوحد  عضائها وجهاًأن األسرة تعتبر النموذج األمثل للجماعة األولية التي يتفاعل الطفل مع إ -2

  .)1996رضوان، . (جياًذنمو عضائها، ويعتبر سلوكهم سلوكاًأمع 
  

ساس المجتمع، لهذا يرى علمـاء الـنفس وعلـى    أجتماعية في المجتمع، وهي اصغر وحدة أواألسرة هي 

ساس الـذي  نها تمثل األهم مراحل حياة اإلنسان، ألأن مرحلة الطفولة المبكرة هي أ) Adler(أدلر رأسهم 

شخصية الطفل، ففي السنوات األولى من حياته داخل األسرة يكتسب الطفل العـادات  يعتمد عليه في بناء 

حضـانها يحـس   أواللغة وأساليب التفكير، وتتحدد مالمح شخصيته في المستقبل، وفي ظل األسرة وبـين  

، وكيف يحقق مصالحه من خالل تفاعله داخـل األسـرة   ينويتعلم كيف يتعامل مع اآلخر ،نتماءالطفل باال

  .)2004العزيز، وعطيوي، . (من أفرادها كفرد
  

  :ومنها وعة من الوظائف التي تقوم بها األسرةهناك مجم 1.1.7.1.2

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

  . كتساب خبراتهااخاللها القدرة على مواجهة الحياة، و

يتعلم الطفل من األسرة اللغة وطريقة الكالم عن طريق التقليد والتعلم، بحيث يصـبح  : العقلية التربية -2

سـئلته التـي   أجابات الكبار على خوة وغيرهم، يساعده في ذلك تلقيه إلالوالدين واأل أفكارعلى فهم  قادراً

ـ   إلىضافة إغوي للطفل، وثري المحصول اللّختالط ييطرحها، فالنمو اللغوي الناتج عن اال ن إما سـبق ف

لفاظ النابية، وتنمية القـدرات العقليـة   ستخدام األاب، وتجنب قدر على التعبير المهذّأاألسرة تجعل الطفل 

  . لديه

مـن   ذ يتشربها وتصبح جزءاًإسرته، أفراد أخالقه من أيستقي الطفل عاداته وطباعه و: التربية الخلقية -3

داء الواجب داخـل األسـرة كلهـا    أحساس بالمسؤولية وام واإلحترمكونات شخصيته، فالود والعطف واال

  . تساعد في تربية الطفل من الناحية الخلقية

شباع حاجات الطفل المختلفة مثل الحاجـة  إوهي مهمة لبناء الصحة السليمة للطفل، ف: التربية النفسية -4

ه بالسـعادة وتهيـىء لـه    رشعيرها تُوغ) الطمأنينة، األمن، الحرية، التفوق، التقدير، الحب المتبادل(  إلى

  . فه السوي في الحياةشباعها يعيق نموه النفسي وتكيإن عدم أالنجاح والتفوق، في حين  أسباب

كتساب امور دينهم وتساعدهم على أرهم بصبن تُأبنائها، أبرز واجبات األسرة نحو أمن : التربية الدينية -5

عن المحرمات التي حرمهـا الـدين،    بتعادوامره واالأتباع ااهللا ب إلىداء العبادات، وكيفية التقرب أمهارة 

  .)2004العزيز، وعطيوي، . (لىالعقاب اهللا سبحانه وتع تجنباً

ن المكونات األساسية للشخصية تتشكل ببلوغ الطفل الخامسة من عمره، فيتعلم أويكاد يجمع علماء النفس ب

ن المتطلبـات العقليـة   أض المهارات األولية، وهكذا يتضح جانب بع إلىستجابات بدنية وعقلية وعاطفية ا

مـن   كبيـراً  ن جـزءاً أحد ما الحياة األسرية، و إلىالتي سيواجهها الطفل، تتحكم فيها  ةاالجتماعيللحياة 

، 2005بدران، ومحفـوظ،  . (مستقبل الطفل ونوع الحياة وفرصها يتوقف على نوع األسرة التي نشأ فيها

80.(  



 

  :ةاالجتماعيثرها في عملية التنشئة أاألسرية والقات الع 2.1.7.1.2
 

  :الوالدينالعالقة بين  1.2.1.7.1.2

  

شخصـية متكاملـة    إلىيساعد على نمو الطفل  تماسك األسرة مما يخلق جواً إلىتؤدي السعادة الزوجية 

عاسـة الزوجيـة   ، والتاالجتماعيتوافقه  إلىاألمن النفسي، و إلىشباع حاجة الطفل إ إلىومتزنة، وتؤدي 

أنماط السلوك المضـطرب   إلىنمو غير سليم، ويؤدي  إلىيؤدي  اًتفكك األسرة، مما يخلق جو إلىتؤدي 

  ).1996رضوان، . (نفعاليتزان االنانية والخوف والشجار وعدم االلدى الطفل كالغيرة واأل

  

عالقـة بـين طـالق    ن هناك أ إلىلدى مراجعته لعدد من الدراسات ) Emery, 1982(وقد أشار إميري 

ن أالعالقات الزوجية، والمشكالت السلوكية لألبناء بما فيها سوء السلوك والعـدوان، و  اضطرابالوالدين و

  . ف الطفلنفصال هو الذي يؤثر على تكيثناء االأالصراع بين األبوين وقبل و

  

تالل خان أهما فقد بينا من خالل دراسة ل) Marcoen & Brumagene, 1985(ماجن وما ماركوين وبرأ

ن العالقة بـين  أ يضاًأكما يريان  ،للشعور بالوحدة النفسية شكل عالقات األبناء مع اآلباء يعتبر منبئاً قوياً

حتياجات مثل التشجيع، ن المراهق له بعض االإف ،بتدائيةهميتها بعد سن المدرسة االأالطفل والوالد ال تفقد 

ن فرص الصراع وعدم الفهـم  إما يكون األبناء في سن المراهقة فوعند ،التقييم، والتنشيط من قبل الوالدين

المراهق كـل ذلـك    استقاللن اآلباء ال ينجحون في تكييف ممارساتهم األبوية لتطور ووأل ،الكافي تتزايد

  .مكانية تعرض األبناء للشعور بالوحدة النفسيةإيزيد من 

  

عتبار اويمكن  ،ؤثر على السمات الشخصية للطفلالتفكك األسري والمشاحنات الوالدية تويرى الباحث بأن 

والتـوتر   ،فقدان الطفل الثقة بـالنفس  إلىقوى العوامل التي تؤدي أالمشاجرات المتكررة بين األبوين من 

ة نسـحابي وبعض السـلوكات اال  ،وسلوكياً قياًلُحداث خوجنوح األ نفعاليوعدم الشعور باألمن والحرمان اال

   .نطواء والخجلكاال

  

  ):الوالدية نحو الطفل اتتجاهاال(العالقة بين الوالدين والطفل  2.2.1.7.1.2

  

ن نوع العالقة التي تنشأ بين الوالدين والطفل وطريقة معاملة الوالدين لطفلهما عامل هام يدخل في تشكيل إ

، شخصية الطفل، فهناك فرق بين شخصية فرد ينشأ في ظل من التدليل والعطف الزائد والحنـان المفـرط  

نشأ الطفل في  إذاوشخصية فرد ينشأ في جو من الصرامة والنظام الدقيق الذي يتصف بشيء من القسوة، ف



 

ن يحب ويحـب، يثـق بنفسـه،    أيستطيع : ن هذا الطفل يمتاز بالخصائص التاليةإجو أشبع بالحب والثقة ف

  ).2004عطيوي، العزيز، و. (حساس بالذات والقيمة الشخصيةالشعور باألمن والطمأنينة، اإل

  

ن تجعلهـم  أونماذج وبإمكانهـا   وأبعاداً تنمطهم وتخلق في شخصيتهم حدوداً األوالدهل بن عالقة األأكما 

قـون  رفهل الذين يفاأل ،و إخوة يفرق بينهم الحسد والغيرةأ ،المحبة والتعاون ئهتشع من أعضا منيعاً فريقاً

طراء الثنـاء  إخوة والمقارنة بين األ أسلوبالذين يتبعون  وأدهم أوالفي المعاملة بين الذكور واإلناث من 

 شـيطانياً  نهم في عملهم هذا يؤدون عمـالً إف ،و التشهير باآلخر على مسمع الجميعأحدهم أوالمديح على 

ناثرين عن قصد وعن غير قصد بذور الحسد تؤججهـا   ،خوةويزرعون الشقاق بطريقة ال شعورية بين األ

فضل وسيلة للنجاح في مهنة المستقبل تكمـن بـاعتراف   أمن جهة ثانية فإن  ،تقامننيران الغيرة وحب اال

جانب أهل محبـين،   إلىفي أن يعيش المرء طفولة سعيدة ) Benjamin Spook(الدكتور بنجامين سبوك 

  ).1997شكور، ". (متزنين أصحاء

  

تـرتبط بمشـكالت    األوالدن مشـكالت  أ، واألوالدن مشكالت الوالدين ترتبط بمشكالت أوكثيراً ما نجد 

عديدة منهـا فقـد الحـب     العالقات بين الطرفين، ويتخذ ذلك صوراً اضطراب إلىالوالدين، ويرجع ذلك 

صور متعددة  إلى، وعدم وضوح الحدود في سلوك كل من الطرفين، وهذا يؤدي نفعاليتصال االونقص اال

النفسية والحرمـان   اتتجاهف في االختالن الصراع والتباعد واالأات السلوك، ونحن نعرف اضطرابمن 

ات ضـطراب الرئيسـية لال  سباب، تعتبر من األةاالجتماعيدوار والرفض وعدم وضوح حدود األ نفعالياال

  ).407، 1981القاضي، فطيم، وحسين، . (النفسية

  

يطرة عليـه،  ه، السإهمال، اًانفعالينبذ الطفل : العالقات الخاطئة بين الوالدين والطفل مثلبأن  ويرى الباحث

، يترتـب  وغيرها من الممارسات الخاطئـة  حد الجنسينأالخضوع له، حمايته المفرطة، تفضيل طفل من 

ضـطهاد،  السلوك العدواني، العصيان في المدرسة، الشعور باال: من األعراض التالية أكثرو أ اًواحد اعليه

  .وغيرها راديإالخجل، التبول الال

  

  :وةالعالقات بين االخ 3.2.1.7.1.2

  

و أو تسلط الكبير علـى الصـغير،   أخوة بسبب التفرقة في معاملتهم، العالقات بين األ اضطرابقد يحدث 

خوة والخالية من ن العالقات المنسجمة بين األأال إشقاء، خوة غير األالذكور على اإلناث، والشقاق بين اإل

ن يتسم المناخ األسـري  أتتطلب  النمو النفسي السوي، والصحة النفسية إلىتفضيل طفل على طفل تؤدي 

  :بما يلي



 

  .شباع الحاجات النفسية خاصة األمن والحبإ -1

  .يثاروالتعاون واإل ين، واحترام حقوق اآلخراالجتماعيتعليم التفاعل  -2

  .االجتماعيتعليم التوافق الشخصي و -3

  .)1996رضوان، . (السليمة فكارتكوين األ -4

  

  :وتأثيره فيهما ر الطفل بوالديهتأثُ 3.1.7.1.2

  

ن الطفل يؤثر في إ، كذلك فةاالجتماعييؤثران في سلوك طفلهما وفي مسار تنشئته  ينن الوالدأ إلىضافة إ

قوى الوسائل للتحكم أن من ي، فالطفل يمتلك وسيلتيضاًأ ةاالجتماعيسلوك والديه وفي تعديل مسار تنشئتهما 

" رينجولـد "، وهما الصـياح واألبتسـام، ويقـرر    االجتماعيفي سلوك الكبار وفي تغيير مسار سلوكهم 

Reingold  ليـه، وعنـدما   إنه عندما يصيح الطفل يسرع الوالدان أ) 110، 1994الزعبي، (كما ورد في

السائدة حولـه،   ةاالجتماعيبتسامته تلك في تشكيل بعض أنماط الحياة ايبتسم يفرح به والداه، ويشارك هو ب

  . يضاألثواب والعقاب وحدهما بل يملكها الطفل وبذلك ال يملك الوالدان وسائل ا

  

  :للطفل ةاالجتماعيالتنشئة  ه علىثرأو األسرةتحليل العالقات داخل  4.1.7.1.2

  

جمـاع  إ إلىفتقار نهيار وحدة األسرة، ضعف الوالء لها، االا(يؤدي التفكك األسري بمظاهره المختلفة  -1

جتماعية لدى اات نحرافا إلى) وغيرها... الرقابة الوالدية  نفصام عالقات الزواج فيها، نقصإي فيها، أالر

سر مفككة ومتصدعة تتصف عادة بمعاناتهـا مـن   أحداث الجانحين يأتون من ن األأالطفل، فقد تبين مثالً 

  ).2004شفيق، ( .مما سبق أكثرو أظرف 

توتر نفسـي   إلىلدين، فرادها خاصة بين الواأيؤدي التوتر في جو األسرة والخالفات التي تشيع بين  -2

 إلـى نتماء، قد يصاحبه أنماط غير سوية من السلوك بين األطفال، كالجنوح األمن واال إلىفتقاد مقترن باال

ن العالقـات المنسـجمة بـين    أنانية والخوف، في حين خرى كاألأوالعدوانية مع مظاهر سلبية  نحرافاإل

  .للطفل االجتماعيوافق تماسك األسرة مما يساعد على الت إلىالوالدين، تؤدي 

ن أمساعدته فـي   إلىتؤدي المشاعر الطيبة والمتزنة المشبعة بالحب والثقة من الوالدين تجاه الطفل،  -3

ينمو مفيهم وفي نفسه با لغيره واثقاًح.  

خلق مشاعر طيبة مـن الحـب    إلى، ئهشقاأتؤدي عدالة المعاملة تجاه الطفل وعدم التفريق بينه وبين  -4

  .شقائهوأن تشيع بين الفرد والتعاو

في نفسـه   واثقاً ع جو األسرة بالحب والثقة من الوالدين تجاه الطفل، يصبح هذا الطفل شخصاًشبُِأ إذا -5

   .خرينه ومشاعره الطيبة لآلاتاتجاهمستقبله، كما ينقل  إلى بقيمته مطمئناً شاعراً



 

ه، فيصبح فريسة للشعور بالوحـدة والشـك   نه غير محبوب وال قيمة لأعتقاده با إلىيؤدي نبذ الطفل  -6

  .ينوالتهديد وعدم الثقة في ذاته وفي اآلخر

ظهور  إلىقترفه الطفل، ايؤدي النظام الصارم والعقاب الشديد الرادع الذي ال يتناسب مع الذنب الذي  -7

جاه السـلطة  مشاعر نفور وسخط تجاه الوالد ال يمكن للصغير التعبير عنها، فيحول مشاعره السلبية هذه ت

المخالفـة   إلى، فيميل الفرد )وغيرهم المدرس وناظر المدرسة والسلطة السياسية(في المجتمع التي يمثلها 

  .والجنوح

نضمام الشعور بالوحدة والرغبة في اال إلىيؤدي إهمال الوالدين للطفل وعدم العناية به والعطف عليه،  -8

ليه، ويكون إحتى يتنبهوا  ينرضاء اآلخرإير عن ذاته ون كانت منحرفة، ويحاول التعبإي جماعة حتى وأل

   .تباعد به عن الموضوعية يقظةحالم أو العيش في خيال غير واقعي وأنغماس في سلوك منحرف ذلك باال

و غيـر مفيـدة،   أجابة كل طلباته مهما كانت تافهـة  إيؤدي التسيب في معاملة الطفل بالتدليل الزائد و -9

على نفسـه   عتمادن يصبح الطفل غير قادر على االأالزائد به،  هتمامى الطفل وااليضا الجزع الشديد علأو

، فتقل ثقته بنفسه، ويشعر بمشاعر الفشل والرغبـة فـي   ةاالجتماعيو مواجهة الصعاب المليئة بها الحياة أ

  .فرادنتاج والتعامل السوي مع غيره من األ، وتتضاءل قدرته على اإلينتجنب اآلخر

خر، وكثيراً ما يحدث ذلك في حالـة ولـع   آالعدالة في معاملة األبناء بتفضيل طفل على  يؤدي عدم -10

ن ينتاب الطفل المهمل مشاعر عدم الثقـة فـي الـنفس    أ إلىالوالدين بجنس معين يكون مرغوبا لديهما، 

  ).2004شفيق، ( .نه غير مرغوب فيهأوالناس وعدم األمان وب

عراض جنسـية مرضـية   أ إلىر السليمة والمتعلقة بالتربية الجنسية غي ةاالجتماعيقد تؤدي التنشئة  -11

تؤثر على حياة الطفل وقدرته الجنسية في كبره، وذلك حينما يبالغ بعض اآلباء في تهديد ووعيد األبن في 

صغره من الجنس اآلخر، ضاربين بذلك عرض الحائط بأساليب التربية الرشيدة والتثقيف الجنسـي التـي   

، كذلك يبدو هذا القصـور  نحرافاي أعمق جدوى في تربية النشىء والحفاظ عليه من أو راًثأعظم أتكون 

نها خبرة ممقوتة أو تصويرهن الحياة الجنسية على أحينما يحلو لبعض السيدات نقل تجارب فاشلة لبناتهن 

شـفيق،  . (ا بعـد سيئة، فيقابلن ذلك بتعفف بالغ وعلو وزهد للحياة الجنسية بما يؤثر على حياة بناتهن فيم

2004.(  

  

  :الوالدين اتاتجاهحجم األسرة على اثر  5.1.7.1.2

  

سر تتكون عادة من اآلباء واألبناء، فقد يكون عدد ن األأفراد األسرة، حيث أالوالدية بعدد  اتتجاهثر االأتت

تكـون   رىاالخ، وفي هذه الحالة تكون األسرة كبيرة، وفي بعض الحاالت )أطفال فأكثر 6(األبناء كبيرا 

سر التـي  ما األأ. و الخالأو الجدة والعم أمثل الجد  آخرينفراد أاألسرة كبيرة ال لعدد األبناء ولكن لوجود 



 

النيـال،  . (سر صغيرة العددأتتكون من الوالدين واألبناء فقط بحيث ال يزيد عدد األطفال عن ثالثة فتعتبر 

2002.(  

  

ـ  هتمامنه يصعب عليهم االباإلهمال أل اآلباء اتاتجاهسر كبيرة العدد تتسم ففي األ مور كـل األطفـال،   أب

مور الحياة المختلفـة لألبنـاء، بـل    أستقراء لتفسير ستخدام أسلوب الضبط الذي يعتمد على االاويصعب 

. ، وهنا تفرض القيود الصارمة فيزداد التسلط والسيطرةجتماعياًايصعب عليهم حثهم على السلوك المقبول 

  ).2002النيال، (

  

فـي تربيـة    قل توفيقاًأهي  أكثر سر التي تنجب أطفاالًن األأنه مما ال شك أ إلى) 2000(وقد أشار جابر 

سـكان  كانت األسرة تعاني من ظروف كمشكلة اإل إذاوال سيما  ،قلأأطفالها من األسرة التي تنجب أطفاال 

ن أذ إ ،حـداث جنوح األن هناك عالقة بين حجم األسرة وظهور أوقد وجد بعض العلماء  ،وضعف الدخل

سر كبيرة العدد حيث تضعف فاعلية الضبط األسـري داخـل هـذه    أغالبية األطفال الجانحين تنحدر من 

  .وتتضاءل فرص تكوين ضوابط دافعية لدى أطفالها تسيء فيها معاملة اآلباء البنائهم ،سراأل

  

  :ةاالجتماعيأثر سيطرة احد الوالدين على التنشئة  6.1.7.1.2

  

 إذاطرة أحد الوالدين أثرها المباشر على نوع الدور الذي يسلكه الطفل في حياته الراهنة والمقبلة، فن لسيإ

تقمص دور األب، وبذلك يميلون في سـلوكهم   إلىن ذلك ينحو بالذكور من األطفال إف كان األب مسيطراً

 إلىفال الذكور في الغالب ن ذلك يؤدي باألطإكانت األم هي المسيطرة ف إذاالنمط الذكري الرجولي، و إلى

  .)1994الزعبي، . (أحياناًالسلوك العصابي بل والذهاني 

  

ن يأخذ مكانه كفرد أحتى يستطيع  ستقاللن السيطرة األبوية تحول بين الفرد ورغبته في االأومن المحتمل 

 فرضون قـدراً نهم الذين يأ، وقد عرف سيموندر اآلباء المتسلطين االجتماعيو االقتصاديناضج في العالم 

و محاولـة  أو مستبدين معهم يهددونهم ويؤنبـونهم،  أصارمين  نمن السيطرة على األبناء، ويكونو كبيراً

  .)1979غالب، . (مو نموهأ مهمستويات ال تالئم سنّ إلىدفعهم 

  

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

السـوية،   ةاالجتماعيمسالك ال سوية، وخير نموذج للعالقات الوالدية الصالحة للتنشئة  إلىرف سلوكه ينح

تـدعيم   إلـى من التكامل بين سلوك األب وسلوك األم، بحيث ينتهـي   هو الذي يشيع في جو األسرة نوعاً

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



 

  :ةاالجتماعيأثر جنس الوالدين وعمرهم في التنشئة  7.1.7.1.2

  

ـ من اآلباء في اال تسامحاً أكثر ن األمهات عموماًأ) 1994بي، عالز(ترى هورلوك كما ورد في   اتتجاه

بائهم في مراحل نموهم المبكرة، حيث يكـون  آمن  أكثرمهاتهم بنائهم، وهذا يفسر تفضيل األطفال ألأنحو 

  .أكثر من األب شباع الحاجات األساسية للطفلإفي على األم  عتماداال

  

  :الوالدية اتتجاهعلى اال االقتصاديو االجتماعيأثر المستوى  8.1.7.1.2

  

 لألسرة أثـراً  االقتصاديوالثقافي و االجتماعين للمستوى أوالنفسية على  ةاالجتماعيتدل معظم الدراسات 

ن لكل طائفة مـن الطوائـف   وذلك أل ،ما يتبناه من قيموما يكتسبه من معايير و ،على سلوك الطفل عميقاً

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

  

سر ذات المستوى ن هدف اآلباء في األأ دجِ، فقد ووشيخاً وراشداً وشاباً األسرة طفالً إلىواإلنسان يحتاج 

عمال أليه إسم العائلة، وتسند ابن فالهم على مجد كبير، وأن يحمل االطن يحصل أأالمرتفع هو  االجتماعي

ن اآلبـاء يتميـزون   أالمتوسط فوجـد   االجتماعيسر ذات المستوى ما األأ. األسرة الواسعة ومسؤولياتها

 عتمـاد واال ستقاللبمعاملتهم الطيبة لألبناء، ونظام الرقابة الخالية من الصرامة، فيشجعون األبناء على اال

على النفس، ويستخدمون العقاب النفسي الذي يعتمد على التأنيب وهذا من شأنه أن يولد بعض المشـكالت  

  ).2002النيال، . (حيانالسلوكية لدى الطفل والعداء في بعض األ

  

ممارسة أسـلوب العقـاب    إلىوصرامة، ويميلون  تسلطاً أكثرالمنخفض فهم  االجتماعيما آباء المستوى أ

ن يتصرف كالراشدين، ممـا يجعـل الطفـل    أو التشجيع، وهم يتوقعون من الطفل أمن الحث  أكثرالبدني 

تكـوين   إلـى سرته، وغالباً ما يلجأ هذا الطفل أنه غير مرغوب فيه وغير محبوب ومرفوض في أيشعر ب

  ).2002النيال، . (كعملية تعويضية اتجاهقران في كل صداقات مع األ

  

 االقتصـادي و االجتماعين أطفال المستوى أ) 2002(ورد في النيال كما ) Meltzer( وضح ملترزأوقد 

 Ultonألتون  دجِالمرتفع، بينما و االقتصاديمن أطفال المستوى  أكثر نفعاليالمتوسط يشعرون باألمن اال

 بنائهم بذكاء يكفي لتفادي المشاكل السلوكية التـي أالمرتفعة، يعاملون  ةاالقتصادين اآلباء في المستويات أ

هتمـام بمجالسـة أطفـالهم لتنميـة     ن هؤالء اآلباء يوفرون الوقت واالأيتعرض لها األطفال، عالوة على 

  .قدراتهم
 



 

هم في التنشئة كانت النتـائج  اتاتجاهالثقافي للوالدين و االجتماعيوفي دراسة اهتمت بالعالقة بين المستوى 

  :على النحو التالي

  .زيادة أسلوب التساهل واللين في التنشئة إلىللوالدين يؤدي  عياالجتمارتفاع المستوى الثقافي وان إ .1

ـ عنه لدى المسـتويات   االجتماعين القسوة والعقاب البدني تزداد عند منخفضي المركز إ .2  ةاالجتماعي

  .المرتفعة

الـديب،  . (والتدليل للطفـل  هتمامية موجبة بين نقصان حجم األسرة وزيادة االرتباطان هناك عالقة إ .3

2002(.  

  

حتـرام واسـتقرار القـيم    والتي تتسم بالحب والدفء واال ،العائلية المتوافقة اتتجاهاال ويرى الباحث بأن

فالطفل  ،تزان سلوك الطفلاستقرار وافي  ا تلعب دورا مهماالمحيطة به ةاالجتماعيعتبارات العائلية وواال

 عان أسلوباًبِويتّ ،د التفاهم والتواد فيما بينهماحيث يسو اًانفعاليو الذي ينمو في كنف والدين متواجدين جسدياً

للخطـر   قـل تعرضـاً  أن يكون هذا الطفـل  أمن الطبيعي  ،في التعامل مع الطفل وواضحاً ومستقراً ثابتاً

مقارنة بالطفل الذي يعيش في كنف والدين متصارعين يشيع بينهما التنافر  ،السلوك والعواطف اضطرابو

و متخـذين بعـض األسـاليب    أ ،ين متناقضين في األساليب المتبعة في التربيةدو واِلأ ،والشجار والخصام

رض ن هذه األساليب هـي بمثابـة األ  أفي حين  ،صالحفضل الطرق للتربية واإلأنها أمنهما  الخاطئة ظناً

  . لسلوك الجانح والمضطربالخصبة لنمو ا

  

 School :المدرسة 2.7.1.2
  

للفرد في الوقت الحاضر نتيجة للثـورة الصـناعية    ةاالجتماعيالتنشئة ة بعمليلم تعد األسرة تستأثر وحدها 

ضعف بذلك دور األسرة، ويقل دور األسرة في عملية أتحديث المجتمعات وتطويرها، حتى  إلىدت أالتي 

بعد سن الطفولة المبكرة عندما ال يرتبط توزيع العمل بتكوين األسرة، وحيث ال تصبح  ةاالجتماعيالتنشئة 

بناؤها بملكيتهـا  أرة قادرة على توفير كل متطلبات الفرد كما في العائالت الريفية الكبيرة التي يرتبط األس

    .)1994الزعبي، . (الزراعية

  

من حياته، يتلقى فيها صنوف التربية وألـوان   كبيراً ، وفيها يقضي جزءاًالمدرسة هي البيئة الثانية للطفلو

ـ اتجاهي في تكوين شخصية الفرد وتقرير من العلم والمعرفة، فهي عامل جوهر ه وسـلوكه وعالقتـه   ات

الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافـة المتطـورة،    ةاالجتماعيكبر، وهي المؤسسة بالمجتمع األ

في األسـرة،   ةاالجتماعيوعندما يبدأ الطفل تعليمه في المدرسة يكون قد قطع شوطا ال بأس به من التنشئة 

والمعارف، والمدرسة توسع  اتتجاهوالقيم واال ةاالجتماعيبالكثير من المعايير  لمدرسة مزوداًفهو يدخل ا



 

حيث يلتقي بجماعات جديدة من الرفاق، وفيها يكتسب المزيـد مـن المعـايير     ،للطفل ةاالجتماعيالدائرة 

اته، وأسـاليب ضـبط   ن بحقوقه وواجبجتماعية جديدة حين يلقّا دواراًأفي شكل منظم، ويتعلم  ةاالجتماعي

نضباط في السلوك، وفي المدرسة ، كما يتعلم التعاون واالينته، والتوفيق بين حاجاته وحاجات اآلخرنفعاالا

. وثقافة وتنمو شخصيته من كافة النـواحي  يتعامل مع مدرسيه كقيادات جديدة ونماذج مثالية، فيزداد علماً

  ).2004شفيق، (

  

  :والمدرسة ةالتعاون ما بين األسر 1.2.7.1.2

  

سـتقبال األطفـال   وجـدها المجتمـع ال  أعتبارها مؤسسة تربوية امن واجب األسرة التعاون مع المدرسة ب

  :عدة مجاالت منهاهداف التي يرغب المجتمع فيها، ويظهر هذا التعاون في هم لبلوغ األإعدادو

لحدوث مواقـف   هما تجنباًجل القضاء على الصراع بين األسرة والمدرسة، والتنسيق بينأالتعاون من  -1

إذا مراض نفسية وجسدية وخصوصـاً رة وصراع يقلق الطفل، ويؤثر على بناء شخصيته ويعرضه ألمحي 

  .تعارضت وجهة نظر األسرة والمدرسة فيما يتعلق بتربية الطفل

الطفل في  بنائهم في الدراسة، ومعرفة المشاكل التي يعاني منهاأنتظام جل متابعة اآلباء الأالتعاون من  -2

  .)2004العزيز، وعطيوي، . (البيت والمدرسة

  

  :جماعة الرفاق 3.7.1.2

  

ـ ، فهي تؤثر في المعايير ةاالجتماعيقران بدورها في عملية التنشئة و األأتقوم جماعة الرفاق   ةاالجتماعي

لمسـؤولية  شباع حاجات الصغار، وفي تعويدهم على تحمل اإنها تعاون في أدوار المتعددة، وكما وتحدد األ

، ويتوقف مدى تأثر الفـرد بجماعـة   وغيرهاعلى النفس وممارسة النشاط الرياضي  عتمادواال ستقاللواال

شـكال مختلفـة   أها، ولجماعة الرفاق اتاتجاهالرفاق على درجة والئه لها، ومدى تقبله لمعاييرها وقيمها و

  ).2004شفيق، ). (ء الدراسةجماعة اللعب، والشلة وجماعة النادي والعصبة والجيرة وزمال(منها 

  

وقـات فـراغهم   أساسي في توجيه ميـول األبنـاء و  ن لجماعة الرفاق دورهم األأ) 2001(ويذكر عبادة 

الصحيح ساعد ذلك على تكوين الشخصية في صـورها   تجاهفي اال كانت جميعاً إذاونشاطهم الترويحي، ف

و الرفاق، وبالتالي يجـب علـى األسـرة    أاء صدقختيار األانه من األهمية بمكان أالسوية، ومن هنا نجد 

جماعة رفاق السـوء ممـا    إلىبن نضمام االال رشادهم تفادياًإو ناءمراعاة هذا الجانب من حيث توجيه األب

و ضعيفة أو المتسلطة أو المتمردة أو العدوانية أية عتمادخالق األبناء وبناء شخصياتهم االأعلى  يؤثر سلبياً

  .الثقة بالنفس



 

  : ةاالجتماعيدور جماعة الرفاق في عملية التنشئة  1.3.7.1.2

  

  .جتماعية، وتنمية الحساسية والنقد نحو بعض المعاييراتكوين معايير  .1

  .جتماعية جديدة مثل القيادةادوار أالقيام ب .2

  .على النفس عتمادواال ستقالل، وهو االاالجتماعيهم مطالب النمو أالمساعدة في تحقيق  .3

  .رصة التجربة والتدريب على الجديد والمستحدث من معايير السلوكتاحة فإ .4

  .تاحة فرصة تقليد الكبارإ .5

  .)2002مغلي وسالمة،  أبو( .ةاالجتماعيتاحة فرصة تحمل المسؤولية إ .6

  

  :ةاالجتماعيالتي تتبعها جماعة الرفاق في عملية التنشئة  ةاالجتماعيالنفسية  ساليباأل 2.3.7.1.2

  

والتقبل عندما يتفق العضو في سلوكه مع معايير الجماعة وقيمها، مما يعـزز هـذا    االجتماعيب الثوا .1

  .السلوك ويدعمه

في حالة مخالفة العضو في سلوكه لمعايير الجماعة، مما يـؤدي   االجتماعيالعقاب والزجر والرفض  .2

  .ئهكف هذا السلوك وانطفا إلى

رضـوان،  . (االجتمـاعي للتعلـيم   اللعب، مما يتيح فرصـاً خاصة و االجتماعيالمشاركة في النشاط  .3

1996.(  

  

   Culture    :الثقافة 4.7.1.2

  

و علمتَالثقافة هي مجموع ما يأفكـار من نشاط و يضاًأ، واتاتجاهنقل من عادات وتقاليد وقيم ومعتقدات وي 

فية المتعددة، ومن خـالل  وتكنولوجيا، وتؤثر الثقافة في شخصية الفرد والجماعة عن طريق المواقف الثقا

ت نفعـاال زاء االإوالتصرف  ستقاللالمستمر منذ الرضاعة، والفطام والتدريب على اال االجتماعيالتفاعل 

شـفيق،  . (شقاء، وكذلك موضوعات التربية الجنسـية ومعالجاتهـا  والمواقف، وأساليب معاملة الكبار واأل

2004.(  

  

 أفكـار راء وآحاسـيس و أت ونفعاالافي المجتمع من مشاعر ونها كل ما يسود أب يضاًأكما يمكن تعريفها 

ن تـؤثر  أومعتقدات وفلسفات ونشاطات متفاعلة مع بعضها، والتي من شـأنها   اتاتجاهوتقاليد وعادات و

  ).1994الزعبي، . (التي يواجهها في حياته اليومية ةاالجتماعيعلى الفرد، وتظهر في سلوكه في المواقف 

  



 

 ةاالجتماعيمن خالل تفاعله في المواقف  االجتماعيثناء نموه أهذه  ةاالجتماعيالثقافة ويتعلم الفرد عناصر 

نها تؤثر في شخصية الفرد والجماعة عن طريق المواقف الثقافية العديدة، ومـن  أحيث  ،فراد الكبارمع األ

  .)1996رضوان، . (المستمر االجتماعيخالل التفاعل 

  

 ةاالجتماعيو المتغيرات الثقافية التي تؤثر في عملية التنشئة أالعوامل  همأبدراسة ) Cattel(وقد قام كاتل 

حجم الجماعة، الضغط الثقافي، الرفاهية، المحافظة على التقاليد ونظـام السـلطة، النظـام    : وهي كاآلتي

  .)1996رضوان، . (والضبط، التكامل الثقافي والروح المعنوية

  

  :عالموسائل اإل 5.7.1.2

  

، بمـا  وغيرهـا  عالناتإوسينما وصحف ومجالت وكتب و وتلفازعة إذاعالم المختلفة من ثؤثر وسائل اإل

، باعتبارها ناقلة ةاالجتماعيراء على التنشئة آو أفكارخبار ووقائع وأتنشره وتقدمه من معلومات وحقائق و

عمار، مختلف األنواع مختلفة من الثقافة، فهي تنشر المعلومات المتنوعة من كافة المجاالت التي تناسب أل

خبار والمعارف، والثقافة المعلومات والتسلية والترفيه واأل إلىنها تشبع الحاجات النفسية مثل الحاجة أكما 

ثير وسائل اإلعالم بـالتكرار  أو تعديلها، ويزداد تأالنفسية وتعزيز القيم والمعتقدات  اتتجاهالعامة ودعم اال

  ).2004شفيق، . (بجاذبية المادة نفسها يضاًأستيعاب، والذي يعاون في عملية اال

  

وضوحها بدرجة كبيـرة،   إلىبالنظر  واشدها مفعوالً ،على النشىء الوسائل تأثيراً أكثروتعتبر السينما من 

طبـاق الصـناعية   قمار واألوالفيديو واأل التلفازجهزة أولتأثير ظروف العرض نفسه كما يبرز كذلك دور 

  ).2004شفيق، (. عة والمطبوعات المختلفةذاواإل

  

يمكن القول بأن وسائل اإلعالم هي سالح ذو حدين، فقد تكون وسيلة نافعة من وسـائل الثقافـة    وعموماً

 إذاخـرى  أكبر النفع للفرد والجماعة وهي من ناحية أ، فتقدم فكاروالعلم والسمو بالخلق ونقل المعرفة واأل

 هـداماً  نها تصبح سـالحاً إشراف مركّز وواع، فإب صحيحاً ه توجيهاًوجستخدامها ولم تُاسيىء و ُأأهملت ُأ

  ).2004شفيق، . (نحرافنحالل واالالسوية، ويساعد على اال ةاالجتماعييعرقل التنشئة 

  

  :دور العبادة 6.7.1.2

  

ـ لما تتميز به من خصائص، و ةاالجتماعيتقوم دور العبادة بدور كبير في عملية التنشئة  ة المعـايير  ايجابي

  .تعلِّمها لألفراد السلوكية التي



 

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

وما ذاك إال لتحويل اإلنسانية التائهة من .. ةضارات، وإرساء قواعد المجد والمدنيوتكوين األمم، وبناء الح

). 1996علـون،  . (نور التوحيد والعلم والهدى واإليمان إلىظلمات الشرك والجهالة والضالل والفوضى 

قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم كَثيرا مما كُنْتُم تُخْفُون من الْكتَابِ ويعفُـو  (: وصدق اهللا العظيم في محكم تنزيله

 بِينم تَابكو نُور اللَّه نم كُماءج يرٍ قَدكَث ن15(ع (  مهخْـرِجيلَامِ وَل السبس انَهورِض عنِ اتَّبم اللَّه ي بِهدهي

  ).15،16سورة المائدة، آية ( .صدق اهللا العظيم. )من الظُّلُمات ِإلَى النُّورِ بِِإذْنه ويهديهِم ِإلَى صراط مستَقيمٍ

  

  :ةاالجتماعيفي عملية التنشئة دور العبادة تتبعها  التي ةاالجتماعيالنفسية  ساليباأل 1.6.7.1.2

  

  .للعقاب عن السلوك المنحرف تجنباً بتعادواال ،السلوك السوي إلىالترغيب والترهيب والدعوة  -1

  .)1996رضوان، . (رشاد العملياإل -2

لفـرد والمجتمـع،   م الفرد والجماعة التعاليم الدينية السماوية التي تحكم السلوك بما يضمن سعادة اتعلّ -3

جديدة تساعده على  اتاتجاهكساب الفرد مهارات وقيم وإويتضمن التعليم الديني الذي تقوم به دور العبادة 

جتماعية مبنية على الثقـة المتبادلـة، والقـدرة علـى     إضبط ذاته، وتحمل المسؤوليات، وتكوين عالقات 

  . ينالتضحية وخدمة اآلخر

ثم والخطيئة التي تهدد طمأنينته، وأمنه النفسي ومسـاعدته  ر اإلتحرير الشخص المضطرب من مشاع -4

  .األمن والسالم النفسي إلىشباع الحاجة إعلى تقبل ذاته، وتحقيق 

  .ذات الطابع الديني االخرىم المرض والمشكالت وتوه ،تحرير الفرد من القلق والوساوس والخوف -5

  .)2004العزيز، وعطيوي، . (ةاالجتماعيالطبقات والتقريب بين مختلف  االجتماعيتوحيد السلوك  -6

  

  :ةاالجتماعيو تنشئة الوالديةالنظريات المفسرة ألنماط ال 8.1.2

  

األسرة فـي   لدورختالف توجهاتها النظرية على األهمية البالغة اتكاد تتفق كافة نظريات علم النفس على 

ي ذكر ألهم النظريات التي فسرت عمليـة  وفيما يل خاصة في مراحل طفولته المبكرةومسيرة نمو الفرد، 

  .ةاالجتماعيالتنشئة الوالدية و

  

  Psychoanalysis Theory :"سيجموند فرويد" نظرية التحليل النفسي 1.8.1.2
 

، وهو الزعيم التقليـدي لمدرسـة التحليـل    "سيجموند فرويد"يتزعم هذه النظرية العالم النفسي المعروف 

 Super( "علىنا األباأل"تكمن في ما يسميه   عند اإلنسان ةاالجتماعينشئة ن جذور التأالذي يرى  ،النفسي



 

Ego(، يتطور عند الطفل نتيجة تقمصه لدور والده الذي هو من نفس الجنس، وذلك في محاولة مـن   الذي

  .)1998أبو جادو، . (لكترا عند اإلناثإوديب عند الذكور، وعقدة ُأالطفل لحل عقدة 

  

ساسي في نمو شخصياتهم، فمـا يمارسـه   التفاعل بين اآلباء وأطفالهم هو العنصر األن أعتبر فرويد اوقد 

ـ ، وهذه االةاالجتماعيوأساليب في معاملتهم ألطفالهم له دور فعال في تنشئتهم  اتاتجاهاآلباء من   اتتجاه

األم مثالً نحو طفلهـا   هاتجابائه، فآالقائمة بين الطفل و ةنفعاليلنوعية العالقات اال الوالدية يتم تحليلها طبقاً

  ).2002النيال، . (ينمي خصائص شخصيته جتماعياًا ساساًأطعام يعتبر و اإلأخراج ثناء عملية اإلأ

  

طار تطـوري  إليها في إفي نظرية التحليل النفسي، عندما ننظر  ةاالجتماعين نفهم عملية التنشئة أويمكننا 

  :نمائي من خالل مراحل النمو األساسية التالية

  

تغطي هذه المرحلة الفترة من الوالدة حتى النصف الثاني مـن  ) The oral stage(: المرحلة الفمية -1

مه، وكيفية أتتحدد بطبيعة عالقته ب ةاالجتماعين شخصية الطفل ونوع ونمط عالقاته أ حيث ،السنة األولى

   .حباط، ومدى مفاجأة الفطامإشباع حاجاته الفمية ودرجة ما يتعرض له من إومدى 

  

وتغطي هذه المرحلة العامين الثاني والثالث من عمر الطفل، ويجد ) Anal stage(: المرحلة الشرجية -2

خراج، حيث يحظى في هذه الحالة بحب وقبـول والديـه،   تعة واللذة نتيجة لتعلمه ضبط اإلالطفل فيها الم

   .المعاملة بين الطفل ووالديهنوع العالقة، و االجتماعيويؤثر في هذه المرحلة على شخصية الطفل ونموه 

  

وتحتل هذه المرحلة العامين الرابع والخامس مـن عمـر   ) The phallic stage(: المرحلة القضيبية -3

شباع ولذة، والظاهرة الرئيسـية  إ عتبارها مصدراالجنسية ب ئهعضاأالطفل، ويهتم الطفل في هذه المرحلة ب

ستئثار التام بحبهـا، ويحـس   في اال مه راغباًأفل الذكر بوديب حيث يرتبط الطأفي هذه المرحلة هي عقدة 

بابيها وتحس بـالغيرة   قوياً اًرتباطاما البنت فترتبط أمه، أبالغيرة من والده الذي يقاسمه وينافسه في حب 

عضاء الجنسية الذكرية، وعلى لومة لحرمانها من األمها هي المأن أحساسها بإل مها نظراًأوالعدوانية تجاه 

من العقـاب وفقـدان    نثى يكبت مشاعره نحو والده من الجنس اآلخر خوفاًمن الذكر واأل ن كالًإل في حاأ

  . الحب

  

وتغطي هذه المرحلة الفترة ما بين سن السادسة وسن البلـوغ،  ) Latency Period(: مرحلة الكمون -4

التقمص في موضـع   ويتعلق الطفل في هذه المرحلة بالوالد من نفس الجنس، كما يضع نفسه على طريق

نـه  نه يسلك في هذه المرحلة كما يسلكان وكما يرغبـان، أل أي أالوالدين ويمتص المعايير التي يؤكدانها، 



 

وهو يقوم بدور الوالدين فـي   ،)الضمير(على نا األصحيحة، وينشأ من خالل التقمص األ ءهمراآن أيعتقد 

  . ا بالعقابرشاد شخصية الطفل، ومراقبتها وتحذيرها وتهديدهإتوجيه و

  

شـباع عـن   ويبحث الطفل في هذه المرحلة عـن اإل ) Genital stage(: المرحلة الجنسية التناسلية -5

شباع نزعاته الجنسية علـى  إفراد من الجنس اآلخر، وتتوقف طريقة أالت مع طريق تكوين عالقات وص

وتغطي هذه الفترة مرحلة . ىخرأظروف بيئته المباشرة من ناحية، وعلى نموه وخبراته السابقة من ناحية 

  .)1998جادو،  أبو. (ما بعد سن البلوغ

  

ناس ومؤسسات أعوام القليلة من حياة الطفل، وبالتدريج يلعب أهمية خالل األ كثرثير األأن للوالدين التكما أ

وامر والنواهي هامة بصورة زائدة وتدعمها بجـزاءات متنوعـة   في حياته، وتصبح األ يضاًأ خرى دوراًأ

مساعدة  االخرىسلطات الن على الوالدين وأ إذ ...و الصد أو منح الحب، النقد والعقاب، الرفض أعطاء كإ

ن عليهما أثناء عملية تربيته، وأ اًزائد اًو حرمانأ ن يمنح تدليالًأالطفل على تعلم الدروس الهامة للحياة دون 

وهذه العملية تحدث بالتدريج علـى   ن يضطلع بشؤون حياته،أجل سعادة الطفل حتى يستطيع  ألن يعمالأ

  ).1998عبدالرحمن، . (مدى سنوات عديدة

  

ي تحويـل  أ، )المجتمع(نا تبدأ عندما يتصل الفرد بالواقع أن عملية تكوين األ إلى) 1994(ويشير الزعبي 

التنشـئة  هم عمليات أنا من عد عملية تكوين األ، وتُةاالجتماعيشخصية، وبهذا تبدأ عملية التنشئة  إلىالفرد 

طار الواقع الذي يفرضه المجتمـع  إو يحققها في هفَ ،نا من تحقيق رغبات الهونها تمكن األأذ إ، ةاالجتماعي

  .القائم بعاداته وتقاليده وقوانينه

  

 االجتمـاعي وقد تحدث فرويد عن أهمية السنين األولى من حياة الطفل كونه يتم خاللها تمثيل األسـلوب  

بوالديـه، وهـذا   ) Identification( ي يعيش فيها، وذلك من خالل عملية التوحـد الموجود في الثقافة الت

 أبـو . (لمن يمثلون الوالدين في المجتمع اًيضأ التوحدالتمثيل يمتد فيما بعد في حياة الطفل من خالل عملية 

  ).أ – 1984النيل، 
  

ات التي يتعرض لها الطفل في ثير الخبرأعلى توبشكل كبير نظرية التحليل النفسي تؤكد  يرى الباحث بأن

جو يسوده العطـف والحنـان    منكانت هذه الخبرات نابعة  إذاوخاصة السنوات الخمس األولى، ف ،حياته

الطفل بخبرات نابعة  رم إذاما أكتسب الطفل القدرة على التوافق مع نفسه ومع مجتمعه، اوالشعور باألمن، 

 تكوين شخصية مضطربةلتمهيد الطريق  إلىدى ذلك أهمال، الحرمان والتهديد واإلقائمة على من مواقف 

  . وشخصية غير قادرة على التكيف والتوافق الجيدين مع المجتمع



 

   :)Carl - Rogers( "كارل روجرز" )Self Theory(الذات نظرية  2.8.1.2

  

على تكوين ذاته  ثرهاأفي تنشئة الطفل و اتاتجاهتشيد هذه النظرية بأهمية ما يمارسه اآلباء من أساليب و

هم مـا  أن الذات تتكون من خالل التفاعل المستمر بين الطفل وبيئته، وأو سالبة، حيث أما بصورة موجبة إ

 .)2002النيال، . (في البيئة في السنوات األولى الوالدان، وما يتبع ذلك من تقويمه وتكوينه لمفهوم ذاته
  

لحصوله على درجات منخفضة في مادة الحسـاب مـثالً،   تهام طفلها بالغباء نتيجة إاستمرت األم في  إذاف

، ويستمر هذا التقويم مالحقا للطفـل طـوال   فسوف يتكون لديه مفهوم سالب عن ذاته يتمثل في كونه غبياً

  .)2002النيال، . (ن يثبت عدم صحة هذا التقويمأسنواته المدرسية المقبلة حتى لو حاول 

  

األمن والهادىء فـي والدة األطفـال،   ) Leboyer technique(أسلوب ليبوير  إستخداميوصي روجرز ب

وذلك كبديل مفضل عن الطريقة التي قد ) الضوء الخافت، السكون، المالطفة، الغمر في ماء دافء(حيث 

  ).1998عبدالرحمن، ). (ضواء مزعجة، صفعاتأضوضاء صاخبة، ( ،تلحق الضرر بالطفل

  

ن في ضوئه التنبـؤ بمسـتوى الصـحة النفسـية للفـرد      هم الذي يمكن العامل األأويؤكد روجرز على 

العالجية، هو الجو العاطفي الذي يسود األسرة، وهو ما يستدل عليه  ،رشاديةحتماالت نجاح العملية اإلاوب

  .)2004قاسم، . (بنائهماأوتعاملهما مع  ،من طريقة تقبل الوالدين

  

وكشخص مستقل وجدير بالتقدير يحق لـه  كما ينصح روجرز بضرورة معاملة الطفل بطريقة ديمقراطية، 

. ختياراته من خالل عمليات التقيـيم لذاتـه ككـائن عضـوي    ان يقوم بأتقدير خبرته بطريقته الخاصة، و

  ).1998عبدالرحمن، (

  

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

  

كبر منه خالل لصراع الالشعوري والذي يتم في رأيهما تعلم الجزء األن عملية اأ إلىيذهب دوالرد وميللر 

ة فيما بعد من حياة الطفل، وهم بهذا يتفقـون  نفعاليات االضطرابساس لاليشكل األ ،فترتي المهد والطفولة

سس شخصيته فيمـا بعـد، وهـذا    أن السنوات األولى من حياة الطفل تحدد أمع علماء التحليل النفسي في 

ول ما يتمثل في الوالدين ومدى عالقتهم بالطفل من أ، يتمثل ةاالجتماعيناتج من ظروف في بيئته الصراع 

ن العوامل الحضارية المحيطة بالوالدين أ إلىو قسوة وعنف في التربية، وهذا راجع بدوره أحب وعطف 



 

 1984النيـل،   أبو. (زاء الطفلإغير مستقرة وتتسم بالتناقض، وهذا يجعل سلوك الوالدين بالتالي متناقضا 

  ).أ –

  

ي فـي السـنوات   أنه يتم تعلمه في السنوات المبكـرة  أن الصراع مكتسب، وأويؤكد دوالرد وميللر على 

فـي   طئةمن والديه بسبب ممارستهما للطرق الخا الصراع ن الطفل يكتسبأي أالخمس األولى من الحياة، 

  ).1986جابر، . (التربية

  

 Karen Horney: كارين هورني 4.8.1.2
  

الطفل الحـب   ربِخَ إذاصول السلوك العصابي موجود في العالقات بين الطفل ووالديه، فأن أترى هورني 

نـه  أشعر ب إذان الطفل أولقد شعرت هورني . غلبعلى األ سليماً نه يشعر باألمن وينمو نمواًإوالدفء، ف

لة، كتعرضه للعقاب البدني بين الحـين  ن يتغلب على ما يلقاه من سوء المعامأنه يستطيع إمحبوب حقيقة، ف

نـه  إنه محبـوب ف ألم يشعر الطفل ب إذاما أة، ضيرم ثاراًآن تترك مثل هذه الخبرات لديه أواآلخر، دون 

، ساسياًأ يشعر بالعداء نحو والديه وهذا العداء سوف يسقط في النهاية على كل شيء وكل فرد ويصبح قلقاً

جـابر،  . (عصـابياً  ن يصبح راشـداً ساسي، فهو في طريقه ألألديه قلق كان  إذان الطفل أوترى هورني 

1986(.  

  

العدوان الـذي تولـد    إلىرجعته أو األساسيدثت هورني عن نوع من القلق أطلقت عليه اسم القلق حوقد ت

عند الطفل نتيجة لتعرضه لخبرات سيئة تهدد أمنه أثناء تربية والديه له وأوضحت بعض الخبرات السـيئة  

تناقض المشاعر تجاه الطفل ورفضه، العدائية المتجهة نحو الطفل، : ي يظهرها اآلباء تجاه األبناء ومنهاالت

رمضـان،  . (مام الطفـل أخوته عليه، السخرية من الطفل وكثرة عقابه، عدم الوفاء بالوعود إحد أتفضيل 

1990.(  

  

 The Neurotic Personality of Our( "الشخصية العصابية فـي زماننـا  "كدت هورني في كتابها أو
Time(،  صـول  أننـا نجـد   إكبر فأالعالقات اإلنسانية المضطربة، وبتحديد  إلىن العصاب يرجع أعلى

ساسيتين، هما أن الطفولة تتميز بحاجتين أكما ترى ب ،...السلوك العصابي في العالقة بين الوالدين والطفل 

 تامـاً  اًإعتمادن الطفل يعتمد على الوالدين إو ،)Satisfaction( والحاجة للرضا ،)Saftey( منالحاجة لأل

  ).1986جابر، . (شباعهماإفي 

  

  



 

 Sullivan ":هاري ستاك سوليفان"نظرية العالقات الشخصية المتبادلة  5.8.1.2
  

، ينعن اآلخر ن الفرد ال يعيش منعزالًن الحديث عن الفرد فقط عند الدراسة ال قيمة له ألأيعتقد سوليفان ب

جتماعي، ولـم  افي مجال  د منذ اليوم األول للحياة جزء من موقف التبادل، وطول حياته يظل عضواًفالولي

ن اإلنسـان نتـاج التفـاعالت    أجانب ذلـك يؤكـد سـوليفان     إلىنكر سوليفان قيمة العوامل الوراثية، وي

  ).أ – 1984النيل،  أبو. (ةاالجتماعي

  

حيـث يتصـف الطفـل     ،ثره في النمو النفسي للطفـل أة وركز سوليفان على أهمية الجو العام لألسر كما

ن األطفال القلقين غالبـاً  أساس نجد وعلى هذا األ ،حساس والشعور بحالة األم واألب المزاجيةبخاصية اإل

ن األطفـال  أوعلى العكس مـن ذلـك نجـد     ،سر تكون األم فيها قلقة متوترة وعدوانيةأما ينشأون داخل 

ستحسان والعطف والهدوء شأون داخل أسر غالباً ما تكون األم بداخلها تتصف باالين) غير القلقين(المتزنين 

  ).1990شقير، . (والمحبة

  

بين الناس وبـين   )Inter Personal Relation( ويؤكد سوليفان على أهمية العالقات الشخصية المتبادلة

الشـعور   إلـى ركته اثناء لعبه و مشاأيؤدي فشل الوالدين في التقرب من الطفل حيث بنائهما، أالوالدين و

  ). 1998عبدالرحمن، . (من جانب الطفل )Loneliness( بالوحدة

  

   Albert Bandura :"لبرت باندوراأ" االجتماعينظرية التعلم  6.8.1.2

  

في نمو سلوك الشخص وفي تعديله، فاألنمـاط   هاماً تلعب دوراً االجتماعين خبرات التعلم أيرى باندورا 

يدة تكتسب حين يشاهد الطفل سلوك من يعنون به ويرعونه، وكثيراً ما يكافأ تقليـد الطفـل   السلوكية الجد

التكرار، وحين يؤدى في حضـرة   إلى، ويميل السلوك المثاب أحياناًألنماط سلوك الوالدين، ولكنه يعاقب 

ا علـى شـاكلة   ن يسلكوأعمارهم أ، ونتيجة لذلك يتعلم األطفال في وقت مبكر من اًايجابييتعزز  يناآلخر

  ).1986جابر، . (ج الناجحة، كما يتعلمون تجنب تقليد النماذج الفاشلةوكية للنماذلاألنماط الس

  

ـ في رأي نظرية التعلم، هو ذلك الجانب المحدود من الـتعلم الـذي ي   االجتماعيوالتطبيع  بالسـلوك   ىعن

يسهم في قدرة الفرد على  تباره تعلماًباع االجتماعيالتطبيع  إلىن ننظر أو يمكن أعند اإلنسان،  االجتماعي

  . جتماعية معينةادوار أن يقوم بأ

  



 

يحدث عند األطفال بالطريقة نفسها التـي يحـدث فيهـا تعلـم      االجتماعين التطور أوترى هذه النظرية 

وتقليدهم، وال شك أن مبادىء التعلم العامة مثل  ينفعال اآلخرأ، وذلك من خالل مشاهدة االخرىالمهمات 

ـ في عملية التنشئة  رئيساً طفاء والتعميم والتمييز كلها تلعب دوراًعزيز والعقاب واإلالت  أبـو . (ةاالجتماعي

  ).1998جادو، 

  

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

اآلباء واألمهات يتفاعلون بشكل مستمر مع طفلهـم   بعبارات تؤكد حقيقة أن مثل هؤالء تجاهشرح هذا اال

أن يستنتج ) باندورا(واستطاع  ،وبالتالي فإن لديهم فرص أكثر لتدعيم سلوكه ،أكثر من الوالدين المتحفظين

وقد أظهر بحثـه   ،التقليد يكمن في قوة النموذج على منح المكافأة إلىأن المتغير المستقل المهم الذي يؤدي 

. ولئك األقل تـأثيراً وقـوة  من أأن يقلدوا النموذج الذي يسيطر على مكافآت أكثر  إلىيلون أن األطفال يم

  .)2004واطسون، ليندجرين، (

  

ـ هم عمليات التنشئة أهي من  االجتماعين عملية التعلم أفيرى ب) 1994(ما الزعبي أ ، فـالتعلم  ةاالجتماعي

ليه، ويدل هذا التعلم على ما يكتسبه الطفل مـن  إالطفل لمجتمعه الذي ينتمي  عدادنمو موجه إل االجتماعي

دراك هذا المجتمـع  إدراكه للعالم الخارجي المحيط به، بإعادات وتقاليد وقيم مجتمعه حتى يصطبغ فهمه و

ـ في التنشئة  االجتماعيدراك، ويختلف دور التعلم طار ذلك اإلإوحتى يفسر خبراته في   تبعـاً  ةاالجتماعي

  .أقصاه في الطفولتين المبكرة والمتوسطة إلىصل ختالف مراحل النمو، ويال

  

 Alfred Adler :"أدلرالفرد "نظرية علم النفس الفردي  7.8.1.2
  

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

  .تجاهه ةاالجتماعيوالرعاية هتمام يتوافر لدى الوالدين مشاعر اال

جتماعي تتشكل من حيث هو كائن االذي يعيش فيه اإلنسان  االجتماعيكما وركز أدلر على أهمية اإلطار 

وبما أن اإلنسان محـدد بـالروابط والعالقـات     ،ةاالجتماعيحياته من خالل المعايير األخالقية والثقافية و

أن  إلـى ويشير أدلر أيضـاً   ،د فيها الفردالتي يتواج ةاالجتماعيفال بد من فهم هذه العالقات  ،ةاالجتماعي

فاإلنسان ليس  ،وعلى تكوين تفكيره ،أثراً هاماً على دوافع سلوك اإلنسان ةاالقتصاديو ةاالجتماعيللظروف 

جتماعي قادر على خلق شخصيته مـن  بل هو كائن ا ،التي يعيش فيها ةاالجتماعيكائناً معزوالً عن البيئة 

  .)1998، الزيود. (خالل نشاطه الذاتي

  



 

هتمام المفرط، الحمايـة،  طفل باالغراق الإخطاء التي يقع فيها الوالدين، بخطر األأوربما يكون التدليل من 

هم علـى  عتمـاد اهم واستقالليسلب األطفال  ،)Spoil( فسادو اإل، أ)Pampering( المساعدة، هذا التدليل

تنمو لديهم عقدة النقص، وهذه الحالة المرضية  ونواألطفال المدلل ،...قتهم بنفسهم ث يحطموالذات، ويشطر 

 عتمـاد نهم لم يتعلمـوا اال أل محقاً ن تحين الفرصة المناسبة فتظهر واضحة، وتسبب فشالًأ إلىتظل كامنة 

  ).1998عبدالرحمن، . (ن يأخذوا وال يعطواأعلى النفس، بل تعلموا 

  

  :"ريكسونإريك إ"علم نفس األنا  8.8.1.2

  

يتوقـف علـى    ينحساس بالثقة في اآلخـر كتساب اإلاى قدرة األطفال الصغار على ن مدأريكسون إيرى 

حساس بالثقة ال يعتمد على مقدار شباع واألمان، ذلك أن اإلنوعية رعاية األم لهم، فاألم هي التي تضبط اإل

لفة باأل حساسالطعام الذي يتلقاه الطفل وال على تعبيرات العطف، بل يتوقف على قدرة األم على توفير اإل

  ).1986جابر، . (ستمرارية، وبتماثل الخبرةتساق واالللطفل، واال

  

ن األسرة تحتـل مكانـة   أعتقاد باال إلى االجتماعيريكسون في سياق نظريته عن النمو النفسي إوقد ذهب 

متداد مراحل نموه المختلفـة وخاصـة فـي    ابالغة األهمية من حيث تأثيرها في طبيعة نمو الفرد، وعلى 

حساس بها لدى الفرد في مقابل عدم تطور الثقة، وتلك ل النمو األولى، وهي مراحل تطور الثقة واإلمراح

ـ سس التوافق والتكيف لدى الفرد مستقبالًأبنى عليها هي القاعدة األساسية التي تُ ثر بنوعيـة  أ، وهي ما تت

القـائمين علـى    ينن اآلخـر الرعاية التي يحظى بها الطفل من جانب والديه، وما ينتهجانه هما والراشدي

  .)2004قاسم، . (رعايته من أساليب بعينها في تنشئته وتوجيهه
  

د أنها تـؤثر  جِالدرجة التي و إلىالوالدية في تنشئة األطفال  اتتجاهخطورة دور اال إلىوقد أشار بياجيه 

نتـائج دراسـة    ستخلصه مناالمدرسة، وهو ما  إلىستعداداته العقلية للدخول اعلى مستوى نضج الطفل و

  .تقارير اآلباء واألمهات حول تفاعلهما مع أطفالهما في كل من فرنسا وكندا

كيد علـى أهميـة الـدور    أمن حيث الت تجاهفي ذات اال خرىاألكما سارت العديد من نظريات علم النفس 

خصـية  ثير ذلك الدور على كافة جوانـب ش أوالدية، ومدى فعالية ت اتاتجاهاألسري، وما يسود فيه من 

ثره على النمـو النفسـي   أعن تحليل التفاعل داخل البيئة األسرية، و) Berne( األبناء، ومنها نظرية بيرن

هتزاز شخصـية األبنـاء،   ا إلىمتزنة، تؤدي الغير سليمة والغير ن التربية األسرية أذ يرى بيرن إللفرد، 

 ).2004قاسم، . (تزانها ونقص نضجها وتكاملهااوعدم 
  

  



 

   :أو أنماط التنشئة الوالدية اتاتجاهقياس  9.1.2
  

صعوبات كبيرة في مالحظة العالقة بين اآلبـاء   ةاالجتماعيو أفي مجال التنشئة األسرية يواجه الباحثون 

التي يتبعها الوالدين، وترجـع   ةاالجتماعيواألبناء في مواقف الحياة المختلفة، للكشف عن أساليب التنشئة 

ه المواقف التي تظهر فيها العالقة بين اآلباء واألبناء، مثل مواقف الرضاعة هذه الصعوبة لتعدد وكثرة هذ

 إلـى حترام الكبار، وقد لجأ البـاحثون  اوالفطام والتدريب على النظافة وأساليب الثواب والعقاب، وكيفية 

ء نحو أسـاليب  األبنا اتاتجاهو أبنائهم، اآلباء نحو أساليب تنشئتهم أل اتاتجاهستبيانات لمعرفة اال ستخداما

  ).أ – 1984أبو النيل، . (اآلباء في تنشئتهم
  

  :ستبياناتواال المقاييسلبعض هذه عرض فيما يلي و

  :الوالدية اتتجاهمقياس اال 1.9.1.2
  

الوالديـة   اتتجاهعبارة تقيس اال) 146( ويتكون المقياس من ،)ب، ت( ومنصور إسماعيل إعدادوهو من 

و الوالدة أالوالد  اتجاهالسائدة في  اتتجاهعطاء صورة عن االإ إلىالمقياس بطريقة التقدير الذاتي، ويهدف 

 :بالنسبة لألطفال، وتتوزع عبارات المقياس على المقاييس الفرعيـة التاليـة   ةاالجتماعيفي عملية التنشئة 

). ، الكذبالسواء، التفرقة، التذبذب، لم النفسيثارة األالتسلط، الحماية الزائدة، االهمال، التدليل، القسوة، إ(

  .وعند التصحيح تعطى لكل عبارة درجتان عند الموافقة، ودرجة عند التردد، وصفر عند المعارضة

سلوك الفرد، فمثالً درجة صفر علـى مقيـاس    نحرافادرجة  إلى) 8 – 1(تشير الدرجة في المقياس من 

يحصل عليها الفرد علـى التسـلط    التي) 32(التسلط، بينما تعني الدرجة  اتجاهالتسلط تعني عدم ممارسة 

نه يمارس التسلط في جميع المواقف التي يتضمنها مقياس التسلط، والدرجـة  أوهي الدرجة العظمى على 

على مقياس السواء تعني مدى ممارسة األساليب السوية، وزيادة الدرجة على مقياس الكذب تعنـي عـدم   

  .))ب، ت(، ومنصور، إسماعيل( .ستجابات الفرداالثقة في 

  

   :في معاملة الوالدين األبناءراء آعن " Schaefer" يرل شيفرإستبيان ا 2.9.1.2

  

العربية عبدالحليم محمـود، ويتكـون    إلىمعاملة الوالدين، ونقله  فيراء األبناء آلقياس  ستبياناًاأعد شيفر 

تمركـز حـول الطفـل،    التقبل، ال: مثل فرعياً عبارة تتوزع على ثمانية عشر مقياساً )192(ستبيان من اال

بعـاد  أثالثـة   ةوتشمل هذه المقاييس الفرعية الثمانية عشر وغيرها،ستحواذ كراه، االالرفض، الضبط، اإل

هم فوائـد هـذا   أاآلباء واألمهات، ومن  من راء األبناء في معاملة كلأساسية نتجت عن تحليلين عاملين آل



 

ديه بناء على خبراته كما تلقاها منهما على مـدى  نه يعتمد على تصور الطفل لمعاملة كل من والأالمقياس 

  .)أ- 317،  1984النيل،  أبو( .عمره
  

  :العائلية اتتجاهليديا جاكسون لال إختبار 3.9.1.2
  

نتيجة عملها فترة طويلة في توجيه األطفـال بالعيـادة النفسـية     )Lydia Jackson(عدته ليديا جاكسون أ

شف عما يعانيه األطفال من صراعات داخلية ترجـع للعالقـات   سقاطي يكإ ختبارابجامعة كمبردج، وهو 

  :سبع بطاقات مصورة في كل منها موقف من المواقف األسرية التالية ختباربينهم وبين والديهم، ويشمل اال

  .ه عليهاعتماداتمثل حماية األم للطفل و )صفر(الصورة رقم  .1

هما دون الطفل، وما يترتب على ذلـك مـن تهدديـد    نفراد األبوين بالمودة بيناتمثل  )1(الصورة رقم  .2

   .لشعوره باألمن

هتمـام الوالـدين بأخيـه    اكبر بسـبب  تمثل الغيرة التي تنشأ في نفس الطفل األ )أ2، 2(الصورة رقم  .3

سئلة التي يوجهها الباحث للمبحوث بهدف التعمق للكشف صغر، ويوجد مع كل صورة مجموعة من األاأل

و التدليل التي كان يتلقاها مـن  أو العطف أو السماحة ألية لدى الشخص، ومدى القسوة العائ اتتجاهعن اال

  .)أ- 319،  1984النيل،  أبو. (الوالدين
  

  :التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء اتاتجاهمقياس  4.9.1.2
  

وتتألف كل  لألم،) ب(لألب، والصورة ) أ(الصورة : ويتكون من صورتين) 1984(السقار  إعدادوهو من 

فقرة، تبدأ ) 30(ويتألف من  ،)التسلطي ،الديمقراطي( تجاهاال: بعاد هيأفقرة تقيس ثالثة ) 90(صورة من 

 ،)اإلهمال ،الحماية الزائدة( اتجاهو، )60 – 31(وتقيسه الفقرات من  ،)النبذ ،التقبل( تجاهاو ،)30 - 1(من 

ـ المقياس يحتوي على عدد من الفقـرات اال  نأب ، علماً)90 – 61(من  أفقرة تبد) 30(ويتألف من  ة يجابي

  .)2006أبو الحالوة، . (والسلبية
  

  :األسريةمقياس التنشئة  5.9.1.2
  

النمط : (فقرة ويقيس نمطين من أنماط التنشئة األسرية وهما 56جبل، وهو يتكون من  أبوعد هذا المقياس أ

المقياس بخصائص سيكومترية جيدة، فهـو   ويتصف هذا ،)تسلطمالنمط األسري ال(و ،)األسري المتسامح

  ).1992العكايلة، ). (0.94(يتمتع بصدق محتوى ومعامل ثبات مقداره 

  

  



 

  :الوالدية اتتجاهمقياس اال 6.9.1.2

  

ـ عبـارة تقـيس اال   )84(عد هذا المقياس سيد صبحي لتطبيقه على طلبة الجامعة، ويتكون من أ  اتتجاه

التقدير الذاتي، ويعطي هذا المقياس في النهاية صـورة متكاملـة عـن     الوالدية كما يدركها األبناء بطريقة

و الوالدة في التنشئة كما يدركها األبناء، وتتمثل هذه الصورة في درجـات  أالوالد  اتجاهاألبعاد التي تسود 

لـدين  الوالدية لعماد ا اتتجاهي هذا المقياس على غرار مقياس االنوقد ب ،الفرعية المختلفة المقاييسعلى 

جريت في مجـال األسـرة   ُأعتمد فيه واضعاه على البحوث التي اوالذي  ،)1967(ورشدي فام  إسماعيل

ضـرورة بنـاء    إلـى وأشارت هذه البحوث  ،غيرهاو... الوالدية في تنشئة الطفل  اتتجاهالمصرية كاال

  .ةماعياالجتالوالدين في عملية التنشئة  اتجاهمقياس يمكن عن طريقه الحكم بشكل كمي على 

  

حيث عرض المقياس على لجنة من المحكمين عـددها عشـرة    ،عتمد المقياس على الصدق المنطقياوقد 

ة العبارات فـي قيـاس   ءمتفاق المحكمين على مدى مالاوقد بلغت نسبة  ،ساتذة علم النفسأوجميعهم من 

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

  :المعاملة الوالدية أساليبمقياس  7.9.1.2
  

وهو عبارة عن مقياس يقيس األساليب التي يتبعها اآلباء واألمهات في  ،)1988(أعد هذا المقياس النفيعي 

 ،وهي خاصة بـاألب  ،)أ(ويتكون المقياس من صورتين  ،عملية تنشئة وتربية أبنائهم األطفال والمراهقين

عبارة أمام كل عبارة مقياس تقدير متدرج  )35(وكل صورة تتكون من  ،األمبوهي خاصة  )ب(وصورة 

) ب(من الصورة ) 23(ما عدا العبارة رقم  ،)احياناً، نادراً، أبداًدائماً، : (يحتوي على أربعة مستويات هي

  :ويحتوي المقياس على ثالثة مقاييس فرعية هي. تصحح عكسياًالخاصة باألم فإن قيمتها 

  ) Power Assertion(أو تأكيد القوى  ،األسلوب العقابي .1

 ) Love Withdrawal) (الحرمان العاطفي( ،أسلوب سحب الحب .2
  .)2002خوج، (). Induction(التوجيهي  االستقرائياألسلوب  .3
  

  Shyness: الخجل 10.1.2
 
تحقيق  إلىجية، فهو يسعى والسيكولو ةاالجتماعين حياة اإلنسان سلسلة متصلة من التوافقات البيولوجية وإ

والسـيكولوجية، ويقتضـي هـذا     ةاالجتماعيشباع حاجاته البيولوجية وإأقصى درجات السعادة والكفاية ب

حقق للفـرد   كان التفاعل ناجحاً إذاف ،الذين يحيطون به ويتعاملون معه ينمع اآلخر مستمراً شباع تفاعالًاإل



 

ب، (الـدريني،  . (شباع حاجاته وعن تحقيق التوافق السـليم إعن  تقاعس كان فاشالً إذاما أشباع حاجاته، إ

  )).ت
  

ترجع للظروف البيئية المحيطة بالفرد، مثـل   أسباب: أوالًمختلفة منها،  أسبابشباع الحاجات إللفشل في 

و وجود عوائق مادية تحول دون بلوغ الهدف كعدم وفرة المـال الـالزم لشـراء    أعدم وفرة المتطلبات، 

عاقة إ إلىالثانية التي تؤدي  سبابما مجموعة األأجتماعية كبعض العادات والتقاليد، اعوائق  وأالمتطلبات، 

، ووجـود  ةاالجتماعيالشخصية، مثل نقص المهارات  سبابطلق عليها مجموعة األشباع الفرد لحاجاته فيإ

ـ   –ة ضيركان بصورة م إذاوخاصة  -و سيكولوجي، والخجل أو جسمي أعيب خلقي  حـد  أن يعتبـر م

شباع حاجاته، وعن تحقيق التوافق الناجح المنشـود  إق الفرد عن الشخصية السيكولوجية التي تعو سباباأل

. و غير لفظـي أ الناجح، سواء أكان هذا التفاعل لفظياً االجتماعيق الفرد عن تحقيق التفاعل نه يعوذلك أل

  )).ب، ت(الدريني، (
  

عـن   مكتسـباً  قد يكـون  نطواء والخجلمثالً باالم نسحابيأن السلوك اال إلى) 2001(وأشارت الخضري 

 يقوم الطفل بتقليدها ممـا يجعلـه حريصـاً    تي تتميز في عالقتها بالشك في اآلخرينال األمف ،طريق التقليد

  . ةاالجتماعيفي عالقاته  وخائفاً
  

حون لغين يصـر من البـا  )%40( حيث أن ويعتبر الخجل من المشاكل الشائعة التي يعاني منها اآلخرون

فهو يعاني من  ،نفسه هي نظرة سلبية إلىن نظرة الولد الخجول أكما  ،...وضاع معينة أنهم يخجلون في أب

قوياء هم األ. يتفوقون عليه في كل شيء ينن اآلخرأويعتقد  ،مكانياتهإوال يثق بقدراته وب ،الشعور بالنقص

هـم   ،هم الظرفاء وهـو ثقيـل الظـل    ،البشع هم الوسيمون وهو ،ذكياء وهو الغبيهم األ ،وهو الضعيف

  ).1998دويري، . (القادرون وهو العاجز
  

ن الخجل باعتباره من المظـاهر  أ إلى) Ludwing & Lazarus, 1983(وقد أشار لودوينج والزاروس 

داء علـى بعـض   كـاأل  ،يؤثر بشكل سلبي في مهارات معالجـة المعلومـات   االجتماعيالخاصة بالقلق 

ن الخجـولين  أكما  ،بطأ لدى الخجولين مقارنة بغير الخجولينأحيث تكون  ،دراكية والقراءةات اإلختباراال

  .ينال في حضور اآلخرداء الفعغير قادرين على األ

  

الخجولين غالباً ما ينالون عالمات مدرسية متدنية، كما يغفلون النشاطات الالمنهجية، والتفاعـل   األوالدن إ

 ن عـدداً أ، كما ةاالجتماعيفترة من العزلة  إلىن تتحول سنوات مراهقتهم أن الطبيعي الالزم للنمو، ويمك

الخجولين ال يتزوجون، وإن فعلوا ففي سن متقدمة، وكثيراً مـا ينفـق األشـخاص     شخاصمن األ كبيراً

ستصعابهم التعامل مـع  ادنى، وبسبب أقل من سواهم، كما يشغلون وظائف ذات مسؤولية أ الخجولين ماالً



 

دمان الكحـول  إ إلىن بعض األشخاص الخجولين ينزعون إصطدم ذوو المهارات بمعوقات مهنية، الناس ي

 إلـى نفسهم أو المخدرات كأسلوب دفاعي، وفي بعض الحاالت يكون األشخاص الخجولون منطوين على أ

وقـاتهم  أن يهتم ذووهم بهم لكي يتخطـوا  أغالبيتهم يكفي  إلى، ولكن بالنسبة نفسياً حد قد يستدعي عالجاً

  ).1995بيبي، . (العصيبة

  

ن العديد مـن الدراسـات   أ إلى) Blankstein, Toner, Flett, 1989(وقد أشار بالنكستين وتونر وفلت 

نفسهم وتقدير ذاتـي  أسلبية عن  أفكارفراد الخجولين لديهم ن األأ إلىنتهت ا ،التي تناولت موضوع الخجل

  .سلبي

  

من خالل دراسة قامـا   االجتماعيبين الخجل والقلق ) Cheek, & Buss, 1981(بينما ربط شيك وبص 

متباينـة مـن السـلوك     أن هذا النوع من القلق يثير أنماطـاً  إلىوأشارا  ،جامعياً طالباً) 952(بها شملت 

  .جتماعية جديدة وتنميتهااكتساب مهارات اق الفرد عن والذي من شأنه أن يعو ،نسحابياإل

  

  تعريف الخجل 1.10.1.2

  

الجوانب الهامة في تناول أي مشكلة من المشكالت النفسية تحديد مفهوم تلك المشكلة، وبالنسبة لمفهوم من 

والمخاوف الزائدة  إال أنها تدور في معظمها حول القلق الشديد. الخجل فقد حظي بعدد كبير من التعريفات

طبيعتـه   إلـى بتعريف الخجل وجهات النظر الخاصة  ، ويرجع تباينوفي أثنائها ةاالجتماعيمن المواقف 

   :ومن هذه التعريفات ما يلي المركبة

  

ـ ، مع المشاركة في المواقـف  االجتماعيتجنب التفاعل  إلىالميل بأنه  )ب، ت(عرفه الدريني   ةاالجتماعي

الشعور بالقلق وعدم االرتياح وهـو مـا   : بصورة غير مناسبة ويكون الخجل مصحوبا بعدة مظاهر منها

بالشعور بالحساسـية   مصحوباً يضاًأويكون  االجتماعينسحاب من مواقف التفاعل واالالصمت  إلىيؤدي 

  .نشغال بالذاتللذات والتعاسة واال

  

نتباه عصـبي مفـرط للـذات فـي     ابأنه  )Jones, Briggs, & Smith. 1986( ؤهعرفه جونز وزمالو

ـ ن له مظاهر ، يظهر في صورة خوف أو رعب أو صمت عن الحديث، ويكوةاالجتماعيالمواقف  ة انفعالي

  . رتياح، والقلق والتركيز الزائد على الذاتكالشعور بعدم اال

  



 

 ،حاسيسه منذ الطفولـة أجتماعية ونفسية تسيطر على قدرات الفرد ومشاعره واظاهرة نه أب اًيضأوعرفوه 

رة علـى  فيشل قدرته على السـيط  ،والنفسي االجتماعيويحد من سلوكه  ،نتاجية المبدعةاته االفيشتت طاق

خجول بعـدم القـدرة علـى    وبذلك يتصف ال ،سلوكه وتصرفاته تجاه نفسه وتجاه المجتمع الذي يعيش فيه

  .نسجام مع نفسه ومع المحيط الذي يعيش فيهالتكيف واال

  

كمـا ورد فـي حمـادة    ) Turner, Beidel, & Townsley(كل من تيرنر، بيـدل، وتانسـلي    وعرفه

نهم من تظهـر علـيهم مشـاعر عـدم     أالخجولين يصفهم عامة الناس بفراد ن األبأ) 1999(وعبداللطيف 

، ويبدو عليهم أنهم يحجمـون عـن المشـاركة فـي المحادثـة      ةاالجتماعيرتياح والتوتر في المواقف اال

  .يننخراط في الحديث مع اآلخراال إلىنهم في حقيقة األمر يتوقون أ، على الرغم من ةاالجتماعي
  

، ينرتدادي يبتعد فيه الطفل عن اآلخـر اظهار سلوك إنه يعني أبريفه للخجل في تع) 1990(صالح  وأشار

  . مام الناسأقدام على تصرف ظاهر و اإلأوال يجرؤ على الكالم 

  

نجلـو ساكسـون   ن كلمة الخجل مكتوبة فـي قصـيدة األ  أ) كسفوردإمعجم (المعاجم اللغوية  وقد وجد في

Anglo Saxon)(،  و الرعب البسيطأتعني الخوف و ،لف عام قبل الميالدأمنذ .  

  

كما ورد في الزعبي ) Corsini(وقد ركزت بعض التعريفات على الجانب النفسي مثل تعريف كورسيني 

 حين في ،ة يعاني صاحبها من قلق مفرط وأفكار سلبية نحو الذاتانفعاليحيث عرفه بأنه ظاهرة  ،)2005(

كما ورد فـي  ) Pilkons & Zimbardo( اردوكتعريف بيلكونز وزيمب االخرىركزت بعض التعريفات 

حيث عرفاه بأنه يتضمن صعوبات في األداء فضالً عن فقدان  ،على الجانب المعرفي للخجل ذات المصدر

  .وأفكار سلبية نحو الذات ةاالجتماعيالتوكيد والتفكير في أشياء غير سارة في المواقف 

  

ـ ون غير واثقـين ومتواضـع  وم دائماً خائف، وهينن األطفال الخجولين دائماً يتجنبون اآلخرإ ن ون وخجول

تصـال مـع   و مـن اال ألفة نهم منكمشون من األإنفسهم للمواقف، أضون عرن، وال يوومتردد نوومهزوم

ن يتطوعوا، وهم غالباً سـاكتون يتكلمـون بلطـف،    أن ئونهم ال يبادإ، ةاالجتماعيوفي المواقف  يناآلخر

جتنـابهم، وهـذا   اين ويجـب  قاس ين، يعتبرون اآلخرينفي وجه اآلخرتصال كالنظر ويتجنبون وسائل اال

مشـاكل فـي المدرسـة، وغالبـاً ال      نما يسببو ن األطفال الخجولين نادراًإمزيد من الخجل،  إلىيقودهم 

  ).ب – 2002العزة، (. حد خاصة في المدرسةأيالحظهم 

  

  



 

  :تمايز مفهوم الخجل 2.10.1.2

  

  :وهي كالتالي ،و شبيهة بهأ ،ومتداخله معه ،نهقريبة م.. للخجل مفاهيم عدة 

  

   Timidity: التهيب 1.2.10.1.2

  

و التواجد في مواقـف  أجتماع بأناس جدد، المواقف الجديدة، والتردد عند االويعنى الميل لمعاناة القلق في 

كليهمـا   نَأذ إ ،ن الفرق بين المصطلحين فرق في مستوى الخوف المصاحب لكل منهماأجديدة، والحقيقة 

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .االجتماعيالقلق  إلىيشير 

  

   Bashfulness: الحياء 2.2.10.1.2

  

ولـيس مـن    ،العقلية والجسمية التي يمارسها الطفل بتلقائية في وجود الغربـاء  اتتجاهوهو يعبر عن اال

ن أن والراشدين، ويبدو قد تنسحب على المراهقي يضاًأالطفل، ولكنها  اتتجاهن تخص هذه االأالضروري 

  . يماءات التي هي تعبير عن الخجلذ يتضمن بعض اإلإالحياء جزء من الخجل 

 ،"استحيوا من اهللا حق الحياء: "بالحياء فيما رواه الترمذي قائالً " صلى اهللا عليه وسلم"وقد أوصى الرسول 

أن : اهللا حـق الحيـاء  من  ن االستحياءولك كاليس ذ: ، قالوالحمد هللامن اهللا  إنا نستحي يا رسول اهللا: قلنا

فمن ، الدنياتحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة 

  )الترمذي، ب، ت". (ستحيا من اهللا حق الحياءافقد فعل ذلك 

االلبـاني،  ( ".ق اإلسالم الحياءإن لكل دين خُلُقاً، وخل: "مام أحمدفيما رواه اإل" لى اهللا عليه وسلمص"وقال 

1985(  

الحياء من االيمان، وااليمان في الجنة، والبذاء من : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وفي حديث آخر قال

  ).الترمذي، ب، ت(". الجفا، والجفاء في النار

  

   Modesty: التواضع 3.2.10.1.2
  

نه ينتج عن فـرط الشـعور   أذ إشكال الخجل، أمن ن التواضع شكل أ إلىطر النظرية ما يشير ورد في األ

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .دراكهاإبالذات و
  

   Embarrasment: الحرج 4.2.10.1.2
  



 

جتماعي معين اتنتج عن تناقض ما قد يظهر به الفرد في موقف  و مؤقته نسبياًأة مستمرة انفعاليوهو حالة 

ه من تعبيرات الوجه وحركات العين، وبذلك فهو يختلف عن و الحقيقية، ويستدل عليأعن صورته الواقعية 

، ولوم ناتج عن تمني الظهور بمظهـر  انفعاليحباط إشد درجة منه، فالحرج دائماً ينتج عن أالخجل، فهو 

عاقة ذلك، والظهور بموقف مختلف في موقف ما، والحرج دائماً يعبر عن وجدان سالب لموقف إمعين ثم 

وليس  ،ي شيء موجبأو ثناء أن يحدث نتيجة مديح أما الخجل فيمكن أ ،يجة سالبةتى بنتأجتماعي اتفاعل 

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .حوال سالباًفي كل األ
  

   Reservation: التحفظ 5.2.10.1.2
  

 حتياط من المواقف التي تحمل في طياتهـا قلقـاً  منهما يحاول اال ن كالًأويتشابه المتحفظ مع الخجول في 

ن التحفظ يتكـون مـن مكونـات معرفيـة     أن كان الفرق بينهما يكمن في إيثير ويهدد، وهكذا و اًجتماعيا

، ولكن ليس بالقدر ذاته في الخجل، عالوة علـى  يضاًأحتوائه على مكونات وجدانيه اعن  وعقالنية فضالً

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .أكثرن الخجل سلوك تلقائي أفي حين  ،أكثرن التحفظ سلوك قمعي أ
  

   Cowardice: الجبن 6.2.10.1.2
  

الخجل هي التحاشـي،   ستجابةان أن الفرق بينهما أال إستجابات بين الجبن والخجل، برغم تشابه بعض اال

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .الجبن فهي الهروب ستجابةاما أ
  

   Eclipse: الكسوف 7.2.10.1.2
  

شـكال  أو أو كل من الشمس وبعض مظاهر أختفاء بعض اوهو تعبير مستعار من علم الفلك ينطبق على 

ـ لدى اإلناث في الحـاالت اال  أكثرالكسوف تظهر  ستجابةاالخجل هو الكسوف، و الغـزل،  : ة مثـل يجابي

الخجل قد تحتوي على متغيرات  ستجابةان أعن  المديح، والكسوف مؤقت مقارنة بالخجل، فضالًالمداعبة، 

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .عينهخرى غير الكسوف في موقف واحد بأ

  

   Caution :الحذر 8.2.10.1.2

  

، االجتمـاعي حتياطات الالزمة لتحاشي المواقف ذات الطبيعة المثيرة للقلـق  خذ االأيتشابه المفهومان في 

ن أولكن ليس كل حذر ناجم عن خجل، لوجود عشرات من المواقف التي يتحلى بها الفـرد بالحـذر دون   

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .فيها ليكون للخجل دخ

  



 

   Shame: الخزي 9.2.10.1.2

  

حد مكونـات الوجـدان   أن الخزي كل خزي يحتوى على الخجل، وليس كل خجل يحتوي على خزي، أل

حباط، ندم، لوم، حسـرة،  إخجل، غضب، : مركب من انفعاليوهو مكون  ،)Negative Affect( السالب

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .وهكذا

  

  Avoidance: التجنب 10.2.10.1.2

  

نـزواء  التجنـب واال  إلىالخجل، والخجول قد يلجأ  إلىالتجنب، ولكن ال يدفع التجنب  إلىقد يدفع الخجل 

حد مكونات الخجل في بعض المواقـف  أ، والتجنب ينوالوحدة والعزلة والتحاشي خشية التفاعل مع اآلخر

خرى أو سمات شخصية أة انفعاليو ميكانزمات حاالت أؤشرات ن يكون التجنب من مأوليس كلها، ويمكن 

  .طالقاًإغير الخجل 

  

 People(والناس  ينو الخوف المرضي من اآلخرأو الفوبيا أو الرهاب اوكذلك الحال فيما يتعلق بالخواف 

Phobia(ي ما الخجل فليس فأن األول يحتوى على هلع وفزع ورعب، ، فالفرق كبير بينه وبين الخجل، أل

  .)1999النيال، وابو زيد، ( .من هذا ياًأمكوناته 
 

  :الخجل نتشارانسبة  3.10.1.2

  

حكام والتقويمات ن األأن بعض الباحثين يرى إف ،على الرغم من وجود سلوكيات الخجل في ثقافات مختلفة

ويمات تختلف من ن هذه التقإومن ثم ف ،ومعايير الجماعة ةاالجتماعيعراف ثر بالقيم واألألهذه السلوكيات تت

ن الدالالت التوافقية وغير التوافقية للسلوكيات المرتبطـة بالخجـل تتعـدل    إخر آبمعنى  ،خرىأ إلىثقافة 

 إلىجريت على األطفال الصينيين أفعلى سبيل المثال تشير الدراسات التي  ،وتتغير بوساطة عوامل ثقافية

و غيـر  أ جتماعيـاً او غيـر ناضـجين   أحرفين ن الذين يتسمون منهم بالخجل والحساسية ال يعتبرون منأ

  .)Chen, Rubin & Sun, 1992. (متوافقين

  

الشائعة بين المراهقين والمراهقات، وقد بينت الدراسـات   ةاالجتماعيويعتبر الخجل من المشكالت النفسية 

كـان   الخجل بين الجمهور العام نتشاران معدل أ ،)Zimbardo, 1975( جراها زيمباردوأالمسحية التي 

مـنهم  ) %73(ن أو ،)%60(و) %22(ه بين المراهقين األمريكيين تتراوح بين نتشاران نسبة أ، ومرتفعاً

  .)2000يوسف وخليفة، . (كانوا يعانون من الخجل في فترات معينة من حياتهم



 

ع بحـوث الخجـل بجامعـة سـتانفورد     توضح الدراسات المسحية التي قام بها الباحثون في مشـرو كما 

و أ ،نونهم خجولأمنهم  %)42(حيث قرر  ،مريكاأالجامعيين في  الطالبن الخجل ينتشر بين أ ،يةريكاألم

كمـا ورد فـي    )(Lazaruseوقد حصل الزاروس  ،قل يشعرون بالخجل في فترة ما من حياتهمعلى األ

الخجـل  نتشار اكما تبين  ،ة للخجل في مرحلة الطفولةتعلى نفس النتيجة تقريبا عند دراس )1992(حبيب 

  .في المجتمعات العربية

  

 أكثرن أمن الناس يعانون الخجل، و) %40(من  أكثرن أ إلىجريت في الغرب ُأخرى أوأشارت دراسات 

يوسف . (ن الخجل يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لهم تستوجب التدخل للتخلص منهاأمنهم يرون ) %20(من 

  .)2000وخليفة، 

  

ـ   ن ثمة أطفال حديثوأ )األمريكية هارفارد(من جامعة ان جكاالبروفيسور ويفيد  بون بـداء  االـوالدة مص

عراض ال يعاني منها الطفل العادي، ومن جملة أحيث تحدث لهم  ،)%20( إلىالخجل، وتصل هذه النسبة 

كبر عن أاألعراض التي تصيب هؤالء األطفال المصابين بداء الخجل، كأن يدق القلب أثناء النوم بسرعة 

ثناء الليـل، ويكـون شـديد    أ عميقاً الطفل كل جديد، وهو في الشهر الرابع وال ينام نوماًن يخاف أمثيله و

، وتتسع حدقتا عينيه ويختنق جديداً ، وكثير الشكوى عندما يكبر، وينتابه الخوف عندما يواجه موقفاًنفعالاال

  .)2003حسن، . (صوته

  

 ,Bruch, Goresky, Collins & Berger(وقد أشار كال من بروش وكورسيكي وكـولينز وبيرجـر   

على في الخجل من الذكور بينما تفوق الذكور أن درجات اإلناث كانت أ إلىفي بحث مشترك لهم ) 1989

  .ةاالجتماعيعلى اإلناث في سمة 

  

ن أ ،)2004العزيز، وعطيوي، (و ،)أ – 2002العزة، ( و ،)1996شيفر، وميلمان، (وقد ورد في كل من 

ـ  أمن المراهقين والراشدين يصـفون  ) %40(ن حوالي أذ إ ،يرة جداًنسبة إنتشار الخجل كب نهم أنفسـهم ب

  .تصال المناسب والمرضي مع اآلخرينخجولون، وغير قادرين على اال

  

) %50(نتشار حيث تبـين أن  فقد بينت الدراسات أنه واسع اال ،لنتشار الخجل بين األطفاأما فيما يتعلق با

) Welding(أن ولـدينج  ) Harris(ويذكر هاريس . يعانون من الخجلمن اإلناث  )%60(و ،من الذكور

أعوام كن ) 7و  3(من اإلناث ممن تراوحت أعمارهن بين ) 670(من عينة مكونة ) %9(أن  إلىتوصل 

من ) %16( ىفي حين عان ،بعض االضطرابات السيكوسوماتية إلىباإلضافة  ،يعانين من الخجل المستمر

  .)2005الزعبي، . (نسحابيذكر من األعمار ذاتها من السلوك اإل) 702(ن الذكور من عينة مكونة م



 

سـنة،  ) 40 - 30(وقد كشفت تحليالت البيانات المأخوذة من مقابالت مع أفراد من المرحلة العمرية من 

 4(، والتأخير في اإلنجاب )سنوات 3(رتبط بكل من التأخير في عمر الزواج اعن أن الخجل لدى الذكور 

اإلنـاث بهـذه   بينما لم يرتبط الخجل لدى  ،)سنوات 3(، والتأخير في الحصول على وظيفة ثابتة )سنوات

  .)Asendorpf, 1993. (رتبط بالمشاركة المنخفضة في العملاوإنما  ،المتغيرات الحياتية

  

 :تصنيف الخجل 4.10.1.2
  

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

  

  Introverted Shyness: نطوائيالخجل اال 1.4.10.1.2
  

فراد من هذا النـوع يكـون   ن األأال إجتماعية، اوهو يعني الميل للعزلة وعدم القدرة على تكوين عالقات 

  .ضطر لذلكا إذالديهم القدرة على العمل بشيء من الكفاءة مع الجماعة 

 االجتمـاعي مـن اضـطرابات السـلوك     شكل أبلغ خطراً من غيرها نسحابينطواء والخجل االويمثل اال

 ،نطواء والسلبية بدالً من العدوان والفاعليـة والنشـاط  حيث يعتمد الطفل على اال ،ني مثالًكالسلوك العداو

نطواء والسلبية قد ينال من البيئة التـي يعـيش فيهـا    ذي يتسم بطابع االووجه الخطر في ذلك أن الطفل ال

الخضري، . (ورة وتمردوث نحرافاوأن العدوان  ،متثالطواء طاعة وانعتبار أن االالقبول والتشجيع على ا

2001(.  

   Neurotic Shyness: الخجل العصابي 2.4.10.1.2
  

ليه الجماعة، ويتميز إو تحتاج أ ،والخجول من هذا النوع يكون غير قادر على العمل حتى عندما يريد ذلك

وده مع الرؤساء بصفة خاصة، ويتميز بالوحدة النفسـية،  هذا الفرد بالقلق الشديد والحساسية للذات أثناء وج

التعرض للصراع النفسي بين رغبته في مصاحبته لآلخرين وخوفه مـن هـذه    إلىوهذا يؤدي بالشخص 

  .)1991الطيب، ( .المصاحبة
 

ن بعض المتغيرات النفسـية  أب) Schmitt & Kurdek, 1985(في حين أشار كل من سكميت وكارديك 

كتئاب النفسي تترابط غتراب والضجر وعدم السعادة واالات المنخفض والخجل والشعور باالمثل تقدير الذ

خاص الشاعرين بالوحدة النفسية يتصـفون بالالمبـاالة   شاأل فإن لهذا ،الشعور بالوحدة النفسية إلىوتؤدي 

  .الحيتهمصالتي سلبت منهم قوتهم و ةاالجتماعيالبيئة  إلىوينسبونها 
  



 

  :لخجلا أسباب 5.10.1.2
  

  :ن تقف خلفه ومنهاأن هناك مجموعة من األسباب التي من الممكن إلطبيعة الخجل المركبة ف نظراً
  

  :وتشمل متعلقة بالشخصأسباب  1.5.10.1.2
  

  :العوامل البدنية المباشرة 1.1.5.10.1.2 
  

ضه للوساوس الخضوع للمخاوف، ويعر إلىيرد الولد ال محالة  و ضعف البنية األصيلأالهزال الموروث 

خطـار  أهله لكل ما يتعرض لـه مـن   ألت دونه عناية غير عادية، يحتاط ذوب )دلالًم(نشأ  إذاف. المتصلة

وقاتهم على رعايته من الصدمات والسقطات والعثرات، ليس هـذا  أ، ويوقفون جهودهم و)ها متوهمةأكثر(

نه ضعيف البنية ينتهي بحكم ه، ألفحسب بل يحملون معاشريهم وجيرانهم على التسامح في كل ما يبدر من

علـى ضـرب مـن الكراهيـة      ، ويصبح منطوياًألم أو جهد عضوي أو حركةتجنب كل  إلىهذه النشأة 

ر من رفاقـه  فَيام الدراسة توانى عن خوض الحياة المدرسية، وأجاءت  إذاالعضوية للحياة الناشطة، حتى 

  .الذين يؤذونه ويسيئون معاملته ألنه غير نشيط
  

و فقدان العنايـة  أجهاد مدرسي، إو أو سوء تغدية، أاك الضعف الطارىء وهو ينشأ عن طفولة معذبة، وهن

 إلـى بان حداثته، وهذا يزداد عند المراهقـة، وقـد تـؤدي بـه     إبالولد من جميع نواحي حياته الشخصية 

  ).1995بيبي، . (هاات الجسمية التي دائماً يتعرض لضطراباال إلىضافة خالقية، باإلأو أات عقلية نحرافا

  :ناألمالشعور بعدم  2.1.5.10.1.2

  

، خـرين نفسهم لآلأن األطفال الذين يشعرون بقلة األمن ال يستطيعون المغامرة، وال يستطيعون تعريض إ

جتماعية اذى والمجازفة هي مخاطر على النفس، إن عملية نموهم وشعورهم باأل عتمادوتنقصهم الثقة واال

نهم ال يعرفـون مـا يـدور    إكات، عن المربِ بتعادمسبقا بعدم الشعور باألمن، واال إنهم مغمورون .تخيفهم

خجل بسبب أخجل فأنهم سيصبحون إ، ةاالجتماعيحولهم بسبب موقفهم الخائف، إنهم ال يمارسون المهارات 

  ).ب – 2002العزة، (. ينالتغذية الراجعة من اآلخر إلىقلة التدريب، وبسبب الحاجة 

  

ذ إ، خـرين منين ال يشعرون بالطمأنينة الكافية لكي يغامروا بتعريض أنفسـهم لآل ال غير اآلن األطفأكما 

جتماعية، اعليها، ويخيفهم النمو، والتعرض لألذى، والدخول في مغامرات  عتمادتعوزهم الثقة بالذات، واال

قـل  أن يصبحوا أ إلىنشغالهم هذا إحراج، ويؤدي نهم مشغولون بمحاولة الشعور باألمن، وتجنب اإلأكما 

ـ القائمة على الخوف فهم ال يمارسون المهـارات   اتتجاهبما يدور حولهم، وبسبب اال وعياً ، ةاالجتماعي



 

ـ بسبب نقص المهـارات   من دائرة مفرغة حيث يصبح الطفل أكثر خجالً ويشكل الخجل جانباً  ةاالجتماعي

ثنين من أو أ طفل الخجول قد يتخذ صديقاًن الأ، على ينة من اآلخريجابيلديه، ونقص المعلومات المرتدة اال

 ).1996شيفر، وميلمان، . (الخجولين أمثاله

  

    :الحساسية الزائدة 3.1.5.10.1.2

  

صاحب الحساسية الزائدة هو ذلك الشخص الذي يتأثر أكثر من الالزم بالعوامل الخارجه عنه، بحيث يبالغ 

شـياء  نه يعطي األأي أبها، ثم في الرد عليها  رثأالتحداث وساس لها في تلقي األأمبالغة ال معنى لها وال 

قل سبب، فيزيد معدل صفرار ألاو أحمرار اداها في نفسه بما يظهر عليه من صدى ال تستحقه، وترى ص

ال إمـر بهـا    إذا، ويتشتت ذهنه في مواقف ترى غيره ال يقابلها ضربات قلبه، ويضطرب ويتصبب عرقاً

  .بتسامة وهدوءاب

وانهـا،  صاحب الحساسية الزائدة يكون دائماً ذا ذهن متوقد نير، وفصاحة باكرة سـابقة أل ن أومن الجلي 

حاسيسـه،  أمن تفوقه الناقص هذا ينساق مـع   )وهو يعي حتماً(تخاذ موقف، فإذا وعى اومقدرة فائقة على 

  .)1991الطيب، . (ةاالجتماعيويترك النقص أن يغزوه، فيتمكن الخجل منه، ويحتل من نفسه فعاليتها 

  

  Self – Label as Shyness :ة الذات كخجوليأو تسم قب بالخجلاللّ 4.1.5.10.1.2

  

نهـم  أن يبرهنوا على أنهم يريدون أنهم خجولين كصفة مالزمة لهم، كما لو أنفسهم بأيتقبل بعض األطفال 

ن، ونهم خجولأون بنهم يعتقدإ، ن يكون حقيقياًأو مديح لهم يمكن أطراء إ أين أنهم ال يعتقدون بإن، وخجول

حد ألكي ال يكتشف  ينتصال باآلخرنهم يتجنبون االإنهم يشعرون بالدونية فأن هذه هي شخصيتهم وبما أو

ما يريدون، إن التحدث السلبي مع النفس هـو   إلىحساسهم بالدونية يمنعهم من الوصول إهذه الدونية، إن 

عرف بأنهم يكرهـونني  أنني أي شخص، أمع تحدث أن أستطيع أنني ال إشيء مألوف عندهم، فهم يقولون 

  ).ب – 2002العزة، ( .بدو كاألبلهأنني تحدث بشيء ألأن ال أفضل كان من األ

  

  :الشعور بالنقص 5.1.5.10.1.2

  

قوى مسببات الخجل، ويتولد هذا الشعور بسبب وجود عاهات جسمية لديـه  أيعد شعور الطفل بالنقص من 

وقـد  ). وغيرها و طوله الشديدأو قصر القامة، أو البصر، أالسمع  و ضعفأو ضخامة الجسم، أكالعرج، (

و أو رداءة ثيابه مقارنة بـالزمالء،  أمقارنة بزمالءه،  هتعود مشاعر النقص عند الطفل نتيجة قلة مصروف



 

قتنائـه أشـياء لفتـرة    او أطلب منه من قبل المدرسة، شتراكات تُاعدم تمكنه من دفع ما يترتب عليه من 

  .)2005بي، عالز. (لفَقره  يستطيع تغييرها نظراًطويلة، وال

  

  :نستحسااال إلىالسعي  6.1.5.10.1.2

  

الـرأي وقـوة    اسـتقالل غلب الرجال الذين ال يملكون مـن  أتلك صفة شائعة عند النساء خاصة، ولدى 

ما عن وسيلة نهم من السيادة على نفوسهم، فتراهم يبحثون دوكِّمرادة ما يالشخصية وصفاء الذهن ودفعة اإل

  .دهم في نظر اآلخرينمجعجابه، ويصطنعون الطرق واألساليب التي تُإستحسان غيرهم وايثيرون بها 

جتماعي قد يتعرض له هذا الشخص المحـب والباحـث عـن    اتفه نقد أبسط وأمن هذا يحدث الخجل عند 

ن في كل حركة من حركاته، ويدققو ،ليهإنتباههم ان الناس يصرفون أستحسان اآلخرين له، ويحسب دائماً ا

مـن   أكثـر ليه إو ينتبهون أويالحظون في سرهم ما قد يخفى من عيوبه، بينما هم في الحقيقة ال يفكرون 

الطيـب،  . (ن الخوف من النقد ينشأ عن ضعف فـي الـرأي والشخصـية   أو في حياتهم، والواقع أغيره 

1991.(  

  

وجود عالقة بـين   في دراسة لهم) Flett, Hewitt & Derosa, 1996(كد فليت وهويت وديروسا أوقد 

بالمسـتويات   فالرغبة في الكمال تـرتبط جوهريـاً   ،االجتماعيالرغبة في الكمال وسوء التوافق النفسي و

كما ترتبط بالمستويات المنخفضة مـن التقـدير    ،المرتفعة من الوحدة، الخجل، والخوف من التقييم السلبي

ن وجود معايير شخصية مرتفعة هو الذي يقف خلف أعض المنظرين ويبدو كما يرى ب ،للذات االجتماعي

  .والخجل االجتماعيالقلق 

  

لديهم معايير شخصية  جتماعياًافراد القلقين ن األأ) Schlenker & Leary, 1985(ويرى سكلنكر وليرى 

 حـذراً  كثرأن حيث يكونو ،هم لآلخرين بشكل ناجحون في قدرتهم على تقديم أنفسغير واقعية تجعلهم يشكّ

  .ةاالجتماعيفي تفاعالتهم 

  

   Temperament or Physical Hadicap: عاقة الجسديةاإل 7.1.5.10.1.2

  

، فبعض األطفال مزعجين بعض األطفال يبدون خجولين منذ الوالدة، والخجل في هذه الحالة يكون وراثياً

 الل سـني ذا النمط قد يستمر خن هإنفسهم، أخرون يكونون هادئين راضين عن آومنسحبين، بينما أطفال 

  ).ب – 2002العزة، ( .حياتهم

  



 

ـ ن اإلإ ن يصـبحوا  يقـودان األطفـال أل   ينذعاقات الجسدية غالباً ما تسبب الخجل والشعور بالدونية، اللّ

عاقـات لهـا   إن هناك أو يتحدث عنهم كما أحد، أنهم يتجنبون اآلخرين لكي ال ينظر اليهم إ، اسين جداًحس

  ).أ – 2002العزة، (. اًجتماعيانسحاب و مشاكل اللغة تقود األطفال لالأت التعلم، عالقة بصعوبا
  

  : حداث المخزيةجترار األا 8.1.5.10.1.2
  

خفقـت،  أثر بما سبق له من تجارب أجعله يت بعيداً واعياً حداث الماضية عند فرد ما قوياًل األإذا كان تخي

، ولحياة الطفولة في هذا الباب أثـر فعـال،   بعيداً واسعاً وياًق شخصه أو كرامته تأثراً إلىوحوادث أساءت 

و ذاك مـن  أنه لن يقوى علـى هـذا   أخامل، وووضيع ونه خجول أ اًوتكرار اًن سمع مرارأفمن سبق له 

فيـزداد   مذلوالً مهمالً وهام باكرة، يرى نفسه من خاللها ضعيفاًأعمال، تتولد في ذهنه خياالت سابقة واأل

  .)ةاالجتماعيالفوبيا (العزلة والتوارى والخوف من الناس  إلىتي ميله يحاء الذاباإل
  

مظاهر العزة والبطولة،  إلىوعالج هذه الحالة يكمن في تحويل وجهة الخيال من الصور المرعبة المخجلة 

ال تضايق الجبان، فتعلمه "وفي المثل الشعبي  ،و في تقوية الضغط مع التوجيه حتى يصبح الجبان شجاعاًأ

  ).1991الطيب، ". (المرجلة
  

  :يالتأخر الدراس 9.1.5.10.1.2 
  

قل من مستوى أنه أخر الطفل الدراسي عن باقي زمالءه من األمور الجوهرية التي تشعره بالخجل، وأن تإ

وائل فـي المدرسـة   ، فكثير من التالميذ األخر دراسياًأ، ولكن ال يعني ذلك أن كل تلميذ خجول متئهزمال

  .)2005الزعبي، ( .خرىأخجل ألسباب يعانون من ال
  

  :والبيئية وامل األسريةالع 2.5.10.1.2
  

ـ األسرية والبيئية المسببة للخجل حول نقص المهارات تتركز العوامل  كمهـارات المحادثـة    ةاالجتماعي

، بما تشتمل عليه هذه المهارات من عناصـر لفظيـة   االجتماعيدراك ومهارات اإل ،والمهارات التوكيدية

  :وبيئية متعددة منها أسريةهذا أسباب  ةاالجتماعير لفظية، ولنقص المهارات وغي
  

  : في بيئة منعزلة األسرةنشأة  1.2.5.10.1.2
  

جتماعيـة  ان األطفال الذين ينشأون في بيئـات  أ، )1991(وراول كما ورد في الطيب  فقد وجد زيمباردو

، فينشأ الفرد وهو ليس مـزود بـذخيرة مـن    كتساب خبرات اجتماعية متعددةامنعزلة تحرم األطفال من 



 

ينشأ الخجل مـن عـدم    حيث، ةاالجتماعي، ولذا يكون سلوكه غير مالئم من الناحية ةاالجتماعيالسلوكات 

  .و مجاراة مجتمعهأقرانه أمقدرة الفرد على مجاراة 

  

  : نشأة الطفل في أسرة خجولة 2.2.5.10.1.2

  

ـ أين خجولين ووجد أبوشيء، فإذا نشأ الطفل بين  يه في كلأبود ن الطفل يقلّأمن المعروف  ن ونهم معزول

نهم إخطار، فد من الالزم من التعرض لأليزعن الناس ويخافون من التعامل معهم، ويخافون على أطفالهم َأ

ن األطفال قد نقلـوا الخجـل   أفي أسلوب تعاملهم مع الناس، وقد وجدت الدراسات الحديثة  يضاًأيقلدونهم 

  ).1991الطيب، ( .بائهمآالناس عن  والخوف من

  

  :تنشأة الطفل بدون شقيقا 3.2.5.10.1.2

  

فـراد  أنه يعاني من الخجل الشديد، وخاصة مـع  إن الطفل الذي ينشأ في أسرة ليس فيها شقيقات، فأوجد 

فراد الجنس اآلخر، والعكس صحيح بالنسـبة للطفلـة   أالجنس اآلخر، وذلك لعدم معرفته كيفية التعامل مع 

  ).1991الطيب، . (شقاءأالتي تنشأ بدون 

  

  : أساليب التنشئة غير السليمة 4.2.5.10.1.2

  

ـ ن لألساليب واالأ) 1991(كما ورد في الطيب  Gilmarten جليمارتنفقد وجد  الوالديـة التـي    اتتجاه

ر الخجـل  ثر في زرع بـذو يتبعها الوالدان في التعامل مع أطفالهما في مرحلة الطفولة وما تالها بالغ األ

  :لديهم، ومن هذه األساليب الخاطئة نذكر

  

  Overprotection :الحماية الزائدة 1.4.2.5.10.1.2

   

قدم لهم حماية زائدة من والديهم غالباً ما يصبحون غير نشيطين ومعتمدين، ويرجع ذلك إن األطفال الذين تُ

ن هذا النمط من تربية األطفال إ، نهم يصبحون سلبيين وخجولينإبسبب الفرص المحدودة لديهم للمغامرة، 

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

  



 

ـ إنفسهم، والتعامل بنجاح مع اآلخرين، أنهم لم يتعلموا الثقة بأكما  ن أطفـالهم ال  أن بعض اآلباء يعتقدون ب

ـ  جداً ينمهتميصبحون  ينأبن اآلباء الهيإحماية مستمرة ،  إلىنفسهم، وهم بحاجة أيستطيعون العناية ب ن أب

ب – 2002العزة، ( .لفتهم من العالم المخيف والقاسييحموا خ.(  

  

 حسـاس عـالٍ  إفي المغامرات، وبعض اآلباء لديهم  يون وليس لديهم ميوالًإعتمادن هؤالء األطفال أكما 

لمطلوبـة  عمال انهم يقومون باألإ، وكذلك فبهمنهم لم يهتموا بالمسؤولية عن أطفالهم، ويشعرون بالذنب أل

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

  

يين عتمادان األطفال الذين يحميهم الوالدان حماية زائدة يكونون في الغالب أ) 1996(ويرى شيفر وميلمان 

لبيين وخجـولين،  نهم يصبحون هادئين وسإوغير فاعلين، وبسبب الفرص المحدودة المتاحة لهم للمغامرة ف

ن أن األطفال ال يكونون قد تعلمـوا  أذ إالجبن وطفولية التصرف،  إلىفي التنشئة يؤدي غالباً  تجاهوهذا اال

  .نفسهم في التعامل الفعال مع البيئة واآلخرينأيثقوا ب

  

  Disinterest :همالو اإلأ هتمامعدم اإل 2.4.2.5.10.1.2

  

شـعورهم   إلىتمام باألطفال يؤدي هن هذا النقص العام باالإالهم، هتمام بأطفان بعض اآلباء يظهرون قلة إ

وجود  إلىهتمام الوالدين باألطفال يؤدي ان عدم إية عندهم، عتمادبالدونية والنقص، ويشجع على وجود اال

حترام كما تصبح عندهم عـدم الثقـة   نهم ال يستحقون االأر هؤالء األطفال بشعشخصية خائفة وخجولة، تُ

   ).أ – 2002العزة، (. الضرورية للمخاطرة في المجتمع الداخلية

  

  Criticism :النقد 3.4.2.5.10.1.2

  

ن هؤالء األطفـال يتلقـون   ن اآلباء الذين ينتقدون عالنية أطفالهم يساعدون على وجود الخوف عندهم، ألإ

 نء قـد يكونـو  ن اآلبـا إكدين وخجولين، أنهم يصبحون مترددين وغير متإستجابات سالبة من الراشدين ا

نه طفـل خجـول   أن بعضهم يعتقد أنها تبدو طبيعية كما إبوا عليها، ونها هي تلك الطريقة التي رناقدين أل

  ). أ – 2002العزة، (. وخائف

  

بنائهم، يخلّـف فـي نفوسـهم    نتقاد اآلباء المباشر والعلني ألان أ إلى) 2004(وقد أشار عزيز وعطيوي 

  .يصبح األطفال مترددين وخجولين مشاعر الخوف من الراشدين، لذلك

  



 

ن النقد هو أسلوب جيد وضروري يتعلم األطفال عن أن اآلباء قد يعتقدون بأ) 1996(وذكر شيفر وميلمان 

  .وخجوالً خائفاً ن نتيجة النقد الزائد غالباً ما تكون طفالًأال إطريقه كيف يسلكون، 

  

  Teasing :المضايقة 4.4.2.5.10.1.2

  

خوة على نحـو  غاظة قد يصبحون خجولين، فقد يهزأ اآلباء واألن يتعرضون للسخرية واإلإن األطفال الذي

نسحاب من مواجهـة اآلخـرين فهـم يتجنبـون     ، ويستجيبون باالءمتكرر من األطفال الذين يبدون ضعفا

و أ للنقد ن يكونوا موضعاًأتجنبا للسخرية، وذلك بسبب حساسيتهم العالية، وخوفهم من  االجتماعيتصال اال

القاسم، عبيد، (. الحرج عسري ن يصبح خجوالًحراج، فالسخرية من الطفل بشكل مفرط تقوده ألو اإلأالنبذ 

  .)2000والزعبي، 

  

  :الثبات عدم 5.4.2.5.10.1.2

  

واألب فيه الحزم والصرامة  ،فاألم في أغلب الحاالت فيها الهوادة واللين ،يتأثر الطفل بالتناقض في التربية

بن في خشونة وشدة رأينـا األم  فإذا تحدث األب مع اال ،يريد الحزمواألب  ،م تريد تدليل الطفلاأل ،والشدة

أيـن   إلـى وال يعرف  ،ومن ثم تهتز شخصية الطفل ويرتبك في نشأته ،تربت على ظهر الطفل في هوادة

  .)2003الديهي، . (وال مع من يميل؟ فهو تائه ،يذهب

  

، و صـارمين جـداً  أ ،ذ قد يكون الوالدان متساهلين جداًإ، تجعله خجوالً التذبذب في معاملة الطفل لذا فإن

خرى، لذلك يكون األطفال قلقين وغير أحيان أفي  و مهملين جداًأحيان، في بعض األ مهتمين جداً انويكون

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

  

  Parental Modeling :ياألبووذج النم 6.4.2.5.10.1.2

  

بين الخجل الوراثي، والعـيش   رتباطان هناك أذ إن اآلباء الخجولين غالباً ما يكون لديهم أطفال خجولين، إ

 حيث تكونحياة الخجل كما يراه والديهم،  أسلوبن يعيشوا أمع نماذج خجولة من الناس، ويرغب األطفال 

بعبـارات سـاخرة،    ينم وهم ينتقدون الناس اآلخرءهباآيسمع األطفال ، وقليلة جداً ةاالجتماعيتصاالتهم ا

  ).ب – 2002العزة، (. عنهم وعدم الثقة بهم بتعاداال على ءهمبناأوبذلك يشجعون 

  



 

ذ إ ن، والعكس ليس صحيحاًوخجول أبناءالخجولين  باءنه عادة ما يكون لآلأ إلى) 2005(وقد أشار الزعبي 

  .بنائهمأفي الخجل، وخاصة عندما يدعم اآلباء هذا السلوك لدى  ءهمباآن األبناء يقلدون أ

  

للخجل، والعـيش مـع    اًستعدادامزج القوى الوراثية التي تحمل  إلىويؤدي وجود النموذج األبوي للخجل 

 إلىضافة إبن، لشخص خجول قد يقلده اال نماذج من الراشدين الخجولين، فاألب الخجول مثالً يقدم نموذجاً

فـي حـدها    ةاالجتماعيتصاالت طفل ضمن نمط حياة قائم على الخجل والتردد حيث تكون االن عيش الأ

مصطلحات الخوف، وعدم الثقة كل هذا يقود الطفل  ستخدامادنى، والتحدث مع اآلخرين يكون من خالل األ

  .)2000القاسم، عبيد، والزعبي، . (ألن يصبح خجوالً

  

المؤثرة في تربية الولد وإعداده مـن جميـع الجوانـب الخلقيـة      لذا فإن القدوة الحسنة هي أنجح الوسائل

ومن ثم كان الواجب على الوالدين أو من يقوم مقامهما أن يظهرا دائماً بالصـورة   ،ةاالجتماعيوالنفسية و

  ).2002عمر، وحمودة، . (ويقرها العقل السليم ،منهما لىاالتي يرضاها اهللا سبحانه وتع

سـورة  (. صـدق اهللا العظـيم   ).لَقَد كَان لَكُم في رسوِل اللَّه ُأسوةٌ حسنَةٌ(: نزيلهفي محكم ت لىاقال اهللا تع

  ).21ية آ، األحزاب

  

 The threat: التهديد 7.4.2.5.10.1.2

  

، وكذلك قـد ال  أحياناًو غالباً ما يهددون بها وينفذونها أتهديداتهم،  نال ينفذوويهدد اآلباء األطفال كثيراً ما 

ظهار الحب له، لذلك يصبح عند األطفال رد فعل على التهديدات المستمرة إبل اآلباء الطفل وذلك بعدم يتق

مكانية حدوث هذه التهديدات، ولذلك يكون موقفهم نحـو  إنهم ينسحبون كوسائل لتجنب إبالخوف، والخجل 

  ).ب – 2002العزة، (. الناس دفاعياً
 

   :لالدال 8.4.2.5.10.1.2

  

وهذا ما يعزز  ،يلينحسن هؤالء األطفال الخجولين والجمستَمعتمدين على الراشدين عندما ي يصبح األطفال

  .)2004العزيز، وعطيوي، . (ند هؤالء األطفالعسلوكات الخجل 

  

  

  

  



 

  Teachers Pet :المعلم تدليل 9.4.2.5.10.1.2

  

األطفـال الجميلـين    نـه يحـب  يصبح بعض األطفال معتمدين على المعلم ويعززون هذا السلوك فيهم، أل

صدقائهم أخجولين من  نن هؤالء األطفال يصبحون معتمدين على الكبار، ويصبحوأوالخجولين، والنتيجة 

  ).ب – 2002العزة، (. قرانهمأو
 

  Heredity: الوراثة 3.5.10.1.2

  

جيبوا ن فسيولوجية الدماغ عند األطفال المصابين بالخجل هي التي تهيؤهم ألن يسـت أيرى بعض الباحثين 

ن الجينات الوراثية لها تأثير كبير على خجل األطفال، فالطفـل الخجـول   أستجابات تتصف بالخجل، كما ا

بالخجل، فالطفل ...) العم، الجد (قاربه أحد أيتمتع  أكثر مما كانب يتمتع بصفة الخجل أغالباً ما يكون له 

  ).2005الزعبي، . (يرث بعض صفات والديه

دلة أن األطفال خجولين منذ والدتهم، فهناك أنه يبدو أالقول ب إلى) 2000والزعبي،  ،عبيد  ،القاسم(ويذهب 

نطالق، وبعضـهم اآلخـر   و وراثي، فبعض األطفال أميل للضوضاء واالأتدعم فكرة وجود خجل تكويني 

أميل للهدوء والعزلة، وقد يستمر هذا النمط مع األطفال طوال حياتهم فيمـا بعـد، وإذا عومـل األطفـال     

 نه مـن المحتمـل جـداً   إية طريقة من الطرق الموضوعة تحت الشعور بعدم األمن، فأب لخجولين تكوينياًا

  .ظهور الخجل الشديد لديهم

  

ثير كبير على خجل الطفل من عدمه، وهذا ما يؤكده البروفيسـور كاغـان   أيوجد للجينات الوراثية تكما 

، وذلك من خالل المتابعة والمراقبـة لمئـات   )ةاألمريكي هارفارد(ومجموعة من علماء النفس من جامعة 

األطفال حديثي الوالدة، وتصوير حركاتهم بكاميرا خاصة ال سيما من تحريك يده بشـكل عصـبي كمـن    

الجنين وتـؤثر بنسـبة    إلىن الجينات تنقل الصفات الواراثية من الوالدين أوتفيد الدراسات . يطلب النجاة

طفل خجول وآخر جريء، ولكن هذا ال ينفي بالقطع عامل الوراثة  ن وجد في األسرة الواحدةإ، و)50%(

عند والديه فقط، ويدع البعض اآلخر، ومـا قـد    ن الطفل يرث بعض ماومدى تأثيره في صفة الخجل، أل

خوه، وهذا ما ينطبق على صفة الخجل، وبالتالي هذا مـا يفسـر ظـاهرة    أيدعه الطفل من صفات يرثها 

  ).2003حسن، . (ختالفيوجد فيما بينهم من نقاط التبيان واالما خوة، وبين األ )الفروق الفردية(

  

ألطفال الخجولين غالباً ما ويرتبط الخجل مع بعض المكونات البيولوجية فقد وجدت الدراسات الطولية أن ا

لين ألطفال الخجوستعداد وراثي، وأكثر من ذلك إن ااآلباء وأجداد خجولين أثناء طفولتهم، ولديهم  نيكونو

يلول أو تشرين األول حيث ينتج الجسم في هذا الوقت من السنة الكثيـر  أمن مواليد شهر  نغالباً ما يكونو



 

 إلـى وهو هرمون ينشط األعصاب وهذا الهرمون ينتقـل مـن األم    Melatonin)(من مادة الميالتونين 

الزرقاء والشعر األصفر  العيون يبين الشخص ذ رتباطات بيولوجية أخرى مثل االرتباطاالجنين، وهناك 

جدت هذه الصفات عند عائالت األطفال الخجـولين  ، وقد و)حمى القش(وبين إصابته بنوع من الحساسية 

  .)Henderson & Zimbardo, 1996. (بشكل كبير
  

والذي أجرى دراسات دقيقة على عدد كبير  ،)هارفارد األمريكية(أستاذ علم النفس بجامعة وقد أكد كاجان 

إنما  ،)الخجل(أن أكثر من ثلث األطفال الذين يعانون من هذه الحالة  ،طفال الذين لم يتعدوا العامينمن األ

والذي يظهر في المراحل األولـى فـي صـورة     ،نطواء والعزلةريسة لميل طبيعي تكويني لديهم لالهم ف

  .)1991رفعت، . (وعدم الرغبة في التعامل مع المحيطين به ،خجل

  

  Symptoms of Shyness: الخجلأعراض  6.10.1.2

  

و زملة أعراض أ) Syndrome(ن ثمة ما يجمع بينها في متالزمة إرغم تعدد أعراض الخجل ومظاهره، ف

كيد على نسبيتها مـن  أ، وفيما يلي تحديد لبعضها مع الت)ة وجدانية، معرفيةانفعاليجتماعية، افسيولوجية، (

  .آخر إلىآخر، ومن مثير  إلىفرد آلخر، ومن مستوى 

  

   Physiological Symptoms :ةالفيزيولوجي األعراض 1.6.10.1.2

  

  :ومنها على سبيل المثال ال الحصر

  .شحوب لون الوجه -1

  .ذن أحياناًحمرار األا، مع )حمرة الخجل(حمرار الوجه ا -2

  .اًعاب، والرغبة في بلع الريق مرارفراز اللّاو زيادة أجفاف الحلق،  -3

  .لبزيادة خفقان الق -4

  ).بشكل نسبي(طراف، والجفون رتعاش الوجنات، واألا -5

  .زيادة إفراز العرق -6

  .بسيط في المعدة اضطراب -7

  .زيادة ضغط الدم -8

  ).أحياناً(دمع العينين  -9

  .لمن يعاني منها أصالً) Tics(زيادة عمل اللزمات العصبية  -10

  .)1999ال، وأبو زيد، الني( ).بشكل نسبي. (مثاويبزيادة عمل الجهاز الس -11



 

   Sicial Symptoms: ةاالجتماعي األعراض 2.6.10.1.2

  

  :ومنها على سبيل المثال ال الحصر

  .يمائيو اإلأ يشارالتخاطب اال -1

  .التصرف بسلبية -2

  .تجنب التخاطب بالعين -3

  .تحاشي تكوين صداقات جديدة -4

  .ةاالجتماعيالبقاء في خلفية المواقف  -5

  .نعزالنسحاب، واالاال الرغبة في -6

  .تفضيل الوحدة -7

  .الرغبة في الهروب -8

  .و التواصلأضعف القدرة على التفاعل،  -9

  .حدأضعف الرغبة في رؤية  -10

  .)1999النيال، وأبو زيد، . (رضوضع الوجه في األ -11

  

   Emotional Symptoms: والوجدانية ةنفعالياال األعراض 3.6.10.1.2

  

  :المثال ال الحصرومنها على سبيل 

لي، ضـعف  رتباك، التردد، الغضب الداخنخفاض الصوت، التوتر، الخوف، التهيب، الضيق، االاالبكاء، (

و أبتسام، الصمت النفسي، ضعف المواجهة، تلعثم الكالم، عدم الشعور بالراحـة  الثقة في النفس، كثرة اال

  ).1999، وأبو زيد، النيال). (ستثارة، الشعور بالتهديدرتفاع االاستقرار، اال

  

   Cognitive Symptoms: المعرفية األعراض 4.6.10.1.2

  

  :ومنها على سبيل المثال ال الحصر

  .ثناء الحديثأ في التشتت -1

  .البطء في المناقشة -2

  .نشغال بأفكار نوعية تتعلق بالموقفاال -3

  .قلة التركيز -4

  .أو ضياعها مؤقتا فكارتداخل األ -5



 

  .حظيستيعاب اللّهم، واالضعف قدرة الف -6

  .غياب الذهن الموقفي -7

  .دراك األمور على غير حقيقتهاإ -8

  .التفكير نسبياً اضطراب -9

  .و جهد عقليأي عمل ذهني، أداء أضعف القدرة على  -10

  ).1999النيال، وأبو زيد، . (التعبير عن الرأي نسبياً اضطراب -11

  

 ؤهمألطفال الخجولين كما عرفهم آبافقد وجدوا أنه بمقارنة ا) Caspi. et, al, 1988(أما كاسبي وآخرون 

جد أن األطفال الخجولين قد قُيموا من قبل مدرسيهم على أنهم غير ودوديـن باألطفال غير الخجولين، و، 

ة وذكر الباحثون أن نسحابياوأنهم أكثر كآبة و ،حتمال ضعيف أن يصبحوا قادةاباآلخرين مع  ختالطاًاوأقل 

وتبـوأ منصـب    ،واألبـوة  ،تأخر كل من الزواج: ئج المرتبة على الخجل على المدى الطويل تتضمنالنتا

  .مهني عال

  

  :عالج الخجل 7.10.1.2

  

درجة تشل بها المواهـب   إلىفة النفسية تتحكم وتستبد بصاحبها ، وهذه اآلالناسفة كثير من آيعتبر الخجل 

   .ثرنتاج ضعيف األاالضئيل  االجتماعيوالفعاليات، وتجعله في سلوكه 

، عن مقاومة الخجـل فـي   م فقيراًأ ، غنياًم تاجراًأ ، فالحاًم عامالًأكان  طالباً: ذن لكل خجولإ مناصال 

حداثها، والجـرأة فـي معاشـرة    أكي يتمكن من مواجهة الحياة و ةاالجتماعيثره من سيرته أنفسه، ومحو 

  .)1996شرارة، (. فادة منهمفادتهم واإلإالناس، و

  

 ،ليس بالسـهل  ن عالج الخجل يعتبر أمراًأال إ وعادية جداً ن حاالت الخجل هي حاالت شائعة جداًأورغم 

 سـلوكيات وتغيير  ،وبالذات نظرته لنفسه ونظرته لآلخرين ،نه يتعلق بتغيير جذري في شخصية الولدأذ إ

ففـي حـال    ،حوالجميع األ في )الوقاية خير من قنطار عالج(فإذا كانت  ،عتاد عليها لذلكاتكونت عنده و

  .)1998الدويري، . (لف قنطار من العالجأالخجل بالذات تكون الوقاية خير من 

  

  

  

  

  



 

 :الخجل ومنها لعالجها ستخداماو األساليب العالجية التي يمكن أهناك مجموعة من الطرق 
 :جتماعيةاالطفل في مسرحية موجهة أو في تدريب مهارات  إشراك 1.7.10.1.2

 Enrole Child in Supervised Play or Group Skill Training  
  

ن تجعل الطفل يعبر عن نفسـه  أيمكن  ،)Charades(التحزيرية  لعابو األاالصامتة  لعاباأل ستخدامان إ

و الحوادث مع الحـرص علـى تعزيـز    أ ،و الكتبأ ،فالمسماء األأمام اآلخرين، كما يمكن السؤال عن أ

كسبهم لنقاط من خالل هذه النشاطات، وبعض األطفال يستطيعون األطفال من قبل قائد المجموعة في حال 

صـغر  أيضا معهم، ويستجيب األطفال للعب مع أطفـال  أشتراك في رسومات مع اآلخرين ومناقشتها اال

ـ ولى للعب مع األأقارب الصغار هو خطوة عب مع األن اللّإوغير خجولين، و جر قران، وفي هذه الحالة ي

 ألعـاب شغل األطفال في ن يأن قائد المجموعة يجب أبشكل طبيعي، و لعابفي األ األطفال الخجولين للعب

عد األطفـال بعضـهم الـبعض    ختيار األلعاب بحيث يساان يتم أنشيطة وفعالة ضمن المجموعة، ويجب 

 ،)Hiking(قدام ألعاب تساعد على ذلك، مثل التنزه على األ ستخدامامن خالل  يضاًأتصال اال نويستطيعو

  ).أ-، 2002العزة، . (ها لتشجيع التعاون والمحادثاتستخدامااق، واأللعاب المسرحية يمكن والسب

  

 Desesitize Shyness: ضعاف الحساسية بالخجلإ 2.7.10.1.2

  

سترخاء العضـلي،  بالضرورة مخيفة، وتعليمهم على االليست  ةاالجتماعييجب تعليم األطفال بأن المواقف 

، كمـا أن  ةاالجتماعيلونهم من األشخاص مما يقلل من حساسيتهم نحو المواقف وأن يؤدوا التحية لمن يقاب

ـ أصدقاء الطفل غير الخجولين يساعدون على إضعاف إحساسه بالخجل من المواقف  ، أو قـد  ةاالجتماعي

العزيز، وعطيـوي،  . (عدم الخجل إلىمام اآلخرين، األمر الذي سيؤدي أن يظهر خجله أيطلب من الطفل 

2004(.  

  

ـ  ةاالجتماعيوفي هذا األسلوب من العالج يتم تحديد المثيرات  ن ترتـب قائمـة   أالتي يخجل الفرد منها ب

، ثم يطلب من ةاالجتماعينواع المواقف أخرى بأنواع األشخاص الذين يسببون الخجل، وقائمة أتصاعدية ب

يث يتخيل الفـرد  سترخاء لهذا الشخص بحاو كل شخص في الموقف مع عمل أن يتخيل كل موقف أالفرد 

سترخاء عضلي وهدوء نفسي، فيحـدث  االمثيرات التي تسبب خجله، وتوتره في الوقت الذي يحدث له فيه 

  .)1991الطيب، . (الخجل، وهذا ما يسمى بمبدأ الكف بالنقيض ستجابةكف ال

  

ـ عب واالشكال مختلفة من اللّأ إلىن يتم تعريض األطفال الخجولين بشكل تدريجي أينبغي كما  دماج مـع  ن

تصال يمكـن  ن األطفال الذين يجدون صعوبة في االأتقليل الحساسية، كما  أمع مبد مجموعات كبيرة تمشياً



 

عوا لكي يتصلوا على نحو غير مباشر عن طريق الرسم، وغالباً ما يكون من المقبول بالنسبة لهـم  جشَن يأ

تـدريبات متنوعـة    سـتخدام اكما يمكن  و مع قائد المجموعة،أناقشوا رسوماتهم مع بعضهم البعض، ن يأ

ن يتـدرب علـى   أو أالمرآة ويصف ذاتـه،   إلىنظر الطفل ي نأخرى لتقليل الحساسية من الخجل، مثل أ

  ).1996شيفر، وميلمان، . (مهارات المحادثة عن طريق التحدث في موضوع معين عندما يكون وحده

  

  : ةاالجتماعيتعليم ومكافأة النشاطات  3.7.10.1.2

  

أسـلوب   سـتخدام اقامة عالقات مع اآلخرين، ويمكن ي محاولة يقوم بها الطفل الخجول إلأنبغي تعزيز ي

، بحيث يحصل الطفل على نقـاط معينـة   ةاالجتماعيالتعزيز الرمزي مع الطفل لتقوية مثل هذه السلوكات 

ينبغي تصميم نظـام  ستبدال هذه النقاط بمعززات فيما بعد، واجتماعي، بحيث يتم اي سلوك أنخراطه في ال

حفلة والتحدث مع مجموعة من األطفال  إلىصعوبة، فمثالً الذهاب  كثرالسلوك األ إلىالنقاط بحيث يؤدي 

كسبه نقاط أكثر من القاء التحيةي.  

نتقـاد للطفـل   اي أصعوبة، ويجب تجنب توجيه  كثراأل إلىويمكن التدرج مع الطفل من السلوكات السهلة 

  ).2000القاسم، عبيد، والزعبي، . (لتحسنعند القيام بمكافأة ا

  

  : مع الذات يجابيتعليم التحدث اال 4.7.10.1.2

  

ـ )خجولة شخصية(نه ذو أفي الخجل هو قناعة الفرد ب العناصر تدميراً أكثرمن  ن واحداًإ رى ، فالحوادث تُ

ـ ستمرار مفهوم الادراك القائم على الخجل على نحو يجعلها تدعم بفسر من خالل اإلوتُ ن الطفـل  أذات، ب

ن السلوك الخجول هـو مـا   أاألطفال ب تعليمقامة عالقات مع اآلخرين، ويمكن إشخص خجول ال يستطيع 

يفعله الناس وليس من هم، فهذه الفكرة تعارض المعتقد غير المنطقي والحديث السالب مع الـذات الـذي   

كانات الموجودة لدى الطفل تبدأ في من اإلإلوان جديدة من السلوك فأستمرار الخجل، وبتجريب ا إلىيؤدي 

ثارة الكامنة في ن األطفال قد يكشفون اإلو يزول عندما يتغير السلوك ألأن يقل الخجل أذ يمكن إالظهور، 

ن يـتم التحـدث عـن    أففتاة خجولة في الرابعة عشرة من عمرها يجب ... خطار المغامرة، ومواجهة األ

ن تقلـل مـن   أمن  هتمام اآلخرين، وبدالًاثارة م هذه المعرفة إلن تستخدأمعرفتها المتميزة في التصوير، و

ن تكون لديها مثـل هـذه الهوايـة المثيـرة     أن تفكر كم هو رائع أنها ليست محبوبة، ينبغي قيمة ذاتها أل

  ).1996شيفر، وميلمان، . (والمنتجة

  



 

ـ  علـى اال مع الذات يقضي  يجابين الحديث االأ إلى) 2004(وقد أشار عبد العزيز وعطيوي  ن أعتقـاد ب

عتقـادهم  الهم، األمر الذي يبـدد   مالزماً ن الخجل ليس سلوكاًأالطفل نفسه خجول، حيث يتعلم األطفال ب

  .ثارة لكي يصبحوا مغامرينتعلمهم اإل إلىالخاطىء بأنهم خجولون، ويؤدي 

  

  : تشجيع الجرأة 5.7.10.1.2

  

سمح للطفل ن التعبير عن أنفسهم، كما يجب أن ييجب تعليم األطفال التغلب على الجبن والخوف والحرج م

جرأة مـن خـالل مسـاعدتهم     أكثربأن يعبر عن مشاعره بصراحة، ويمكن أن يتعلم األطفال أن يكونوا 

  .لآلخرين

طلب منـه تحمـل مسـؤولية    ل المسؤولية، كأن يفرصة تحم ئهعطاإة الطفل من خالل أويمكن تشجيع جر

بـرامج اإلذاعـة    إعـداد و المساعدة في أو ري النباتات، أعام السمك، إحضار الرسائل من البريد أو إط

مر هام وهو تجنب أ إلىن ينتبه المعالج أعمال، وهنا يجب و الرد على التلفون وغيرها من األأالمدرسية، 

. عمـال شـاقة  أن يوكل للطفل القيـام ب أو أو التعقيد، أرتباك عمال تسبب له االأالطلب من الطفل القيام ب

  ).2000قاسم، عبيد، والزعبي، ال(

  

   "Rational – Emotive Therapy "RET: "إلبرت اليس" نفعاليالعالج العقالني اال 6.7.10.1.2

  

فـراد  ات النفسية ومن بينها الخجل، ويستخدم مـع األ ضطرابيستخدم هذا األسلوب في عالج العديد من اال

غير المنطقيـة بخصـوص    فكارة كالمعتقدات واألالخجولين الذين يكون خجلهم راجع لعوامل معرفية سلبي

والمعتقدات والتوقعات والتفسـيرات   فكارالمواقف واألشخاص، فهذا النوع من العالج يقوم على تعديل األ

. عـادة البنـاء المعرفـي   إحيان على هذا األسلوب الخاطئة التي يكونها الشخص، ويطلق في كثير من األ

  .)1991الطيب، (
 

  :م السلوك الحازمتعلي 7.7.10.1.2

  

ن يقوم بسلوك حازم كـأن يصـمم   أحدى الظواهر المرافقة للخجل هي عدم مقدرة الولد الخجول على إن إ

 ،مـا  عندما ال يريـد أمـراً   )ال(ن يرفض طلب اآلخرين ويقول أو أ ،على رأيه رغم معارضة اآلخرين

الذين يتعالجون يتعلم بواسطتها  والداألطار مجموعة إوهنالك تمارين وتدريبات يقوم بها الولد الخجول في 

رغم اآلخرين على السير حسب رأيه هوكيف ي، ويقـول   ،)ال(وكيـف يقـول    ،عارض اآلخرينوكيف ي

فـراد  أكل هذا يجري بواسـطة قيـام    ،وكيف يرفض طلب اآلخرين ،لغيره نتقاداًاه وكيف يوج ،)يجب(



 

وهكذا تتوفر للولد الفرصة للمرة  ،التفهم والتشجيععلى كل منهم في جو من  ىلقالمجموعة بأدوار معينة تُ

. يضـاً أاألمر الذي يدفعه للقيام بذلك خارج المجموعـة   ،األولى ألن يقوم بعدة أشكال من السلوك الحازم

  ).1998الدويري، (

  

ها من قبـل األهـل   ستخداماقتراحات وطرق العالج التي يمكن مجموعة من اال) 1995(وردت بيبي أوقد 

  :للتغلب على الخجل وهي والمعلم

  .نتاجتشجيع الولد الخجول قبل كل شيء والعمل على تأكيد ثقته بنفسه على القيام بالنجاح واإل -1

  .ليهإصغاء إعطاء الولد الفرصة لسرد حدث حصل معه خالل النهار واإل -2

  .بالنقص التحدث مع الولد بحماسة عن نواحي القوة لديه، وذلك لمساعدته للتخلص من الشعور -3

ضواء في الصف علـى  عن تسليط األ خراج الولد من قوقعته، فعوضاًإحض المعلم على المساعدة في  -4

عمـال  لأل هتمامـا خاصـاً  ان يولي أن يسهل له المشاركة في المناقشات، وأخجل الولد ينبغي على المعلم 

  .المكتوبة حيث ال يشكل الخجل عقبة

يجاد صديق إ إلىضافة لوجه، باإل مقابلتهم وجهاً إلىلناس دونما حاجة تاحة المجال للولد التفاعل مع اإ -5

  .عطوف مسالم لولدهم الخجول

جتماعية مختلفـة، واقتـراح   ان يقوله في مناسبات أتدريب الولد المراهق على الكالم وعلى ما ينبغي  -6

مـام المـرآة   أالتدريب تشجيع الولد الخجول على  خيراًأفتتاح الحديث، وامجموعة من الجمل تمكنهم من 

  .لمواجهة الشخص اآلخر والنظر في عينيه

في هذه النشـاطات،   كد من مشاركته فعالًأو حرفية، وينبغي التأو فنية ألحاق الولد بنشاطات رياضية إ -7

  .ن ال يبقى مهمالًأو

مسـاعدة  التحلي بالصبر لفهم الولد ودعمه، وعدم الطلب منه نتائج مذهلة وغير واقعية، مـن خـالل    -8

  .فضلأن يتحرروا ليحيوا حياة أدوالد الخجولين هل المحبين، حيث يمكن لألاأل

  

عن مجموعة من الخطوات العملية التي يمكن من خاللها مواجهة الخجـل   )Shore, 2005(شور  وتحدث

  :لدى الطالب من قبل المعلم داخل المدرسة ومنها

قد ينطوي الطالب الخجول على نفسه، ولكـن  : للطالب ةاالجتماعيبدور مدير العالقات  أن يقوم المعلم) 1

ندماج مع زمالئه، ولكن نه يرغب في االأتخوف وليس رغبته في العزل، فمن المؤكد  إلىذلك يرجع غالباً 

ن يـنظم  أندماج، وحينئذ يتوجب على المعلـم  من الفشل في محاولة اال يالماًإقل ختيار األنطواء هو االاال

قرانه، فيمكن مثالً تنظيم نشاط لمجموعة من الطالب من ضـمنهم  ألتي تجمع الطالب با نشطةالمواقف واأل

  .الطالب الخجول



 

الجديدة بالطالب الخجول في  نشطةاأل يغالباً ما تلق: المواقف الجديدة الطالب على التكيف مع ةساعدم -2

لب لمواجهة النشاط الجديـد مـن   ن يعد الطاأالعزلة، لذا فعلى المعلم  إلىرتباك وتدفعه دوامة الحيرة واال

ن يساعده على تدعيم ثقته بنفسـه  أما قد يصادفه في الموقف الجديد، وعلى المعلم  إلى خالل تنبيهه مسبقاً

  .به على خوض الموقفيجراء تمثيلية تعليمية لتدرإمن خالل 

يستريح في التعامـل  قد تجد أن الطفل الذي ال : اًصغر سنّالطالب على التعامل مع األطفال األ تشجيع -3

صغر سنا، ومثل هذه األنشطة التي مع األطفال الذين في نفس سنه، ويتعامل بسهولة مدهشة مع األطفال األ

فـيمكن  تجمعه بالصغار قد تعزز ثقته بنفسه عند التعامل مع الطالب الذين معه في نفس الصف الدراسي، 

ـ أليقرأ لهم قصـة،   جرات روضة األطفالحدى حإ إلىرسله ين أمثالً  للمعلم رض أم لعبـة علـى   ظِّنَو ي

  .الملعب

التـدرب علـى    إلـى يحتاج األطفال الخجولـون  : للتحدث مع الطالب بشكل شخصي ص وقتيخصت -4

ن يساعد علـى  أيمكن  سبوعياًأجراء القليل من المحادثات معه إفراد بشكل شخصي، فحتى التحدث مع األ

 ْلعنشطته المفضلة وجأهتماماته واعن  من خالل سؤاله. اآلخرين رتياحه في التفاعل معارتقاء بمستوى اال

  .للحديث بين المعلم والطالب ساساًأتلك النواحي 

ستعداد الطالب للتحدث ابهذه الطريقة سيزيد : جلس الطالب الخجول بالقرب من مقدمة حجرة الدراسةَأ -5

، كما أن قرب )حيث سيكونون جالسين خلفه(دراكا لوجودهم إأمام كل الطالب اآلخرين، ألنه سيكون أقل 

  )Shore, 2005( .ليهإالتحدث  مكان جلوس المعلم يسهل من قدرة األخير علىالطالب من 

  

  :من الخجل طرق الوقاية 8.10.1.2

  

  :تهاأومكاف ةاالجتماعيتشجيع النشاطات  1.8.10.1.2

  

الخبرات السعيدة والسارة في  ما يمكن من أكثرن يحصل الطفل من عمر مبكر على أيجب الحرص على 

، قرانه تعتبر من الخبرات المساعدة جـداً أن زيارة الناس الذين لديهم أطفال من أعالقاته مع الرفاق، كما 

الطفل لدى قيامـه   أةعن مكاف من الخبرات الممتعة، فضالً أكثرو أالرحالت التي يشارك فيها طفل  يضاًأو

عب بشكل لطيف تعتبـر  و اللّأو األم عندما يقوم الطفل بالتحدث أب بتسامة من قبل األجتماعي، فاالابنشاط 

و أبتسامة كافأ باالن تُأجتماعيا يجب اي محاولة يقوم بها الطفل لكي يكون أبمثابة تعزيز لهذه السلوكات، ف

وا بقوا في عزلة عن اآلخرين لفترات طويلة، كأن ينفـرد ن يأسمح لألطفال بن ال يأبالكلمة الطيبة، ويجب 

  .)2000القاسم، عبيد، والزعبي، . (بمشاهدة التلفاز لعدة ساعات

  



 

كتسـاب خبـرة ومهـارات    ان نعمل على مساعدة الطفل على أنه يجب علينا أب) 1990(ويضيف صالح 

ن أجتماعية، وعلينـا  اهله وأبناء جيله هي التي تكسبه مهارات أمع  ةاالجتماعين خبرة الطفل إ. جتماعيةا

ن نشجع األطفـال  أ يضاًأجتماعية، وعلينا اه الخبرة بناءة تساعد على تطوير مهارات ن تكون هذأنضمن 

ما منع الطفل من المشـاركة فـي   أهتمام الذي يستحقونه، ن نصغي لحديثهم ونعطيهم االأعلى الحديث، و

نها ن كالمه غير ناضج بعد، فهذا يعني حرمانه من الخبرة التي من شأأو أنه صغير أحديث الكبار بحجة 

  .مستوى النضج الملطوب إلىن توصله أ

  

   Encourage Self - Confidence: تشجيع الثقة بالنفس 2.8.10.1.2

  

نفسهم، وعندما يتصرفون بطريقة طبيعية تستطيع أدحوا لكونهم واثقين من ن يمتَأن يشجع األطفال وأيجب 

ن أحترامهم، ومع ذلـك يجـب   اب بحرية يج ناحة عندما يلعب األطفال، ويتحدثوعبر عن رأيك بصرن تُأ

ن يحبهم البعض ويكرههم أنه لمن الطبيعي أن ينسجموا مع كل شخص، وأنه ليس من الضروري أيتعلموا 

مضايقة اآلخرين بدون رد فعل، ويجب معالجـة   نن يتعلم األطفال كيف يتحملوأالبعض، وفي البيت يجب 

  .الصراعات وعدم التهرب منها

ف معهـا،  األطفال للتكي إعدادقدير منع المشاكل بواسطة المشاركة في المشاكل، ويسيء الكبار تقدير قوة ت

ن ال تقدم الحماية أو بالغضب والحماية الزائدة، ويجب أن ال يتم تعزيز الخجل عن غير قصد أومن المهم 

 – 2000 لعـزة، ا. (تخاذ القرارات بالنيابة عن األطفالان الثقة بالنفس ال تبنى بواسطة إالزائدة لألطفال، و

  ).أ
 

 Provide Awarm and Accepting: تزويد الطفـل بجـو مـن التقبـل والـدفء      3.8.10.1.2
Atmosphere           

  

سـمح  ن يأفضل، فينبغـي  أنتباه ال يفسد صغار األطفال، وكل زيادة في الحنو والتقبل تعتبر ن الحب واالإ

هم استقاللن أرهم بشعن هذا يختيار فيها، ألمارسة االفي المواقف التي يستطيعون م )ال(ن يقولوا ألألطفال 

ن تتحدث مع والدك على أياك إ(ما العبارات مثل ألون حتى لو لم يتفقوا معك، بقَتَنهم مأحترام، وباموضع 

ـ   )ن تسمع صوتهمأن تراهم دون أاألطفال يجب (، و )هذا النحو نهم أفينبغي تجنبها لكي يشعر األطفـال ب

 ،)غيـر المشـروط   يجـابي هتمـام اال اال(منون، وذلك عندما يعيشـون خبـرة   آبون ومحبوبون ومرغو

)Unconditional Positive Regard( ساسي لهم كأناس حتى لو كنت ال نت توصل لألطفال تقبلك األفأ

ليها للحصول على إن يلجأ أمكانه إن بأنه متنمي لألسرة، وأن يشعر بأتحب بعض سلوكاتهم، والطفل يجب 



 

هتمـام دون  اطفـل ب ن تقدم للأقتراحات يجب دونما حرج، والمساعدات واال لما كان ذلك ضرورياًالدعم ك

  ).1996شيفر، وميلمان، . (تحفظ

  

   Encourage Mastry & Skill Development: تشجيع السيادة ومهارات النمو 4.8.10.1.2

  

مهم لذاتهم متعلـق بقـدرتهم علـى    حترااياقة واألهمية، ويجب مساعدة األطفال الصغار لكي يشعروا باللّ

يمكن تحديدها بشكل لطيف لكي يشعروا دائماً بالنجـاح   عماالًأن تقدم لهم أالسيطرة على البيئة، لذا يجب 

. نجزوا الشيء الذي يرغبون فيهن يأشياء الجيدة لكي تحدث، ويجب تشجيع األطفال نتظار األإأفضل من 

  ).أ – 2002 ،العزة(

  

  developing skills  Encourage:تطوير المهارات والتمكن منهاتشجيع  5.8.10.1.2

  

ن اعتبار الذات ينمو لدى الطفل من خالل أذ إينبغي مساعدة األطفال للشعور بالكفاءة والمقدرة واألهمية، 

أال بالبيئة، وينبغي قدرته على التحكم الفعن يبسيط بحيث يتكرر شـعورهم   عطى األطفال مهمات فيها تحد

  .)2000القاسم، عبيد، والزعبي، . (لنجاح، وينبغي تعليم األطفال المهمات الالزمة للتفاعل مع اآلخرينبا

  

هله وأبناء جيله هي التي تكسـبه مهـارات   أمع  ةاالجتماعين خبرة الولد أ إلى) 1998الدويري، (وأشار 

بداء إوعلينا  ،جتماعيةامهارات اءة تساعده على تطوير ن تكون هذه الخبرة بنّأن نضمن أوعلينا  ،جتماعيةا

  .ن نصغي لها ونعطيها اإلهتمام الذي تستحقهأوعلينا  ،و تشجيع ألحاديث األطفالأ ،بتسامةبارضانا 

  

  :النظريات المفسرة للخجل 9.10.1.2

  

حداث الماضية فـي فتـرة   ن األأ) Wheeler. Reis & John 1983( وجون ر وريسلويرى كل من ويل

ن الشـعور بالوحـدة النفسـية مـرتبط     أكما  ،شعور بالوحدة النفسية في فترة المراهقةالطفولة قد تسبب ال

 إلـى تتفاوت في عمقها مـن فـرد    ةانفعاليصبغة  ولذا يعتبر الخجل سمة من سمات الشخصية ذ ،بالخجل

   .خرىأ إلىومن ثقافة  ،خرآ إلىومن عمر  ،خرآ إلىومن موقف  ،خرآ

  

 ،والشائعة في مراحـل العمـر المختلفـة    ،و غير المرغوبةأالسلبية  السلوكية المشكالت الخجل من ويعد

و من أ ،ما يمارسه الوالدان من سلوك في تنشئة الطفل إلىحيث ترجع أسبابه  ،وخاصة في مرحلة الطفولة

  .ةاالجتماعيوكيفية التعامل مع المواقف  ،خالل خبرة الطفل القليلة في الحياة



 

 :ومنها ،وتطوره ،ابهبسأو ،المفسرة لظاهرة الخجل اتتجاهالاوعديد من وجهات النظر ال وهناك

 "Rational – Emotive Therapy "RET: نفعالياال –نظرية العالج العقالني  1.9.10.1.2
  

ـ إ إلىة ترجع نفعالين الحالة االأ) Albert Ellis(ليس أيرى البرت  ن معتقـدات  إو درك،حساس الفرد الم

 فكارواأل ةاالجتماعيات الفرد حول نفسه وقدراته على التعامل مع المواقف الناس تؤثر في سلوكهم، فمعتقد

  .)2003أبو دية، . (النفسي ضطرابغير الواقعية التي يحملها هي المسؤولة عن اال

  

تهم من خالل الطريقة التي ينظرون بها نفعاالان الناس يستطيعون التحكم بعواطفهم وأوتؤكد النظرية على 

لـيس  أسـماها  أحداث، وثمة نظرية خالل ردود الفعل التي يختارونها لمواجهة تلك األ حداث، ومناأل إلى

  ). 1998الزيود، . (تنفعاالتوضح كيف يؤثر التفكير على اال ،)ABCDE(بنظرية 

  

نما تنشأ بشكل مباشـر  إات العقلية ال تنشأ عنها، وضطرابن االإالخبرات والحوادث المنشطة، و) A(تمثل 

وامـر  أالتي يتبناها الناس حول هذه األفكار علـى شـكل    فكارنظام المعتقدات واأل) B(، وتمثل )B(عن 

ة مثل الخجل في دراستنا هذه نفعاليالنتائج اال) C(وحتميات مطلقة وأفكار ال عقالنية وغير منطقية، وتمثل 

ـ  ) D(ما أ، وغيرها و الخوفأو القلق أنطواء و االأ ر العقالنيـة  فتمثل مواجهة المسترشد للمعتقـدات غي

ي بعد فصل األفكـار الالعقالنيـة عـن    أثير الفصل، أفهي تسمى ما يطلق عليه ت) E(ما أوالتصدي لها، 

عقالنية تزيد من قبول الفـرد لذاتـه    أكثريديولوجية جديدة لحياته، أتبني  إلىيعمد الفرد و ،)A(الموقف 

) الموقـف (عدم حصولك على ترقيـة  ، ل)C( نفعالاإل تحرجُأنك رفضت وأولآلخرين، فمثالً إذا شعرت 

) B(عتقادك حول الموقف ان عدم ترقيتك هو السبب في الشعور بالحرج والرفض، ولكن أ فليس صحيحاً

 ضـطراب هو السبب في الشعور بالحرج والرفض، لذلك فاإلنسان مسؤول بشكل مباشر عـن خلـق اال  

  ).2007، أبو عياش. (لذاته، من خالل المعتقدات التي يتبناها نفعالياال

  

باإلضافة  ،ويحقق رغباته وال يحرم منها ،إن اإلنسان يفضل أن يحب وال يكره، يعتنى به وال يتجاهله أحد

هذه النزعة الطبيعية نحو التفكير الملتوي فإن أليس وروجرز يوضحان أن الوالدين هما اللذان يؤثران  إلى

وال قيمة لهـم عنـدما   ) سيئون(م يشعرون أنهم وذلك بجعله ،في أطفالهما لكي يصبحوا مضطربين عاطفياً

  .يتصرفون بطريقة غير مقبولة

كما ويعتقد أليس أن األطفال على عكس الكبار تنقصهم المقدرة على التعامل مع أنفسهم والمناخ المحـيط  

كما أن الطفل قد يهتدي بتصرفات المـدرس واألصـدقاء ووسـائل     ،ولذا فإنهم يهتدون بهدي آبائهم ،بهم

  )1998الزيود، . (الماإلع

  



 

 Social Learning: "لبرت باندوراأ" االجتماعينظرية التعلم  2.9.10.1.2

  

متباينـة مـن    والذي بدوره يثير أنماطاً ،االجتماعيالقلق  إلىالخجل  االجتماعييعزو منحى نموذج التعلم 

ل في خفض معدالت القلـق  نسحاب والتفادي تتمثن النتيجة الطبيعية لالأوعلى الرغم  ،نسحابيالسلوك اال

وال تتوقف سلبيات الخجل النـاجم   ،المالئمة ةاالجتماعينه يمنع فرصة تعلم المهارات أال إ ،ومن ثم الخجل

خرى معرفية تظهر في شكل توقع أولكنها تمتد لتكون عواقب  ،عند هذا الحد فحسب االجتماعيعن القلق 

وميل مزمن لتقويم الذات  ،يم السلبي من قبل اآلخرينوحساسية مفرطة للتقو ،االجتماعيالفشل في الموقف 

  .)1999النيال، وأبو زيد، . (سلبياً تقويماً

  

ننـا ببسـاطه نالحـظ    إو المثل، وأثير القدوة أن كثيراً من سلوكنا الذي نظهره من خالل تأيقول باندورا 

ننا ألمالحظة، ويرى باندورا ننا نكتسب السلوك عن طريق التعلم باأي أفعالهم، أن يعملون ثم نكرر ياآلخر

 ).1986جابر، . (نحتذى النماذج البارزة في حياتنا
  

أو  ،)حـي (النماذج السلوكية أو النمذجة على أساس إتاحة نموذج سـلوكي مباشـر    إستخدامتقوم طريقة 

حيث يكون الهدف هو توصيل معلومات حول النموذج السـلوكي المعـروض    ،للمسترشد) تخيلي(ضمني 

، أو زيادة، أو إنقاص سـلوك موجـود   جديداً إكسابه سلوكاً( ،بقصد إحداث تغيير ما في سلوكهللمسترشد 

هذه الطريقـة اإلرشـادية    ستخداماوقد ظهرت في السنوات األخيرة دراسات عديدة تظهر إمكانية  ،)لديه

 ،القلـق وحـاالت   ،ات مثل التدريب على السلوك التوكيديضطرابوالعالجية مع كثير من المشكالت واال

وفي بعض حاالت الوسـواس   ،ةاالجتماعيوفي إكساب الطفل المهارات  ،وعيوب النطق ،وحاالت العدوان

  ).1996الشناوي، ( .وحاالت المخاوف المرضية وغيرها ،والسلوك القهري

  

مـن خـالل التقليـد    ) مكتسباً( ن يكون متعلماًأن الخجل يمكن أ إلى تشير النظرية ويرى الباحث بأن هذه

لوالديهم في حـال كـانوا   لسلوك و ما عبر عنه باندورا بالنمذجة، ويكون ذلك بتقليد األبناء أمالحظة، وال

  .نطواءة واالنسحابيوبتصرفاتهما اال "النموذج الوالدي"خجولين 

  

 Classical Conditioning: "يفان بافلوفإ" الكالسيكي شراطنظرية اإل 3.9.10.1.2

  

ذ يرى إفي تفسير الخجل، ) Wolpe(عتمد عليها ولبي اعند بافلوف، والتي ستجابة وهي نظرية المثير واال

ت كـالقلق والخجـل   نفعاالحداث البيئية بعضها ببعض، فكثير من االننا نتعلم الخجل عن طريق ربط األأ

نطفـاء  اال: ستجابة، وتستخدم هذه النظرية أسـلوبين همـا  م تعلمها عن طريق ربط المثير باالحباط يتواإل



 

ما األسلوب أستجابة، وهذا ما يحدث في المواقف العملية، العالقة الرابطة بين المثير واال نهاءإ إلىويشير 

جابات مضادة للموقف ستجابات غير المرغوبة بتكوين استالثاني فهو اإلشراط المضاد، حيث يتم خفض اال

  ).2003أبو دية، . (ستجابة مضادة للخجلاام التدريب على التوكيد الذاتي كستخداالمثير، مثل 

  

   Psychosocial Theory    :"اريكسونإريك " ةاالجتماعيالنفسية ظرية الن 4.9.10.1.2

  

حساس بالثقة في اآلخرين وفي العالم يتوقف كتساب اإلان مدى قدرة األطفال الصغار على أريكسون ايرى 

حساس بالثقة ال يعتمد على ن اإلأشباع واألمان، ذلك على نوعية رعاية األم لهم، فاألم هي التي تضبط اإل

حسـاس  يتلقاه الطفل، وال تعبيرات العطف، بل يتوقف على قدرة األم على تـوفير اإل  الذيمقدار الطعام 

  ).1986جابر، . (ستمرارية، وبتماثل الخبرةتساق واإللفة للطفل، وباالباأل

  

د شعوره بالثقة تجـاه عالمـه،   في توطي بارزاً ن سلوك األم تجاه رضيعها يلعب دوراًأويضيف اريكسون 

ن العـالم آمـن   أتكال على والديه لتوفير العناية والـدعم، و نه يستطيع االأوهذه الثقة مبنية على الشعور ب

  .)2001مرهج، . (وجميل

  

تـرتبط   أساسـية فتـرات   يثمـان  إلىو مراحل تشير أعمار أثمانية  إلىوقد قسم اريكسون دورة الحياة 

وكـل   ،الشـيخوخة  إلىمو الشخصية يتتابع نمو مكوناتها في مراحلها من الطفولة وفي ن ،ناات األهتماماب

يعبـر عنهـا    ،)Psychosocial Crisis(جتماعية امرحلة تعتبر بمثابة نقطة تحول تتضمن أزمة نفسية 

تجه النمو ناحية المرغوب فـذلك  ا إذاف ،يتضمن خطراً اآلخرو ،حدهما يتضمن خاصية مرغوبةأ: اناتجاه

يجـب   ةاالجتماعيويؤكد اريكسون أن األزمة النفسية  ،تجه نحو الخطر ظهرت مشكالت النموا إذاو ،خير

  ).1995، زهران. (المرحلة التالية إلىحل قبل أن ينتقل الفرد بنجاح أن تُ

  :ما ما يختص ببدء تكون الخجل لدى الطفل فقد جاء في المرحلة الثانية وهيأ

  

   Autonomy vs. Doubt )سنوات 3 – 2(مقابل الخجل والشك الذاتي ستقاللحساس باالمرحلة اإل
الحزم  إلىويحتاج  ،اجخراإلويبدأ في التدريب على  ،ينمو لدى الرضيع الضبط العضلي ويتحرك ماشياً .1

الذاتي الذي يتعلمه في هذه المرحلة  ستقاللويؤدي الشعور بضبط النفس واال ،كحماية ضد فوضى دوافعه

 .ه وطريقتهأسلوبوإتاحة الفرصة لممارسة بعض المهارات ب ،والزهوشعور باإلرادة  إلى
الشعور بالخجل والشك في  إلىونقص المساندة تؤدي  ،والرعاية الزائدة ،الفشل في تحقيق التحكم الذاتي .2

  ).1995زهران، ( .اآلخرينوالشك في  ،مكاناتهاإالذات و

  



 

  Environmental Prespective: أو المنحى البيئي األسري تجاهاال 5.9.10.1.2
 

، تتمثل فيما يمارسه الوالدان مـن أسـاليب معاملـة    أسريةعوامل بيئية  إلىيرجع البعض تفسيره للخجل 

حيـان  أفـي  (جهل الوالدين  إلىما إالطفل الكلي على الوالدين،  عتماداكالحماية الزائدة التي قد ينتج عنها 

ن النقد المستمر الموجه نحو الطفل قـد  أعن  لألطفال، فضالًشعورهما بالذنب لقلة ميلهما  إلىو أ ،)كثيرة

ن يجعل أن التهديد الدائم بالعقاب من شأنه أجانب  إلىنشأة أسلوب التردد وتنمية المخاوف لديه،  إلىيؤدي 

  .)1999النيال، وأبو زيد، . (مشاعر الجبن والخوف تتفاقم لدى الطفل

  

عالج القائمة على تغيير أساليب الضبط الوالدي مثل زيادة الثبات ن برامج الأظهرت الدراسات العديدة أوقد 

في حدوث تغييـرات   األساليب نجاحاً أكثركانت  ةاالجتماعيوخفض العقاب والتعليم المبكر على المهارات 

  ).Dumas, 1989. (جتماعي لدى األطفالاة في السلوك تتمثل في خفض السلوك الالايجابي

  

حداث الضاغظة التي يتعرض لها األطفـال والمراهقـون   بين األ) Compas, 1987(وقد ربط كومباس 

ـ حداث العرضـية البسـيطة، وبـين المشـكالت اال    و األأحداث الهامة، سواء الناتجة منها عن األ ة نفعالي

فراد في مسـتوى المشـكالت المرتبطـة    والسلوكية التي يعانون منها، وان كان هناك تفاوت واسع بين األ

  .غطة التي يعانون منهابالخبرات الضا

  

 :مقاييس الخجل 10.10.1.2
  SRS (Social Reticence Scale(: االجتماعيمقياس الخجل  1.10.10.1.2

  

) 22(، وتعريب األنصاري، ويتكون المقياس مـن  )Jones & Russel( 1982من تأليف جونز وراسيل 

على ) 5، 4، 3، 2، 1(، وبدرجات ختيارات تقيس الجانب المعرفي والوجداني لسمة الخجلا) 5(×عبارة 

ف جونز وراسيل الخجل، بأنه مستوى من التوتر وعدم الراحة والطمأنينة فـي حضـور   التوالي، وقد عر

كـون   إلىضافة ستخدم في معظم بحوث الخجل، باإلان هذا المقياس قد أوضح األنصاري أاآلخرين، وقد 

  .المقياس يتمتع بخصائص سيكومترية جيدة

  

مريكا وبريطانيا والكويت على طـالب الجامعـات،   أعدة دراسات على المقياس في كل من  وقد أجريت

ن المقياس على درجة كبيرة من الثبات، وكما تم تعريب هذا المقياس في مصر على طالب أوكشفت عن 

. ية والثانوية والجامعات، وكشف عن صـالحية المقيـاس مـن الناحيـة السـيكومترية     عدادالمرحلة اإل

  ).2002صاري، األن(



 

   CBSS (Shyness Scale(: مقياس الخجل 2.10.10.1.2

  

ألنصاري، ويتكون المقياس االعربية  إلى، ونقله )Cheak & Buss 1981 ,(شيك وباص  إعدادوهو من 

ف شيك وباص ختيارات تقيس الجانب الوجداني والسلوكي لسمة الخجل، وقد عرا) 5( ×عبارات ) 9(من 

ن جميع بنود المقيـاس تعكـس   ألخفيف والكف الذي يحدث في حضور اآلخرين، حيث الخجل بأنه القلق ا

  .)2002األنصاري، . (و التواصل الجمعيأالخبرات والسلوكيات التي تحدث خالل التفاعل، 

  

 SAD (Social Avoidance and Distress(: والضـيق  االجتماعيمقياس التجنب  3.10.10.1.2
Scale   

  

العربيـة   إلى، ونقله )Watson & Friend  (1969 ,صل واطسون وفريندياس في األهذا المق إعدادقام ب

 االجتماعي، تقيس قلق التقويم )ال ،نعم(جابة عبارة ذات القهرية اإل) 28(األنصاري، ويتكون المقياس من 

ـ أوالضيق لقياس  االجتماعيوالمتمثل بالخجل، وقد استخدم واطسون وفريند مقياس التجنب  ق عراض القل

  .)2002األنصاري، ( .التفاعلي، بينما هناك العديد من الباحثين استخدموا هذا المقياس لقياس الخجل

  

  IAS( Interaction Anxiousness Scale(: مقياس القلق التفاعلي 4.10.10.1.2
 

علـى الثقافـة   ) 1993(العربية األنصاري، في دراسة سابقة  إلىونقله ) Leary( 1993من تأليف الرى 

ختيارات ويقيس الجوانـب المعرفيـة   ا) 5( × بنداً) 15(لبريطانية والثقافة الكويتية، ويتكون المقياس من ا

ستجابة للنرفزة والتـوتر فـي   نه نزعة لدى الفرد لالأوالوجدانية للخجل، وقد عرف الرى القلق التفاعلي ب

وضـح  أ، وقد االجتماعيوالتجنب مواقف المواجهة، والشعور بالكف والتكتم، او عدم الرغبة في المخالطة 

تصال والقلـق  ستخدمت في معظم دراسات الخجل بصفة خاصة، وبحوث قلق االان هذه االدلة قد أالرى 

وضحت العديد من الدراسات أكما  ،بصفة عامة، ويتمتع المقياس بمعامالت ثبات وصدق مقبولة االجتماعي

  .)2002األنصاري، . (ترية من حيث ثباته وصدقهالتي استخدمت مقياس القلق التفاعلي صالحيته السيكوم
 
 

  :ستخبار القلقإ 5.10.10.1.2

  

 فرداً) 345(ستخبار األنصاري، وذلك من خالل دراسة خاصة أجريت على عينة قوامها هذا اال إعدادقام ب

، االجتمـاعي ستخدام مقياس القلق التفاعلي، ومقياس الخجـل  اب جامعة الكويت من الجنسين، تم من طال

ات، ختبـار ا) 5( ×) 74(والضيق كبطارية واحدة تتكون من  االجتماعيومقياس الخجل، ومقياس التجنب 



 

فراد العينة، ومن ثم تم تحليل البنـود كأحـد الطـرق    بعد تعديل طفيف في صياغة بعض البنود قدمت أل

يقل عن  رتباطارتبطت بالدرجة الكلية بمعامل الحساب صدق التكوين، ومن ثم تم حذف بعض البنود التي 

) 26(ستبعاد استخبار، وعليه تم ختزال بنود االلمحك تحكمي وضعه األنصاري ال ، وذلك وفقاً)0.40= ر(

  .)2002األنصاري، . (فقط بنداً) 48(حتفاظ بعدد واال بنداً
 

   CMSS( The Revised Shyness Scale(: مقياس الخجل المعدل 6.10.10.1.2

  

العربيـة حمـادة،    إلـى ، ونقلـه  )Cheak & Melchior( 1985وميلشاير  قام بإعداد هذا المقياس شيك

ختيارات تقيس ثالثة مكونات للخجل هي، الجانـب  إ) 5( ×عبارة ) 20(عبداللطيف ويتكون المقياس من و

سـتخدام الصـيغة   السمة الخجل، وقد قام األنصـاري ب  المعرفي، الجانب السلوكي، والجانب الفيزيولوجي

طالب وطالبة من طالب جامعة الكويت من الجنسين، ) 1000(وطبقت على عينة قوامها  العربية للمقياس،

جراء تحليل البنود للمقياس كأحد طرق حساب صدق التكوين الفرضي للمقياس، وعليـه تـم   إومن ثم تم 

، )0.35= ر(يقل عـن   رتباطارتبطت بالدرجة الكلية بمعامل امن بنود المقياس، والتي ) 2(ستبعاد عدد ا

) 18(ختزال بنود المقياس، وبذلك وصل طـول المقيـاس   وذلك وفقا لمعيار تحكمي وضعه األنصاري ال

  .)2002األنصاري، . (بنداً

  

  :مقياس الخجل 7.10.10.1.2

  

صصح الفقرات وتُ) نعم، أحياناً، ال(فقرة، يجاب عليها ) 36(ويتكون من ) ب، ت(وهو من إعداد الدريني 

درجة واحدة على التوالي، باستثناء الفقـرات  ) ال(درجتين، ) أحياناً(ثالث درجات، ) دائماً(جابة عطاء اإلإب

وهـو المقيـاس الثـاني    . حيث تصحح بشكل عكسي ،)30، 25، 15، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3(رقم 

  )).ب، ت(الدريني، (المستخدم في هذه الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  
 



 

 الدراسات السابقة 2.2
  

راسات السابقة ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة والموجـودة فـي عـدة    قام الباحث بإجراء مسح للد

وقد تم تقسيمها  ،)وشبكة المعلومات اإللكترونيةحوليات، كتب، مجالت علمية، دوريات محكمة، ( ،مصادر

 .))فلسطينية( عربية، أجنبية، ومحلية: (عدة محاور إلى
  

  :لديةالواالدراسات التي تناولت موضوع التنشئة  1.2.2

  

  :الدراسات العربية: أوالً 1.1.2.2

  

دراسة ميدانية "دراسة بعنوان التنشئة االجتماعية األسرية واإلدمان على المخدرات ) 2005(أجرى عزوز 

حيث هدفت الدراسة إلى " على عينة من المدمنين الخاضعين للعالج بمركز فرانتز فانون، البليده، الجزائر

وذلك من خالل دراسة  ،بنائية والوظيفية ألسر مدمني المخدراتالتعرف على بعض الخصائص ال

التفكك األسري، وأساليب التنشئة األسرية، وطبيعة العالقات األسرية، والنموذج : المتغيرات التالية

وقد أجريت هذه الدراسة على المدمنين الخاضعين للعالج بمركز . الوالدي، والظروف االقتصادية لألسرة

وتم جمع المفردات باستخدام المسح الشامل بحيث بلغ عدد المدمنين  ،بمدينة البليدة الجزائرفرانتز فانون 

وباستخدام حزمة البرامج اإلحصائية  ،وجمعت البيانات بتطبيق اداة االستبيان ،حالة كلهم ذكورا) 120(

ار كاي مربع كما استخدم إختب ،والنسب المئوية ،واستخرجت التكرارات ،)SPSS(للعلوم االجتماعية 

  .إلختبار داللة الفروق بين المدمنين

التفكك االسري، فقدان أحد الوالدين، الطالق، (ن من سمات اسر المدمنين، أ وقد كشفت الدراسة عن

 ،وكانت الفروق دالة احصائيا بين عمر المدمنين عند وفاة أحد الوالدين أو طالقهما ،)الهجر، واالنفصال

أما  ،مما يعني أن هناك عالقة بين التفكك وبين العمر عند بداية التعاطي ،عاطيوبين عمرهم عند بداية الت

فيما يتعلق بأساليب التنشئة االجتماعية فتبين ان اآلباء كانوا أكثر ميال إلى استخدام أسلوب القسوة على 

ان مرتبطان بتدني وهذان االسلوب ،أكثر ميال إلى استخدام أسلوب الحماية الزائدة نعكس االمهات الالتي كُ

فكانت الفروق غير  ،أما بالنسبة لعالقة مكان اإلقامة مع أسلوب تنشئة الوالدين ،المستوى التعليمي للوالدين

والترتيب الميالدي لألبناء مع  ،واألمر نفسه فيما يتعلق بعالقة حجم االسرة ،دالة ومع جميع األساليب

وتبين أن الفروق بين عمر المدمنين عند بداية التعاطي مع  ،اتأساليب التنشئة سواء بالنسبة لآلباء او األمه

وبالنسبة للحالة االقتصادية لألسر . وبالنسبة لألم فقط ،أساليب التنشئة االجتماعية دالة مع أسلوب اإلهمال

 ة بين استخدام الوالدينكما توصلت الدراسة إلى أن هناك عالق ،فكان دخلها متدنياً مقارنة بحجمها الكبير



 

 ،والتوجيه الوالدي ،وضعف الرقابة ،)بالنسبة لالم(والحماية الزائدة  ،)بالنسبة لألب(القسوة السلوبي 

  .المخدارات تعاطيالسيئة وبين التبكير في والعالقات األسرية 

  

بحث هدف إلى دراسة أنماط التنشئة األسرية وتقدير الذات لدى األطفال الذين ) 2005(أجرى دغش و

طالباً ) 100(وشملت العينة  ،طراب عجز االنتباه والنشاط الزائد مقارنة بأطفال عاديينيعانون من اض

  .وطالبة من الصفوف الرابع والخامس والسادس في الوسط العربي في منطقة الجليل

استبيان العالقات األسرية وقد تم تصميمه ليقيس ثالثة : وقد تم استخدام مقياسين ألغراض الدراسة وهما

النمط التسلطي، النمط الواثق، والنمط المتساهل، ومقياس ليبسيت : ساسية للتنشئة األسرية وهيأنماط أ

  . لمفهوم الذات

وقد أشارت النتائج إلى أن تقدير الذات لدى األطفال العاديين أعلى منه لدى األطفال الذين يعانون من 

أنماط التنشئة األسرية انتشاراً لدى اضطراب عجز االنتباه والنشاط الزائد، كما وأشارت إلى أن أكثر 

في حين أن أكثر أنماط التنشئة األسرية  ،األطفال الذين يعانون من هذا االضطراب هو النمط التسلطي

  .شيوعاً لدى األطفال العاديين هو النمط الواثق

وأشارت  ،تولم يسفر التحليل عن وجود عالقة إرتباطية ذات داللة ألنماط التنشئة األسرية بتقدير الذا

أن أكثر أنماط التنشئة األسرية تكراراً وشيوعاً هو النمط الواثق، النمط المتسلط، فالنمط  الى النتائج

  .المتساهل

  

الفـروق بـين الطـالب    بإجراء دراسـة بعنـوان   ) 2003(كما قام كال من الهنداوي، الزغول، والبكور 

ـ حيـث   ،ة المدركة ومفهوم الذات األكـاديمي العدوانيين وغير العدوانيين في أساليب التنشئة الوالدي  تتم

مقارنة أساليب التنشئة الوالدية التي تقوم على الديمقراطية والتسلط واإلهمال المدركة من قبل الطلبة، بـين  

مفهوم الذات األكاديمي عند هاتين الفئتين أيضـاً، وتمـت مقارنـة     معفئتي العدوانيين وغير العدوانيين، 

) 446(ومفهوم الذات األكاديمي بين الذكور واإلناث، وتكونت عينة الدراسة مـن   سريةأساليب التنشئة األ

طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع األساسي في محافظات جنوب األردن نصفهم من العدوانيين والنصف 

في  )واإلهمالالديمقراطية، والتسلط (اآلخر من غير العدوانيين، وتم تطبيق مقياس أساليب التنشئة الوالدية 

لألم كما يدركها األبناء، ومقياس مفهوم الذات األكاديمي على أفراد عينة الدراسة ) ب(لألب و) أ(صورتيه 

وتم االختيار العشوائي لعدد مماثل من الطلبة . الذين تم اختيار العدوانيين منهم من قبل معلميهم ومعلماتهم

اختيار العدوانيين منها، وتم تحليل البيانـات باسـتخدام    غير العدوانيين من نفس الشعب الدراسية التي تم

تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات، وتحليل التباين األحادي، وكانت ابرز النتائج وجود فـروق دالـة   

إحصائياً بين درجات الطلبة غير العدوانيين والعدوانيين على مقياس أساليب التنشئة الوالدية التي تقوم على 

قراطية، إذ أظهرت النتائج أن الطلبة غير العدوانيين يعاملهم اآلباء واألمهات بأسـاليب ديمقراطيـة   الديم



 

ان الطلبـة العـدوانيين ذكـوراً    ايضا كما بينت النتائج . افضل من تلك التي يعاملون بها الطلبة العدوانيين

ي يعامل بها الطلبة غير العدوانيين وإناثا كانوا يعانون من تسلط وإهمال اآلباء واألمهات أعلى من تلك الت

كما بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين درجات الطلبة غير العدوانيين والعدوانيين على مقيـاس  

أما بالنسبة للنتـائج  . مفهوم الذات األكاديمي، وكان المتوسط عند غير العدوانيين أعلى منه عند العدوانيين

روق بين درجات الذكور واإلناث على مقيـاس أسـاليب التنشـئة الوالديـة     المتعلقة بالجنس فقد كانت الف

أي كان إدراك الذكور ألساليب التنشئة الوالدية التسلطية التـي يمارسـها اآلبـاء     ،التسلطية دالة إحصائيا

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا بين  ،واألمهات عليهم أعلى من إدراك اإلناث لتلك األساليب

اإلناث والذكور على مقياس مفهوم الذات األكاديمي، إذ كانت متوسطات درجات اإلناث أعلى من تلك التي 

  .حصل عليها الذكور

  

كمـا يـدركها    االجتماعيـة تعرف بعض أساليب التنشئة  دراسة ميدانية هدفت إلى) 2001(جرت بدر وأ

رة الكويتية، ويوضح مدى توافق كل من اآلباء داخل األس االجتماعيةالوالدان واألبناء من خالل ممارستهم 

ختالف بين األبنـاء فـي إدراك هـذه    تفاق واالواألمهات في أسلوبهم الديمقراطي في التنشئة، وكذلك اال

بحيث تتناسب وهدف البحث تتكون من األسر التي لديها عـدد مـن    ،األساليب ولقد اختيرت عينة عمدية

والثانوي، لكي يتحقق تطبيق األدوات على اإلخوة واألخـوات داخـل    األبناء في مرحلتي التعليم المتوسط

أسرة كان عدد  )130(وبلغت العينة  األسرة الواحدة في المراحل التعليمية المقصودة، وبين آبائهم وأمهاتهم

 واختيرت العينة مـن  بنة، وبالتساوي بين الجنسينابناً وا) 260(أباً وأماً، و )260(منهم  )520(مفرداتها 

بنداً متماثلة لألبناء  )28(وأعدت استبانة بلغ عدد بنودها  ،)وحولي ،واألحمدي ،الفروانية(ثالث محافظات 

 ،محور المساواة، ومحور حرية الرأيور الحقوق والواجبات، مح: والوالدين، وتقيس ثالثة محاور رئيسة

أن حرية الرأي أمـر متفـق    ىإلوخلصت الدراسة  .وأجريت دراسة استطالعية للتأكد من صدق االستبانة

عليه وال توجد فروق جوهرية حول قضاياه، وتطابقت وجهات النظر بين اآلباء واألمهات حول أسـاليب  

شعرت البنات بأنهن أقل تميزاً من اإلخوة داخل المنزل، والتنميط الجنسـي واألدوار  و االجتماعية،التنشئة 

  .االجتماعيةالذكورية واضحة في التنشئة 

  

دراسة بعنوان العالقة بين أساليب المعاملة الوالديـة واالكتئـاب لـدى بعـض     ) 2000(بركات  وأجرت

) 135(وتكونت عينة الدراسة مـن   ،المراهقين والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف

 74(اكتئاب المشخصين كحاالت  ،حالة من المراجعين للعيادة النفسية في مستشفى الصحة النفسية بالطائف

وانحراف معياري  ،)سنة 17.43(بمتوسط حسابي  ،)سنة 24 – 12(تراوحت أعمارهم  ،)ذكر 61أنثى، 

وقـد اسـتخدمت   . والتي ال تفي بمحددات العينـة  ،وذلك بعد أن تم استبعاد الحاالت غير المكتملة ،)2.8(

  :لى النتائج التاليةوخَلُصت إ ،ومقياس االكتئاب ،الباحثة مقياس أساليب المعاملة الوالدية



 

واالكتئـاب لـدى عينـة     ،)األسلوب العقابي لـألب (توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا بين . 1

وبين أسلوب سحب الحب واإلكتئـاب لـدى عينـة     ،)0.01(المراهقين الذكور عند مستوى داللة أقل من 

تباطية دالة إحصائياً بين أساليب معاملة ولم توجد عالقة ار ،)0.001(المراهقين عند مستوى داللة أقل من 

  .األم واالكتئاب لديهم

واإلكتئاب لدى عينة  ،لألب) أسلوب التوجيه واإلرشاد(توجد عالقة إرتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين . 2

ولم توجد عالقة إرتباطية دالة إحصـائياً بـين أسـاليب     ،)0.001(المراهقات عند مستوى داللة أقل من 

  .األم واإلكتئاب لديهن معاملة

واالكتئاب لدى العينة الكليـة   ،توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين األسلوب العقابي لألب. 3

كما توجد عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائياً بين أسـلوب اإلرشـاد    ،)0.01(عند مستوى داللة أقل من 

  .والتوجيه لألب واالكتئاب لدى العينة الكلية

  

التنشئة األسرية وعالقتها بمستوى  أساليبدراسة بعنوان ) 2000 حمد،أ(وأجرى عبد الهادي كما ورد في 

) 90(و ناثـاً إ) 104( ،وطفلـة  طفالً) 194(جريت الدراسة على عينة مكونة من أوقد  ،ناءالقلق لدى األب

ربـع  أوهم من  ،شهور) 8(و ،سنة) 12(و ،شهور) 3(و ،سنوات) 10(عمارهم ما بين أوتراوحت  ،ذكوراً

ساسـي عـن العـام الدراسـي     بتدائية حكومية بمحافظة الشرقية بالصف الخامس من التعليم األامدارس 

ومقيـاس   ،الوالدي لرونالدب ستبيان القبول والرفضا: دوات التاليةواستخدم الباحث األ ،)1990 ،1989(

 ،المصـرية  سـرة قتصادي واالجتمـاعي لأل ومقياس المستوى اال ،نيخرآلكستاندا و طفالالقلق الظاهر لأل

ية عكسية بين القبول الوالدي ودرجة القلـق، وجـود   رتباطاوجود عالقة : وكانت النتائج على النحو التالي

بـين   إحصائياًوجود فروق دالة  يضاًأكما بينت  ،ية طردية بين الرفض الوالدي ودرجة القلقارتباطعالقة 

وعنـد   ،خفضي القلـق نم ناءدراكها للقبول الوالدي لصالح األبإقلق في منخفضي القلق ومرتفعي ال ناءاألب

الالمباالة، الدفء والمحبة، العدوان  ،همالالتنشئة األسرية من قبل األم بالنسبة لمتغيرات اإل أساليبدراسة 

حصائي على إثير دال أنه يوجد تأظهرت أ ،الدرجة الكلية للرفضو الرفض غير المحدد، أسلوب والعداء،

  .متوسطات درجات القلق

  

ستراتيجيات التكيف المستخدمة من قبـل  استهدفت التعرف على عالقة ا) 1999(وفي دراسة لداود ويحيى 

و أسـوية  (والحالـة االنفعاليـة    ،والصف ،بمتغيرات الجنس ،في الصفوف السابع والثامن والتاسع الطلبة

 طالبـاً ) 362(لفت عينة الدراسة من أوقد ت ،لبالتنشئة الوالدية التي يتعرض لها الطا أنماطو ،)مضطربة

داتـا  أعينـة الدراسـة    أفرادبقت على وقد طُ ،وطالبة من الصفوف الثالثة العاديين والمضطربين انفعالياً

ليـه  إومن بين ما انتهت  ،وقائمة اتجاهات التنشئة االجتماعية ،ستراتيجيات التوافقاستبانة ا :الدراسة وهما

سـتراتيجية  إنه ديمقراطي ومتقبل يستخدمون أالذين يدركون نمط التنشئة الوالدية على  ن الطلبةأ ،الدراسة



 

قرانهم الذين يدركون نمط التنشـئة الوالديـة   أمن  أكثرالطرق المعرفية والحصول على الدعم االجتماعي 

 ونابـذاً  تباره تسلطياًفي حين يستخدم الطلبة الذين يدركون نمط التنشئة الوالدية باع ،ونابذاً باعتباره تسلطياً

قرانهم الذين يحظون بنمط تنشئة ديمقراطي أمن  أكثرستراتيجيات تجنب الموقف والعدوان وعادات معينة إ

  .ومتقبل

  

جتمـاعي لطلبـة   استهدفت التعرف على الكفاءة االجتماعية والسلوك الالادراسة ) 1999(كما أجرى داود 

لفت عينة الدراسـة  أوقد ت ،تنشئة الوالدية والتحصيل الدراسيال أساليبالصفوف السادس والسابع والثامن ب

مدرسـة  ) 20(من  ختيارهم عشوائياًاطالبة موزعين على الصفوف الثالثة تم ) 158(و ،طالباً) 144(من 

ستخدم لجمع البيانات الصورة المعربـة مـن مقيـاس    ُأو ،من مديريتي تربية عمان األولى والثانية أساسية

ومقيـاس   ،جتمـاعي االمدرسي بجزأيه مقياس الكفاءة االجتماعية ومقياس السلوك الال السلوك االجتماعي

روا على سلم من خمـس درجـات   ن يقدأعينة الدراسة  أفرادلب إلى مربي صفوف وطُ ،التنشئة األسرية

و عدم وجود السلوكات التي يتضمنها مقياس السلوك االجتماعي المدرسي بجزأيه لدى كل طالـب  أوجود 

وتم  ،لمقياس التنشئة األسرية ستجابةعينة الدراسة اال أفرادكل طالب من  علىثم  ،عينة الدراسة أفرادمن 

  .الحصول على معدل الطالب التحصيلي من السجالت المدرسية

جتماعي بين الطلبة افي الكفاءة االجتماعية والسلوك الال إحصائياًدالة  حادي فروقاًظهر تحليل التباين األأو

جتماعيـة  إكفاءة  نهم تلقوا نمط تنشئة ديمقراطياًأفادوا بأظهر الطلبة الذين أذ إ ،لنمط التنشئة األسريةعائدة 

  .نهم تلقوا نمط تنشئة تسلطياًأفادوا بأقل من الطلبة الذين أ جتماعياًاال على وسلوكاًأ

  

عيـة، االقتصـادية،   دراسة بعنوان أنماط التنشئة األسرية، والمسـتويات االجتما ) 1998(أجرى الحجاج و

نها هـدفت إلـى   أحداث الجانحين في مراكز اإلصالح والتأهيل في األردن حيث والثقافية السائدة لدى األ

حداث الجـانحين  التعرف على أنماط التنشئة األسرية والمستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لدى األ

ونزيالت دار إصالح وتأهيل الفتيات  ،ربدإي في مدينة نزالء مركز محمد بن القاسم الثقف) ناثالذكور واإل(

وقد تكونت عينة الدراسة مـن جميـع    ،التابعتين لوزارة التنمية االجتماعية في األردن ،في مدينة الزرقاء

نـاث وتمثـل   من اإل) 12(من الذكور، ) 63(منهم  ،جانحاً حدثاً) 75(أفراد مجتمع الدراسة البالغ عددهم 

  .طق األردنالعينة مختلف منا

وتضمنت فقرات للكشف عن  ،كد من صدقها وثباتهاأما بالنسبة ألداة الدراسة فقد قام الباحث بتطويرها وتأ

كما تضمنت فقرات للكشف عن أنمـاط   ،سرهمأوالثقافية ألفراد العينة و لمستويات االجتماعية، االقتصاديةا

  :فت الدراسة عن عدة نتائج منهاوقد كش. التنشئة األسرية من قبل األسرة مع أفراد العينة



 

سـر  أمن قبل ) تساق في المعاملةالتساهل، التشدد، اإلهمال، وعدم اال: (ممارسة األنماط السلبية التالية -1

تساق ونمط عدم اال ،)0.44(ونمط اإلهمال  ،)0.50(أفراد العينة حيث كان الوسط الحسابي لنمط التساهل 

  ).0.43(في المعاملة 

فقد بلغ الوسط المـوزون   ،ولكن ليس بدرجة عالية سر أفراد العينة مرتفعاًى االجتماعي ألكان المستو -2

  .عن نهاية المستوى المتوسط) %1.7(رتفاع مقداره اي بأ ،)% 68(لذلك المستوى 

  ).%52(فقد بلغ الوسط الموزون لهذا المستوى  كان المستوى االقتصادي ألسر أفراد العينة متوسطاً -3

  ).%29(لمستوى الثقافي ألفراد العينة وأسرهم فقد بلغ الوسط الموزون لهذا المستوى تدني ا -4

  

التعرف على العالقة بين أنماط التنشئة األسرية والسلوك العدواني ) 1997(وقد استهدفت دراسة للطراونة 

هدف  ولتحقيق. وأثرهما في تحصيل طلبة الصف التاسع االساسي في مديرية تربية المزار الجنوبي

الدراسة تم اختيار عينة من طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية المزار الجنوبي حيث تكونت 

طالبا وطالبة من غير ) 105(و ،من العدوانيين طالبا وطالبة) 105(وطالبة منهم  طالبا) 210(العينة من 

كما تم  ،عداد الباحثةبذلك من إن عن طريق استمارة خاصة وقد تم تحديد الطلبة العداونيي ،العدوانيين

لقياس اتجاهات التنشئة األسرية كما يدركها ) 1984(استخدام مقياس التنشئة األسرية الذي أعده السقار 

  .األبناء

وقد أظهر التحليل اإلحصائي لنتائج الدراسة ان السلوك العدواني عند كل من الذكور واإلناث العدوانيين 

ب عند كل من اال ،)حماية زائدة، إهمال(أو  ،)ديمقراطية، تسلطي( ،ألسريةغير مستقل عن نمط التنشئة ا

  .ي لدى الذكور واالناثبمعنى ان هناك دورا للتنشئة في السلوك العدوان ،واألم

ديمقراطي، (وأظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر العدوان على كل من نمطي التنشئة األسرية 

عند كل من االب واالم على التحصيل الدراسي وجود أثر للعدوان على ) مالحماية زائدة، إه(و ،)تسلطي

  .وتحصيل الطلبة من اإلناث إذ كانت الفروق لصالح غير العدوانيين ،تحصيل جميع افراد العينة

حماية (و ،)ديمقراطي، تسلطي(كما أظهرت نتائج التحليل المذكور عدم وجود أثر لنمطي التنشئة األسرية 

  .عند كل من األب واألم على التحصيل الدراسي عند جميع فئات الدراسة) مالزائدة، إه

  

 ناءالتنشئة األسرية كما يدركها األب أنماطبحث العالقة بين كان هدفها دراسة ) 1996(العبادي  كما أجرى

ـ   ،والسنة الجامعية األولـى  ،)دبيالعلمي واأل(ول الثانوي بفرعيه طلبة الصف األ  ،يوالمسـتوى التعليم

ختيرت لهـذا الغـرض عينـة عشـوائية     اوقد  ،لمتغير العمر الزمني والجنس وفقاً ،والمستوى التحصيلي

  .وطالبة موزعين على متغيرات الدراسة طالباً) 1081(عنقودية مكونة من 

داة بعـد التكيـف   أكما قام بمراجعـة   ،ناءالتنشئة األسرية كما يدركها األب أنماطقام الباحث بإعداد مقياس 

  .داتان في الخطوات المعروفة في هذا المجالوقد مرت األ ،رشاديةلواقع من قائمة مينسوتا اإلل



 

فـي مسـتوى    إحصـائية وجود فروق ذات داللة : وقد توصل الباحث في دراسته هذه إلى عدة نتائج منها

و يمارسها كـل  أ اًالقدرة على التكيف تعزى إلى نمط التنشئة األسرية سواء تلك التي يمارسها الوالدان مع

ن الطلبة الذين يتلقون هذا النمط أي أوقد كانت هذه الفروق لصالح نمط الضبط التربوي  ،منهما على حدة

قدرة على التكيف مقارنة بأولئك الذين يتلقون النمط التسلطي والتسيبي عنـد   كثرالتنشيئي ويدركونه هم األ

ثت مـع  حعندما ب إحصائيةوجود فروق ذات داللة بينما لم تظهر الدراسة  ،)α= 0.0001( مستوى الداللة

المستوى التعليمي، المستوى التحصيلي، الجنس، تفاعل نمط التنشئة األسرية مـع  : متغيرات الدراسة وهي

  .المستوى التعليمي والمستوى التحصيلي

تغير المسـتوى  م سرِقدرة على التكيف عندما د أكثرن طلبة السنة الجامعية األولى أظهرت الدراسة أكما 

األب  أسـاليب وعند دراسة متغير المستوى التعليمي وتفاعله مع الجـنس لـدى    ،التعليمي بشكل منفصل

في مستوى القدرة على التكيـف لصـالح ذكـور السـنة      إحصائيةالتنشئية ظهر وجود فروق ذات داللة 

لثانوي العلمـي عنـد   ول اظهرت الدراسة وجود فروق لصالح طلبة الصف األأوكذلك  ،الجامعية األولى

  .األب التنشئية أساليبتفاعل المستوى التعليمي مع المستوى التحصيلي من ناحية 

  

لكشف عن الفروق بين الجنسين في كل حول ا) 1995(دراسة لجبريل كما ورد في عبدوني  وتمحورت

رف على مدى داللة وأساليب التعبير عن السلوك العدواني، إضافة إلى التع ،من أساليب المعاملة الوالدية

وقد تضمنت الدراسة . تأثير التفاعل بين جنس األبناء وكل من متغيرات البناء االجتماعي لألسرة

 ومن أحياء حضارية متباينة ،مجموعات من تالميذ وتلميذات المراحل التعليمية المختلفة بمدينة المنصورة

  .تلميذاً وتلميذة) 459(نة لتعكس أساليب المعاملة الوالدية وقد بلغ حجم العي ،في مصر

ومقياس أساليب التعبير عن  ،وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة مقياس أساليب المعاملة الوالدية لألبناء

وى التعليمي حجم األسرة، جنس األبناء، المست: (وبعض متغيرات البناء االجتماعي ،السلوك العدواني

  :نتائج التاليةوقد تم التوصل إلى ال) وغيرها... للوالدين 

إن أساليب المعاملة الوالدية لألبناء الذكور تتسم باالتجاه نحو التشدد والتسلط واإلهمال مقارنة بأساليب 

وال توجد فروق بين الجنسين  ،المعاملة الوالدية لألبناء اإلناث والتي تتجه نحو التسامح واالعتدال والحماية

تسم أساليب المعاملة الوالدية لدى االباء واالمهات من وكذلك ت ،على أسلوب االتساق وعدم االتساق

مثل  ،المستويات التعليمية العليا باالتجاه نحو المزيد من ممارسة أساليب سوية في التنشئة االجتماعية

بينما تتسم أساليب المعاملة الوالدية لدى االباء واالمهات من  ،)التسامح واالتساق واالعتدال والحماية(

مثل  ،التعليمية الدنيا باالتجاه نحو المزيد من ممارسة أساليب ال سوية في التنشئة االجتماعيةالمستويات 

  ).التشدد وعدم االتساق والتسلط واإلهمال(

  



 

كان هدفها التعرف على أنماط التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة كليات ) 1994(وفي دراسة للطوباسي 

 ،لى تقصي العالقة بين هذه األنماط ومركز الضبط لدى الطلبةكما هدفت إ ،المجتمع في مدينة إربد

ومقياس الضبط  ،)1982(ولتحقيق هدف هذه الدراسة قام الباحث بتطبيق مقياس التنشئة الوالدية للسقار 

طالبا وطالبة من طلبة كليات المجتمع ) 206(على عينة الدراسة المكونة من ) 1979(الذي طوره برهوم 

  :وقد كشفت الدراسة عن عدة نتائج منها ،م اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطةفي مدينة إربد ت

  .ان أكثر األنماط شيوعا في التنشئة هي أنماط التقبل والديمقراطية .1

وتبين ايضا وجود  ،توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنماط التنشئة ومركز الضبط بشكل عام .2

درجات االفراد ذوي الضبط الداخلي والخارجي تعود إلى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ويشير هذا الفرق إلى أن مركز الضبط الداخلي له عالقة ذات  ،)α ≥ 0.05( ديمقراطية األب عند مستوى

 .داللة إحصائية مع ديمقراطية األب

  

يـف  حول أثر كل من التنشئة األسرية والجـنس والعمـر علـى التك   ) 1994(وتمحورت دراسة لألسعد 

وتكون مجتمع الدراسة مـن   ،سنة في مدينة عمان) 16 – 12(االجتماعي لألفراد في الفئات العمرية من 

وطالبـة   طالبـاً ) 500(وبلغ عدد أفراد العينـة   ،)1994، 1993(الطلبة في مدارس عمان للعام الدراسي 

ئة األسرية الذي طوره هداف الدراسة تم تطبيق مقياس التنشأجل تحقيق أومن  ،موزعين على ثمان مدارس

ن قامت الباحثة بتعديل صياغة بعض فقراته بحيث تقيس جميع الفقرات متغير التنشئة األسرية أالسقار بعد 

ن قامـت  أبتطبيق مقياس التكيف االجتمـاعي بعـد    يضاًأكما قامت الباحثة  ،)التسامح(و) التسلط(ببعديه 

ن لمستوى التنشئة األسرية داللة أنتائج الدراسة بينت وقد  ،بترجمته وصياغة فقراته ليناسب البيئة األردنية

ولكن لـم يكـن    ،)0.0001(وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،)47.17(حيث بلغت قيمة ف 

  .ثر ذو داللة لمتغيري الجنس والعمر على التكيف االجتماعيأهناك 

قياس التكيف االجتماعي لكل فئة من فئـات  نحرافات المعيارية لألداء على مكما رصدت المتوسطات واال

حيـث كـان    ،نحرافات المعيارية متسقة مع نتائج تحليل التباينوقد كانت نتائج المتوسطات واال ،الدراسة

  .داء بين فئتي التنشئة األسرية لصالح التنشئة القائمة على التسامحهناك فروق في متوسطات األ

  

تقصي أثر كل من نمط التنشئة األسرية ونمط الشخصية والذكاء هدفت إلى ) 1993(وفي دراسة ألبو دية 

ستخدم الباحث فـي هـذه   اوقد  ،ساسي في مدينة عمانعلى التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر األ

ومصفوفة ريفن المتتابعة المتقدمـة   ،ايزنك للشخصية اختبارو ،جبل بوألالتنشئة األسرية   اختبارالدراسة 

وطالبة من طلبة  طالباً) 360(ختيار عينة مكونة من اوقد تم  ،ات تورانس للتفكير اإلبداعياراختبو ،للذكاء

عينة الدراسـة   أفرادربعة على ات األختباروتم تطبيق اال ،الصف العاشر بطريقة العينة الطبقية العشوائية

  : اوطالبة لسبيين هم طالباً) 36(ستثني منهم ُأوبعد عملية التطبيق  ،على التوالي



 

  .اتختبارتمام جميع االإعدم  -1

  .ايزنك للشخصية اختباردرجات فأكثر على مقياس الكذب في ) 6(حصولهم على  -2

حيث تمثل درجة  ،العينة أفراددرجات لكل فرد من ) 5(ات وتم الحصول على ختباروبعدها تم تصحيح اال

الذكاء، درجـة   اختبارة، درجة على نمط الشخصي اختبارنمط التنشئة األسرية، درجتين على  اختبارعلى 

  .ات تورانس للتفكير اإلبداعياختباركلية على 

تغيرات المستقلة الثالث وتفاعالتها الثنائية والثالثيـة  مثر كل متغير من الأسئلة الدراسة ومعرفة أ ختباروال

لكل مسـتوى   عي وفقاًالتفكير اإلبدا اختبارداء على سبت المتوسطات الحسابية لألح ،على التفكير اإلبداعي

ولمعالجـة   ،وللتفاعالت الثنائية والثالثية بين هـذه المتغيـرات   ،من مستويات المتغيرات الثالث على حده

  ).2×4×2(تحليل التباين الثالثي  استخدامالبيانات فقد تم 

ـ  )α = 0.05( ثر ذو داللة إحصائية عند مستوىأوتوصلت الدراسة إلى عدم وجود  ئة لمتغيري نمط التنش

 يكما توصلت الدراسة إلى وجود أثـر ذ  ،العينة أفرادلدى  بداعياألسرية ونمط الشخصية على التفكير اإل

إلـى   يضـاً أوتوصلت  ،العينة أفرادللذكاء على التفكير اإلبداعي لدى ) 0.01(داللة إحصائية عند مستوى 

تغيرات المستقلة الثالث علـى  للتفاعل بين الم )α= 0.05(داللة إحصائية عند مستوى  يثر ذأعدم وجود 

  .العينة أفرادلدى  بداعيالتفكير اإل

  

 ،)ديمقراطي، تسلطي(معرفة أثر متغيرات نمط التنشئة األسرية ) 1993(واستهدفت دراسة للعويدي 

على التحصيل واالتجاهات نحو المدرسة عند  ،)ذكور، إناث(والجنس  ،)حماية زائدة، اهمال( ،)تقبل، نبذ(

طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية التابعة ) 277(ة التي تكونت من عينة الدراس

وقد تم اختيار هذه العينة بطريقة  ،وعمان الكبرى الثانية ،لمديريتي التربية والتعليم في عمان الكبرى

ئة الوالدية من إعداد وقد طور الباحث أداة لقياس االتجاهات نحو المدرسة واستخدام مقياس التنش ،عشوائية

واستخدم الباحث  ،لجمع البيانات الخاصة باالتجاهات نحو المدرسة والتنشئة األسرية) 1984(السقار 

  . وتحليل التباين الثنائي لتحليل البيانات) ت(إختبار 

وقد اشارت النتائج إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين طلبة الصف العاشر في 

كما اشارت النتائج ايضا إلى أن هناك فروقاً ذات داللة . االردن تعزى ألي نمط من أنماط التنشئة

 ،إحصائية في االتجاهات نحو المدرسة بين طلبة الصف العاشر في االردن تعزى إلى نمط التنشئة األسرية

اطية، التقبل، الحماية الديمقر(حيث كانت هذه الفروق لصالح الطلبة الذين يعاملهم والدوهم على أساس 

لم تظهر الدراسة فروقاً في االتجاهات نحو المدرسة بين الطلبة تعزى للتفاعل بين الجنس  وأخيراً ،)الزائدة

لكن ظهر هناك أثر للتفاعل بين الجنس ونمط  ،)تقبل، نبذ( ،)ديمقراطي، تسلطي(ونمطي التنشئة األسرية 

  .االتجاهات نحو المدرسة على) حماية زائدة، إهمال(التنشئة األسرية 

  



 

ومن بـين   ،بدراسة بعنوان تباين أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها بسمات الشخصية) 1993(وقام خطاب 

التنشئة الوالدية المتمثلة فـي التسـلط والتذبـذب     أساليبليه هذه الدراسة هل هناك عالقة بين إما هدفت 

لدى كـل مـن الطلبـة    ) كتئاب، الهستيريايكوباتي، االالس نحرافالفصام، اال(والسواء وسمات الشخصية 

 سـاليب أل ن كان هناك فروق بين المجموعات المتطرفـة وفقـاً  أيضا إلى معرفه أكما هدفت  ؟والطالبات

) 150(وتكونت عينة الدراسة مـن   ،التنشئة الوالدية على سمات الشخصية لدى كل من الطلبة والطالبات

 ،والذين يقيمون في المدن الجامعية التابعـة لهـا   ،ب جامعة عين شمسمن طال) أنثى 75ذكر،  75( اًفرد

سـتمارة البيانـات   او ،هإعـداد مـن   ناءالتنشئة الوالدية كما يدركها األب ساليبأل واستخدم الباحث مقياساً

نتهـت  اوقـد  ) M.M.P.I(وبعض مقاييس سمات الشخصية من  ،يضاًأه إعدادالشخصية واالجتماعية من 

  :عدد من النتائج منهاالدراسة إلى 

دراك السـلوك الوالـدي   إبين الطلبة والطالبات فـي   )α= 0.05( د مستوىنتوجد فروق جوهرية ع -1

  .وذلك لصالح الطالبات ،المتمثل في التذبذب والتسلط

، )0.43(دراك الذكور للتسلط الوالـدي والفصـام   إبين ) 0.01(يجابية دالة عند مستوى إيوجد عالقة  -2

نـاث هنـاك عالقـة    وبالنسبة لإل ،)0.46(، والهستيريا )0.58(كتئاب ، اال)0.53(السيكوباتي  نحرافاال

، )0.46(، الفصـام  )0.56(ناث للتسلط الوالدي الهستيريا دراك اإلإبين ) 0.01(يجابية دالة عند مستوى إ

  .)0.31(السيكوباتي  نحرافاالو، )0.40(كتئاب اال

الفصـام  . بين التذبذب الوالدي كمـا يدركـه الـذكور   ) 0.01(توى يجابية دالة عند مسإيوجد عالقة  -3

  ).0.40(الهستيريا و، )0.61(كتئاب ، اال)0.65(السيكوباتي  نحراف، اال)0.16(

، )0.41(ناث للتذبذب الوالدي واالكتئـاب  دراك اإلإبين ) 0.01(يوجد عالقة ايجابية دالة عند مستوى  -4

  ).0.23(الفصام و، )0.34(باتي السيكو نحراف، اال)0.38(الهستيريا 

  

دراسة بعنوان أثر نمط التنشئة األسرية في توكيد الذات لدى طالبات مرحلـة  ) 1992(أجرت أبو عياش و

معرفة أثر متغيـرات   إلىحيث هدفت الدراسة  ،المراهقة الوسطى في مديرية تربية عمان الكبرى األولى

سنة والتفاعل فيما بينهـا علـى   ) 17و ،16، 15(لعمر  "نمط تسلطي مقابل تسامحي"نمط التنشئة األسرية 

وتألفت عينـة  . توكيد الذات لدى طالبات مرحلة المراهقة المتوسطة في مديرية تربية عمان الكبرى األولى

عمارهن بين أتي تتراوح والال ،طالبة من طالبات مدارس تربية عمان الكبرى األولى) 400(الدراسة من 

  .سنة) 17(و ) 15(

شـهب  األ قَنّنتهومقياس توكيد الذات لراتوس الذي  ،جبل أبوعده أمقياس التنشئة األسرية الذي  ستخداماتم 

سـتخدم تحليـل التبـاين    اوقد  ،لبيئة األردنية لجمع البيانات الخاصة بالتنشئة األسرية وتوكيد الذاتعلى ا

  .لتحليل البيانات



 

ة على توكيد الذات في حالة الدرجة الكليـة لتوكيـد   وجود أثر للتنشئة األسري إلىشارت نتائج الدراسة أو

معاملـة   أسـلوب وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التي يتصف  ،الذات والدرجات الفرعية جميعها

  .الدفء والتسامح والحببالوالدين ألبنائها فيها 

كمـا لـم    ،لية لتوكيد الذاتما فيما يتعلق بمتغير العمر فلم تظهر فروق بين الفئات العمرية في الدرجة الكأ

بعاد توكيد الذات هما بعد التوكيد في التذمر للـتخلص  أال على بعدين من إتظهر الفروق في األبعاد الكلية 

ولم يظهر أثر للتفاعل بين المتغيرات على توكيد الـذات   ،و المناقشةأوبعد التوكيد في المجادلة  ،من الظلم

ين من الدرجات الفرعية هما بعد التوكيـد فـي التـذمر    تثنإللتفاعل على  ثرأجد بينما و ،في الدرجة الكلية

  .وبعد التوكيد في الطالقة اللفظية ،للتخلص من الظلم

  

بدراسة هدفت إلى الكشف عن درجة انتشار األفكار الالعقالنية بين طلبة كليات ) 1992(وقام الفيصل 

كما هدفت إلى التعرف  ،تشار تختلف باختالف الجنسوفيما اذا كانت درجة هذا االن ،المجتمع في االردن

وقد شملت عينة  ،على العالقة بين األفكار الالعقالنية والتنشئة الوالدية ومفهوم الذات عند هؤالء الطلبة

ولغرض االجابة . اختيروا بالطريقة العشوائية باستخدام الطريقة العنقودية ،طالبا وطالبة) 733(الدراسة 

إضافة  ،)1958(سة تم تطبيق مقياس األفكار العقالنية والالعقالنية الذي أعده الريحاني عن اسئلة الدرا

 ،بعد ان تم تعديلها بما يناسب طلبة كليات المجتمع) 1984(عدها السقار استبانة التنشئة الوالدية التي أ إلى

ديله بما يناسب الفئة العمرية للبيئة االردنية بعد ان تم تع) 1982(ومقياس مفهوم الذات الذي أعده الداوود 

  .لعينة الدراسة

وجود معامل إرتباط ضعيف وباالتجاه السالب بين  :وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها

بينما وجد إرتباط ذو داللة بين  ،على الدرجة الكلية) - 0.02(األفكار الالعقالنية والتنشئة الوالدية بلغ 

وإرتباط  ،قالنية وبين أنماط التنشئة الوالدية على الصورة الكلية لكل من االب واالمثالثة من االفكار الالع

بالديمقراطية، (سالب ذو داللة بين تسعة من األفكار الالعقالنية وجميع أبعاد التنشئة الوالدية المتمثلة 

ات فائدة في تكوين األفكار مما جعلها أداة تنبؤية ذ) الحماية الزائدة، االهمال(، و)النبذ، التقبل(، )التسلط

  .الالعقالنية

  

الـنمط  (التنشـئة األسـرية    أنماطبإجراء دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين ) 1992(كما قام العكايلة 

حـداث  سنة لدى فئـة جميـع األ  ) 18 – 11(عمار من حداث لألوجنوح األ ،)والنمط المتسلط ،المتسامح

وقد  ،حداث في المملكة األردنية الهاشميةفي جميع مراكز األ ناثاًإو الجانحين الموقوفين والمحكومين ذكوراً

ربعة مراكز حكومية تابعة لمديرية أمن الجنسين متواجدين في  جانحاً حدثاً) 220(تألفت عينة الدراسة من 

ختيـار  اكما تم  ،ختيار هذه العينة بالطريقة القصديةاوقد تم  ،الدفاع االجتماعي بوزارة التنمية االجتماعية



 

عمار عينة الجانحين بطريقة عشوائية من مختلف مـدارس  أغير جانح من الجنسين من نفس  حدثاً) 220(

  .ومناطق العاصمة عمان

) 56(مـن  المكون  والعكايلةبو جبل ألهداف الدراسة تم تطبيق مقياس التنشئة األسرية أجل تحقيق أومن 

 ،)النمط األسري المتسامح، والنمط األسري المتسـلط ( :فقرة يقيس نمطين من أنماط التنشئة األسرية هما

ظهـرت  أحيـث   ،حداث غير مستقلة عن نمط التنشئة األسريةن ظاهرة جنوح األأنتهت الدراسة إلى اوقد 

 38.6(مقابل ما نسبته  ،سر متسلطةأمن أفراد عينة الجانحين ينتمون إلى ) % 61.4(ن ما نسبته أالنتائج 

  .سر متسامحةأياء ينتمون إلى سومن أفراد عينة األ) %

منهم ) 36.2(بينما  ،سر متسامحةأمن األفراد غير الجانحين ينتمون إلى ) % 63.2(نسبته  ن ماأد جِكما و

غيـر   حداث عنـد فئـة الـذكور   ن ظاهرة جنوح األأ يضاًأظهرت النتائج أكما  ،سر متسلطةأينتمون إلى 

سـر متسـلطة   أة الجانحين الذكور الذين ينتمون إلـى  حيث كانت نسب ،متسلطة عن نمط التنشئة األسرية

من الذكور ) %35.5(ن ما نسبته أد جِكما و. سر متسامحةأينتمون إلى ) 39.6(مقابل ما نسبته  ،)60.4(

  .سر متسامحةأمنهم ينتمون إلى ) 64.5(بينما  ،سر متسلطةأغير الجانحين ينتمون إلى 

ظهـرت  أحيـث   ،ناث مستقلة عن نمط التنشئة األسريةفئة اإلحداث عند ن ظاهرة جنوح األأ يضاًأوتبين 

 30.43(مقابل ما نسـبته   ،سر متسلطةأناث الجانحات ينتمين إلى من اإل) % 69.75(ن ما نسبته أالنتائج 

 ،سر متسلطةأناث غير الجانحات ينتمين إلى من اإل) % 50(ن ما نسبته أو ،سر متسامحةأينتمين إلى ) %

  .سر متسامحةأى ينتمين إل) % 50(و

  

التنشئة األسرية وسمات الشخصية التي تميز بين المـدمنين   أنماطدراسة بعنوان ) 1991( الفرح أجرىو

التنشـئة األسـرية وسـمات     أنمـاط التعرف على  إلىحيث هدفت الدراسة  ،وغير المدمنين على الكحول

وقد تكونت عينة الدراسـة مـن   . ولشقاء المدمنين وغير المدمنين على الكحز بين األالشخصية التي تمي

والنصف اآلخر من غير المدمنين  ،نصفهم من المدمنين على الكحول ،شخص من الذكور الراشدين) 200(

الصورة المختصرة المعربة لمقياس شيفر  ستخداماالتنشئة األسرية تم  أنماطولغرض قياس  ،على الكحول

)Schaefer(،  وشلدرمان)Schluderman ( رها األبللممارساتسـتخدام اوقـد تـم    ،ناءالوالدية كما يقد 

وقد تم تطبيق  ،)كاتل لعوامل الشخصية الستة عشر(الصورة المعربة والمقننة على البيئة األردنية لمقياس 

التنشئة األسرية لألم التي ساهمت في  أنماطبرز أن أ إلىشارت النتائج أوقد  ،المقياسين على عينة الدراسة

جبار، التدخل، عدم اإل: هي أنماطشخاص المدمنين وغير المدمنين على الكحول كانت ثمانية التمييز بين األ

بـرز  أو. المتطـرف، والـتحكم   ستقاللالتحكم العدائي، التملك، التمركز حول الطفل، النظام المتساهل، اال

نين على الكحول المدمنين وغير المدم شخاصالتنشئة األسرية لألب التي ساهمت في التمييز بين األ أنماط

المتطـرف، الـتحكم، قطـع     سـتقالل التحكم العدائي، التحكم بالضمير، النبذ، اال: هي أنماطكانت تسعة 

  .بار، النظام المتذبذب، بث القلق المستمرجالعالقات، عدم اإل



 

ن المدمنين وغير المـدمني  شخاصبين األ إحصائيةنه توجد فروق ذات داللة أ إلى يضاًأشارت النتائج أكما 

التملك، النبذ، الـتحكم العـدائي، العـزل    : هي نماطوهذه األ ،التنشئة األسرية لألم أنماطحول في كعلى ال

التنشئة  أنماطالمدمنين وغير المدمنين على الكحول في  شخاصما الفروق بين األأ. جبارالعدائي، وعدم اإل

حول الطفل، النبذ، التحكم العـدائي،   التمركز: هي أنماطفي  إحصائيةفقد كانت ذات داللة  ،األسرية لألب

  .المتطرف ستقالل، تقبل التفرد، النظام المتساهل، االيجابينغماس االالعزل العدائي، التقبل، اال

المدمنين وغير  شخاصبرز سمات الشخصية التي ساهمت في التمييز بين األأن أ إلىشارت النتائج أكذلك 

  .)ئنمطم ،قلق(المدمنين على الكحول كانت سمة 

  

سة هدفت إلى التعرف إلى عالقة التنشئة األسرية والجنس والتحصيل ادر) 1991(أجرى الناطور و

وقد تكونت عينة  ،باالضطرابات السلوكية عند أطفال الصفوف الرابع والخامس والسادس في منطقة عمان

نصفهم  ،قة عمانطالبا وطالبة من طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس في منط) 300(الدراسة من 

وقد  ،تم اختيارهم بطرقة العينة العشوائية متعددة المراحلو ،من الذكور والنصف االخر من اإلناث

التسامح، (مقياس التنشئة األسرية الذي يقيس بعيدن هما : اسخدمت الباحثة في دراستها هذه أداتان وهما

ات السلوكية والذي يتكون من خمسة أبعاد والثانية الصورة المعربة من مقياس وولكر لالضطراب) التشددو

هي النشاط الموجه نحو الخارج، االنسحاب، تشتت االنتباه، العالقات المضطربة مع األقران، وعدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية على الدرجة الكلية : وقد توصلت الباحثة إلى بعض النتائج منها. النضج

والعالقات المضطربة مع األقران، ولصالح األفراد ذوي التنشئة  وعلى أبعاد االنسحاب، وتشتت االنتباه،

، في حين )المتشددة(، مقابل االفراد ذوي نمط التنشئة األسرية المتسلطة )المتسامحة(األسرية الديمقراطية 

لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية لمتغير التنشئة األسرية على بعدي النشاط الموجه نحو الخارج وعدم 

  .النضج

  

معرفة العالقة بين النمو الخلقي وأساليب التنشئة الوالدية  إلىدراسة هدفت ) 1991(كما أجرت النجار 

لألسرة والجنس،  االجتماعي االقتصادي، والتي تم قياسها ببعد الرضى األسري والمستوى سريةوالبيئة األ

دارس مديريات تربية عمان طالبا وطالبة من الصف العاشر األساسي من م) 312(لدى عينة مكونة من 

مقياس تعريف القضايا لرست، مقياس ممارسات : األولى والثانية والتعليم الخاص باستخدام المقاييس التالية

 االجتماعيو االقتصاديستبانة المستوى االتنشئة الوالدية، مقياس الرضى األسري ألولسون وويلسون، 

  .لألسرة

فراد عينة الدراسة في جلستين، وتم تحليل النتائج عن طريق تحليل وقد طبقت الباحثة هذه المقاييس على أ

لكل بعد من أبعاد التنشئة الوالدية منفردا، فَوجد أثر ذو داللة لمتغير ) 3×3×2×2(التباين الرباعي 

  .على النمو الخلقي بغض النظر عن أبعاد التنشئة المستخدمة االجتماعي االقتصاديالمستوى 



 

ذو داللة ألي بعد من أبعاد التنشئة الوالدية أو الجنس أو الرضى األسري على النمو ولم يظهر أي أثر 

الخلقي، ولكن عند إجراء تحليل التباين الرباعي ألبعاد التنشئة الثالثة والجنس مع إدخال الجنس في 

بحيث أن  احتساب الدرجة الفاصلة لكل بعد وجِد أثر ذو داللة للجنس ولبعد التسيب على النمو الخلقي،

األفراد الذين تمت معاملتهم بطريقة تعبر عن تسيب منخفض كان مستواهم الخلقي أعلى مقارنة بالذين 

  .تمت معاملتهم بطريقة تعبر عن تسيب مرتفع

حيث أن اإلناث اللواتي  ،)التقبل، النبذ(كما وجِد أثر للتفاعل ما بين الجنس وبعد التنشئة الوالدية األول، 

بطريقة تعبر عن نبذ كان المستوى الخلقي لهن أعلى مقارنة باإلناث اللواتي كانت تتم تمت معاملتهن 

معاملتهن بطريقة تعكس تقبل، وبالنسبة للذكور فقد ظهر العكس، حيث أن الذكور الذين كان يتم التعامل 

التعامل معهم معهم بطريقة تنم عن تقبل كان المستوى الخلقي لهم أعلى مقارنة مع الذكور الذين كان يتم 

  .بطريقة تنم عن نبذ

  

وكل من تقدير الذات ومركز  سريةبعنوان العالقة بين التنشئة األ) 1991(وفي دراسة قام بها كشك 

ممثلة بالممارسات  سريةالعالقة بين التنشئة األ إلىالتعرف  إلىالضبط عند المراهقين، حيث هدفت 

 إلىر الذات ومركز الضبط عند المراهقين، كما هدفت أيضا الوالدية كما يدركها األبناء، وبين كل من تقدي

تحديد األهمية النسبية ألبعاد الممارسات الوالدية كما يدركها األبناء في تفسير التباين في متغيري تقدير 

طالباً وطالبة في المرحلة الثانوية من مستويات ) 640(الذات ومركز الضبط، وقد شَملت عينة الدراسة 

ثاني الثانوي األكاديمي في مدارس منطقة عمان الكبرى، حيث تم اختيارهم بطريقة طبقية األول وال

  .عشوائية من مجتمع الدراسة

مقياس الممارسات الوالدية كما يقدرها األبناء وقد : المقاييس التالية ،وقد استخدمت الباحثة في دراستها هذه

، )عامل التقبل، التحكم، والتسيب: (عوامل وهيتبين من خالل التحليل العاملي للمقياس وجود ثالثة 

  .ومقياس مركز الضبط الداخلي، الخارجي ومقياس تقدير الذات

وقد دلت نتائج الدراسة على أن الممارسات الوالدية لكل من األب واألم والوالدين معاً التي ارتبطت 

نغماس قبل، التمركز حول الطفل، االتقبل التفرد، الت: اً مع تقدير الذات عند األبناء هيايجابياً إرتباط

النبذ، النظام المتذبذب، : رتبطت الممارسات الوالدية التاليةوالتي تمثل عامل التقبل في حين ا ،يجابياال

اإلجبار، التحكم بالضمير، التحكم العدائي، العزل العدائي، عدم اإلجبار، بث القلق المستمر، وقطع 

  .العالقات سلبياً مع تقدير الذات

 تقبل التفرد،: وفيما يتعلق بمركز الضبط فقد دلت نتائج الدراسة الحالية على أن الممارسات الوالدية التالية

رتبطت مع مركز الضبط يجابي، والتي تمثل عامل التقبل انغماس اإلالتقبل، التمركز حول الطفل، واال

ين معاً والتي ارتبطت بمركز الضبط في حين أن الممارسات الوالدية لكل من األب واألم والوالد ،الداخلي



 

الخارجي عند المفحوصين، فقد تمثلت بالنبذ، التحكم العدائي، النظام المتذبذب، عدم اإلجبار، بث القلق 

  .المستمر، العزل العدائي

  

اه نحو الجنس اآلخر    بعنـوان   بدراسة) ب – 1991(وقد قام عبد المولى  ة    االتج رات البيئي ، وبعض المتغي

، يجتمـاع ستحسان والقبول االلك باال، وعالقة ذإلى دراسة العالقة بين الجنسين نها هدفتأيث ح والنفسية 

ثر البيئة األكاديمية، واشتملت عينـة الدراسـة   أالجنسين، و اتجاهو الرفض الوالدى والفروق بين أوالقبول 

كلية التربية، واستخدمت طالبة من طالبات ) 136(، والمنيا من طالب كلية التربية جامعة طالباً) 96(على 

 إلى، ومقياس الميل )من إعداد الباحث(لنساء والعكس وهو ال نحو اجالر اتجاهلدراسة ) ج(الدراسة مقياس 

موجب ودال  ارتباطن هناك معامل أ إلى، ومقياس القبول والرفض، وتوصلت الدراسة االجتماعيةالمعايير 

عدم وجود فروق بين البنـين   إلىلدية، وتوصلت الدراسة والمحبة الوا اآلخرالجنس نحو الجنس  اتجاهبين 

  .لبنات فى التعامل بأساليب سلوكيةوا

  

تدريب (حيث كان الغرض منها التعرف إلى مدى مالءمة برنامج ) 1990(وفي دراسة اجرتها الدباغ 

ره على وبالتحديد الكشف عن أث ،للمجتمع االردني) 1962) (توماس غوردن(لصاحبه  ،)فاعلية الوالدين

وقد تألفت عينة الدراسة من  ،اتجاهات األمهات نحو مبادىء وأساليب التنشئة من خالل أسلوب تجريبي

من مستوى  وهن ،عاما) 42 – 32(تراوحت أعمارهن بين  ،أماً متطوعة من مدرسة عمان الوطنية) 28(

ولديهن أبناء في  ،ينولم يقل مستواهن االكاديمي عن سنتين جامعيت ،اجتماعي واقتصادي متوسط عال

  .وجميعهن ال يعملن ،المرحلة االبتدائية

االتجاهات (بعد إعطائهن إختبار ) تجريبية وضابطة(وقد قسمت العينة عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين 

  .وهو من إعداد الباحثة ،)نحو مبادىء وأساليب التنشئة

ولصالح  ،وسطين البعديين للمجموعتينوقد أظهر تحليل النتائج وجود فارق دال احصائيا بين المت

فأصبحن أكثر تقبال لحقوق  ،المجموعة التجريبية على مقياس االتجاه الكلي وعلى كل من أبعاده الخمسة

وأكثر انسجاما بين دورهن الوالدي وحقوقهم  ،وأكثر ثقة بقدرة أبنائهن على حل مشالتهم ،أبنائهن

وأكثر استخداما لالساليب الديمقراطية في التعامل من  ،سريةوأكثر قدرة على حل المشكالت األ ،اإلنسانية

كما أن نسبة كبيرة منهن شعرن بتحسن طرأ  ،أمهات المجموعة الضابطة اللواتي لم يتعرضن للبرنامج

  .على سلوكاتهن المتعلقة بالنواحي التي اشتمل عليها مقياس االتجاه

ثيره على اتجاهات من حيث تأ" ب فاعلية الوالدينتدري"وخلصت هذه الدراسة إلى إظهار فاعلية برنامج 

  .شريحة من األمهات األردنيات

  



 

نمط (بإجراء دراسة هدفت إلى معرفة أثر متغيرات نمط التنشئة األسرية ) 1989(وقامت العارضة 

تعزيز واهتمام مقابل عقاب (وأسلوب المعلم في التعامل مع الطالب  ،)تسلطي مقابل نمط تسامحي

والتفاعل فيما بينها على مفهوم الذات لدى طالب الصف السادس في  ،)ذكور، اناث(الجنس و ،)واهمال

طالبا وطالبة اختيروا بشكل عشوائي من مجتمع ) 417(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،مدينة عمان

ده أبو وقد استخدمت الباحثة مقياس التنشئة األسرية الذي أع. الدراسة بطريقة العينة العشوائية الطبقية

ومقياس أسلوب المعلم في التعامل مع  ،وذلك بعد ان تم تعديله بما يناسب الفئة العمرية لعينة الدراسة ،جبل

  .ومقياس مفهوم الذات الذي أعده عباس للبيئة االردنية ،الطالب الذي تم بناؤه ألغراض هذا البحث

 ،حالة الدرجات الفرعية جميعهاوأظهرت الدراسة وجود أثر للتنشئة األسرية على مفهوم الذات في 

وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التي يتصف أسلوب معاملة الوالدين  ،باستثناء بعد الجسم والصحة

وظهر ايضا وجود أثر ألسلوب المعلم في التعامل مع الطالب على  ،ألفرادها بالحب والدفء والتسامح

لثانية التي يتصف أسلوب المعلم في التعامل مع أفرادها وذلك لصالح المجموعة ا ،جميع الدرجات الفرعية

  .بالتعزيز واالهتمام والرعاية

  

دى والتكيف ل سريةالتنشئة األ أنماطستجالء طبيعة العالقة بين إلى ادراسة هدفت ) 1989(حلوش  أجرىو

وجود عالقة قوية : مجموعة من النتائج منها إلىربد، وقد خَلُصت الدراسة طلبة كليات المجتمع في مدينة إ

أو الوالدية والتكيف عند الطلبة، مما يؤكد دور األسرة في نمو وتطور شخصية  سريةالتنشئة األ أنماطبين 

الفرد، وكذلك في قدرته على تكوين عالقات اجتماعية طيبة مع من يتعامل معهم، حيث كانت العالقة دالة 

ومستوى  ،يمقراطية والتقبل لدى الوالدين معاًبين نمطي الد )α> 0.001( إحصائيا عند مستوى الداللة

 0.01( عند المستوى إحصائيةداللة  يوجود فرق ذ إلىكما أفضت الدراسة . التكيف لدى عينة الدراسة

<α(  بين الذكور واإلناث حيث أن نمط الديمقراطية لدى األم كان عند الذكور أعلى منذ لدى اإلناث، في

كما وجِد فروق . )α> 0.01(ط الديمقراطية لدى األب عند مستوى الداللة حين تبين أن العكس بالنسبة لنم

لصالح الذكور، ) 0.01(بين الذكور واإلناث في مستوى التكيف عند مستوى الداللة  إحصائيةذات داللة 

ى في حين وجِد أن نمط الحماية لد. حيث أن نمط القبول عند الوالدين بالنسبة للذكور أعلى منه لدى اإلناث

  .الوالدين بالنسبة لإلناث كان أعلى منه لدى الذكور

  

 ،تخاذ القـرار المهنـي  اثر التنشئة األسرية على أدراسة هدفت إلى معرفة بإجراء ) 1987(فياض  وقامت

 ،ومستوى تعلـيم الوالـدين   ،ومستوى تعليم األم ،ثر بعض العوامل االجتماعية مثل مستوى تعليم األبأو

وقد تكونـت   ،تخاذ القرار المهنياب على قدرة الطالب في والمستوى المهني لأل ،سرةوالدخل السنوي لأل

دبي من بعض مـدارس  وطالبة من الثالث الثانوي في الفرعين العلمي واأل طالباً) 160(عينة الدراسة من 

ول يقـيس  األ: اناختبـار ستخدمت الباحثة في دراسـتها  اوقد  ،عمان الحكومية والخاصة ومدينة صويلح



 

متثال اب(الحرية مع التوجيه والالمباالة والتسلط  أسلوبوحددت في هذه الدراسة ب ،التنشئة األسرية ليبأسا

حتوى هذا المقياس على خمسة مقـاييس  اوقد  ،تخاذ القرار المهنياوالثاني مقياس القدرة على  ،)أو بمبرر

سـتخدمت  او ،كالت والتخطـيط ومعرفة الذات وحل المش ،ختيار المهنةاالعمل و لممعرفة عا :فرعية وهي

ربـع مجموعـات ذكـور فـي     أوتم تقسيم العينة إلى  ،نحدار المتعدد في معالجة البياناتالباحثة تحليل اال

  .دبيناث في الفرعين العلمي واألإدبي والفرعين العلمي واأل

داللـة   ن بعض المتغيرات المستقلة كانـت ذات أ )α = 0.05( ظهرت نتائج الدراسة وبمستوى داللةأوقد 

ثر من مجموعة إلـى  وتفاوت هذا األ ،وبخاصة المقياس الكلي ،ثرها على المتغيرات التابعةأإحصائية في 

فكان ذا داللة عند ثالث مجموعـات   ،متغير الحرية مع التوجيه وضح هذه المتغيرات تأثيراًأوكان  ،خرىأ

ومستوى تعلـيم األم ذا داللـة عنـد     ،والذكور في الفرع العلمي ،دبيناث في الفرعين العلمي واألهي اإل

ومتغير التسلط كان ذا داللة في  ،ناث من الفرع العلميوعند اإل ،مجموعتين من الذكور من الفرع العلمي

وكان مستوى تعليم األب ذا داللة عند مجموعة واحدة وهي  ،دبيمجموعتي الذكور من الفرع العلمي واأل

لوالدين ذا داللة عند مجموعة واحدة هي الـذكور مـن الفـرع    ومستوى تعليم ا ،ناث من الفرع العلمياإل

ما المتغيرات الباقية فلم يظهر لها أية داللة على المتغير التابع في المقياس الكلي للقـدرة علـى   أ ،دبياأل

  .تخاذ القرار المهنيإ

  

ويتيين في اآلباء واألمهات الك اتجاهاتمعرفة العالقات بين  إلىدراسة هدفت ) 1986(وأجرى القرشي 

 ،اءاألبن وعدد ،والمستوى التعليمي ،والعمر ،جرافية للوالدين كالجنسواألبناء وبعض المتغيرات الديم تنشئة

عاماً،  )64 و 18(فرد من اآلباء واألمهات الكويتيين تراوحت أعمارهم بين  )500(شملت العينة  وقد

ويتمتع هذا المقياس بدرجة  ،منصورو ماعيلإسالوالدية من إعداد  تجاهاتواستخدم في الدراسة مقياس اال

 ط، الحماية الزائدة، اإلهمال،لتسال: والثبات، ويتكون من المقاييس الفرعية التالية مالئمة من الصدق

 .الكذب مقياس إلىالتدليل، القسوة، األلم النفسي، التفرقة، التذبذب، السواء، باإلضافة 
للفـروق بـين   ) ت( إختبـار يل التباين ثالثي األبعـاد وكـذلك   تم تحليل النتائج باستخدام أسلوب تحلد وق

 : البحث كما يلي وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها وفقاً للمتغيرات األساسية موضوع .المتوسطات
بينمـا تميـزت    ،ط والحماية الزائـدة والتفرقـة  التسل اتجاهاتتميز اآلباء عن األمهات بزيادة : الجنس. 1

 .السواء اتجاهدة األمهات بزيا
الحماية الزائدة،  اتجاه عن فئات اآلباء األصغر سناً بزيادة ميزت بعض فئات اآلباء األكبر سناًت: العمر. 2

ولم تالحظ . اإلهمال اتجاهاألكبر سناً بزيادة  بينما تميزت بعض فئات اآلباء األصغر سناً عن فئات اآلباء

 .العمر األمهات بحسب فئات اتجاهاتفروق في 



 

التسلط والحماية  اتجاهات تعليماً بزيادة كثرتميزت فئات الوالدين األقل تعليماً عن األ: المستوى التعليمي. 3

التـدليل   اتجاهـات تعليماً بزيادة  كثرًعن اآلباء األ الزائدة واإلهمال والقسوة، كما تميز اآلباء األقل تعليما

 ،النفسي األلم اتجاهتعليماً بزيادة  كثراألمهات األ األقل تعليماً عن والتفرقة، بينما تميزت األمهات
 .األقل تعليماً تعليماً عن الوالدين كثرالسواء في التنشئة أعلى عموماً لدى فئات الوالدين األ اتجاه وكان

 .األبناء لم توجد فروق ذات داللة بين فئات الوالدين بحسب عدد: عدد األبناء. 4
  

لغرض االساسي منها هو دراسة اثر بعض اساليب التنشئة األسرية في دراسة كان ا) 1984(وأجرى عقل 

حيث حاولت هذه الدراسة ان تتحقق من . تنمية القدرة االبتكارية عند طالب المرحلة الثانوية في االردن

  :صحة الفرضيات التالية

قياس التنشئة ب البنه كما يستدل عليه من مإحصائية بين أسلوب تنشئة األال توجد عالقة ذات داللة  .1

  .وبين مستوى التفكير االبتكاري عند الطالب الذكور ،األسرية

م البنها كما يستدل عليه من مقياس التنشئة إحصائية بين أسلوب تنشئة األال توجد عالقة ذات داللة  .2

 .وبين مستوى التفكير االبتكاري لدى الطالب الذكور ،األسرية

سلوب تنشئة الوالدين البنائهما كما يستدل عليه من أبين  إحصائيةال توجد عالقة ذات داللة داللة  .3

 .وبين مستوى التفكير االبتكاري عند الطالب الذكور ،مقياس التنشئة األسرية

اس حيث تم التحقق من صدق المقي ،)تسامح، تسلط الوالدين(وقد قام الباحث بإعداد مقياس لغرض تحديد 

رنة الفروقات لمقا) ت( إختباروتم استخدام  ،على عينة تجريبية ئهوتم التاكد من ثباته بإعادة إجرا ،منطقيا

مهات بناء األأباء المتسامحين، المتسلطين، ومتوسطات درجات بين متوسطات درجات أبناء اآل

  .)المتسامحين، المتسلطين(، ومتوسطات درجات ابناء الوالدين )المتسلطات ،المتسامحات(

أسلوب ة ذات داللة بين ايجابيعدم وجود عالقة  إلىولى اذ توصلت وقد اظهرت النتائج صحة الفرضية اال

ظهرت النتائج صحة الفرضية الثانية وكذلك أ ،همدى التفكير االبتكاري عنوبين مستو ،بناءب لألتنشئة األ

 ،مستوى التفكير االبتكاري عندهموبين  ،م لالبناءأسلوب تنشئة األة ذات داللة بين يجابيإذ لم توجد عالقة إ

ة ذات داللة يجابيإوجود عالقة  إلىذ توصلت الدراسة إ ،ت النتائج عدم صحة الفرض الثالثخيرا بينوأ

  .وبين مستوى التفكير االبتكاري عندهم ،بنائهماأسلوب تنشئة الوالدين ألبين 

للمقارنة بين متغيرات الدراسة وبين مستوى التفكير ) ت( إختباركذلك توصلت الدراسة من خالل تطبيق 

باء المتطرفين طالب عينة اآلبين متوسط استجابات  إحصائيةات داللة ذعدم وجود فروق  إلىاالبتكاري 

عدم وجود فروق  إلىو ،باء المتطرفين في تسلطهمبين متوسط استجابات طالب عينة اآلو ،في تسامحهم

وبين متوسط  ،متوسط استجابات طالب عينة االمهات المتطرفات في تسامحهنبين  إحصائيةذات داللة 

بين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىو ،مهات المتطرفات في تسلطهنة األاستجابات طالب عين



 

وبين متوسط استجابات طالب عينة الوالدين  ،متوسط استجابات طالب عينة الوالدين المتسامحين

  .المتسلطين

  

التكيفية  ةاالجتماعيالشخصية و نماطالتعرف على الفروق في األ إلىدراسة هدفت ب) 1983(جبل  أبو وقام

، نماطعلى هذه األ سريةبين المراهقين الجانحين وغير الجانحين من الجنسين في األردن، وأثر التنشئة األ

وكان غير الجانحين  ،)غير جانح 90جانحاً و 45(مراهقا ومراهقة، ) 135(وقد تكونت عينة الدراسة من 

وكانت أعمارهم تراوح ما  ،)جانحة 15جانحاً و 30(، والجانحون من )أنثى 40ذكرا و 50(يتألفون من 

وقد استخدم الباحث مقياس مينسوتا اإلرشادي بصورته المعدلة والمطورة للبيئة . سنة) 18 – 15(بين 

والذي يتضمن سبعة مقاييس فرعية تقيس  التكيفية، ةاالجتماعيالشخصية و نماطاألردنية لغرض قياس األ

، االستقرار العاطفي، ةاالجتماعيالعالقات العائلية، العالقات : شخصية واجتماعية تكيفية وهي أنماط

 سريةبواسطة مقياس التنشئة األ سريةالتنشئة األ أنماطمتثال، التكيف للواقع، المزاج، والقيادة، وتم قياس اال

جملة من النتائج  إلىوقد خَلُصت الدراسة ). التسامح، التشدد(يس نمطين هماوهو يق ،الذي أعده الباحث

) 45(مقابل  ،سريةأسر متسامحة في تنشئتها األ إلىفرداً من أفراد عينة الدراسة ينتمون ) 90(أن : منها

سر من أبناء األ%) 94(، وأظهرت النتائج أيضاً أن سريةأسر متشددة في تنشئتها األ إلىفرداً ينتمون 

من أبناء األسر المتشددة كانوا من %) 88(كانوا من غير الجانحين، و سريةالمتسامحة في تنشئتها األ

  .الجانحين

) 0.05(وعلى مستوى داللة يقل عن  إحصائيةوبينت نتائج التحليل اإلحصائي أيضا أن هناك فرقا ذا داللة 

قاييس السبعة آنفة الذكر بين أبناء األسر المرتفع على الم االجتماعيفي النسبة المئوية لذوي التكيف 

أي أن أبناء . وأبناء األسر المتشددة في ذلك، لصالح أبناء األسر المتسامحة سريةالمتسامحة في تنشئتها األ

تكيفاً من أبناء األسر المتشددة في عالقاتهم العائلية،  أكثركانوا  سريةاألسر المتسامحة في تنشئتها األ

  .متثال، والتكيف للواقع والمزاج والقيادة، واالستقرار العاطفي، واالةعياالجتماوعالقاتهم 

  

  :جنبيةالدراسات األ: ثانياً 2.1.2.2 

  

 ،حول إساءة معاملـة الطفـل  دراسة ) Fergusson & Lyneskey, 1997(فرجوسون والينسكي أجرى 

ديد والتوافق النفسي لألبناء، وقـد  اآلباء للعقاب البدني الش استخدامبين عالقة الستهدفت معرفة ا حيث أنها

وكشـفت التقـارير بـأن     ،عامـاً ) 18(جمعت عنهم البيانات خالل  ،من األبناء) 1265(تألفت العينة من 

وغيـره  ) الكي بالنار، الجلد بالسوط: (اآلباء ألسلوب العقاب البدني والذي تعرض له األطفال مثل استخدام

ات النفسية التـي يعـاني منهـا    ضطرابه عالقة وثيقة بكثير من االكان ل ،من أشكال العقاب البدني الشديد

  .التوافق النفسي سوء وأن هؤالء األبناء يعانون من ،األبناء



 

ثر التوبيخ بقسوة مـن  أبدراسة هدفت إلى التعرف على ) Straus. et, al, 1997( ؤهقام ستراوس وزمالو

) 807(وقد تكونت عينة الدراسة من  ،لمضاد للمجتمعستخدام العقاب البدني الشديد على السلوك ااو ،اآلباء

نه كلما زاد العقاب البدني الشديد أوقد أشارت النتائج إلى  ،سنوات )9 – 6(عمارهم بين أتراوحت  ،أطفال

ات ضـطراب وتعرضهم كـذلك لال  ،والتوبيخ من الوالدين كلما زاد السلوك المضاد للمجتمع من قبل األبناء

  .مختلفةالنفسية والسلوكية ال

  

بدارسة الخجل والشعور بالذنب والتنشئة األسرية ) Apell & Gecas, 1997(وقام كل من آبل وجيكاس 

ستقصـاء  اوذلك لمعرفة عالقة التنشئة األسرية بشعور األبناء بكل من الذنب والخجل من خـالل   ،العائلية

بمتوسط عمـري   ،من الجنسين طالباً) 270(ستخدم الباحثان عينة قوامها اوقد  ،األبناءب بحثي لعالقة اآلباء

بين كل من الشعور بالذنب والخجل  ارتباطاًن هناك أوتوصال لنتائج مؤداها  ،شهور) 7(سنة و) 20(قدرة 

وذلك  ،والقسوة ،السيطرة :مثل ،الذي ينشأ عن أساليب المعاملة الوالدية السلبية ،بتقييم الذات السلبي اًايجابي

دراك الشـخص  إستجابة للتقييم السلبي للذات من خالل انشأ كرد فعل طبيعي ون الشعور بالخجل يأيعني 

ستجابة متوقعة تنتج من أسـلوب  ا أوكذلك الشعور بالذنب يكون كرد فعل و ،بكونه غير مقبول من أسرته

ي الـدعم األسـر   أو رتبط التأييداوكذلك  ،السيطرة القسرية الذي يتبعه الوالدان في أساليب تنشئتهم لألبناء

تضـح  انه قد أحيث  ،في هذا المضمار كما لعب جنس اآلباء تأثيراً ،بكل من الشعور بالذنب والخجل سلبياً

 بجابياًإرتبط ان اآلباء الذكور عندما يبدون ألبنائهم في صورة تنقص احترامهم وضعف مكانتهم قد أ تماماً

سرية لألمهات على بناتهن تولد الشـعور  ن السيطرة القأد جِوقد و ،خالقية لدى األبناءبضعف المبادىء األ

بينما السيطرة القسرية لآلباء الذكور يكون مترتب عليها شعور األبناء الـذكور   ،ناثبالذنب لدى البنات اإل

  .قرارهم بهإبالخجل و

  

ستخدام العقاب البـدني  استهدفت التعرف على ادراسة ) Turner. et, al, 1996( ؤهوأجرى ترنر وزمال

تراوحـت   ،طفـالً ) 1024(وتكونت عينة الدراسة مـن   ،النفسي للطفل ضطرابلوالدين واالالشديد من ا

واستخدم معهم أسلوب  ،ناثمن اإل) 57(و ،من الذكور) 985(مقسمين إلى  ،سنة) 16 – 10(أعمارهم بين 

مـن   كبيـراً  ن عـدداً أشارت النتائج إلى أو ،ستفتاء لجمع بيانات شاملة عن أفراد معينةاو ،المقابلة المقننة

ات نفسية عديدة ويحتاجون لعالج نفسياضطرابساء معاملتهم من والديهم يعانون من األبناء الذين ي.  

  

دراسة للتعرف على عالقة أساليب العقاب المختلفـة  ) Brien & Frick, 1996(ك كما أجرى برين وفري

بأحـد   مريضـاً  طفـالً ) 92(ن وتكونت عينة الدراسة م طفال،القلق لدى األ اضطرابو ،من قبل الوالدين

ستخدم أسلوب المقابلة ُأحيث  ،سنة) 13 – 6(تتراوح أعمارهم بين  سوياً، طفالً) 40(و ،اضطرابات القلق

من الوالدين يعانون مـن   شديداً بدنياً الذين تلقوا عقاباً طفالن األأوأشارت النتائج إلى  طفال،المقننة مع األ



 

ستخدام الثـواب  اوأن  ،سوياء فإن خبرتهم بأسلوب المعاملة الوالدية جيدةأما األطفال األ ،ات القلقاضطراب

  .معهم كان أكثر من أساليب العقاب

  

دراسة حول العالقة بين أنماط التنشئة الوالدية ) Mclntyre & Dusek, 1995(مكلنتير ودصك  أجرىو

طالبة مـن طلبـة   ) 75(و ،طالباً) 65(على عينة مكونة من  ،ستراتيجيات التكيف لدى صغار الراشدينإو

  :سترتيجيات هيإربع أالتي تقيس ) COPE(واستخدما فيها قائمة  ،السنة األولى الجامعية

  ).المادي والعاطفي( ،االجتماعيالبحث عن الدعم  -1

  ).وضع خطة للحل، محاولة تغيير الموقف( ،التركيز على المشكلة -2

  ).و العقاقيرأالكحول  ستخداماشكلة، نكار، تجاهل الماإل( ،نفعالالتركيز على اال -3

  ).الصالة، تقبل الموقف( ،التكيف المعرفي -4

كبـر ممـا   أبدرجة  االجتماعيستراتيجية البحث عن الدعم إناث يستخدمن ن اإلأظهرت نتائج الدراسة أو

بأبنائهم ن والديهم داعمون ويتصفون بالدفء في عالقاتهم أن الطلبة الذين يدركون أكما  ،يستخدمها الذكور

من زمالئهـم الـذين    أكثروالتركيز على المشكلة  ،االجتماعيستراتيجيات البحث عن الدعم إيستخدمون 

ن آبـاءهم  أن الطلبة الـذين يـدركون   إكذلك ف ،بنائهمأفي عالقاتهم ب وتعاطفاً قل دعماًأن آباءهم أيدركون 

ستراتيجيات تكيف فيها إو ،كبرأبنسبة ستراتيجيات تكيف فيها تركيز على المشكلة إديمقراطيون يستخدمون 

  .قل من زمالئهمأبنسبة  نفعالتركيز على اال

  

حول تأثير العنـف وأسـاليب السـلوك     )Mccloskey, et, al, 1995(وفي دراسة لماكلوسكي وآخرين 

 ثرها علىأساءة المختلفة داخل األسرة ووذلك بهدف دراسة أشكال اإل ،العدواني على الصحة النفسية للطفل

مـن  ) 183(منهم  ،هاأطفالمع واحد من  اًأم) 365(تكونت عينة الدراسة من  حيث ،الصحة النفسية للطفل

بحيث  ،سنة) 9.2(ومتوسط أعمارهم  ،سنة) 12 – 9(عمارهم بين أويتراوح  ،ناثمن اإل) 182(و ،الذكور

 – 2(ه لمدة تترامح من م وطفلها على حدأكل  طفال،مقابلة األمهات واألتمت  حيث ،يعيش الطفل مع أمه

 ،)خـوة األم، زوج األم، األ(ساءة معاملة الطفل من إشكال أطبق خاللها مقاييس عديدة لقياس ساعات، ) 3

منهـا قلـق    ،ات النفسـية للطفـل  ضطرابومقاييس مختلفة من اال ،وكذلك جمع بيانات شاملة عن األسرة

شارت النتائج إلى وجود أو ،للسلوك العدوانيومقاييس  ،نفصال وغيره من مقاييس للصراع داخل األسرةاال

ات نفسية عديدة اضطرابمن  تهومعانا ،التي يتعرض لها الطفلشكال العقاب المختلفة أية بين ارتباطعالقة 

شارت النتائج إلـى  أكما  ،الطفل وتعرضه للخطر الشديد اضطرابمما يدل على  ،نفصالمن بينها قلق اال

مما  ،نتشار الصراع والعدوان بهااو ،والمساندة النفسية طفالالدفء الوالدي لألفتقار األسرة العدوانية إلى ا

  .ات نفسية عديدةاضطرابصابته بإوأدى إلى  ،أثر بالسلبية على الصحة النفسية للطفل

  



 

دراسة بعنوان نماذج األسرة المرتبطة ببنية الشخصـية  ) 1990(كما ورد في شقير ) Peck(وأجرى بك 

وقياس العالقة بين األبعاد الرئيسية لبنية الشخصية والخصائص  ختبارا إلىالدراسة  فتوهد ،لدى المراهق

من  )Longitude Study() تتبعية(وهي دراسة طولية  ،ة والنظامية في األسرةنفعاليالنوعية لألساليب اال

  ).سنوات 8مدى ( ،سنة) 18(حتى ) 10(

ستحسـان  وتوقراطيـة، والثقـة واال  األ ،يمقراطيـة التماسك األسـري، الد : التفاعل األسري أبعادوكانت 

  .المتبادالن، القسوة والتساهل

عقـدة   ،الجمود ،التلقائية ،المرغوب االجتماعياالنسجام  ،أما أبعاد الشخصية فتمثلت في قوة األنا األعلى

  .)Hostility(العدائية  ،)Guilt Complex(الذنب 

وبين التفاعل األسري الـذي يتميـز    نابين قوة األ) 0.01عند (دال  إرتباطوجاءت نتائج الدراسة بوجود 

 داالً اًرتباطاعلى نا األرتبطت قوة األاكما  ،ستحسان بين الوالدين وبين الوالدين والطفلبالتماسك والثقة واال

بين  إرتباطولم يظهر ، نتظام والتماسك داخل األسرةأسلوب التفاعل األسري الذي يتميز باالب) 0.01(عند 

  .وتوقراطية القاسيةعلى وبين التنشئة األنا األاألقوة 
  

دراسة هدفت إلى التعرف على أثر أنماط التنشئة األسرية، وعالقة ) Dennis, 1989(وأجرى دنيس 

طالب وطالبة من طلبة المرحلة  )174(المراهقين بوالديهم ومدى انفتاحهم على والديهم، وبلغ حجم العينة 

سنة، وأظهرت نتائج الدراسة أن األسر التي يتصف فيها ) 15 – 13(بين  عدادية، تراوحت أعمارهماإل

اآلباء بالدفء والتسامح والتوجيه، كان أبناؤها أكثر انفتاحاً في طرح مشكالتهم أمام آبائهم، وأكثر قرباً 

نحو  منهم مقارنة باألسر التي تتصف بالقسوة والتسلط والسيطرة القوية، حيث كان األبناء أكثر انفتاحاً

  .أصدقائهم أكثر من والديهم
  

فقد قامت بدراسة العالقة بين اآلباء واألبناء، وأثرها على السلوك غير ) McCrod, 1987(أما ماك رود 

عائلة في نيويورك، حيث أشارت النتائج إلـى أن  ) 212(لدى األبناء، على عينة من ) العدوان(االجتماعي 

ن الجو األسري يتسم بالنظام والدفء والتسامح، أما إذا كان الجو السلوك العدواني يظهر بشكل أقل إذا كا

  .األسري يتسم بالعداونية والتسلطية، فإن األبناء يتصفون بالعدوانية والسلوك غير االجتماعي
  

كتئاب على أربـع  الحرمان من محبة الوالدين واال (Perris & others. 1986)وقد درس بيرز وزمالؤه 

من األصحاء، وتوصـلوا  ) 205(، ثم مقارنتهم بعدد )168(إلكتئاب، عددهم الكلي مجموعات من حاالت ا

كتئاب، وأن المكتئبـين  نفسياً مهماً في خلفية حدوث اال أن الحرمان من الحب في الطفولة يمثل عامالً إلى

عنـد   مهات، والرفض مـن اآلبـاء  المشاعر والحماية المفرطة من األ حصلوا على درجات أقل في دفء

االكتئاب التفاعلي أقل شـدة وأقـل   رنتهم بالمجموعة الضابطة من األصحاء، كما وجد أن آباء مرضى مقا

  . ستمرارية في ممارستهم التربوية، وأعلى رفضاً في باقي التشخيصاتا



 

  :الدراسات التي تناولت موضوع الخجل 2.2.2

  :الدراسات العربية: أوالً 1.2.2.2

  

ن أعتبار اخاللها القلق االجتماعي على من بحث دراسة ) 2007(عياش  لالذقاني كما ورد في أبوا أجرى

رشادي جمعـي  إستقصاء فاعلية برنامج ايث هدفت دراسته إلى ح ،طرق معالجته تتفق مع معالجة الخجل

وبالتـالي خفـض    ،في خفض مستوى القلـق  نفعاليعتمد على المهارات االجتماعية والعالج العقالني االا

بالتسـاوي فـي    عـوا عشـوائياً  زو ،من طلبة التدريب المهنـي  طالباً) 50(مكونة من الخجل لدى عينة 

ـ  ،رشـادي إجـراء  إي أخرى ضابطة لم تتلق أو ،رشاديتجريبية تلقت البرنامج اإل: مجموعتين ملت وش

ـ  أفكارالالعقالنية ب فكارعطاء تعليمات لعب الدور والنمذجة واستبدال األإرشادية جراءات اإلاإل  ،ةعقالني

ذا داللة إحصائية للبرنامج في خفض مستوى القلق االجتماعي والخجل لدى طـالب   ثراًأن هناك أد جِوو

وقد تبين من خالل النتـائج   ،نتهاء البرنامجاسبوعين من أواستمر أثر المعالجة بعد  ،المجموعة التجريبية

 ،االجتماعيـة والعـالج المعرفـي    ستخدام التدريب على المهاراتاليها الدراسة مدى فعالية إنتهت االتي 

مثـل   ،الخجولين شخاصعراض الخجل التي يعاني منها األأستخدام أسلوب التعريض للواقع في معالجة او

  .رتجافحمرار الوجه والتعرق واالا

  

رشاد جمعي على مستوى الخجـل والـذكاء   إبإجراء دراسة بعنوان فعالية برنامج ) 2003(وقام أبو دية 

وقد هدفت هذه الدراسـة إلـى    ،ساسي في مدارس عمان الحكوميةلبة الصف السابع األاالجتماعي لدى ط

علـى مسـتوى الخجـل     نفعاليرشاد جمعي قائم على العالج السلوكي العقالني االإفحص فعالية برنامج 

ستخدام مقياس اولتحقيق هدف هذه الدراسة فقد تم  ،طالب) 24(لدى عينة مكونة من  ،والذكاء االجتماعي

ستخدام مقياس الذكاء االجتماعي كمقياس قبلي وبعدي لقياس درجـة  ا يضاًأو ،خجل كمقياس قبلي وبعديال

  .الدراسة أفرادالذكاء االجتماعي لدى 

حيث خضعت المجموعة التجريبية  ،)تجريبية وضابطة(إلى مجموعتين  وتم توزيع أفراد الدراسة عشوائياً

بينمـا لـم تخضـع المجموعـة      ،ت على مدى شهر ونصفجلسا) 10(رشاد المكون من إلى برنامج اإل

بينما  ،مستقالً رشاد متغيراًعتبر في هذه الدراسة برنامج اإلُأوقد  ،ي نوعأرشاد من إي برنامج الضابطة أل

  .تابعاً داء أفراد الدراسة على مقياس الخجل والذكاء االجتماعي متغيراًأكان 

تحليل التغاير  أسلوبستخدام اعلى  وبناء)Analysis of Covariance( ظهـرت  أفقد  ،في هذه الدراسة

في متوسط الخجل والذكاء االجتماعي  )α = 0.05( إحصائياً عند مستوى الداللة داالً ن هناك فرقاًأالنتائج 

رشـاد  ن برنامج اإلأوهذا يعني  ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،بين المجموعتين التجريبية والضابطة

ورفع مستوى  ،في خفض مستوى الخجل كان فعاالً نفعاليعلى العالج السلوكي العقالني اال الجمعي القائم

  .الذكاء االجتماعي لدى المجموعة التجريبية في هذه الدراسة



 

الكشف عن العالقة بين كل من الخجل والشعور بالوحدة النفسية  دراسة كان هدفها) 2002(خوج  وأجرت

نتيجـة   ،والشعور بالوحدة النفسـية الكشف عن الفروق في الخجل  إلىافة ضإأساليب المعاملة الوالدية، و

طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة ) 484(ختالف العمر الزمني، وقد شملت عينة الدراسة ال

  : دوات التاليةستخدمت الباحثة في دراستها األاد المكرمة، وق

  ) ت. د( ،مقياس الخجل للدريني )1

 .)1998(لدسوقي ا ،ر بالوحدة النفسيةمقياس الشعو )2

 .)1997(لنفيعي ا ،المعاملة الوالدية أساليبمقياس  )3

  :عدة نتائج منها إلىوقد توصلت الدراسة 

أفراد العينة بين الخجل والشعور بالوحدة النفسية لدى  إحصائيةية موجبة ذات داللة ارتباطتوجد عالقة  )1

  .مكرمةمن طالبات المرحلة المتوسطة بمدينة مكة ال

ب، والخجل لـدى العينـة   لأل) األسلوب العقابي(إحصائية بين ية موجبة ذات داللة ارتباطتوجد عالقة  )2

عنـد  م، والخجل لدى العينـة الكليـة   لأل) األسلوب العقابي(وبين  ،)α = 0.05( الكلية عند مستوى الداللة

داللـة   ة الكلية عنـد مسـتوى  لدى العين ب واألملأل) سحب الحب أسلوب(وبين  ،)0.01(مستوى الداللة 

 ب واألملأل) رشادالتوجيه واإل أسلوب(إحصائية بين ية سالبة ذات داللة ارتباط، كما توجد عالقة )0.001(

 ).0.01(والخجل لدى العينة الكلية عند مستوى داللة 

 العينة من طالبـات المرحلـة   أفرادإحصائية في الدرجات التي حصلت عليها توجد فروق ذات داللة  )3

 .لمتغير العمر تبعاالمتوسطة في مقياس الخجل 

  

وقـد   ،دراسة ارتباطيـة عامليـة  : دراسة بعنوان المكونات الفرعية للثقة بالنفس) 2001(وأجرى العنزي 

الكشف عن المكونات الفرعية للثقة بالنفس والخجل، وتكونت عينة البحـث مـن   هدفت هذه الدراسة إلى 

مـن  ) 175(بواقـع  ) كلية التربية األساسـية ( ،عليم التطبيقي وطالباتهامن طالب الهيئة العامة للت) 342(

وقد أسـفرت  . من اإلناث، وكانت األدوات المستخدمة مقياس الثقة بالنفس ومقياس الخجل) 167(الذكور و

نتائج الدراسة عن وجود أربعة عوامل فرعية مكونة للثقة بالنفس، وثالثة عوامل فرعية مكونـة للخجـل،   

نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة إحصائياً في الثقة بالنفس بين الجنسـين، فـي حـين     كما كشفت

جانب اإلناث، كما كشفت المصـفوفات   إلىعلى مقياس الخجل  أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً

مقيـاس  فـي   االجتماعيةية عن عالقات موجبة بين متغيرات الثقة بالنفس بعضها ببعض ومتغير رتباطاال

كما أسفرت النتائج عن عالقات سالبة بين متغيـرات   الخجل، وكذلك عالقات موجبة بين متغيرات الخجل،

أحدهما للثقة بالنفس، واآلخر للخجل : وكشف التركيب العاملي عن استخراج عاملين. الثقة بالنفس والخجل

ء التراث العلمي للثقـة بـالنفس   نوقشت النتائج على ضوقد و. عند عينات الذكور واإلناث والجنسين معاً

  .والخجل



 

رشادي للتـدريب علـى المهـارات    إفحص فعالية برنامج  كان هدفهابدراسة ) 2001(قامت الزيادات و

ولتحقيـق هـدف هـذه     ،نثىأكتئاب لدى عينة مكونة من ثالثين مراهقة االجتماعية في عالج الخجل واإل

قائمـة وصـف    يضـاً أستخدمت او ،ي وبعدي ومتابعةستخدام مقياس الخجل كمقياس قبلاالدراسة فقد تم 

  .كتئاب لدى أفراد الدراسةلقياس درجة الشعور باال المشاعر كمقياس قبلي وبعدي

حيـث خضـعت    ،)تجريبية وضابطة(إلى مجموعتين  تم في هذه الدراسة توزيع أفراد الدراسة عشوائياًو

بينمـا لـم    ،فجلسة على مدى شهرين وني) 11(رشادي المكون من المجموعة التجريبية إلى البرنامج اإل

عتبر فـي هـذه الدراسـة البرنـامج     ُأوقد  ،رشادي من أي نوعإتخضع المجموعة الضابطة ألي برنامج 

  .تابعاً بينما كان أداء أفراد الدراسة متغيراً ،مستقالً رشادي متغيراًاإل

تحليل التغاير  أسلوبستخدام اعلى  وبناء)Analysis of Covariance( ظهـرت  أفقد ، في هذه الدراسة

في مستوى الخجل واالكتئـاب بـين    )α = 0.05( إحصائياً عند مستوى الداللة داالً اًن هناك فرقأالنتائج 

رشادي للتدريب على المهارات ن البرنامج اإلأوهذا يعني  ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،المجموعتين

  .كتئاب لدى المراهقينخجل واالفي خفض مستوى ال كان فعاالً االجتماعية

  

هدفت  ،دراسة بعنوان السمات االنفعالية لدى الشباب الكويتي من الجنسين) 2000(كما أجرى األنصاري 

 ،وتكونت عينة الدراسة مـن مجمـوعتين  . ة لدى الشباب الكويتي من الجنسيننفعاليف السمات االتعرإلى 

طالبة، والثانيـة  ) 779(طالباً و) 350(ية العامة، بواقع من طالب المدارس الثانو) 1129(األولى قوامها 

طالبة، وكانـت األداة المسـتخدمة   ) 632(ب والط) 306(ب جامعة الكويت، بواقع من طال) 938(قوامها 

أسفرت نتائج الدراسة عن أن الخـزي والخجـل والغضـب    وقد ، (DES) ت الفارقةنفعاالهي مقياس اإل

ة التـي يعـاني   نفعاليالسمات اال أكثرتئاب والندم والفزع والسخط كانت كرتباك واالوالحزن والخوف واال

 ،كتئـاب واال ،منها الشباب بوجه عام، كما كشفت نتائج الدراسة عن فروق جوهرية بين الجنسين في الندم

 ،والتعجـب  ،نتبـاه واال ،زدراءواال ،والدهشة ،والخزي ،والخجل ،والحزن ،والغضب ،والخوف ،والفزع

ستخراج ثمانية عوامل للذكور وسـبعة  اوالذهول، كما أسفرت نتائج التحليل العاملي عن  ،واللوم ،والدونية

الكراهية، : وهي ،ة متشابهة بين الجنسيننفعاليلإلناث، فضالً عن أن سبعة عوامل متعامدة من السمات اال

  . نشغال، والدهشة، والشعور بالذنب، واالاالجتماعيكتئاب، والقلق زدراء، واالواال

  

لدى مجموعتين مـن   االجتماعيالعالقة بين الخجل والتوافق  بعنوان) 2000(وفي دراسة ليوسف وخليفة 

كما هدفت  ،)طالب وطالبة 400=  ن(والكويتيين  ،)وطالبة طالب 320= ن (لجامعة السعوديين، طالب ا

ياس الخجـل  املية لمقفحص الفروق بين الجنسين في كل من الخجل والتوافق، والكشف عن البيئة الع إلى

ولهمـا لقيـاس الخجـل    أ: لمستخدمة فهي عبارة عـن مقياسـين  دوات اما األأفي كل من المجموعتين، 

ـ االجتماعي، وثانيهما لقياس التوافق االجتماعي فت ، وتم التحقق من ثبات هذين المقياسين وصدقهما، وكش



 

بشكل جـوهري مـن الطـالب     خجالً أكثرين ن الطالب السعوديأ: همهاأهذه الدراسة عن عدة نتائج من 

ى مقيـاس  من الطالب السعوديين عل على جوهرياًأحصل الطالب الكويتيون على درجات الكويتيين، بينما 

بـين الخجـل والتوافـق     إحصائيةوضحت النتائج وجود عالقة سلبية ذات داللة أالتوافق االجتماعي، كما 

وافـق سـواء لـدى    ناث في كل من الخجل والتواإل لذكورنه ال توجد فروق جوهرية بين اأاالجتماعي، و

ة نتظامـه فـي سـبع   او الكويتيين، وكشفت نتائج التحليل العاملي لمقياس الخجل عن أالطالب السعوديين 

  .ربعة عوامل لدى الطالب الكويتيينأعوامل لدى الطالب السعوديين، و

  

ـ لتدريب على المهارات رشاد جمعي في اإدراسة بعنوان أثر برنامج ) 1999(أجرى الخولي و  ةاالجتماعي

من الصفوف السادس والسابع والثامن  طالباً) 39(وقد تألفت عينة الدراسة من . على الخجل ومفهوم الذات

 ،على العالمات على مقياس الخجلأن على ووهم الحاصل ،حدى المدارس الحكومية في قصبة الزرقاءإمن 

كما تـم   ،على ثالث مجموعات متساوية العينة عشوائياً رادأفوتم توزيع  ،نهم خجولونأنفسهم بأويصفون 

تلقى  ،المجموعة التجريبية األولى: وذلك على النحو التالي ،يضاًأتوزيع الظروف التجريبية بشكل عشوائي 

تلقى  ،المجموعة التجريبية الثانية. وحدها ةاالجتماعيرشاد جمعي للتدريب على المهارات إها برنامج أفراد

ـ رشاد الجمعي للتدريب على المهارات برنامج اإل إلىضافة باإلها أفراد التعـريض،   أسـلوب  ةاالجتماعي

وتم تطبيق مقيـاس الخجـل ومقيـاس    . رشاديةإو برامج أي تدريب أالمجموعة الضابطة، وهي لم تتلق و

رة ثالثة قت نفس المقاييس مببيرس هاريس لمفهوم الذات على المجموعات الثالث قبل التدريب وبعده، وطُ

وحسبت متوسطات العالمات القبلية والبعدية  ،كقياس متابعة بعد التوقف عن التدريب يوماً) 30(بعد مرور 

سـتخدام  اظهر تحليل التغـاير و أو. على المقياس للمجموعات الثالث فرادومتوسطات المتابعة لعالمات األ

جموعة التجريبية األولى وبـين المجموعـة   دالة إحصائياً للمتوسطات البعدية بين الم توكي فروقاً ختبارا

كما ظهـرت فـروق دالـة     ،وذلك لصالح المجموعة التجريبية األولى ،اس الخجل فقطيالضابطة على مق

بين المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة على كل من مقياس الخجل ومقياس مفهـوم   إحصائياً

وذلك لصـالح المجموعـة    ،عد الوضع الفكري والمدرسيعادة وبعد الرضا والسوب ،)العالمة الكلية(الذات 

  .بين المجموعتين التجريبيتين إحصائياًظهر التحليل وجود فروق دالة ولم ي، التجريبية الثانية

بـين   إحصـائياً توكي لمتوسطات المتابعة وجود فـروق دالـة    ختباراستخدام او التغايرظهر تحليل أكما 

وذلك على مقياس الخجل ومقيـاس   ،وعة التجريبية األولى والمجموعة الضابطةالمتوسطات المعدلة للمجم

كما ظهرت فروق ذات داللـة   ،عد القلق لصالح المجموعة التجريبية األولىوب ،مفهوم الذات بعالمته الكلية

 ،بين المتوسطات المعدلة للمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة على مقيـاس الخجـل   إحصائية

عـد الرضـا   مـا عـدا ب   ،بعاد مقياس مفهوم الـذات أوعلى جميع  ،)العالمة الكلية(ومقياس مفهوم الذات 

رشاد الجمعي للتدريب علـى  في اإل وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية التي تلقت برنامجاً ،والسعادة



 

بين المتوسطات المعدلة  اًروقتوكي ف ختباراولم يظهر  ،التعريض سلوبضافة ألباإل ،ةاالجتماعيالمهارات 

هرة والشعبيةعد الشُللمجموعتين التجريبيتين سوى على ب.  

رشاد الجمعي سواء القائم على التدريب علـى  نتيجة مفادها أن برنامج اإل إلىصت الدراسة لُوبذلك فقد خَ

سلوب التعـريض  أ ةاالجتماعيضافة للتدريب على المهارات وحدها أو المتضمن باإل ةاالجتماعيالمهارات 

وتحسين مفهوم الذات عند الطلبة الخجولين ،ال في تخفيض مستوى الخجلفع.  

  

 ،مـن الجنسـين   مراهقـاً  (1375)على دراسة  )1999(زيد  أبوالسمادوني كما ورد في النيال و وأجرى

ذ يختلف المراهقـون عـن المراهقـات    إ ،سفرت عن وجود فروق بين المراهقين والمراهقات في الخجلأ

ويختلـف تقبـل    ،ولكن ال يعدونـه مشـكلة   ،التعليم الثانوي في درجة شعورهم بالخجل في معظم الوقتب

 ،لدرجة شعورهم به نه سمة غير مقبولة وفقاًأالمراهقين والمراهقات بمراحل التعليم المختلفة للخجل على 

  . هم للمواقف المسببة للخجلدراكإات في مراحل التعليم الثانوي في بينما يختلف كل من المراهقين والمراهق

  

التعرف على الفروق بين الجنسين فـي الخجـل   دراسة كان الغرض منها  )1997( نصاريكما أجرى األ

 )100(بواقـع   ،فرداً )193(قتصرت عينة الدراسة على احيث  ،المرحلة الثانوية في الكويتلدى طالب 

مقياس : حث في دراسته هذه ثالث مقاييس وهيستخدم البااوقد  ،طالب من المرحلة الثانوية )93(طالبة و

سـفرت الدراسـة   أوقد ، )SS(مقياس الخجل  ،)SPS( االجتماعيمقياس التكتم  ،)IAS( االجتماعيالقلق 

  .وذلك في المقاييس الثالثة المستخدمة ،على من الذكور في الخجلأناث على متوسط عن حصول اإل

  

وقد هـدفت   ،مانىلدى بعض الشباب الع: التعصبوالخجل  بدراسة بعنوان) أ – 1991(عبد المولى  قامو

دراسة الفـروق بـين    إلى هدفتنحو التعصب، كما  تجاهدراسة العالقة بين الخجل، واال إلىهذه الدراسة 

و الحضـرية،  ألبيئتهم البدويـة   للتخصصات األكاديمية وطبقاً درجات المفحوصين فى مقياس الخجل طبقاً

طالب من طالب كلية  )138(خوة، واشتملت عينة الدراسة على فراد العينة بين األختالف ترتيب أال وطبقاً

، ومقياس )الباحث إعداد(نحو التعصب  تجاهواستخدمت الدراسة أدوات مقياس االالمعلمين بسلطنة عمان، 

موجب ودال بين درجات الطالب فى مقياس الخجـل   رتباطاوجود معامل  إلىوتوصلت الدراسة الخجل، 

  .نحو التعصب تجاهاتهم فى مقياس االودرج

  

  

  

  

  



 

  :جنبيةالدراسات األ: ثانيا 2.2.2.2

  

": حدث نفسك بالعدول عن الخجل"دراسة بعنوان ) Coplan & Armer, 2005(أجرى كوبالن وآرمر 

وقد هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف دور المفردات المعبرة كوسيلة معادلة بين الخجل وسوء التوافق، 

، حيث قدرت أمهات األطفال بأن )أنثى 43(، و)ذكراً 39(، )طفالً 82(نت عينة الدراسة من وقد تكو

الخجل يبدأ في سنة ما قبل المدرسة، وقد تمت مقابلة جميع عينة الدراسة بشكل منفرد لتقييم مفرداتهم 

المعلمون  المعبرة عن الخجل وتصوراتهم الذاتية حوله، وذلك قرب نهاية السنة الدراسية وحين أكمل

وسائل المعادلة لدى األطفال، وجدوا أنه ال يوجد عالقة هامة بين الخجل والمفردات المعبرة عنه، حيث 

تمت مناقشة النتائج من ناحية التأثير المحتمل للسياق االجتماعي على أداء األطفال الخجولين، إضافة إلى 

  .الدور المحتمل للقدرات الشفوية عندهم

  

بأن بعض األطفال يمتنعون عن التفاعل مع ) 2005(كما ورد في كوبالن وآرمر  وقد أشار أسندروف

إال أنه . أقرانهم اجتماعياً بسبب القلق وعدم القبول، والذي يولد عندهم عدم رغبة لالقتراب من اآلخرين

طفل  يبدو واضحاً بأن ليس كل األطفال الخجولين غير مالئمين إجتماعياً، حيث أن الخصائص الفردية لكل

والمتعلقة باللّغة والقدرة الصريحة قد تكون حاجزاً ينفر األطفال من النتائج السلبية المحتملة، وعلى أي 

حال يبقى هذا الزعم لم يختبر بشكل تجريبي، لهذا كان هدف الدراسة الحالية أن يتم استكشاف دور 

  .المبكرة المفردات المعبرة كوسيلة تعديل بين الخجل وسوء التوافق في الطفولة

  

بعنوان دراسة ) Molina, Coplan & Younger, 2003( وكوبالن ويونجر موليناكالً من وأجرى 

، حيث اختبرت هذه الدراسة وصف األطفال "نظرة أقرب في معرفة األطفال حول االنعزال االجتماعي"

الي من حيث القلق، لزمالئهم في الصف في مراحل عمرية مختلفة من الناحية االجتماعية والسلوك اإلنعز

  .الخجل، الوعي، االنعزالية

طفالً من الصف الخامس، وسئلوا ليصفوا األسباب ) 42(طفالً من الصف األول، و) 42(وقد تمت مقابلة 

والمسلكيات والعواطف لألطفال الذين يلعبون وحدهم، وأشارت النتائج إلى أن األطفال في كال الصفين 

ا يلعب بعض زمالئهم في الصف وحدهم، حيث أرجع األطفال من أظهروا اختالفات في وصفهم لماذ

الصف الخامس األسباب إلى الخجل والوعي والسلوك المضطرب أكثر من األطفال في الصف األول، 

  .حيث أرجعوا األسباب إلى الخجل بشكل أساسي

ة الماضية أصبحوا بناء على ما توصل إليه الباحثون في دراساتهم العديدة على األطفال في العشرين سن

ستكون  ،يؤكدون بأن األطفال الذين يميلون إلى االنعزالية في ظل وجود أقرانهم من األطفال اآلخرون

  .لديهم نزعة إلى السلبية والمشاكل االجتماعية في المستقبل



 

 
منها تبيان العالقة بين  بدراسة كان الغرض) Page, & Zarco, 2001(قام كالً من بيج وزاركو كما 

شتراك في فريق ألعاب االعتيادي، واال النشاط( :ثنان من مؤشرات النشاط الطبيعي همالخجل واا

  .طالب من طالب المدارس العليا في الفلبين) 3000(وقد ُأخذت عينة تقريبية مكونة من  ،)رياضية

مريكيين الذين أقل من نظرائهم األ اًجسمي اًوقد أظهرت النتائج أن معظم الطالب الفلبينيين أظهروا نشاط

ن الطالب الفلبينيين الذين أظهروا معدالت أعلى من ، كما أأظهروا السلوك الشبابي المتجريء على الخطر

ن أظهروا معدالت أقل من الخجل إال أمن الطالب الذين  أكثرالخجل قد شاركوا في الفعاليات الجسمية 

  .أكثرفرازات العصارية لديهم كانت اإل

الشباب يشكل مصدر قلق جديد حيث أن األفراد  هذه الدراسة بأن الخمول بين من خالل أيضاًوتبين 

ن حوولئك الصحيالفوائد الصحية التي يتمتع بها أ حرموا من العديد منالخاملين جسدياً من المحتمل أن ي

  .خاميلنالغير و جسدياً

  

مدى الفروق فـي   لقياس) 2000(كما وردت في يوسف وخليفة ) Zimbardo(هدفت دراسة لزيمباردو و

) 21 – 18(وقد درست عينات من الطالب في المرحلة العمرية من ،خرىأمستوى الخجل بين حضارة و

الخجـل، وذلـك بالترتيـب     انتشارنتهت إلى وجود تفاوت في نسبة احيث  ،ثقافات مختلفة يسنة في ثمان

ـ  ) %44( مـن الهنـود،   )%47(من التايوانيين، %) 55( من اليابانيين،) %57 (التالي  ريكيين،مـن األم

واتضـح   ،سرائيليينمن اإل) %31( سيكيين،كمن الم )%39( لمان،من األ) %43( من الفنلنديين، )44%(

فـي حـين ال    ،لمثالسرائيليين على سبيل اجوهرية في بعض المقارنات بين اليابانيين واال ن هناك فروقاًأ

  .نبين اليابانيين والتايوانيي إحصائياًتوجد فروق دالة 

  

ـ  إلى )Cooper & Eke, 1999(كي إمشتركة لـكوبر و هدفت دراسة و الرهـاب عنـد   أل بحث الخج

ن هنـاك  أد جِاألسرة وستعراض بيانات حول تاريخ افمن خالل  ،"دراسة مجتمعية"طفال وعالقته باألم األ

 ضـطراب انصبت هذه الدراسة على فحـص  اوقد  ،ياألبو االجتماعيعالقة بين خجل الطفولة والرهاب 

 ،ويعـانون مـن الخجـل    ،ربعة سنواتأيبلغون من العمر  أطفالومة الفعالة لدى عينة مجتمعية من األم

خر يعانون آطفل  )59(و ،طفل خجول )43( طفل، )867( ومن خالل مسح ،ال يعانون من الخجل أطفالو

ال  طفـالً  )26(و )الخوف، مشاكل تتعلق بالغذاء، مشاكل سـلوكية ( :مثللل شكال الخَأخر من آمن شكل 

 ،طفـال وضع األ نيدركو وانوالذين قاموا بالمقابالت لم يك شخاصن األأب علماً اضطراباتية أمن  نيعانو

مهات هؤالء العاطفي أل ضطرابالمعيارية لتحديد نسبة الخلل واالواستخدموا تقييم الحالة الذهنية والنفسية 

الذين يعانون من الخجل  طفالمهات األأأن لمجموعتين من ا طفالمهات األأوقد تبين لدى مقارنة . طفالاأل

فـي  خـتالف  ما نسـبة اال أ ،والرهاب والفوبيا بشكل خاص ،قد عانوا في فترة زمنية من القلق بشكل عام



 

خجولين فكانت مرتفعة عن المجموعـة الضـابطة    أطفالهات اللواتي لديهن لرهاب االجتماعي لدى األما

محـدد بـين خجـل     إرتباطن النتائج تشير إلى وجود إوبهذا ف. ضعافأ أكثر من سبعةنتيجة عامل معين 

  .هاتاألملدى ) الفوبيا( االجتماعيوالرهاب  طفالوخوف األ

  

توصال  )1999(زيد  أبوفي النيال و تكما ورد )Lawrence & Bennett(لورانس وبينيت ل وفي دراسة

ي والموقفي  يرتبطان بمستويات مرتفعـة مـن   التالزم: ن المستويات المرتفعة من الخجل بشقيهأ إلىفيها 

تويات مرتفعـة  الموقفي بمسو التالزمي: القلق والعصابية في حين ترتبط المستويات المنخفضة من الخجل

 11(عمارهم بينأومراهقة تراوحت  مراهقاً )560(وقد بلغ قوام عينة الدراسة  ،نبساطمن تقدير الذات واال

ستخبار ايزنك للشخصية انة الدراسة بعض مقاييس التقدير الذاتي متضمنة ق على عيبِوقد طُ ،عاماً )18 –

  ).سمة ،حالة(وقائمة القلق 

  

 )38(على عينة قوامهـا   أجريتوالتي  ،)1998(كما وردت في عبدالرحمن ) Booth(وفي دراسة لبوث 

حدهما تجريبية أموعتين مج إلىتم تقسيمهما  ،عاماً )49 – 18(عمارهم بين أتتراوح  ،خجوالً جامعياً طالباً

ربع مرشدات قمن أوتم تدريب المجموعة التجريبية بواسطة  ،نتظارعت في قائمة االضضابطة و االخرىو

سفرت النتائج عن تحسن واضح أو ،الالزمة للتغلب على الخجل االجتماعيةبتدريب الطالب على المهارات 

  . االجتماعيواقف التفاعل وحدوث خفض لمستوى الخجل لدى المجموعة التجريبية في م

  

 إعدادإلى  دراسة هدفت) 1998(كما ورد في عبدالرحمن ) Barrow & Hyash(بارو وهياش وأجرى 

والتدريب على مهارات السلوك  ،االجتماعيبرنامج لعالج الخجل من خالل التدريب على التحكم في القلق 

حد عشر منهم البرنـامج  أترك  جامعياً طالباً )34(وتكونت عينة الدراسة المبدئية من  ،التوكيدي والمحادثة

 )37 – 18(عمارهم بـين  أتتراوح  ،جامعياً طالباً )23(صبحت العينة في صورتها النهائية أو ،كمالهإقبل 

دوات عليهم األ تطبقو ،عزباوالباقي  ،وواحد مطلق ان،متزوج اننثإمنهم  ،سنة) 23.8(بمتوسط  ،عاما

  :التالية

والخوف مـن   االجتماعينزعاج للتجنب واال ،) ,1969Watson & Friend(فرند ن وومقياس واطس -1

  .االجتماعيةالالمنطقية المرتبطة بالمواقف  فكاروذلك لمعرفة درجة القلق واأل ،سلبيالتقييم ال

 .خرونآجالسي و إعداد ، من)Self - Expression Scale(مقياس التعبير الذاتي  -2

جتمـاعي  اسـلوك  ) 14(في التفاعل في  الباحث لقياس الفاعلية من إعداد ،يةاالجتماع نشطةاأل اختبار -3

 .ن الطالب من نفس الجنس والجنس اآلخرللتفاعل بي

قـرب مـن عـامين    واستغرق البحث ما ي طالب، )10 – 4( بين مجموعات عددها إلىوتم تقسيم العينة 

  :جراءات التاليةويتضمن البرنامج اإل



 

  .)مكتسب(كسلوك متعلم  ي القلق االجتماعيالتدريب على التحكم ف -1

 .االجتماعيوالقيام بالدور في مواقف التفاعل  ،التدريب على مهارات السلوك التوكيدي -2

 .االجتماعيسترخاء في مواقف التفاعل بعض مهارات اال ىالتدريب عل -3

 .التدريب على مهارات المحادثة -4

 ،الفروق بين المتوسطاتلداللة  )ت(ختبارا ستخداماي والبعدي بوضحت نتائج المقارنة بين التطبيق القبلأو

 = 0.05( مستوى داللـة  وعند ،ول والثانياأل ختبارلكل من االبين التطبيقين  )0.01(ن الفروق دالة عند أ

α( االجتماعينخفاض مستوى الخجل والقلق اما يوضح حدوث تحسن واضح يدل على م ،الثالث ختبارلال 

  .قالمطببسبب البرنامج 

جريـت  أوالتي ) Jackson, Towson, & Narduzzi, 1997(ه ؤنتائج دراسة جاكسون وزمال وقد بينت

الخجولين يخافون الرفض مـن   شخاصن األأمعت خاللها بيانات عنهم بينت ج ،طالب كندي) 286(على 

نهم أعلى  ينإلى اآلخرنفسهم، وال ينظرون أنهم ال يتمسكون بمعايير عالية غير واقعية عن أال إ، يناآلخر

  .يتوقعون منهم الكمال

  

أن األسباب المحتملة للسلوك  (Duval & others, 1997)وتبين من دراسة أجراها دوفال وآخرون 

المشكل تتضمن معرفة غير مالئمة بالمهارات االجتماعية، ومشاكل صحية وتوقعات غير ثابتة للسلوك، 

  .هم في خفض تلك المشكالتوأن التدريب على المهارات االجتماعية يس

  

بدراسة هدفت إلـى معالجـة   ) (Scholing & Emmelkamp, 1996قام كل من سكولينج واملكامب و

أكملـوا   شخصـاً ) 30(وذلك على عينة مكونة من  ،رتجافوالعرق واال حمرار الوجه خجالًاالخوف من 

نواع من العالجات وكل نوع يشمل أ) 3(وتم مقارنة  ،عاماً) 56(إلى ) 18(عمارهم من أوتتراوح  ،العالج

  : وهذه المجموعات هي ،سابيع بدون جلسات عالجيةأربعة أحددت ب ،مجموعتين من المعالجات

  .التعرض للواقع تبعه العالج المعرفي) 1

  .العالج المعرفي تبعه التعرض للواقع) 2

  . عالج سلوكي معرفي حيث تم دمج التعرض للواقع مع العالج المعرفي) 3

وتم تقـديم   ،سابيعأربعة أمجموعة تعرضت لثماني جلسات مدة كل جلسة ساعة واحدة مقسمة على وكل 

في  مرتفعاً عاماً ظهرت الدراسة تحسناًأو ،تبرير منطقي ومناقشة األعراض الجسمية في بداية كل معالجة

ـ أظهرت النتائج إلى أكما  ،)شهر 18(المتابعة طويلة األمد  ة إحصـائية بـين   نه ال توجد فروق ذات دالل

  .نواع المعالجات الثالث خالل المتابعةأ

  



 

الخجـل   تمحورت حول ،)1996(كما وردت في طاحون وخليل ) Zimbardo( دراسة زيمباردووأجرى 

= ن (ناث جريت على عينة من الذكور واإلأ. االجتماعيةالعام والخاص وعالقته ببعض متغيرات السلوك 

ومقيـاس الشـعور    ،)SSS(يس منها ستانفورد المختصر للخجـل  واستخدمت مجموعة من المقاي ،)263

ومقياس مراقبة الـذات   االجتماعيةلقياس الحساسية تجاه الذات وتجاه الموضوعات  ،بالذات العام والخاص

Self - Monitoring)( ومقياس  االجتماعيوالقدرة على الضبط  االجتماعية،لماعات لقياس الحساسية لال

  .ايزنك للشخصية

مرتفعـي   إلىموا سوقد قُ ،بالجامعة ومعظمهم من الذكور األولىختيرت العينة من بين طالب السنة ا وقد

نخفضي وم ،نطوائية وعصابيةا أكثرنهم أتصفوا بان مرتفعي الخجل أظهرت النتائج أو ،ومنخفضي الخجل

  .جتماعياًا قلقاً أكثرحساسية و أكثرو االجتماعيالقدرة على الضبط 

  

وجود عالقة بـين الرغبـة فـي الكمـال     ) Flett, et, al, 1996( ؤهنتائج دراسة فليت وزماليدت أوقد 

)(Perfectionism فالرغبة في الكمال ترتبط جوهريـا بالمسـتويات    ،وسوء التوافق النفسي واالجتماعي

تقـدير  كما ترتبط بالمستويات المنخفضة مـن ال  ،المرتفعة من الوحدة والخجل والخوف من التقييم السلبي

ويبدو كما يرى بعض المنظرين أن وجود معايير شخصية مرتفعة هو الذي يقف خلف  ،االجتماعي للذات

  . القلق االجتماعي والخجل

  

التقييم الوالـدي وعالقتـه    دراسة بعنوان) Alessandri & Lewis, 1993(لويس واليساندري أجرى و

ثالثـون عائلـة    )30(هذه الدراسة عينة قوامهـا  ستخدم الباحثان في اوقد  ،الصغار طفالبالخجل لدى األ

قـد   ،طفلة أنثى )14(و ،ذكر طفالً )16(وقد تكونت عينة الدراسة من عدد  ،هم ذوي الثالث سنواتأطفالو

وقد كان متوسط  ،شهراً )36.4(بمتوسط عمري قدره  ،شهراً )37( إلى شهراً )33( عمارهم بينأتراوحت 

  :وتوصال للنتائج التالية ،عام )31.6( ناثومتوسط أعمار األمهات اإل ،عام )33.7(الذكور أعمار اآلباء

 ،نن الجنسـي أبنائهم مثناء تقويم أهات قد يستخدمون الجمل السلبية الشائعة األمو أن جميع اآلباءلوحظ  .1

  .ثناء المالحظةألتلك العبارات السلبية  ستخدام اآلباءاوكان من غير المفضل 

من الجنسين من خالل المواقف التعليمية  طفالثير محبب لدى األأة كان لها تايجابي جمل اآلباء ستخداما .2

  .لهم

  .نجازوذلك في مواقف اإل ،ة حسنةيجابياال اآلباءمن الجنسين لتوجيهات  طفالاأل استجابةكانت  .3

  

القته بدراسة الشعور بالوحدة النفسية وع) Kamath & Kanekar, 1993(وقام كل من كاماث وكانيكار 

وذلك بهدف معرفة الفروق الجنسية في الشخصية المستعدة لتوقع حـدوث   ،بكل من الخجل وتقدير الذات

 ،طالـب ذكـر  ) 50(ستخدم الباحثان عينة قوامهـا  اوقد  ،الشعور بالوحدة النفسية والخجل واحترام الذات



 

وقد توصل الباحثان  ،)Bompay(نثى من طالب الكليات الذين يدرسون في جامعة بومباي أطالبة ) 50(و

 أفـراد بالتقدير السلبي للذات لدى طالب وطالبات الجامعة  ايجابياًيرتبط الشعور بالخجل أن لنتائج مؤداها 

كما لم توجد  ،بالتقدير االيجابي المرتفع للذات الشعور المرتفع بالوحدة النفسية سلبياً ارتباطوكذلك  ،العينة

  .ولم تظهر فروق في الجنسين في تلك المتغيرات ،متغيراتثيرات للمواقف والثقافة لهذه الأت

  

دراسة هدفت إلـى  ) Wlazlo, Schroeder, Karin & Iver, 1990( وزمالؤهوأجرى كل من والزلو 

التـدريب علـى المهـارات    ولكل من التعريض للواقـع   )سنتين ونصف(ستقصاء الفاعلية طويلة المدى ا

يعانون من نقـص فـي المهـارات االجتماعيـة      شخصاً) 78(من وقد تكونت عينة الدراسة  ،االجتماعية

تلقوا تدريبات على المهـارات   شخصاً) 27: (موا إلى ثالث مجموعاتسحيث قُ ،وليةأجتماعية امخاوف و

) 32(و ،دقيقـة ) 90(مدة كل جلسة منها  ،سبوعياًأبواقع جلستين  ،سبوعاًأ) 25(ستمرت لمدة ااالجتماعية 

للواقـع بشـكل    تلقوا تعريضاً شخصاً) 17(و ،لواقع بطريقة جماعيةلج بالتعريض تعرضوا للعال شخصاً

ذا داللة إحصائية على المشكلة الرئيسـية   ظهرت النتائج تحسناًأوقد  ،سبوعياًأجلسات جلستين فردي لمدة 

  .)القلق االجتماعي، الخجل، ونقص المهارات االجتماعية(

  

دراسـة علـى عينـة مـن الطـالب      ) Bruch, Giordano & Pearl, 1986(ه ؤوأجرى بروك وزمال

نهم غير راضين عـن مظهـرهم   أناث ذكروا الخجولين وخاصة اإل شخاصن األأنتهت إلى ا ،الجامعيين

ن القلـق  أضـافة إلـى   إ ،السلبية بشـأن مظهـرهم   يننهم مستاؤون من مالحظات اآلخرأكما  ،الخارجي

ين ذكروا أنهم يعتقـدون أنـه تنقصـهم المهـارات     الخجولين الذ شخاصلدى األ مرتفعاً ناالجتماعي كا

  .االجتماعية الفعالة

  

دراسة تم خاللها المقارنة بين برنامجين على عينة من ) Cappe & Alden, 1986(كاب وإلدن  أجرىو

ثـالث   إلـى وذلك بتقسيمهم  ،سنة) 30(عمارهم أمتوسط  ،)رجل 26أة و مرإ 26( ،خجوالً شخصاً) 52(

 تلقـت تـدريباً   االخرىالمجموعة و ،للواقعموعة تجريبية تلقت التعريض المتدرج مج األولى: مجموعات

شارت أو ،الثالثة فهي المجموعة الضابطة ماأ ،التعريض المتدرج إلىضافة باإل ،ةاالجتماعيعلى المهارات 

ـ ن المجموعة التجريبية التي جمعت بين التدريب على المهارات أ إلىالنتائج   إلـى  ضـافة باإل ةاالجتماعي

 ،كبر من المجموعة التي تلقت التعـريض المتـدرج لوحـده   أقد تحسنت بشكل  ،ض المتدرج للواقعالتعري

  .داء المجتمعي التي قام بهاوقياسات األ ،سب تقديرات المعالجينوذلك ح ،والمجموعة الضابطة

  

رنامج بدراسة حول فعالية ب (Dam – Baggen & Kraaimaat, 1986)كما قام دام باجن وكريمات 

شخصاً من ) 131(للتدريب على المهارات االجتماعية في معالجة القلق االجتماعي لدى عينة مؤلفة من 



 

) 20(فرداً، ثم انسجب ) 96(المتعالجين المقيمين وغير المقيمين في المستسفى، اشترك منهم في التجرية 

) 29.6(، متوسط أعمارهم يساوي )رجالً 38إمرأة و 38(فرداً، ) 76(منهم أثناء المعالجة، وبالتالي بقي 

سنة، ولقد أظهر أفراد الدراسة قبل المعالجة تجنباً للمواقف االجتماعية، وقلقاً اجتماعياً، وأيضاً عجزاً أو 

جلسة بمعدل جلسة أسبوعياً ) 17(إفراطاً في االستجابة االجتماعية، أما البرنامج التدريبي فقد اشتمل على 

بعد ذلك أجرى الباحثان ثالث جلسات بمعدل جلسة كل شهر، وقد ضم هذا مدة كل جلسة نصف ساعة، و

  :البرنامج ثالث مراحل متداخلة

المالحظة، واالستماع، وتلقي التغذية الراجعة، : التدريب على المهارات االجتماعية األساسية، مثل: أوالً

  .وبعض المهارات غير اللفظية للسلوك االجتماعي كاتصال العيون

رفض الطلبات، تقبل الرفض، البدء واالستمرار في : التدريب على استجابات اجتماعية محددة مثل: ثانياً

المحادثة، وإعطاء وتلقي النقد، وتأكيد الذات االيجابي، وطلب المعلومات، وإنهاء التفاعالت االجتماعية، 

  .والتعبير عن اآلراء

  .ووضع أهداف ومعايير، وتعزيز ذاتي مالئم التدريب على مهارات ضبط الذات، ومراقبة الذات،: ثالثاً

وقد دلت النتائج على أن التدريب على المهارات االجتماعية أحدث تناقصاً في القلق االجتماعي، وزيادة 

  .في المهارات االجتماعية

  

ركزت على البحث في منشأ الفروق الفردية  )Plomin, & Daniels 1985(وفي دراسة لدانيلز وبلومين 

ة والتنشئة االجتماعية يقومان بدور في تحديـد الفـروق   ثمن الورا ن كالًأن الباحثان حيث بي ،لفي الخج

بنى مـع آبـائهم   تَم طفالً) 152(وتكونت عينة الدراسة التي قاما بها من  ،الفردية في الخجل عند األطفال

يس الخجـل  وقد ق ،تبنيةمعائلة غير ) 120(خرى مضاهية من أعن عينة  فضالً ،صليين وآبائهم بالتبنياأل

وتم قياس الخجل وما يتعلق به مـن عوامـل شخصـية ومزاجيـة      ،عند األطفال عن طريق تقدير اآلباء

الخجل فيها يعود إلـى  (نه في العائالت غير المتبنية أودلت نتائج القياس المختلفة  ،ستخدام مقاييس مقننةاب

بالخجل عند األم وميلها  مرتبطاً شهراً) 24و 12(سن كان الخجل عند األطفال في  ،)عوامل وراثية وبيئية

مشاركة في (ولكن ليس بتلك القوة في العائالت المتبنية   رتباطوقد ظهر نفس ذلك النوع من اال. نطواءلال

كـان   اًخيـر أو ،ن البيئة تسهم في تطور الخجل عند الطفلأوهذا يشير إلى  ،)البيئة ولكن ليس في الوراثة

نطواء والخجل لدى األم التي تربطهـا  داللة إحصائية بين خجل األطفال المتبنين وحالة االذو  ارتباطهناك 

  .ن الوراثة لها دور كبير في تحديد الخجل عند األطفالأوهذا يدل على  ،بالطفل رابطة بيولوجية

ن أنطـواء حيـث   وهي اال ،يضا إلى ربط سمة الخجل مع سمة من سمات الشخصيةأفضت الدراسة أوقد 

  .نشغال بالذاتولديه ميل إلى اال ،ختالط بالناسشخص المنطوي يعمل على تجنب االال

  



 

بتطوير برنامج للتـدريب  ) Haynes - Clements & Avery, 1984(فري أقام كل من هاينزكلمنت وو

تقيـيم فاعليـة    إلـى ويهدف  ،وهو منبثق من وجهة النظر السلوكية المعرفية ،ةاالجتماعيعلى المهارات 

) 24(وقد قاما بتطبيق هذا البرنامج على عينة مـن   ،الخجلو االجتماعيمج في عالج مشكلة القلق البرنا

 ،)نـاث إ 6(و )ذكور 6( ،طالباً) 12(تجريبية وتتكون من : مجموعتين إلىوقسمت العينة  ،خجوالً شخصاً

 ،)20.8(عمر بمتوسط  ،)ناثإ 6(و ،)ذكور 6( ،طالباً) 12(وضابطة تتكون من  ،)20.75(بمتوسط عمر 

حيث تم تطبيق برنامج التدريب على المهارات بشكل جمعي على المجموعة التجريبية بمعـدل جلسـتين   

ي برنـامج  بينما لم تخضع المجموعة الضابطة أل ،سابيع مدة كل جلسة ساعة ونصفأسبوعيا لمدة ثالث أ

بـين المجموعـة التجريبيـة     إحصائياًظهرت النتائج وجود فرق دال أوقد . رشادي طوال فترة المعالجةإ

لصالح المجموعـة   ةاالجتماعينهم يتجنبون المواقف أب ،نفسهمدراكهم ألإوالمجموعة الضابطة في تخفيض 

من  أكثرة ايجابيوظهرت لديهم جمل ذاتية  ،ن يتم تقييمهم بشكل سلبيأنخفض خوفهم من اكما  ،التجريبية

ـ شتراك بفعاليـة فـي المواقـف    ى االدراكية علكما زادت قدراتهم اإل ،المجموعة الضابطة  ،ةاالجتماعي

  .ةاالجتماعيفي المواقف  ةاالجتماعيوارتفعت قدراتهم  ،والتقييم السلبي االجتماعينخفض القلق او

  

تمحورت حول البحث في الفروق بين الخجل ) Cheek & Buss, 1981(جراها شيك وبص أوفي دراسة 

نها الميل نحو التواصل مع أب ةاالجتماعيعرف وتُ ،ين مختلفانن المفهومأحيث قرر الباحثان  ،ةاالجتماعيو

ف الباحثان الخجل عرفي حين يLoneliness)(، والرغبة في صحبتهم وتفضيل ذلك على الوحدة  يناآلخر

نـه بـالرغم مـن    إوعلى ذلك ف ين،نه الشعور بعدم الراحة والكف الذي قد يحدث في وجود اآلخرأعلى 

بـين كـل مـن     رتباطن االأن نتائج هذه الدراسة بينت إف ،ةاالجتماعيص في صفة ن الخجل نقأعتقاد اال

الباحثان علـى   طبقحيث  ،فرداً) 912(جريت الدراسة على عينة قوامها ُأوقد  ،)0.30 -(المفهومين كان 

 خجـول غيـر  : ربع مجموعاتأ إلىالعينة  أفرادوتم تقسيم  ،جتماعيةخر لإلآو للخجل عينة البحث مقياساً

ـ وقد طُ، جتماعياجتماعي، غير خجول غير اجتماعي، غير خجول إجتماعي، خجول ا لأفـراد مـن   ب 

 قل مـيالً أكان  االجتماعين الخجول أوقد بينت المالحظات  ،ربع التفاعل لمدة خمس دقائقالمجموعات األ

ـ وقد فس ،االجتماعيوتجنب النظر بالعين من الخجول غير  ،للكالم ـ ر الباحثان تلك النت ن الخجـول  أائج ب

وهذا الصـراع   ،ولكنه يشعر بالخوف والتوجس منهم ين،ن يكون مع اآلخرأ إلىبيعته طيميل ب االجتماعي

 ،تجعلـه متـوتراً  ين ورغبته في مخالطة اآلخر ،ةاالجتماعيلة في عدم الكفاءة ثبين سمة الخجل لديه المتم

فهو في الوقت الذي يكون  قل توتراًأيبدو لذلك  ،ال يعاني من ذلك الصراع االجتماعيولكن الخجول غير 

  .يننه بمفرده وال تراوده الرغبة في مخالطة اآلخرأفيه مع الناس يشعر ك

  

ببحث لفحص فعالية برنامج جمعي للتدريب  (Royce & Arkowitz, 1978)وقام رويس وأركوتس 

لتفاعل مع األصدقاء، وذلك وا االجتماعيفي زيادة سلوك المشاركة في النشاط  ةاالجتماعيعلى المهارات 



 

مجموعتين ووضع  إلىطالبة جامعية، وقد قُسم أفراد الدراسة ) 26(طالباً و) 28(على عينة مكونة من 

أفراد المجموعة األولى في موقف مشاركة حقيقي، وأفراد المجموعة الثانية في تفاعالت زائفة، وقد دلت 

الحقيقية  ةاالجتماعيجموعة المنخرطة في التفاعالت وجود تحسن ملحوظ لدى الم إلىالنتائج في النهاية 

 .والنشاط الزائد االجتماعيمقارنة مع تلك التي شاركت في التفاعالت الزائفة، وذلك على مقياس القلق 

  

  :)الفلسطينية( الدراسات المحلية: ثالثا 3.2.2.2

  

د جمعي على مستوى الخجل بإجراء دراسة بعنوان ما مدى فاعلية برنامج إرشا) 2007(قامت أبو عياش 

وطالبـة   طالبـاً ) 48(على عينة قوامها  ،لطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الخليل نفعاليوالذكاء اال

تجريبيـة  (مجمـوعتين   إلى ناث، وقد تم تقسيم أفراد الدراسة عشوائياًإ) 24(و ،ذكور) 24( إلىموزعين 

رشادي بينما لم تخضع المجموعة الضابطة مج اإلالبرنا إلىحيث خضعت المجموعة التجريبية  ،)وضابطة

األول مقياس الخجل، والثـاني  : ن للدراسةيستخدمت الباحثة مقياساي نوع، وقد أرشادي من إألي برنامج 

  :النتائج التالية إلىوقد توصلت الدراسة . نفعاليمقياس الذكاء اال

رجة الخجل لدى طلبة الصف العاشر في د )α = 0.05(عند المستوى إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  .1

ومتغير الجنس، والتفاعل ما بين الطريقة ) ضابطة، تجريبية(الطريقة  إلىفي شمال محافظة الخليل تعزى 

  .والجنس

لـدى طلبـة    نفعـالي في درجة الذكاء اال )α = 0.05(عند المستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة . 2

ومتغير الجنس، والتفاعل ) ضابطة، تجريبية(الطريقة  إلىعزى الصف العاشر في شمال محافظة الخليل ت

  .ما بين الطريقة والجنس

في درجة الخجل لدى طلبة الصف العاشر  )α = 0.05(عند المستوى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة . 3

  .لديهم نفعاليودرجة الذكاء اال

  

إلحـاق  ن في يارات التي يراعيها الوالدعتبهدفت الى التعرف الى اإل) 2000(ن اها عابديرجأوفي دراسة 

ثقافي لى مزايا تلك المدارس على المدارس الحكومية، وأثر مستوى الوالدين الأبنائهم بالمدارس الخاصة، وإ

وقد تحدد مجتمع الدراسة بأولياء أمور الطلبة في المـدارس  ياها إختيارهم واالجتماعي واالقتصادي على إ

من المدارس الخاصة في المحافظتين عشوائياً، %) 35(م اهللا، وتم اختيار الخاصة في محافظتي القدس ورا

من طلبة كل مدرسة خاصة مختارة، فتحددت بذلك عينة أوليـاء  %) 5(ثم اختيرت عينة عشوائية مقدارها 

  .فرداً) 412(فرداً، أرسلت إليهم أداة الدراسة واستجاب منهم ) 655(األمور البالغة 



 

مقياس أسباب إختيار المدارس الخاصة المكون من : ت أداة خاصة مكونة من مقياسينوإلتمام الدراسة ُأعد

فقرة موزعـة  ) 26(فقرة موزعة على تسعة مجاالت، ومقياس مزايا المدارس الخاصة المكون من ) 30(

  .على أربعة مجاالت

س الخاصة التعامل مـع  أظهرت نتائج الدراسة أن أهم العوامل التي يراعيها الوالدان في اختيارهم للمدار

الطالب بشكل تربوي جيد، ووجود نظام ضبط ثابت في المدرسة، وشهرة المدرسة، واسـتخدام أسـاليب   

تدريس جيدة فيها، واحترام المدرسة للطالب واهتمامها به فرداً، ووجود معلمين مؤهلين علميـاً ومهنيـاً،   

وجود قيم ايجابية نحو الطلبة وقدراتهم، وتـوفر  واالهتمام باكساب الطالب قيماً واتجاهات مرغوباً فيها، و

بيئة أكثر أمنا من المدارس الحكومية، وتنشئة الطالب تنشئة دينية، وتوفر الرعاية الصـحية واالجتماعيـة   

للطالب، ووجود عالقة تبادلية متينة بين المدرسة والبيت، كما أظهرت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات 

ر الوالدان للمدارس الخاصة باختالف مستوياتهم الثقافية واالجتماعيـة واالقتصـادية   داللة في أسباب إختيا

  .بشكل عام

ديمقراطي، (دراسة هدفت إلى تقصي أثر كل من أسلوب التنشئة االجتماعية ) 1999(أجرت بلبيسي و

) إنفعال –اتزان، انطواء  -اتزان، انبساط  –إنفعال، انطواء  -انبساط (، وأنماط الشخصية، )تسلطي

في مستوى التفكير المنطقي لدى طلبة كليات المجتمع في الضفة ) أول، أوسط، أخير(والتريب الوالدي، 

  .الغربية

طالب وطالبة من طلبة كليات ) 300(ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من 

تم تطبيق ثالث مقاييس على أفراد العينة في الضفة الغربية، و) الحكومية والخاصة والوكالة(المجتمع 

مقياس واطسون جالسر للتفكير (، )مقياس ايزنك للشخصية(، )مقياس التنشئة الوالدية من إعداد الباحثة(

، بعد إخضاعه لقليل من التعديل من قبل الباحثة بحيث )المنطقي المعرب والمطور على البيئة االردنية

  :د توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منهاوق. يتالءم مع البيئة الفلسطينية

غلبة االتجاه الديمقراطي على التسلطي في تعامل اآلباء واألمهات مع أبنائهم، إال أن انتهاج األم لمبدأ . 1

  .الديمقراطية ظهر بشكل أكبر مما هو لدى االب

في ) ي سواء لالب او االمالنمط الديمقراط(عدم وجود داللة إحصائية ألسلوب التنشئة االجتماعية . 2

  .مستوى التفكير المنطقي

الثر التنشئة االجتماعية بالنسبة لالب فقط في مستوى ) 0.05(توجد داللة إحصائية عند المستوى . 3

، وكان هذا )الفرضيات(التفكير المنطقي لدى االبناء على الدرجة الكلية وعلى القدرة على وضع المسلمات 

  .ديكتاتورياألثر لصالح االتجاه ال

  

  

  



 

 لدراسات السابقةلملخص  3.2
  

  :جنبية لوحظ ما يليلى الدراسات السابقة العربية واألمن خالل االطالع ع

ـ تناولت عدد من الدراسات السابقة فعالية برامج إرشادية وتدريبية في تنميـة المهـارات    .1  ةاالجتماعي

الالذقاني كما ورد (، )2001الزيادات، (، )2003أبو دية، (، )1999الخولي، : (والتقليل من الخجل ومنها

، )Cappe & Alden, 1986(، )1990الـدباغ،  (، )2007أبـو عيـاش،   (، )2007في أبـو عيـاش،   

)Haynes - Clements & Avery, 1984( ،)Wlazlo, Schroeder, Karin, Iver, 1990( ،

Scholing & Emmelkamp, 1996)( ،(Dam – Baggen & Kraaimaat, 1986)  ،(Royce & 

Arkowitz, 1978) ) ،1998بارو وهياش كما وردت في عبدالرحمن.(  

  

ضرابات النفسـية،  االكتئاب، وين أساليب المعاملة الوالدية واالتناولت بعض الدراسات السابقة العالقة ب. 2

 ,Turner. et, al, 1996( ،)Straus. et(، )1992الفيصل، (، )2005دغش، (، )2000بركات، : (ومنها

al, 1997( ،)Mccloskey, et, al, 1995( ،(Perris & et, al, 1986) ،)Cooper & Eke, 1999(.  
 
بحثت بعض الدراسات السابقة في العالقة بين أنماط التنشئة األسرية، والقدرة على التكيف، والكفـاءة  . 3

، )1999اوود ويحيـى،  د(، )1999داوود، (، )1996العبادي، : (، ومنهااالجتماعي، والتوافق ةاالجتماعي

 Mclntyre & Dusek, 1995( ،)Fergusson(، )1980حلوش، (، )1991كشك، (، )1994االسعد، (

& Lyneskey, 1997( ،)   ،2000يوسـف وخليفـة( ،)Jackson, Towson, & Narduzzi, 1997( ،

)Flett, Hewitt, & Derosa, 1996( ،)Page, & Zarco, 2001(.  

  

، )2002خـوج،  : (السابقة العالقة بين أنماط التنشئة الوالدية والخجل وهـي تناولت بعض الدراسات . 4

)Apell & Gecas, 1997( ،)Alessandri & Lewis, 1993(.  

  

ين الحضارات فـي الخجـل   ستهدفت بعض الدراسات السابقة بحث الفروق بين الجنسين، والفروق با. 5

 Bruch, Giordano(، )1999بو زيد، أنيال وفي ال تالسمادوني كما ورد(، )1997نصاري، األ: (ومنها

& Pearl, 1986( ،)2000كما وردت في يوسف وخليفة،  زيمباردو.(  

  

: تناولت بعض الدراسات السابقة العالقة ما بين أنماط التنشئة األسـرية وسـمات الشخصـية ومنهـا    . 6

  ).1999د، لورانس وبينيت كما ورد في النيال وابو زي(، )1991الفرح، (، )1999خطاب، (



 

، وعلـى  )1984عقل،(و) 1993أبو دية، (أثر التنشئة األسرية على التفكير اإلبداعي : دراسات متفرقة. 7

، العالقة بين أنماط التنشئة )1992أبو عياش، (، وفي توكيد الذات، )1987فياض، (إتخاذ القرار المهني، 

بين الشعور بالوحدة النفسية والخجـل،   ، العالقة)1998الحجاج، (و، )1992العكايلة، (وجنوح األحداث، 

)Kamath & Kanekar, 1993( ،منشأ الفروق الفردية في الخجل ،)Daniels & Plomin, 1985(.  

  

ات والمقاييس لقياس أنماط التنشـئة األسـرية   ختبارلوحظ في الدراسات السابقة استخدام العديد من اال. 8

، )1992، شأبـو عيـا  ( جبل أبوعده أشئة األسرية الذي مقياس التن: ومنها االخرىوالخجل والمتغيرات 

وشـلدرمان  ) Schaefer(شـيفر  (مقيـاس  ، )1999داوود ويحيى، (، ةاالجتماعيالتنشئة  اتاتجاهقائمة 

)Schluderman (رها األبناء، للممارسات الوالدية كما يقد) ،ـ مقياس اال، )1991الفرح الوالديـة   اتتجاه

بركـات،  (كتئـاب،  ليب المعاملة الوالدية ومقيـاس اال ، مقياس أسا)1986القرشي، (، منصورو سماعيلإل

مقياس الخجل ، )Brien & Frick, 1996(و  )Turner. et, al, 1996(، أسلوب المقابلة المقننة، )2000

مقياس ، )2002خوج، (، مقياس الخجل للدريني، )1999الخولي، (، ومقياس بيرس هاريس لمفهوم الذات

، )1997االنصاري، (، )SS(مقياس الخجل و ،)SPS( االجتماعيمقياس التكتم  ،)IAS( االجتماعيالقلق 

  ).1996بيلكونز كما وردت في خليل وطاحون، (، )SSS(ستانفورد المختصر للخجل مقياس 

  

  الدراسات السابقةعن الدراسة الحالية  تميزت بهما  4.2

  

ت في موضوعها بين أنماط التنشئة الوالدية على حد علم الباحث التي ربط من الدراسات االولىأنها  .1

 .والخجل في المجتمع الفلسطيني

ُأجريت الدراسات السابقة في بلدان عربية وعالمية مختلفة في حين أن الدراسة الحالية أجريت على  .2

علم الباحث التي تتطرق في في حدود وهي الدراسة الثانية على مستوى الوطن البيئة الفلسطينية، 

فاعلية برنامج إرشاد جمعي على استقصاء  إلى، التي هدفت )2007عياش، (بعد دراسة  لخجلموضوعها ل

  .لطلبة الصف العاشر في شمال محافظة الخليل نفعاليمستوى الخجل والذكاء اال

 لسقارمن إعداد امقياس أنماط التنشئة الوالدية : استخدم الباحث في دراسته هذه مقياسين وهما .3

 .)ب، ت( لدرينيمن إعداد اجل ، ومقياس الخ)1984(

في حين أن أياً من  ،ستهدفت هذه الدراسة طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةا .4

بحث  إلىهدفت ، حيث )1997العبادي، (الدراسات السابقة لم يستهدف هذه الفئة من الطلبة باستثاء دراسة 

 .لمتغير العمر الزمني تبعا ،والجنس ،التحصيليوالتعليمي  والمستوى ،التنشئة األسرية أنماطالعالقة بين 



 

وعالقتها نماط التنشئة الوالدية ألتميزت هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة بأنها دراسة  .5

مستوى معدل الدخل الشهري لألسرة، ، التخصص، النوع االجتماعي: المتغيرات التاليةبالخجل، باختالف 

 .، ونوع المدرسةمكان السكنتعليم األم، ،  األب، مستوىتعليم 

 .)2007 - 2006(ُأجريت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام  .6
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  منهج الدراسة  1.3
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   :لفصل الثالثا

  

  

  :الطريقة واالجراءات
  

بالفصلين األول والثاني، سيتم في هـذا الفصـل    ستعراض الجانب النظري لهذه الدراسة ممثالًابعد أن تم 

متغيراتها، وتصميمها، وأدواتها، مستخرجين لهـا  ستعراض كل من وصف لمجتمع الدراسة، وعينتها، وا

 حصائيةمنهجية الدراسة، وخطوات تطبيقها، والمعالجات اإل إلىسيتم التطرق  كمامعايير الصدق والثبات، 

  .ليه من بياناتإلما تم التوصل 
  

  منهج الدراسة 1.3

  

، وهـو  ب إلجراء هذه الدراسةوذلك ألن هذا المنهج هو األنستنطلق الدراسة الحالية من المنهج الوصفي، 

منهج قائم على وصف وتحديد الحقائق المتعلقة بالموقف الراهن، حيث يصـفها وصـفا تفسـيرياً بداللـة     

الحقائق والبيانات المتوافرة من العينة المدروسة حيث قام الباحث باستقصاء آراء عينة من طلبة الصـف  

من المدارس الحكومية والخاصة ومن الفرعين العلمـي   األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة وقراها

  .واألدبي حول واقع أنماط التنشئة الوالدية السائدة، مستوى الخجل لديهم
  

  الدراسة مجتمع 2.3

  

، ناثالثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة من الذكور واإل ولاألكافة طلبة الصف مجتمع الدراسة من  تَكون

البـالغ   ،)2007 ،2006(خالل الفصل الدراسي الثاني من العـام  لحكومية والخاصة الملتحقين بالمدارس ا

كما تبين من خالل إحصائيات وسجالت قسم التخطـيط واإلحصـاء فـي     ،وطالبة اًطالب) 4718(عددهم 

  .)2007 – 2006(مديرية التربية والتعليم في محافظة رام اهللا والبيرة للعام 

  

  

  

  

  

  



 

  .ائص وأعداد ومستويات مجتمع الدراسة في محافظة رام اهللا والبيرةخص) 1.3(ويبين الجدول 

  

  .والتخصص والنوع االجتماعيتوزيع مجتمع الدراسة حسب الجهة المشرفة : 1.3جدول 

  

  الجهة المشرفة
 النوع االجتماعي

  المجموع  إناث  ذكور  التخصص

  حكومية

  3302  1937  1365  أدبي

  956  497  459  علمي

  4258  2434 1924 المجموع

  خاصة

  170  70  100  أدبي

  290  119  171  علمي

  460  189 271 المجموع

  4718  2623 2195 المجموع الكلي

  

  عينة الدراسة 3.3

  

بالطريقـة   الدراسة من طالب وطالبات الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيـرة ختيار عينة اتم 

وبلغت عينة الدراسـة   ،)4718(جموع الطالب البالغ عددهم من م) %10,66(بنسبة  ،العشوائية العنقودية

وقد تم  ،مدرسة خاصة) 17(مدرسة حكومية، و) 85(مدرسة، ) 102(وطالبة موزعين على  اًطالب) 503(

  .ختيار المدارس والشعب بطريقة القرعة العشوائيةا

  

سـتبانات  فرداً، وتم تحليل اال) 501(ستجاب منهم فرداً، ا) 503(وقام الباحث بتوزيع أداتي الدراسة على 

ويبـين   ،)%10,25(بنسبة  ستبانة شكلت عينة الدراسة النهائيةا) 484(الصالحة للتحليل حيث بلغ عددها 

: التالية متغيراتال ختيارهم في محافظة رام اهللا والبيرة حسبتوزيع عينة الدراسة الذين تم ا) 2.3(الجدول 

، ، مسـتوى تعلـيم األم  ، مستوى تعليم األب، الشهري لألسرة معدل الدخل ،التخصصالنوع االجتماعي، 

  .ونوع المدرسة ،مكان السكن
  

  

  

  

  



 

  .ستجاباتهماد عينة الدراسة الذين تم تحليل االخصائص الديمغرافية ألفر) 2.3(ويبين الجدول 
  

  .ستجاباتهمة ألفراد العينة الذين تم تحليل االخصائص الديمغرافي: 2.3جدول 
  

 القيم الناقصة  النسبة المئوية العدد مستوياتال المتغيرات

 النوع االجتماعي
 44.8 217 ذكر

- 
 55.2 267 أنثى

 التخصص
 27.7 134 علمي

- 
  72.3  350 أدبي

 مستوى تعليم األب

 1.9 9 ُأمي

- 

  22.3  108  أساسي

  42.6  206 ثانوي

  13.8  67 دبلوم

  12.6  61  بكالوريوس

  6.8  33  ماجستير فما فوق

 مستوى تعليم األم

 3.1 15 ُأمي

- 

  31.8  154  أساسي

  37.6  182 ثانوي

  14.9  72 دبلوم

  10.1  49  بكالوريوس

  2.5  12  ماجستير فما فوق

 الدخل الشهريمعدل 

  بالشيكل لألسرة

 14.9 72  1000أقل من

 إلى 1000من   -
3000 

179  37.0  

  48.1  233 3000أكثر من 

  السكن مكان

 58.3 282  مدينة

  27.9  135  مخيم  -

  13.8  67  قرية

  نوع المدرسة
 89.0 431  حكومي

-  
  11.0  53  خاص

  



 

  أدوات الدراسة 4.3

  

ات والمقاييس المصممة لقياس أساليب التنشئة الوالدية كمـا  ختباريحتوي األدب التربوي على العديد من اال

ات أخرى لقياس درجة الخجل لديهم، وألغراض هذه الدراسة فقـد  ختبارايراها الطلبة أنفسهم، ومقاييس و

وذلـك   .)1984(لسقار ا عدادمن إ التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء اتاتجاهقام الباحث بتطويع مقياس 

لدى عينة الدراسة، كما قام الباحث أيضـا بتطويـع    السائدةلغرض التعرف على أساليب التنشئة الوالدية 

وفيمـا  . لك للتعرف على مستوى الخجل لدى عينة الدراسةذ، و)ب، ت(لدريني من إعداد ال مقياس الخج

  :يلي توضيح حول كل منهما

  

  :ناءالتنشئة الوالدية كما يدركها األب اتاتجاهمقياس  1.4.3

  

لألم، وتتـألف  ) ب(لألب، والصورة ) أ(الصورة : ، ويتكون من صورتين)1984(وهو من إعداد السقار 

، )التسلطي ،الديمقراطي( تجاهاال: التنشئة الوالدية المختلفة وهي اتاتجاهفقرة تقيس ) 90(ة من كل صور

فقرة، وتقيسه الفقرات ) 30(، ويتألف من )النبذ ،التقبل( اتجاه، و)30 – 1(فقرة تبدأ من ) 30(ويتألف من 

 – 61(، وتقيسه الفقرات مـن  فقرة) 30(، ويتألف من )اإلهمال ،الحماية الزائدة( اتجاه، و)60 – 31(من 

من أبعـاد   ستخدم الباحث بعدينوقد ا ،ة والسلبيةيجابي، كما يحتوي المقياس على عدد من الفقرات اإل)90

وفيما يلي توضـيح  ) اإلهمال ،الحماية الزائدة اتجاه(و) التسلطي ،الديمقراطي تجاهاال(المقياس الثالثة وهما 

  :لكل منهما

  

  :التسلطي ،قراطيالديم تجاهاال 1.1.4.3

  

عبختيار ة واالحترام والتقبل وإمكانية االستجابات تتراوح ما بين منح الوالد والوالدة للطفل الحرير عنه باوي

ـ والمدرسـية و ) فـي البيـت  (خالل تصرفاته التي تتصل بمختلف شؤونه الشخصية المنزلية   ةاالجتماعي

م بتحقيق رغباته بالطريقة التي يريدها، حتـى لـو   ومدى فرض رأيهما عليه ومنعه من القيا. والترويحية

  .كانت هذه الرغبات مشروعة ومرغوبة من قبله

  

ـ ) ب(لألب، والصورة ) أ(ويتكون المقياس من صورتين، الصورة  فقـرة لكـل    )30(ن لألم، ويتألف م

ا مـن أحـد   ستجابات الوالدية كما يدركها األبناء في عدد من المواقف بحيث يحدد قربهصورة، تقيس اال

  ).الديمقراطي، التسلطي(ين تجاهاال

  



 

، 18، 13، 11، 7، 5، 3(ة، وتحمل األرقـام  يجابيويحتوي هذا البعد من المقياس على عدد من الفقرات اال

  :ستجابات على هذه الفقرات الدرجات التاليةوقد ُأعطيت اال ،)30، 29، 28، 21
  

  .تعطى أربع درجات: دائماً .1

 .جاتتعطى ثالث در: غالباً .2
 .نجتتتعطى در: أحياناً .3
 .تعطى درجة واحدة: إطالقاً .4
  

، 8، 6، 4، 2، 1: (من المقياس على عدد من الفقرات السلبية، وتحمل األرقـام  تجاهويحتوي أيضا هذا اال

ستجابات علـى  وقد ُأعطيت اال .)27، 26، 25، 24، 23، 22، 20، 19، 17، 16، 15، 14، 12، 10، 9

  :تاليةهذه الفقرات الدرجات ال
  

  .تعطى درجة واحدة: دائماً .1

 .تعطى درجتين: غالباً .2
 .تعطى ثالث درجات: أحياناً .3
 .تعطى أربع درجات: إطالقاً .4
 

، وأعلى عالمـة هـي   )30(وبناء على فقرات هذا المقياس فإن أدنى عالمة يحصل عليها المفحوص هي 

لديمقراطي، بينما الدرجة أقـل مـن   ا تجاهاال إلىمن المقياس تشير ) 75(، وهكذا فان الدرجة فوق )120(

) 75(فتعتبر درجة حيادية، وقد تـم تحديـد الدرجـة    ) 75(التسلطي، أما الدرجة  تجاهاال إلىتشير ) 75(

  :التالية حصائيةحسب العملية اال
  

30 × 4  =120  
120  +30  =150  
150 ÷ 2  =75  

  

  :همالاال ،الحماية الزائدة اتجاه 2.1.4.3
  

ابات تتراوح ما بين حرص الوالد والوالدة على حماية الطفل حماية زائدة ومبالغ فيهـا،  ستجويعبر عنه با

والتدخل في شؤونه الخاصة، والقيام بإنجاز واجباته والمسؤوليات التي يقدر على إنجازها وإتمامها بنفسه، 

ستحسان، وال التشجيع واالغوب، وال يقدم له ومدى إهمال الوالدين للطفل بحيث ال يكافأ على السلوك المر

  .يحاسب أو يعاقب في حال أتى بسلوك غير مرغوب، أو تصرف تصرفاً خاطئاً



 

ـ ) ب(لألب، والصورة ) أ(ويتكون المقياس من صورتين، الصورة  فقـرة لكـل    )30(ن لألم، ويتألف م

ين تجـاه ن أحد االستجابات الوالدية كما يدركها األبناء في عدد من المواقف يحدد قربها مصورة، تقيس اال

  ).الحماية الزائدة، اإلهمال(
  

، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31(ة، وتحمل األرقام يجابيويحتوي هذا المقياس على عدد من الفقرات اال

سـتجابات علـى هـذه    وقد أعطيت اال ،)59، 53، 50، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 38

  :الفقرات الدرجات التالية
  

  .ى أربع درجاتتعط: دائماً .1

 .تعطى ثالث درجات: غالباً .2
 .تعطى درجتين: أحياناً .3
 .تعطى درجة واحدة: إطالقاً .4
  

، 52، 51، 49، 39: (من المقياس على عدد من الفقرات السلبية، وتحمل األرقام تجاهويحتوي أيضا هذا اال

  :تاليةستجابات على هذه الفقرات الدرجات الوقد ُأعطيت اال ،)60، 58، 57، 56، 55، 54
  

  .تعطى درجة واحدة: دائماً .1

 .تعطى درجتين: غالباً .2
 .تعطى ثالث درجات: أحياناً .3
 .تعطى أربع درجات: إطالقاً .4
  

، )120(، وأعلى عالمة هـي  )30(إن أدنى عالمة يحصل عليها المفحوص على فقرات هذا المقياس هي 

) 75(ائدة، بينما الدرجة اقـل مـن   الحماية الز اتجاه إلىمن المقياس تشير ) 75(وهكذا فان الدرجة فوق 

  .فتعتبر درجة حيادية) 75(همال، أما الدرجة اال اتجاه إلىتشير 
  

  : صدق المقياس 1.2.1.4.3
  

على مجموعة من  عرضهبِ )2(ملحق بصورته األولية كما هو موضح في المقياس تم التحقق من صدق 

داً أبدوا عد حيث ،)1(ملحق وضح في كما هو م ،ختصاص والخبرةمن ذوي اال )محكماً 11( المحكمين

كصالحية كل فقرة من فقرات المقياس من حيث سالمة اللغة، ومناسبتها للفئة  من المالحظات حوله

 بشكله المقياسعتبار عند إخراج تم أخذها بعين اال الفقرات بالبعد المعدة لقياسه، وقد رتباطاالمستهدفة، و

وذلك  ،)4(معاً كما هو موضح في ملحق ) األب مع صورة األم صورة(كما تم دمج الصورتين  ،الحالي



 

حتفاظ من قبل الطلبة، مع الحرص على اال ومنعاً للملل والرتابة في اإلجابة ،للتقليل من طول المقياس

 رتباطا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق بحساب مصفوفة بنفس العدد للفقرات

، وذلك كما )Factor Analysis(من خالل معامل التحليل العاملي  لهلدرجة الكلية مع ا المقياسفقرات 

  .)3.3( ولفي الجد موضحهو 

نمـاط التنشـئة   أات مقياس فقر رتباطامصفوفة ل) Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي  :3.3جدول 

  .للمقياس مع الدرجة الكلية بيرةوال في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويالوالدية كما يدركها طلبة 

  

قيمة   الفقرات
Alpha 

قيمة  الفقرات
Alpha 

قيمة   الفقرات
Alpha 

قيمة   الفقرات
Alpha 

1.   0.55  16.   0.57  31.   0.52  46.   0.54  
2.   0.58  17.   0.51  32.   0.63  47.   0.53  
3.   0.46  18.   0.60  33.   0.60  48.   0.64  
4.   0.48  19.   0.48  34.   0.49  49.   0.52  
5.   0.64  20.   0.53  35.   0.52  50.   0.60  
6.   0.55  21.   0.62  36.   0.47  51.   0.54  
7.   0.48  22.   0.57  37.   0.54  52.   0.54  
8.   0.54  23.   0.54  38.   0.61  53.   0.72  
9.   0.57  24.   0.48  39.   0.54  54.   0.40  

10.   0.50  25.   0.55  40.   0.54  55.   0.56  
11.   0.53  26.   0.55  41.   0.49  56.   0.60  
12.   0.63  27.   0.50  42.   0.50  57.   0.56  
13.   0.68  28.   0.45  43.   0.50  58.   0.59  
14.   0.55  29.   0.52  44.   0.57  59.   0.62  
15.   0.62  30.   0.53  45.   0.51  60.   0.52  

  
حتوت على تشـبعات جوهريـة   االمقياس أن جميع قيم فقرات  )3.3(جدول تشير المعطيات الواردة في ال

نماط التنشئة الوالدية أوأنها تشترك معاً في قياس  ،مقياستساق الداخلي لفقرات الاال إلى، مما يشير موجبة

ت في ضوء اإلطار النظري الذي بنيوذلك ، والبيرة كما يدركها طلبة المرحلة الثانوية في محافظة رام اهللا

  .، وبذلك عد الباحث دالالت الصدق هذه كافية الستخدام المقياس في الدراسة الحاليةاألداة على أساسه

  

  :ثبات المقياس 2.2.1.4.3

  

والمحسوب عن طريق  ،)2006أبو الحالوة، (ثبات المقياس الذي وضحة السقار كما ورد في  الىإضافة 

والذي  ،)حماية زائدة، إهمال(للبعد ) 0.76(و ،)طي، تسلطيديمقرا(لبعد  ،)0.82(التجزئة النصفية والبالغ 



 

) أ(للصـورة  ) 0.92(حيث بلغت قيمة الثبات محسوبا على أساس الدرجة الكلية  ،)1992(أعاده الفيصل 

لمقيـاس  حساب الثبات إضافة لذلك فقد قام الباحث ب. الخاصة باألم) ب(للصورة ) 0.90(الخاصة باألب، و

بأبعـاده   الدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظـة رام اهللا والبيـرة،  التنشئة الو اتاتجاه

، وقد جاءت Cronbach Alpha)( تساق الداخلي، بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفاالمختلفة بطريقة اال

   .)4.3(النتائج كما هي واضحة في الجدول 

  

التنشئة الوالدية كما  اتاتجاهلمقياس ) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا  :4.3جدول 

   .بأبعاده المختلفة يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات األبعادالرقم

  0.71 30 التسلطي لألب -الديمقراطي .1

 0.60 30 االهمال لألب - الحماية الزائدة .2

 0.68 30 لتسلطي لألما -الديمقراطي  .3

 0.55 30 االهمال لألم - الحماية الزائدة  .4

 0.71 120 الدرجة الكلية  .5

  

التنشئة الوالدية كما يدركها طلبـة الصـف    اتاتجاهمقياس  أن )4.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

تصـلح   مـن الثبـات   لـة مقبوتمتع بدرجـة  يبأبعاده المختلفة  األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة،

ستخدام المقيـاس فـي الدراسـة    لباحث دالالت الثبات هذه كافية العتبر اوبذلك ا. ستخدامه في الدراسةال

  .الحالية

  

  :مقياس الخجل 2.4.3

  

فقرة تقيس مظاهر سلوكية ) 53(ن المقياس بشكله األولي من وقد تكو ،)ب، ت(وهو من إعداد الدريني 

وبسبب عمليات التقنين التي أجريت على المقياس تناقص عدد فقراته ليصبح يتميز بها الشخص الخجول، 

تفاق المحكمين، وأخيراً سلوكية للخجول، وذلك بِناء على اعض المظاهر الفقرة أو عبارة تقيس ب) 42(

فقرة فقط تقيس نفس المظاهر السلوكية للخجول وذلك بعد حذف ست ) 36(أصبح المقياس يتكون من 

  :فقرات وهي
 



 

  .ثناء الحصةأأتحدث مع زمالئي  .1

 .لشعوري بالحرج منهم يال أناقش الكبار فيما يطلبونه من .2

 .نشطةذا لم أشترك في األإعتدي على زمالئي أ .3

 .أخجل أن أطلب مصروفي من والدي .4

 .أعتني بمالبسي لشدة حساسيتي لمظهري .5

 .البيت مباشرة إلىأذهب من الجامعة  .6
 

الهدوء، األدب، قلة سؤال المدرس أو : (تطرق لها فقرات المقياس ما يليومن بين المظاهر السلوكية التي ت

حمرار الوجه والتلعثم فـي مواقـف اإلجابـة،    كة في األنشطة، الطاعة، العزلة، االمحاضر، نقص المشار

أبعـاد   ةحيث يقيس بجملته مدى إحساس الفرد بالخجل، ويغلب عليه وجود ثالث ،)تفضيل البعد عن الناس

  .)2001الزيادات، . (االجتماعيالجسماني، والبعد السلوكي، والبعد هي البعد 

  

، 16، 14، 13، 12، 11، 7، 2، 1(ة، وتحمل األرقام يجابيويحتوي هذا المقياس على عدد من الفقرات اإل

وقد ُأعطيـت   ،)36، 35، 34، 33، 32، 31، 29، 28، 27، 26، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17

  :ذه الفقرات الدرجات التاليةستجابات على هاال
  

  .تعطى ثالث درجات: نعم .1

 .نتعطى درجتي: أحياناً .2
 .تعطى درجة واحدة: ال .3
  

 ،)30، 25، 15، 10، 9، 8، 6، 5، 4، 3: (ويحتوي المقياس على عدد من الفقرات السلبية، وتحمل األرقام

  :ستجابات على هذه الفقرات الدرجات التاليةوقد أعطيت اال
  

  .جة واحدةتعطى در: نعم .1

 .نتعطى درجتي: أحياناً .2
 .تعطى ثالث درجات: ال .3

دقيقة، ويصحح عبـارة  ) 15(، ويستغرق تطبيقه حوالي )نعم، أحياناً، ال(ويجاب على فقرات المقياس بـ 

ـ ختالف ، مع مالحظة ا)7(ملحق مفتاح التصحيح كما هو موضح في  عبارة باستخدام التقـدير   اتاتجاه

أما الدرجة الكلية على المقياس فَتُحسب عن طريـق جمـع درجـات    ). العكسية العبارات(لبعض الفقرات 

عتبـار المفحـوص   هي الحد الفاصل ال) 63(المفحوص على مختلف فقرات المقياس وقد ُأعتبرت الدرجة 

  .)2001الزيادات، . (خجوالً



 

  : صدق المقياس 1.2.4.3

  

ستخدام التقدير الذاتي للخجل يعتبر محكاً اأن )) ب، ت(الدريني، (في  تبينت دراسة بيكلونز كما ورد

فرداً ) 84(عينة مكونة من  إلىصادقا للحكم على درجة خجل الفرد، ولحساب صدق المقياس الحالي طُلب 

 إلىأي من أعلى درجات الخجل ) 1 – 7(أن يقدروا درجة الخجل لديهم على مقياس متدرج، يتراوح بين 

ن درجة الخجل بناء على التقدير الذاتي للمفحوص على المقياس بي رتباطذلك حسب االأقلها، وبعد 

وهو معامل صدق دال %) 0.79( رتباطالمتدرج، والدرجة الكلية للفرد على المقياس الحالي، فكان اال

  .وعال

  

على ) 3(بصورته األولية كما هو موضح في ملحق  بعرضه المقياسالتحقق من صدق ب كما قام الباحث

 وقد ،)1(ملحق ، كما هو موضح في ختصاص والخبرةوي االذمن  )محكماً 11( مينمجموعة من المحك

كما هو  الحالي بشكله المقياسعتبار عند إخراج تم أخذها بعين االو ،حظات حولهأبدوا عدداً من المال

حتفاظ بنفس عدد مع اال) 30، 23، 21، 11، 4(تالية حيث تم تعديل الفقرات ال ،)5(موضح في ملحق 

م التحقق من الصدق بحساب مصفوفة ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، ت)فقرة 36(المقياس  فقرات

، وذلك )Factor Analysis(من خالل معامل التحليل العاملي  لهمع الدرجة الكلية  المقياسفقرات  رتباطا

  .)5.3(ول لجدفي ا موضحكما هو 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ات مقياس الخجل لدى طلبة فقر رتباطامصفوفة ل) Factor Analysis( نتائج التحليل العاملي :5.3جدول 

   .للمقياس مع الدرجة الكلية والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانوي

  
  

Alphaقيمة   الفقراتAlphaقيمة   الفقراتAlphaقيمة   الفقرات

1.   0.48  13.   0.56  25.   0.52  

2.   0.64  14.   0.40  26.   0.48  

3.   0.47  15.   0.69  27.   0.52  

4.   0.47  16.   0.52  28.   0.46  

5.   0.45  17.   0.59  29.   0.56  

6.   0.56  18.   0.42  30.   0.54  

7.   0.62  19.   0.49  31.   0.46  

8.   0.62  20.   0.44  32.   0.50  

9.   0.70  21.   0.51  33.   0.45  

10.   0.51  22.   0.42  34.   0.52  

11.   0.48  23.   0.39  35.   0.49  

12.   0.53  24.   0.56  36.   0.48  

  

حتوت على تشـبعات جوهريـة   االمقياس أن جميع قيم فقرات  )5.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

مستوى الخجل لـدى  وأنها تشترك معاً في قياس  ،مقياستساق الداخلي لفقرات الاإل إلى، مما يشير موجبة

على  المقياسي ن، في ضوء اإلطار النظري الذي بوالبيرة في محافظة رام اهللا ول الثانويالصف األطلبة 

  .الدراسة الحاليةستخدام المقياس في الباحث دالالت الصدق هذه كافية الوبذلك عد  .أساسه

  

  

  

  



 

  :ثبات المقياس 2.2.4.3

  

وذلك ألن هذه الطريقة تتميز  ،)فردي، زوجي(حسب ثبات المقياس باستخدام التجزئة النصفية على أساس 

كما أن وحدات المقياس على درجة من الشفافية بحيث لو استخدمت طريقة إعادة  ،بالبساطة والموضوعية

مما قد يؤثر  ،صهم السلوكيةستبصار الطلبة بتصرفاتهم وخصائأثره في زيادة اان للتطبيق األول التطبيق لك

وأثـر تذبـذب    ،ر الصدفةستخدام التجزئة النصفية يثبت أثأن ا إلىإضافة  ،ئهم عند إعادة التطبيقعلى أدا

  .ختبارإذ يكون أثرهما واحداً ومتساوياً تقريباً بالنسبة لنصفي اال ،نتباهالذاكرة واال

  .وهي نسبة جيدة ودالة%) 0.66(د كانت درجة الثبات بالتجزئة النصفية وعليه فق

  :كان ال بد أن يكون) براون –سبيرمان (حتساب الثبات باستخدام تصحيح وحتى يتسنى ا

  )2م(متوسط درجات النصف الثاني )      = 1م(متوسط درجات النصف األول 

  )2ع(معياري للنصف الثاني ال نحرافاال) = 1ع(المعياري للنصف األول  نحرافاال

  

، )5.85(، )35.06(، )36.21: (، فكانـت علـى التـوالي   )2ع(، )1ع(، )2م(، )1م(لذلك حسب كل من 

وهي غير دالة ثم حسب الفرق بين تباين  ،)0.66(، ثم حسبت داللة الفرق بين المتوسطين فكانت )6.33(

أيضاً، بناء على ذلك أجـرى التصـحيح بمعادلـة    وهو غير دال  ،)1.17(األرقام الفردية والزوجية فكان 

  )).ب، ت(الدريني، . (وهو معامل ثبات عال ودال) 0.80(فكان الثبات ) براون –سبيرمان (

  

ووجـدت أن معامـل    نتجزئه النصـفية بحساب ثبات المقياس عن طريق ال) 2001(كما قامت الزيادات 

  .ات داللةوهي نسبة مرتفعة وذ ،)0.84(تساق الداخلي يساوي اال

  

تسـاق الـداخلي،   بطريقة اال المقياسحساب ثبات ما ذكر أعاله من دالالت ثبات قام الباحث ب إلىإضافة 

فـي   موضـحة ، وقد جاءت النتائج كما هـي  Cronbach Alpha)(بحساب معادلة الثبات كرونباخ ألفا 

   .)6.3(الجدول 

  

    .مقياس الخجلل) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا  :6.3جدول 

  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات المقياس

 0.86 36 مقياس الخجل

  



 

تمتع بدرجة جيدة مقياس الخجل المستخدم في هذه الدراسة يأن  )6.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول 

ام المقياس في ستخدلباحث دالالت الثبات هذه كافية الوبذلك عد استخدامه في الدراسة، تصلح ال من الثبات

  .الدراسة الحالية

  

  جراء الدراسةإخطوات تطبيق و 5.3

  

  :تباع اإلجراءات التالية في تنفيذ وإتمام هذه الدراسةلقد تم ا

القيام باإلجراءات الفنية من قبيل الحصول على موافقة وزراة التربية والتعليم، ومديرية تربية رام اهللا  .1

 .ختيارهاا تمعلى العينة التي  وذلك لتطبيق أدوات الدراسة ،والبيرة
وهـم طلبـة الصـف األول     والقرى المجاورة، حصر مجتمع الدراسة في محافظة رام اهللا والبيرة تم .2

قسم التخطيط واإلحصاء في مديرية التربية والتعلـيم فـي محافظـة رام اهللا    وذلك من خالل  الثانوي

 .)2007 – 2006(والبيرة للعام 
لهـا مـن    استيفاء الشروط المطلوبةومن األدب التربوي المنشور الدراسة  ومقاييس أدوات ختياراتم  .3

ـ للكشف عـن   والثاني ،لقياس الخجل األول مقياسانوهما  ،صدق وثبات  الوالديـة التنشـئة   اتاتجاه

 .السائدة
العشوائي تمت عملية االختيار و ،عنقوديةعشوائية العينة نوع ئي واتم اختيار عينة الدراسة بشكل عشو .4

ومن ثم تم الحصول علـى   ،الحصول على قائمة باسماء المدارس التي يوجد بها صف اول ثانويبعد 

فاالختيار العشوائي تـم  لهذه الشعب،  تم االختيار العشوائي وبعدها ،قائمة بعدد الشعب في كل مدرسة

 .ومن ثم على عدد الشعب في كل مدرسة ،والأالمدارس أسماء على 
المختارة داخل الفصول الدراسية فـي المـدارس الحكوميـة     ةالعينأفراد على  توزيع كال األداتينتم . 5

  .ن معا لكل فرد من أفراد العينةحيث تم إرفاق األداتي والخاصة في جلسة واحدة

  .كتمالهااالتأكد من في نفس الجلسة مع  جمع األدوات المعبأة من الطالبتم . 6

   .على جهاز الحاسوب هاتفريغل تمهيداً) 484= ن ) (484 – 1(تم إعطاء األدوات أرقاما متسلسلة من . 7

 إلـى تم إدخال البيانات على جهاز الحاسوب بعد أن ُأعطيت أرقاماً معينة أي بتحويل اإلجابات اللّفظية . 8

، وأعطيت اإلجابة )درجتين(أحياناً ، )درجات 3(غالباً ، )درجات 4(دائماً اإلجابة  عطيتُأحيث  رقمية

بحيـث كلمـا   كست في الفقـرات السـالبة،   وذلك في الفقرات الموجبة، وقد ع ،)واحدة درجة(إطالقاً 

. الديمقراطية والحماية الزائدة والعكس صـحيح  إلىكانت أنماط التنشئة الوالدية أقرب  الدرجةادت دزا

أحيانـاً  (، )ثـالث درجـات  (فقد تم إعطاء اإلجابة نعـم  وكذلك األمر بالنسبة لمقياس مستوى الخجل 

كلما بحيث كست في الفقرات السالبة، وقد عة، يجابي، وذلك في الفقرات اال)درجة واحدة(، ال )جتيندر



 

ومن ثم تم تحليل البيانات تحلـيالً   ،مستوى الخجل لدى الطلبة والعكس صحيح اددزا الدرجةادت دزا

  .ستناداً ألسئلة وفرضيات الدراسةا ستخالص النتائجاإحصائياً و

  .يهاالتعليق علتائج وتفسيرها وتمت مناقشة الن. 9

  .أخيراً تم وضع مجموعة من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج. 10

  

  حصائيةالمعالجات اإل 6.3

  

مـن   حصائيةوالطرق اإل ساليبالعديد من األ للبيانات التي تم جمعها حصائياحث في تحليله اإلستخدم البا

ـ  ختباراوذلك حسبما يتطلب ، )SPSS( ةاالجتماعيعلوم لل حصائيةخالل برنامج الرزم اإل ر مـن  كل متغي

  :وهي على النحو التاليمتغيرات الدراسة 

 .األعداد .1
 .النسب المئوية .2
 .المتوسطات الحسابية .3
 .ات المعياريةنحرافاال .4
  :التالية حصائيةاإلات ختبارعن طريق اال )≥α 0.05( مستوى الداللةفرضيات الدراسة عند  تحصفُقد و

 )t-test(ت  ختبارا .1
 )ANOVA( ،تحليل التباين األحادي ختبارا .2
 )Tukey test( ،للفروق البعدية توكي ختبارا .3
 )Standardized regression( ،المعياري نحداراالمعامل  .4
  )Cronbach Alpha( ،معامل الثبات كرونباخ ألفا .5

  

   وتصميمها متغيرات الدراسة 7.3

  

  : المتغيرات المستقلة 1.7.3

  

 .)ذكر أنثى: (االجتماعي النوع .1
 .)علمي، أدبي: (التخصص .2
 ).3000أكثر من ، 3000إلى  1000شيكل، من  1000أقل من : (سرةالمستوى االقتصادي لأل .3
 .)أمي، أساسي، ثانوي، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فما فوق: (األبمستوى تعليم  .4
 .)ماجستير فما فوقأمي، أساسي، ثانوي، دبلوم، بكالوريوس، : (مستوى تعليم األم .5



 

 .)مدينة، قرية، مخيم: (مكان السكن .6
 .)حكومية، خاصة: (نوع المدرسة .7
  

  : المتغيرات التابعة 2.7.3

  

  )مرتفع، متوسط، منخفض( ،مستويات ةوهو بثالث :الخجل .1

 )تسلطي لألم –ديمقراطي () تسلطي لألب –ديمقراطي : (الوالديةأنماط التنشئة  .2
 )إهمال لألم –حماية زائدة ( )إهمال لألب –حماية زائدة (                           
                         

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  الفصل الرابع

  

  ج ـل النتائـتحلي
  

  

  نتائج الدراسة 1.4
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  الفصل الرابع

  

  

  نتائج الدراسة 1.4
  

ما أنماط التنشئة الوالدية السائدة ومدى : اإلجابة على السؤال الرئيس التالياهتمت هذه الدراسة ب

وقد استخدم  عالقتها بمستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟

كتمالها وصالحيتها حيث تم جمع البيانات والتأكد من ا ،الباحث في دراسته هذه المنهج الوصفي

 مفصلالو التحليل الكامل عرضيتم في هذا الفصل للتحليل، تمت معالجتها وتحليلها إحصائياً، وس

باستخدام واختبارها  وللتحقق من صحة فرضياتها ،أسئلتهاعن  لإلجابةلنتائج الدراسة، وذلك 

  . المناسبة حصائيةاإل األساليب

  ؤال الدراسة األولس 
  

     والبيرة؟أنماط التنشئة الوالدية السائدة لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللاما 
  

المعيارية  اتنحرافاالاألعداد، والمتوسطات الحسابية و ستخرجتاعن سؤال الدراسة السابق  لإلجابة

، وذلك والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة التنشئة الوالدية كما يدركها  نماطأل

  ). 1.4(كما هو واضح في الجدول 

التنشئة الوالدية كما  نماطالمعيارية أل اتنحرافاالالحسابية واألعداد والمتوسطات  :1.4جدول 

  .والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة يدركها 

  

  المعياري نحرافاإل  المتوسط الحسابي العدد األبعاد

  9.79  84.37  484 التسلطي لألب -الديمقراطي

  8.61  71.36  484  لألب اإلهمال - الحماية الزائدة

  8.90  86.12  484 التسلطي لألم -الديمقراطي

  8.20  74.57  484  لألم اإلهمال - الحماية الزائدة

  



 

) 84.37(بمتوسط أقرب إلى االتجاه الديمقراطي  باءتنشئة اآل نماطأ نأ )1.4(يتضح من الجدول 

انت تنشئة األمهات فك نماطوبالنسبة أل. من جهة أخرى) 71.36(بمتوسط  اإلهمالمن جهة، وإلى 

من جهة  )74.57(بمتوسط  اإلهمالمن جهة، وإلى ) 86.12(بمتوسط تميل أيضاً إلى الديمقراطية 

  .أخرى

  

 ،درجة) 150( اتجاهات التنشئة الوالدية المستخدم في هذه الدراسة هي لمقياسالدرجة الكلية تعتبر 

تشير الى نمط فانها  من المقياس،) 75(فوق أما الدرجة  ،هي درجة حيادية) 75(وهكذا فان الدرجة 

 .تنشئة تشير الى نمط من المقياس) 75(أقل من ، والدرجة )ائدةو حماية زأ ديمقراطي(تنشئة 

  .)و اهمالتسلطي أ(

  

  سؤال الدراسة الثاني 

  
  

لدى طلبة الصف األول الثانوي فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة     أنماط التنشئة الوالديةهل تختلف 

، التخصص، مستوى تعليم األب، مستوى تعلـيم  النوع االجتماعي: وهي باختالف متغيرات الدراسة

  نوع المدرسة؟و، مكان السكن، لألسرة الدخل الشهريمعدل األم، 

بعدد المتغيرات المستقلة وهي  ةفرضيات صفري إلىعلى سؤال الدراسة الثاني تم تحويله  لإلجابة

  : آما يلي) السابعة إلىاألولى (والفرضيات هي من   سبعة متغيرات
  

  فرضيات الدراسة 4.4

  :الفرضية األولى 1.4.4
  

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .متغير النوع االجتماعي إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  حول أنماط

  

التنشئة الوالدية كما  أنماطللفروق في ) t-test(ت  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

وذلك النوع االجتماعيلمتغير  تبعاً والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة دركها ي ،

  ).2.4(كما هو واضح في الجدول 



 

الصف طلبة يدركها التنشئة الوالدية كما  أنماطللفروق في ) t-test(ت  إختبارنتائج : 2.4جدول 

  .النوع االجتماعيلمتغير  تبعاً والبيرة في محافظة رام اهللا األول الثانوي
  

 األبعاد
النوع

االجتماعي
العدد

المتوسط

 الحسابي

 نحرافاإل

المعياري

درجات 

الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

حصائيةاإل

- الديمقراطي

 التسلطي لألب

 9.88 21781.20 ذكر
482 6.706- 0.000* 

 8.94 26786.95 أنثى

-الزائدة الحماية

 لألب اإلهمال

 8.85 21769.80 ذكر
482 3.644- 0.000* 

 8.21 26772.64 أنثى

-الديمقراطي

 التسلطي لألم

 8.83 21784.30 ذكر
482 4.106- 0.000* 

 8.69 26787.59 أنثى

-الحماية الزائدة

 لألم اإلهمال

 7.64 21774.04 ذكر
482 1.278- 0.202 

 8.62 26775.00 أنثى
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )2.4(يتبين من الجدول 

تعزى  والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادالنوع االجتماعيير لمتغ

من ناث، اللواتي أكدن بدرجة أكبر لصالح الطلبة من اإلوذلك لألب،  اإلهمال، والحماية الزائدة

) 81.20(، مقابل متوسط )86.95(بمتوسط على شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب الذكور 

 اإلهمالشيوع نمط تبين ايضا و للذكور،) 84.30(مقابل متوسط  ،)87.59(بمتوسط  مولأل ،للذكور

  .)72.64(بمتوسط  لألب

اي ان الوالدان يعامالن ابنائهم من الذكور واالناث بشكل ديمقراطي، اال ان معامتلهم لالناث تتفوق 

  ).2.4(كورة في الجدول كما هو واضح من المتوسطات الحسابية المذوذلك  ،على مثيلتها للذكور
  

   :الفرضية الثانية 2.4.4
  

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .التخصصمتغير  إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 
  



 

التنشئة الوالدية كما  أنماطللفروق في ) t-test(ت  ختبارا ستخدما للتحقق من صحة الفرضية السابقة

لمتغير التخصص، وذلك كما  تبعاً والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة يدركها 

  ).3.4(هو واضح في الجدول 
  

الصف طلبة التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطللفروق في ) t-test(ت  إختبارنتائج : 3.4جدول 

  .لمتغير التخصص تبعاً والبيرة في محافظة رام اهللا الثانوياألول 
  

العددالتخصص األبعاد
المتوسط

 الحسابي

 نحرافاإل

المعياري

درجات 

الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

حصائيةاإل

-الديمقراطي

 التسلطي لألب

 8.68 13487.58 علمي
482 4.821 0.000* 

 9.93 35083.15 أدبي

-لزائدةالحماية ا

 لألب اإلهمال

 8.63 13469.79 علمي
482 2.508- 0.012* 

 8.54 35071.97 أدبي

-الديمقراطي

 التسلطي لألم

 8.72 13489.17 علمي
482 4.780 0.000* 

 8.70 35084.95 أدبي

-الحماية الزائدة

 لألم اإلهمال

 7.87 13473.49 علمي
482 1.799- 0.073 

 8.30 35074.98 أدبي
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )3.4(يتبين من الجدول 

تعزى  والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

التسلطي لألب واألم، والحماية  ،الديمقراطيالنمط : لمتغير التخصص، وكانت الفروق في أبعاد

من طلبة الفرع لألب، لصالح الطلبة في الفرع العلمي، الذين أكدوا بدرجة أكبر  اإلهمال، الزائدة

لطلبة ) 83.15(، مقابل متوسط )87.58(بمتوسط على شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب االدبي 

 وتبين ايضا، لطلبة الفرع االدبي) 84.95(بل متوسط ، مقا)89.17(بمتوسط  ملألو الفرع االدبي،

  .)71.91(بمتوسط  لألب لصالح طلبة الفرع األدبي اإلهمالشيوع نمط 
  

اي ان الوالدان يعامالن ابنائهم ذوي التخصصات االدبية والعلمية بشكل ديمقراطي، اال ان معامتلهم 

كما هو واضح من المتوسطات وذلك  ،بيلطلبة الفرع العلمي تتفوق على مثيلتها لطلبة الفرع االد

  ).3.4(الحسابية المذكورة في الجدول 

  



 

  :الثالثةالفرضية  
  

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .البمستوى تعليم امتغير  إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 
  

للفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

  ).4.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول تعليم األبمستوى لمتغير 
  

التنشئة الوالدية كما  أنماطللفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا نتائج: 4.4جدول 

التعليمي  مستوى الداللة لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةيدركها 

  .لألب
  

 مصدر التباين داألبعا
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

المحسوبة

الداللة 

اإلحصائية

- الديمقراطي

التسلطي لألب

   325.419 1627.095 5 بين المجموعات
3.478 

  

 93.554 44718.713 478 داخل المجموعات *0.004

 - 46345.808 483 المجموع

 الحماية الزائدة

اإلهمال -

 لألب

   151.670 758.348 5 بين المجموعات
2.066  

 

  
 73.428 35098.451 478 داخل المجموعات 0.068

 - 35856.800 483 المجموع

- الديمقراطي

 التسلطي لألم

   360.579 1802.897 5 بين المجموعات
4.727 

  

 76.282 36462.911 478 داخل المجموعات *0.000

 - 38265.808 483 المجموع

 الحماية الزائدة

اإلهمال لألم -

   195.687 978.437 5 بين المجموعات
2.964 

  

  66.012 31553.886 478 داخل المجموعات *0.012

 - 32532.322 483 المجموع

  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )4.4(يتبين من الجدول 

 تبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة طلبة الصف األول الثانويالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط



 

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادتعليم األبمستوى لمتغير 

) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدمالألم، واليجاد مصدر هذه الفروق  اإلهمال، والحماية الزائدة

  ). 5.4(الجدول وذلك كما هو واضح في  ،للمقارنات الثنائية البعدية

التنشئة  أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(توكي  إختبارنتائج  :5.4جدول 

تعليم مستوى لمتغير تبعاً  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالوالدية كما يدركها 

  . األب

  فما فوق ماجستير  ريوسبكالو  دبلوم  ثانوي  أساسي أمي  المقارنات  األبعاد

طي
را
مق
لدي
ا

 - 
ب
لأل

ي 
لط
تس
ال

  

10.20202  -8.08379  -9.11609  -6.39590  -5.03704    أمي -*  

  -5.16498  -3.04675  -4.07905  -1.35886      أساسي

  -3.80612  -1.68789  -2.72019        ثانوي

  -1.08593  1.03230          دبلوم

  -2.11823            بكالوريوس

ماجستير فما 

  قفو
            

طي
را
مق
لدي
ا

 - 
ألم
ي ل
لط
تس
ال

  

12.78788  *- 11.74863  *- 10.98010  - 9.65696*  -8.09259    أمي -*  

  -4.69529  -3.65604  -2.88751  -1.56437      أساسي

  -3.13092  -2.09168  -1.32314        ثانوي

  -1.80778  -0.76853          دبلوم

  -1.03924            بكالوريوس

ماجستير فما 

  فوق
            

دة
زائ
 ال
ية
ما
لح
ا

 - 
ألم
ل ل
ما
إله
ا

  

1.81818  -3.03825  -6.39303  -5.34304  -5.56481    أمي-*  

  3.74663  2.52656  -0.82822  0.22177      أساسي

  3.52486  2.30479  -1.04999        ثانوي

  4.57485  3.35478          دبلوم

  1.22007            بكالوريوس

ماجستير فما 

  فوق
            



 

التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطأن الفروق في  )5.4(الثنائية البعدية في الجدول  تشير المقارنات

، كانت بين تعليم األبمستوى لمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

الذين لصالح الطلبة  ،)ماجستير فما فوق( وعاٍل ،)أمي(منخفض  مستوى تعليم آبائهمالطلبة الذين 

الذين أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط ، عاٍل مستوى تعليم آبائهم

  ). 6.4(لألم، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول  اإلهمال

ا التنشئة الوالدية كم نماطالمعيارية أل نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :6.4ول جد

  .مستوى تعليم األبلمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةيدركها 

  اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى الداللة التعليمي لألب  األبعاد

طي
را
مق
لدي
ا

- 
ي 
لط
تس
ال ب

لأل
  

13.46  77.55  9 أمي  

  10.07  82.59  108 أساسي

  9.67  83.95  206 ثانوي

  8.37  86.67  67 دبلوم

  9.72  85.63  61 بكالوريوس

  9.52  87.75  33 ماجستير فما فوق

ة 
ائد
لز
ة ا
ماي
لح
ا

- 
ل 
ما
إله
ا

ب
لأل

  

8.57  66.88  9 أمي  

  8.59  72.85  108 أساسي

  8.81  71.68  206 ثانوي

  7.38  70.97  67 دبلوم

  8.85  70.16  61 بكالوريوس

  8.60  68.78  33 ماجستير فما فوق

طي
را
مق
لدي
ا

- 
ي 
لط
تس
ال

ألم
ل

  

8.87  76.33  9 أمي  

  8.45  84.42  108 أساسي

  8.75  85.99  206 ثانوي

  8.89  87.31  67 دبلوم

  8.79  88.08  61 بكالوريوس

  9.03  89.12  33 ماجستير فما فوق

دة
زائ
 ال
ية
ما
لح
ا

 - 
ال
هم
اإل

  

ألم
ل

  

9.63  69.66  9 أمي  

  8.31  75.23  108 أساسي

  8.45  75.00  206 ثانوي

  7.33  76.05  67 دبلوم

  8.19  72.70  61 بكالوريوس

  6.06  71.48  33 ماجستير فما فوق

  



 

  :الرابعةالفرضية  4.4.4

  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .مستوى تعليم االم إلى متغير والبيرة تعزى التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا أنماطحول 
  

للفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة  

 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

  ).7.4(واضح في الجدول  ، وذلك كما هومستوى تعليم األملمتغير 
  

التنشئة الوالدية كما  أنماطللفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارانتائج  :7.4جدول 

  .مستوى تعليم األملمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةيدركها 

  

 األبعاد
 

 مصدر التباين
 

درجات

 الحرية

مجموع

 المربعات

توسط م

 المربعات

قيمة ف 

المحسوبة

الداللة 

حصائيةاإل

- اطيرالديمق

التسلطي لألب

 361.464 1807.321 5 بين المجموعات

 44538.48693.177 478داخل المجموعات *0.002 3.879

 -46345.808 483 المجموع

 الحماية الزائدة

 اإلهمال-

 لألب

 160.059 800.296 5 بين المجموعات

 35056.50473.340 478داخل المجموعات 0.055 2.182

 -35856.800 483 المجموع

- الديمقراطي

 التسلطي لألم

 404.915 2024.577 5 بين المجموعات

 36241.23175.818 478داخل المجموعات *0.000 5.314

 -38265.808 483 المجموع

 الحماية الزائدة

لألم اإلهمال -

 246.677 1233.384 5 وعاتبين المجم

 31298.93865.479 478داخل المجموعات *0.002 3.767

 -32532.322 483 المجموع
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )7.4(يتبين من الجدول 

تعزى  لبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط



 

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادمستوى تعليم األملمتغير 

) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدمالألم، واليجاد مصدر هذه الفروق  اإلهمال، والحماية الزائدة

طلبة الصف األول الثانوي التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطللفروق في للمقارنات الثنائية البعدية 

  ).8.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول مستوى تعليم األملمتغير  تبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة
  

التنشئة  أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(توكي  ختبارانتائج  :8.4جدول 

مستوى تعليم لمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالدية كما يدركها الو

  .األم

فما  ماجستير  بكالوريوس  دبلوم ثانوي أساسي أمي  المقارنات األبعاد

طي
را
مق
لدي
ا

  - 
ب
لأل

ي 
لط
تس
ال

  

8.33333  -4.87755  -3.19444  -3.15385  -0.05195    أمي-  

  *-8.28139  *-4.82560  -3.14250-3.10190      أساسي

  -5.17949  -1.72370  -0.04060        ثانوي

  -5.13889  -1.68311          دبلوم

  -3.45578            بكالوريوس

            ماجستير فما 

طي
را
مق
لدي
ا

  - 
ألم
ي ل
لط
تس
ال

  

9.31667  *-8.39320  -6.05278  -5.99524  -2.99524    أمي-  

  -6.32143  *-5.39796  -3.05754  *-3.00000      أساسي

  -3.32143  -2.39796  -0.05754        ثانوي

  -3.26389  -2.34042          دبلوم

  -0.92347            بكالوريوس

            ماجستير فما 

دة
زائ
 ال
ية
ما
لح
ا

 - 
ألم
ل ل
ما
إله
ا

  

2.95000  -3.39728  -3.83889  *-6.54799  -6.25628    أمي-  

  3.30628  2.85900  2.41739  -0.29171      أساسي

  3.59799  3.15071  2.70910        ثانوي

  0.88889  0.44161          دبلوم

  0.44728            بكالوريوس

            ماجستير فما 

  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 



 

 التنشئة الوالدية كما يدركها أنماطأن الفروق في  )8.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 

، كانت بين مستوى تعليم األملمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

بكالوريوس، ( وعاٍل ،)أمي، أساسي(مهاتهم منخفض التعليمي أل مستوى الداللةالطلبة الذين 

كدوا بدرجة أ حيث ،التعليمي ألمهاتهم عالي مستوى الداللةلصالح الطلبة الذين  ،)ماجستير فما فوق

لألم، وذلك كما هو واضح من  اإلهمالأكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط 

  ). 9.4(المتوسطات الحسابية في الجدول 

التنشئة الوالدية كما  نماطالمعيارية أل نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :9.4جدول 

  .مستوى تعليم األملمتغير  تبعاً افظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثانوي في محيدركها 

  اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى الداللة التعليمي لألم  األبعاد

طي
را
مق
لدي
ا

  - 
ي 
لط
تس
ال

ب
لأل

  

10.69  82.00  15  أمي  

  10.27  82.05  154  أساسي

  9.06  85.15  182  ثانوي

  8.64  85.19  72  دبلوم

  10.39  86.87  49  بكالوريوس

  11.25  90.33  12  ماجستير فما فوق

دة
زائ
 ال
ية
ما
لح
ا

 - 
ل 
ما
إله
ا

ب
لأل

  

7.70  69.20  15  أمي  

  8.37  72.07  154  أساسي

  8.90  72.30  182  ثانوي

  8.53  70.01  72  دبلوم

  8.45  68.91  49  بكالوريوس

  7.09  69.00  12  ماجستير فما فوق

طي
را
مق
لدي
ا

 – 
طي
سل
الت

  

 
ألم
ل

  

  5.77  80.93  15  يأم

  8.51  83.92  154  أساسي

  9.09  86.92  182  ثانوي

  7.57  86.98  72  دبلوم

  9.48  89.32  49  بكالوريوس

  10.86  90.25  12  ماجستير فما فوق

دة
زائ
 ال
ية
ما
لح
ا

 - 
ل 
ما
إله
ا

ألم
ل

  

8.66  69.13  15  أمي  

  7.51  75.38  154  أساسي

  8.91  75.68  182  ثانوي

  7.73  72.97  72  دبلوم

  6.91  72.53  49  بكالوريوس

  7.78  72.08  12  ماجستير فما فوق



 

   :الفرضية الخامسة 

  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 يالـدخل الشـهر   معـدل  إلى متغيرالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 

  .لألسرة
  

للفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

  ).10.4(الدخل الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول  معدل لمتغير
  

التنشئة الوالدية  أنماطللفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارانتائج  :10.4دول ج

الدخل الشهري  معدل لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةكما يدركها 

  .لألسرة

  

 مصدر التباين األبعاد
درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

متوسط 

 المربعات

ف  قيمة

المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

-الديمقراطي

التسلطي لألب

 1594.282 3188.564 2 بين المجموعات

 43157.24489.724 481 لمجموعاتاداخل  *0.000 17.769

 -46345.808 483 المجموع

 الحماية الزائدة

 اإلهمال -

 لألب

 121.770 243.541 2 بين المجموعات

 35613.25974.040 481 مجموعاتداخل ال 0.194 1.645

 -35856.800 483 المجموع

- الديمقراطي

 التسلطي لألم

 1022.364 2044.727 2 بين المجموعات

 36221.08175.304 481 داخل المجموعات *0.000 13.577

 -38265.808 483 المجموع

 الحماية الزائدة

لألم اإلهمال -

 151.667 303.333 2 بين المجموعات

  32228.98967.004 481 داخل المجموعات 0.105 2.264

 -32532.322 483 المجموع
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 



 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )10.4(يتبين من الجدول 

تعزى  الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

التسلطي لألب  ،النمط الديمقراطي: الدخل الشهري لألسرة، وكانت الفروق في أبعاد معدل لمتغير

للمقارنات الثنائية البعدية ) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدماواألم، واليجاد مصدر هذه الفروق 

 طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةركها التنشئة الوالدية كما يد أنماطللفروق في 

  ). 11.4(الدخل الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول  معدل لمتغير تبعاً

 أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(توكي  ختبارانتائج  :11.4جدول 

 لمتغير تبعاً ول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األالتنشئة الوالدية كما يدركها 

  .الدخل الشهري لألسرة معدل

  

إلى  1000 من  1000أقل من   المقارنات  األبعاد
3000  

  3000أكثر من 

  الديمقراطي

التسلطي 

  لألب

  *-6.96823  *-3.18071    1000أقل من 

 إلى 1000 من
3000  

    3.78752-*  

        3000أكثر من 

  طيالديمقرا

  التسلطي لألم

  *-4.61534  -0.74372    1000أقل من 

 إلى 1000 من
3000  

    3.87163-*  

        3000أكثر من 

  

التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطأن الفروق في  )11.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 

الدخل الشهري لألسرة،  معدل غيرلمت تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 إلى 1000 من(والمتوسط  ،)1000أقل من (كانت بين الطلبة ذوي الدخل األسري المنخفض 

الذين  ،لصالح الطلبة ذوي الدخل الشهري المتوسط والعالي ،)3000أكثر من (والعالي  ،)3000

ا هو واضح من المتوسطات أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، وذلك كم

  ). 12.4(الحسابية في الجدول 



 

التنشئة الوالدية كما  نماطالمعيارية أل نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :12.4جدول 

الدخل الشهري  معدل لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةيدركها 

  :لألسرة

  

  األبعاد
ل الشهريالدخمعدل

  بالشيكل لألسرة
  العدد

المتوسط

  الحسابي

 اإلنحراف

  المعياري

- الديمقراطي

  التسلطي لألب

  11.15  79.84  72  1000أقل من 

  9.67  83.02  179  3000 إلى 1000 من

  8.72  86.81  233  3000أكثر من 

 الحماية الزائدة

  لألب اإلهمال -

  9.24  70.20  72  1000أقل من 

  8.13  72.21  179  3000 إلى 1000 من

  8.74  71.08  233  3000أكثر من 

- الديمقراطي

  التسلطي لألم

  9.67  83.62  72  1000أقل من 

  8.39  84.36  179  3000 إلى 1000 من

  8.56  88.24  233  3000أكثر من 

 الحماية الزائدة

  لألم اإلهمال -

  8.14  75.55  72  1000أقل من 

  8.07  75.24  179  3000 إلى 1000 من

  8.28  73.75  233  3000أكثر من 

  

   :السادسةالفرضية  6.4.4

  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .مكان السكن إلى متغيرالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 

  



 

للفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة  

 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

  ).13.4(لمتغير مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول 

  

التنشئة الوالدية  أنماطروق في للف )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارانتائج : 13.4جدول 

  .لمتغير مكان السكن تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةكما يدركها 

  

 مصدر التباين األبعاد
درجات

 الحرية

مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

المحسوبة

الداللة 

حصائيةاإل

-الديمقراطي

 التسلطي لألب

 480.661 961.322 2 بين المجموعات

 94.354 4584.486 481داخل المجموعات *0.006 5.094

 - 46345.808 483 المجموع

الحماية 

 اإلهمال-الزائدة

 لألب

 33.823 67.645 2 بين المجموعات

 74.406 35789.154 481داخل المجموعات 0.635 0.455

 - 35856.800 483 المجموع

-الديمقراطي

 لألم التسلطي

 288.685 577.370 2 بين المجموعات

 78.354 37688.438 481داخل المجموعات *0.026 3.684

 - 38265.808 483 المجموع

الحماية 

 اإلهمال-الزائدة

 لألم

 179.304 358.608 2 بين المجموعات

  66.889 32173.714 481داخل المجموعات 0.070 2.681

 - 32532.322 483 المجموع

  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 
  

في ) ≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )13.4(يتبين من الجدول 

تعزى  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

التسلطي لألب واألم، واليجاد  ،لنمط الديمقراطيا: لمتغير مكان السكن، وكانت الفروق في أبعاد

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدمامصدر هذه الفروق 

لمتغير مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول  تبعاًطلبة الالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

)14.4 .(  



 

 أنماطللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) Tukey test(توكي  ختبارانتائج  :14.4جدول 

لمتغير مكان  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها 

  .السكن

  

  مخيم  قرية مدينة المقارنات  األبعاد

  الديمقراطي

التسلطي 

  لألب

  2.61215  *2.96738    مدينة

  -0.35522      قرية

        مخيم

 الديمقراطي

  التسلطي

  لألم

  2.16550  *2.23869    مدينة

  -0.07319      قرية

        مخيم

  

التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطأن الفروق في  )14.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 

ير مكان السكن، كانت بين الطلبة لمتغ تبعا طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

الذين أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط  ،المدن والطلبة من سكان القرى لصالح سكان المدنمن سكان 

التنشئة الديمقراطي لألب واألم، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 

)15.4( .  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما  نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :15.4جدول 

  .لمتغير مكان السكن تبعاًيدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 

  

  العدد  مكان السكن  األبعاد
المتوسط

  الحسابي

 نحرافاإل

  المعياري

-الديمقراطي

  التسلطي لألب

  9.72  85.56  282  مدينة

  9.89  82.60  135  قرية

  9.25  82.95  67  مخيم

-الحماية الزائدة

  اإلهمال لألب

  8.61  71.19  282  مدينة

  8.43  71.95  135  قرية

  9.05  70.94  67  مخيم

-الديمقراطي

  التسلطي لألم

  9.09  87.04  282  مدينة

  8.12  84.80  135  قرية

  9.20  84.88  67  مخيم

-الحماية الزائدة

  اإلهمال لألم

  8.35  73.84  282  مدينة

  7.63  75.52  135  قرية

  8.46  75.71  67  مخيم

  

   :السابعةالفرضية  7.4.4

  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .نوع المدرسةالى متغير التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 



 

التنشئة الوالدية  أنماطللفروق في ) t-test(ت  ختبارا ستخدمافرضية السابقة للتحقق من صحة ال 

لمتغير نوع المدرسة، وذلك  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةكما يدركها 

  ).16.4(كما هو واضح في الجدول 
  

طلبة الصف الوالدية كما يدركها التنشئة  أنماطللفروق في ) t- test(ت  ختبارانتائج  :16.4جدول 

  .لمتغير نوع المدرسة تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
  

 األبعاد
نوع

 المدرسة
العدد

المتوسط

 الحسابي

 نحرافاإل

المعياري

درجات 

الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

حصائيةاإل

-الديمقراطي

 التسلطي لألب

 9.81 43183.92 حكومية
482 2.920- 0.004* 

 8.89 88.05 53 خاصة

-الحماية الزائدة

 لألب اإلهمال

 8.47 43171.61 حكومية
482 1.822 0.069 

 9.55 69.33 53 خاصة

-الديمقراطي

 التسلطي لألم

 8.86 43185.63 حكومية
482 3.466- 0.001* 

 8.24 90.07 53 خاصة

-الحماية الزائدة

 لألم اإلهمال

 8.19 43174.75 حكومية
482 1.410 0.159 

 8.20 73.07 53 خاصة
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

  

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )16.4(يتبين من الجدول 

تعزى  ةطلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

التسلطي لألب واألم، لصالح  ،النمط الديمقراطي: لمتغير نوع المدرسة، وكانت الفروق في أبعاد

الطلبة في المدارس الخاصة الذين أكدوا بدرجة أكبر على شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب 

  . واألم

  :الثالثسؤال الدراسة  5.4

  ؟  ي محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول الثانوي فما مستوى الخجل لدى 

المعيارية  اتنحرافاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و ستخرجتا الثالثعن سؤال الدراسة  لإلجابة

على الدرجة الكلية  والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة لمستوى الخجل لدى 

  ). 17.4(للمقياس، وذلك كما هو واضح في الجدول 



 

طلبة المعيارية لمستوى الخجل لدى  اتنحرافاإلاألعداد والمتوسطات الحسابية و :17.4جدول 

  .والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانوي

  

  المعياري نحرافاال  المتوسط الحسابي العدد المتغير

  0.29  1.71  484 مستوى الخجل

  

 في محافظة رام اهللا ل الثانويالصف األوطلبة أن مستوى الخجل لدى  )17.4(يتضح من الجدول 

على الدرجة الكلية  )1.71(مستوى الكان متوسطاً، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا  والبيرة

  .للمقياس

فالدرجة ، )7(ملحق مفتاح التصحيح كما هو موضح في  يتم تصحيح فقرات المقياس بناء على

فتشير الى ان الفرد غير خجول،  العالية تشير الى ان الفرد خجول جدا، اما الدرجة المنخفضة

  .اعتبرت هي الحد الفاصل العتبار المفحوص خجوال) 63(وهكذا فان الدرجة 
  

  الرابعسؤال الدراسة  6.4
  

لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة باختالف مستوى الخجل ختلف يهل 

وى تعليم األب، مستوى تعليم األم، ، التخصص، مستالنوع االجتماعي: وهي متغيرات الدراسة

  ، مكان السكن، نوع المدرسة؟لالسرة الدخل الشهريمعدل 
  

بعدد المتغيرات المستقلة وهي  ةفرضيات صفري إلىتم تحويله  الرابععلى سؤال الدراسة  لإلجابة

  : آما يلي) الرابعة عشرة إلىالثامنة (والفرضيات هي من   سبعة متغيرات

  

  :ثامنةالفرضية ال 8.4.4

  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .إلى متغير النوع االجتماعيالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول



 

طلبة للفروق في مستوى الخجل لدى ) t-test(ت  ختبارا ُأستخدمللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

، وذلك كما هو النوع االجتماعيلمتغير  تبعاً الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  ).18.4(واضح في الجدول 

  

طلبة الصف األول الثانوي للفروق في مستوى الخجل لدى  )t-test(ت  ختبارانتائج  :18.4جدول 

  .النوع االجتماعيلمتغير  تبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة
  
  

النوع 

 االجتماعي
 العدد

المتوسط

 الحسابي

نحرافاإل

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.27 1.66 217 ذكر
482 3.227- 0.001* 

 0.31 1.75 267 أنثى
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( ى الداللةمستوعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )18.4(يتضح من الجدول 

النوع تعزى لمتغير  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

ناث، اللواتي كان مستوى الخجل عندهن هو لح الطلبة من اإل، وكانت الفروق لصااالجتماعي

  .األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

  

  :الفرضية التاسعة 9.4.4
  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .التخصص إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول
  

 للفروق في مستوى الخجل لدى) t- test(ت  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

لمتغير التخصص، وذلك كما هو واضح  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  ).19.4(في الجدول 
  

طلبة الصف األول الثانوي للفروق في مستوى الخجل لدى  )t- test(ت  ختبارانتائج  :19.4جدول 

  .لمتغير التخصص تبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة
  



 

 العدد التخصص
المتوسط

 الحسابي

نحرافاال

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.29 1.63 134 علمي
482 3.825- 0.000* 

 0.29 1.74 350 أدبي
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )19.4(يتضح من الجدول 

لمتغير التخصص،  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

وكانت الفروق لصالح الطلبة في الفرع األدبي، الذين كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى، وذلك 

  .كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله
  

  :العاشرةالفرضية  10.4.4
  

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائية توجد فروق ذات داللة ال

  .مستوى تعليم االب إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى مستوى حول 
  

للفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

مستوى لمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةل لدى مستوى الخج

  ).20.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول تعليم األب
  

للفروق في مستوى الخجل لدى  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارانتائج  :20.4جدول 

  .مستوى تعليم األبلمتغير  بعاًت طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  

 مصدر التباين
درجات

الحرية

مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.355 1.775 5 بين المجموعات

 0.086 40.908 478 داخل المجموعات *0.001 4.148

 - 42.683 483 المجموع
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )20.4(يتضح من الجدول 

مستوى تعزى لمتغير  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 



 

للمقارنات الثنائية ) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدما، واليجاد مصدر هذه الفروق تعليم األب

 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةبعدية للفروق في مستوى الخجل لدى ال

  .)21.4(ألب، وذلك كما هو واضح في الجدول اتعليم مستوى لمتغير 
  

  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test(توكي  ختبارانتائج : 21.4جدول 

  .ألبامستوى تعليم لمتغير  تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف الخجل لدى 
  

  

 ماجستير فما فوق بكالوريوس  دبلوم ثانوي أساسي أمي  المقارنات

0.21212  0.13509  0.14331  0.07232  0.00077    أمي  

  *0.21135  *0.13432  *0.14254  0.07155      أساسي

  0.13980  0.06277  0.07099        ثانوي

  0.06881  -0.00822          دبلوم

  0.07703            بكالوريوس

ماجستير 

  فما فوق
            

  

طلبة الصف أن الفروق في مستوى الخجل لدى  )21.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 

ذين كانت بين الطلبة ال مستوى تعليم األبلمتغير  تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

التعليمي آلبائهم أساسي ودبلوم، وأساسي وبكالوريوس، وأساسي وماجستير فما فوق  مستوى الداللة

الذين كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى، وذلك  ،أساسي تعليم آبائهممستوى لصالح الطلبة الذي 

   .)22.4(كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

طلبة المعيارية لمستوى الخجل لدى  نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :22.4جدول 

  .تعليم األبمستوى لمتغير  تبعاً الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
  

  

التعليميمستوى الداللة

 لألب
 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد

0.31 1.79 9 أمي 

 0.29 1.79 108 أساسي

 0.29 1.72 206 ثانوي

 0.28 1.65 67 دبلوم

 0.27 1.66 61 بكالوريوس

 0.32 1.58 33 ماجستير فما فوق

  

  :الحادية عشرةالفرضية  11.4.4
  

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

  .إلى متغير مستوى تعليم االمخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى ال مستوى حول
  

للفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

مستوى لمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

  .)23.4(هو واضح في الجدول ، وذلك كما تعليم األم
  

للفروق في مستوى الخجل لدى  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارانتائج  :23.4جدول 

  .مستوى تعليم األملمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
  
  

 مصدر التباين
درجات

الحرية

مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 محسوبةال

الداللة 

 اإلحصائية

 0.692 3.458 5 بين المجموعات

 0.082 39.225 478 داخل المجموعات *0.000 8.428

 - 42.683 483 المجموع
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 



 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )23.4(يتضح من الجدول 

مستوى تعزى لمتغير  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةى مستوى الخجل لد

للمقارنات الثنائية ) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدما، واليجاد مصدر هذه الفروق تعليم األم

 تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالبعدية للفروق في مستوى الخجل لدى 

  .)24.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول مستوى تعليم األملمتغير 

 
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test(توكي  إختبارنتائج  :24.4جدول 

  .ألمتعليم امستوى لمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالخجل لدى 
  

 ماجستير فما فوق بكالوريوس  دبلوم ويثان أساسي أمي  المقارنات

0.35370  *0.34785  *0.23681  0.19823  0.10130    أمي*  

  *0.25241  *0.24655  *0.13551  *0.09693      أساسي

  0.15547  *0.14962  0.03858        ثانوي

  0.11690  0.11104           دبلوم

  0.00586            بكالوريوس

ماجستير 

  فما فوق
            

  

  

طلبة الصف أن الفروق في مستوى الخجل لدى  )24.4(ت الثنائية البعدية في الجدول تشير المقارنا

كانت بين الطلبة الذين  مستوى تعليم األملمتغير  تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

التعليمي ألمهاتهم أمي ودبلوم، وأمي وبكالوريوس، وأمي وماجستير فما فوق،  مستوى الداللة

كان مستوى الخجل عندهم هو  حيثالتعليمي ألمهاتهم أمي  مستوى الداللةصالح الطلبة الذين ل

أمهاتهم أساسي وثانوي، وأساسي ودبلوم، يم تعلمستوى وكانت الفروق أيضاً بين الذين . األعلى

تعليم أمهاتهم مستوى لصالح الطلبة الذي  ،وأساسي وبكالوريوس، وأساسي وماجستير فما فوق

كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات  حيث ،يأساس

  .)25.4(الحسابية في الجدول 
  

  

  



 

طلبة المعيارية لمستوى الخجل لدى  نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :25.4جدول 

  .ملألتعليم مستوى لمتغير  تبعاً الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
  

  
  

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد التعليمي لألممستوى الداللة

0.26 1.90 15 أمي 

 0.30 1.79 154 أساسي

 0.28 1.70 182 ثانوي

 0.25 1.66 72 دبلوم

 0.27 1.55 49 بكالوريوس

 0.35 1.54 12 ماجستير فما فوق

  

  :الفرضية الثانية عشرة 12.4.4
  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةات داللة ال توجد فروق ذ

  .لألسرة الدخل الشهري معدل إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول
  

للفروق في  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

الدخل  معدل لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة مستوى الخجل لدى

  ).26.4(الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول 
  

للفروق في مستوى الخجل لدى  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  إختبارنتائج  :26.4جدول 

  .الدخل الشهري لألسرة معدل لمتغير تبعاً ةطلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبير
  

  

 مصدر التباين
درجات

الحرية

مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.880 1.761 2 بين المجموعات

 0.085 40.922 481 داخل المجموعات *0.000 10.348

 - 42.683 483 المجموع
  )≥α 0.05(لة دال عند مستوى الدال* 



 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )26.4(يتضح من الجدول 

 معدل تعزى لمتغير طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدمايجاد مصدر هذه الفروق والالدخل الشهري لألسرة، 

طلبة الصف األول الثانوي في محافظة للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى الخجل لدى 

  ).27.4(الدخل الشهري لألسرة، وذلك كما هو واضح في الجدول  معدل لمتغير تبعاً رام اهللا والبيرة
  

ي مستوى للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ف) Tukey test(توكي  ختبارانتائج  :27.4جدول 

الدخل  معدل لمتغير تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالخجل لدى 

  .الشهري لألسرة
  

  3000أكثر من  3000 إلى 1000من 1000أقل من  المقارنات

  *0.15346  0.05298    1000أقل من 

  *0.10047      3000إلى  1000من 

        3000أكثر من 

  

طلبة الصف أن الفروق في مستوى الخجل لدى  )27.4(لثنائية البعدية في الجدول تشير المقارنات ا

الدخل الشهري لألسرة كانت بين الطلبة  معدل لمتغير تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

 3000أكثر من (عالي الدخل الو ،)شيكل 1000أقل من ( اًالذين الدخل الشهري ألسرهم منخفض

كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى،  حيث ،الدخل الشهري المنخفضمعدل لصالح ذوي ، )شيكل

شيكل إلى  1000من ( اًالدخل الشهري ألسرهم متوسط معدل وكانت الفروق أيضاً بين الطلبة الذين

كان  حيث ،الدخل الشهري المتوسط معدل ، لصالح ذوي)شيكل 3000أكثر من ( ياًوعال ،)3000

دهم هو األعلى وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول مستوى الخجل عن
)28.4.(    
  

طلبة المعيارية لمستوى الخجل لدى  نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :28.4جدول 

  .الدخل الشهري لألسرة معدل لمتغير تبعاً الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
  

المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد لألسرةالدخل الشهري

 0.29 1.80 72 شيكل 1000أقل من 

 0.29 1.75 179 شيكل 3000إلى  1000من 

 0.28 1.65 233 شيكل 3000أكثر من 



 

  :عشرة الثالثةالفرضية  13.4.4
  

ت العينة في متوسطات استجابا) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .مكان السكن إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول
  

للفروق في ) ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارا ستخدما للتحقق من صحة الفرضية السابقة

لمتغير مكان  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

  ).29.4(وذلك كما هو واضح في الجدول السكن، 

للفروق في مستوى الخجل لدى  )ANOVA(تحليل التباين األحادي  ختبارانتائج  :29.4دول ج

  .لمتغير مكان السكن تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
  

  

 مصدر التباين
درجات

الحرية

مجموع

 المربعات

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.400 0.800 2 بين المجموعات

 0.087 41.883 481 داخل المجموعات *0.011 4.593

 - 42.683 483 المجموع
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )29.4(يتضح من الجدول 

طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير مكان لدى مستوى الخجل 

للمقارنات الثنائية البعدية ) Tukey test(توكي  ختبارا ستخدمايجاد مصدر هذه الفروق السكن، وإل

لمتغير  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةللفروق في مستوى الخجل لدى 

  ).30.4(السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول  مكان
  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى ) Tukey test(توكي  إختبارنتائج  :30.4جدول 

  .سكنلمتغير مكان ال تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالخجل لدى 
  

  مخيم  قرية مدينة  المقارنات

  *-0.11907  -0.04109    مدينة

  -0.07798      قرية

        مخيم



 

طلبة الصف أن الفروق في مستوى الخجل لدى  )30.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدول 

لمتغير مكان السكن كانت بين الطلبة من سكان  تبعاً األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

كان مستوى الخجل  حيث ،الطلبة من سكان المخيماتوالطلبة من سكان المخيمات، لصالح  ،المدن

  ).31.4(عندهم هو األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول 
  

طلبة المعيارية لمستوى الخجل لدى  نحرافاتاالاألعداد والمتوسطات الحسابية و :31.4جدول 

  .تغير مكان السكنتعزى لم الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
  
  

 المعياري اإلنحراف المتوسط الحسابي العدد مكان السكن

 0.29 1.68 282 مدينة

 0.29 1.72 135 قرية

 0.29 1.80 67 مخيم

  

  : الرابعة عشرة الفرضية 14.4.4
  

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .نوع المدرسةالى متغير  الخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى وىمست حول
  

للفروق في مستوى الخجل لدى ) t- test(ت  ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

لمتغير نوع المدرسة، وذلك كما هو  تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  ).32.4(واضح في الجدول 

طلبة الصف األول الثانوي للفروق في مستوى الخجل لدى  )t- test(ت  ختبارانتائج  :32.4جدول 

  .لمتغير نوع المدرسة تبعاً في محافظة رام اهللا والبيرة
  

نوع 
 العدد المدرسة

المتوسط

 الحسابي

نحرافاإل

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 حصائيةاإل

 0.29 1.73 431 حكومية
482 3.570 0.000* 

 0.26 1.57 53 خاصة
  )≥α 0.05(دال عند مستوى الداللة * 



 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )32.4(يتضح من الجدول 

تعزى لمتغير نوع  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

كان مستوى الخجل عندهم هو  حيثكانت الفروق لصالح الطلبة في المدارس الحكومية، المدرسة، و

  .األعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله
  

  سؤال الدراسة الخامس 7.4
  

ية بين أنماط التنشئة الوالدية ومستوى الخجل لـدى طلبـة الصـف األول    إرتباطهل يوجد عالقة 

  في محافظة رام اهللا والبيرة؟الثانوي 
  

الفرضية الصفرية الخامسة عشرة واألخيرة في  إلىتم تحويله  الخامسعلى سؤال الدراسة  لإلجابة

  :هذه الدراسة وهي كما يلي
  

  :الفرضية الخامسة عشرة 15.4.4
  

 بين متوسـطات اسـتجابات   )≥α 0.05( ية دالة احصائيا عند مستوى الداللةإرتباطال توجد عالقة 

  .التنشئة الوالدية ومتوسطاتهم حول مستوى الخجل أنماطالعينة حول 
  

 Standardized(المعياري  اإلنحدار ختبارا ستخدماللتحقق من صحة الفرضية السابقة 

regression(،  طلبة الصف األول الثانوي في التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطللعالقة بين متغير

  .)33.4(ومستوى الخجل عندهم، وذلك كما هو واضح في الجدول  محافظة رام اهللا والبيرة

للعالقة بين متغير ) Standardized regression(المعياري  نحداراال ختبارانتائج  :33.4جدول 

ومستوى  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

  .الخجل عندهم
  

  حصائيةالداللة اإل Betaقيمة  لعددا األبعاد

  *0.004  -0.179  484  الخجل*التسلطي لألب - الديمقراطي

  *0.001  0.191  484  الخجل*لألب اإلهمال - الحماية الزائدة

  *0.001  -0.211  484  الخجل*التسلطي لألم - الديمقراطي

  *0.021  -0.128  484  الخجل*لألم اإلهمال - الحماية الزائدة
  )≥α 0.05(مستوى الداللة  دال عند* 



 

 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود عالقة عكسية ذات داللة  )33.4(يتضح من الجدول 

α≤(  التسلطي لألم، الحماية ، التسلطي لألب، الديمقراطي، الديمقراطي: التنشئة الوالدية أنماطبين

، ثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةطلبة الصف األول اللدى  ومستوى الخجل ،اإلهمال لألم، الزائدة

التنشئة الوالدية الديمقراطية والحماية الزائدة قل مستوى الخجل والعكس  أنماطبحيث كلما ازدادت 

لألب  اإلهمال ،جدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين نمط الحماية الزائدةمقابل ذلك و. صحيح

لألب ازداد مستوى الخجل  اإلهمال ،ائدةومستوى الخجل، بحيث كلما ازداد نمط الحماية الز

  .       والعكس صحيح
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  الفصل الخامس

  

  

  مناقشة النتائج والتوصيات 1.5
  

مدى عالقتها التنشئة الوالدية المتبعة من قبل الوالدين و ماطماهية أنستجالء ا إلىهدفت هذه الدراسة 

لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة من وجهة نظر الطلبة  ،الخجلمستوى ب

وجود عالقة أنفسهم، وقد تبين من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم جمعها من أفراد العينة 

: التنشئة الوالدية أنماطبين  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  صائيةإحعكسية ذات داللة 

 ،)اإلهمال لألم، الحماية الزائدة(، )التسلطي لألم، الديمقراطي(، )التسلطي لألب، الديمقراطي(

التنشئة الوالدية الديمقراطية والحماية  أنماطبحيث كلما ازدادت عينة الدراسة، لدى  ومستوى الخجل

دت عالقة طردية دالة إحصائياً بين نمط جِمقابل ذلك و. والعكس صحيح ،ستوى الخجلم الزائدة قّل

 اإلهمال، زداد نمط الحماية الزائدةاومستوى الخجل، بحيث كلما  )لألب اإلهمال، الحماية الزائدة(

  .  والعكس صحيح ،زداد مستوى الخجلالألب 
  

العربية  ،ها تتفق مع العديد من الدراسات السابقةوبهذه النتيجة التي تم التوصل إليها فإنه يالحظ أن

ختلفت مع نتائج دراسات أخرى، وفيما يلي مناقشة لنتائج الدراسة التي تم امنها واألجنبية، وبالمقابل 

       .التوصل إليها والتي تم عرضها في الفصل السابق
  

  مناقشة النتائج 2.5

  :مناقشة نتائج السؤال األول 1.2.5

  تنشئة الوالدية السائدة كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟  ما أنماط ال

  

أن أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في ) 1.4(من الجدول يتضح 

من  إلهمالا إلىالديمقراطي من جهة، و تجاهاال إلىباء أقرب اآلمحافظة رام اهللا والبيرة كانت عند 

 إلىالديمقراطية من جهة، و إلىفكانت تميل أيضاً  مهاتتنشئة األ نماطوبالنسبة أل. جهة أخرى

، أي أن أنماط التنشئة الوالدية المتبعة من قبل الوالدين معاً تتسم اإلهمال من جهة أخرى

  .بالديمقراطية واإلهمال



 

، )1999(ا السؤال مع دراسة بلبيسي، تفاق نتائج هذالدراسات السابقة فقد لوحظ ا إلىاستناداً 

قراطي في تعامل اآلباء الديم تجاهعلى غلبة اال كلتاهمات ، حيث أكد)1994(ودراسة الطوباسي 

  . واألمهات مع أبنائهم

  

، والتي )1986(ي ختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسات سابقة مثل دراسة القرشوبالمقابل فقد ا

التسلط والحماية الزائدة والتفرقة في المعاملة  اتاتجاهمهات بزيادة اآلباء عن األ تميز إلىنتهت ا

بذب في المعاملة ، والتي أدركت من خاللها الطالبات أن التذ)1993(بين األبناء، ودراسة خطاب 

ن من أنماط التنشئة المتبعة من قبل الوالدين مع أبنائهما، ودراسة الحجاج والتسلط هما نمطا

 ,Fergusson & Lyneskey(، ودراسة فرجوسون والينسكي )2001(ر ، ودراسة بد)1998(

الكي (، حيث بينت أن اآلباء يستخدمون أسلوب العقاب البدني في تعاملهم مع أبنائهم، مثل )1997

رابات نفسية طإض إلىوأن هذا كله يؤدي  ،وأشكال أخرى من العقاب البدني) بالنار، والجلد بالسوط

  .سوء التوافق إلى ويؤدي بهم ،لدى األبناء

  

تباع الوالدين ألنماط تنشئة ديمقراطية في التعامل مع أبنائهم زو الباحث هذه النتيجة من شيوع واويع

زيادة الوعي الثقافي لدى األسرة الفلسطينية من خالل برامج التوعية ووسائل اإلعالم التي تحث  إلى

ة يجابيإة، وما تخلفه هذه األنماط من آثار ة وديمقراطييجابيإعلى استخدام الوالدين ألنماط تنشئة 

نمو شخصية كل منهم  إلىعلى شخصية األبناء، حيث يؤدي الجو الدافىء بين أفراد األسرة الواحدة 

اً، ايجابينمواً  ،ةنفعاليواال ةاالجتماعيالعقلية والجسمية وفي نطاقها الصحيح من جميع جوانبها 

المالبس ختيار ما يناسبهم من طائهم الفرصة ألبنائهما الدين وإعويتمثل ذلك من خالل سماح الوال

، وذلك مع التوجيه االخرىالتخصصات وشتى األمور الحياتية والطعام واألصدقاء والرحالت و

غير عن األنماط  بتعادمقابل اال. واإلرشاد البناء والقائم على التفاهم والحوار بين اآلباء واألبناء

ن شخصية أحيث  تخلفه من نتائج سلبية على الشخصية مستقبالً، سوية كالضرب واإلهمال وماال

ه الذي يعيش فيه، وهذا ما انتهت إليه دراسة ترنر وزمالؤ االجتماعيالفرد تتكون ضمن االطار 

)Turner. et, al, 1996(معاملتهم من والديهم يعانون من  ساء، حيث أكدت على أن األبناء الذين ي

  .عالج نفسي إلىأنهم يحتاجون ضطرابات نفسية عديدة، وا

  

من أفراد أسرته، إذ أنه يتشربها بحيث  لطفل يستقي عاداته وطباعه وأخالقهويمكن القول بأن ا

حترام واإلحساس بالمسؤولية وأداء الواجب مكونات شخصيته، فالود والعطف واالتصبح جزءاً من 

  . بحيث يستطيع مواجهة أعباء الحياة نفسياً اًداخل األسرة، كلها تساعد الطفل على أن يشُب صحيح



 

  ):7 – 1(ويضم الفرضيات من : مناقشة نتائج السؤال الثاني 2.2.5

لدى طلبة الصف األول الثانوي فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة     أنماط التنشئة الوالديةهل تختلف 

توى تعلـيم  ، التخصص، مستوى تعليم األب، مسالنوع االجتماعي: وهي باختالف متغيرات الدراسة

  نوع المدرسة؟و، مكان السكن، لالسرة الدخل الشهريمعدل األم، 

وهـي علـى   ) 7 – 1(من  ةفرضيات صفري إلىتحويله  فقد تملإلجابة على سؤال الدراسة الثاني 

  :النحو التالي

  

  :مناقشة نتائج الفرضية االولى 1.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .متغير النوع االجتماعي إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  حول أنماط

  

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 2.4(جدول يتضح من ال

تعزى  والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادالنوع االجتماعيلمتغير 

لصالح الطلبة من االناث، اللواتي أكدن بدرجة أكبر على وذلك لألب،  اإلهمال، والحماية الزائدة

  .لألب اإلهمال شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، وشيوع نمط

  

، والتي أكدت على )2003(تتفق نتيجة الفرضية األولى مع دراسة الهنداوي والزغول والبكور 

إدراك الذكور ألساليب التنشئة الوالدية التسلطية التي يمارسها اآلباء واألمهات عليهم أعلى من 

من الديمقراطية مقارنة  إدراك اإلناث لتلك األساليب، أي أن معاملة الوالدين لإلناث إتسمت بشيء

، والتي أكدت على أن )1995(بالذكور، واتفقت أيضاً مع دراسة جبريل كما وردت في عبدوني 

همال مقارنة بأساليب المعاملة نحو التشدد والتسلط واإل تجاهأساليب المعاملة الوالدية لألبناء تتسم باال

ختلفت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة بدر قد او. تجه نحو التسامح واالعتدال، والتي تلالناثالوالدية 

، حيث كان من بين نتائجها أن البنات شعرن بأنهن أقل تميزاً من األخوة داخل المنزل، )2001(

  .ةاالجتماعيالتسلط واألدوار الذكورية التي كانت واضحة في التنشئة  إلىإضافة 

  

 الوالدين مع أبنائهمتعامل نضج الفكري في فتاح الثقافي والناال إلىيعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية 

إعطائهن المزيد من الحرية  إلىالسائدة تميل  اتتجاهوخاصة اإلناث، حيث أصبحت اال

ودخولها في  ،بمساواة المرأة بالرجلالدعوات المنادية  إلىوالديمقراطية في شتى المجاالت، إضافة 



 

سيما  بالرغم من الظروف التي تمر بها اللك وذ ،بناء المجتمع الفلسطينيالحياتية لشتى المجاالت 

ض سالمتها الجسدية عريما ، ذى جسدي ونفسيأووما تتعرض له من عنف  ،ريةالمشاكل األس

ستجابة لمطالب اإلناث أكثر من الذكور كونهن االستماع واال إلىميل الوالدين  إلىإضافة . للخطر

  .ن وطلباتهن أكثر من الذكورجانبهن ملبين رغباته إلىحيث أنهم يقفون  ،اًإناث

أن استخدام الوالدين ألساليب تربية وتنشئة قائمة على الدفء والتسامح والتوجيه في  إلىيشار 

نفتاحاً في طرح ة، كأن يصبح األبناء أكثر اايجابينتائج  إلىيؤدي  لكال الجنسين من األبناءالمعاملة 

بالقسوة معاملتها ألبنائها باألسر التي تتصف  رباً منهم مقارنةوأكثر قُ والديهم،مشكالتهم أمام 

نفتاحاً نحو أكثر افيها كما أشارت بعض الدراسات والتسلط والسيطرة القوية، حيث كان األبناء 

تباع ، كما ويؤدي ا)Dennis, 1989(أصدقائهم من والديهم، وذلك كما ورد في دراسة دنيس 

 ،ث األبناء مشاكل واضطرابات نفسية وسلوكيةتوري إلىالوالدين ألساليب غير سوية في التعامل 

ك ، ودراسة برين وفري)Straus, et, al, 1995(ه انتهت إليه دراسة ستراوس وزمالؤوهذا ما 

)Brien & Frick, 1996( أنه كلما زاد العقاب البدني الشديد والتوبيخ من  إلى، حيث أشارتا

ضطرابات النفسية وتعرضهم كذلك لال ،بناءالوالدين كلما زاد السلوك المضاد للمجتمع من قبل األ

  .والسلوكية المختلفة كالقلق وغيره

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية 2.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .التخصصمتغير  إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 

  

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 3.4(جدول يتضح من ال

تعزى  والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة التنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

ب واألم، والحماية التسلطي لأل ،النمط الديمقراطي: لمتغير التخصص، وكانت الفروق في أبعاد

لألب، لصالح الطلبة في الفرع العلمي، الذين أكدوا بدرجة أكبر على شيوع نمط  اإلهمال ،الزائدة

  .لألب لصالح طلبة الفرع األدبي اإلهمالالتنشئة الديمقراطي لألب واألم، مقابل شيوع نمط 

  

لبة الفـرعين العلمـي   ، التي أكدت على أن ط)1987(تفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة فياض ا

واألدبي أدركوا أن نمط التنشئة المتبع من قبل الوالدين تجاههم هـو نمـط قـائم علـى الحريـة      

كما وجد في دراسة أجراها جبريـل كمـا   . والديمقراطية مع التوجيه، وخاصة طلبة الفرع العلمي

لبة التخصـص  وبالتالي التكيف الدراسي لدى ط االجتماعيأن التكيف ، )2005(في ناصر  تورد



 

ة بالتقدم نحو صف ايجابيالعلمي كان أعلى مما هو لدى طلبة التخصصات األدبية، وأنه يصبح أكثر 

  . أعلى

  

هتمام والرعاية والتشجيع الذي يحظى بها الطبة من كال اال إلىويعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية 

لعلمي والدراسة، وخاصة الطبة من قبل والديهم على مواصلة التحصيل ا) ذكوراً وإناثاً(الجنسين 

الذين تخصصهم علمي حيث أنهم يحظون بمزيد من الدعم والمساندة وحرية التصرف، وهذا ما 

من قبل الوالدين  ةاالجتماعيأكده طلبة الفرع العلمي من شيوع النمط الديمقراطي في التنشئة 

وهذا . معهممن جانب األب  مقارنة بطلبة الفرع األدبي الذين أكدوا شيوع نمط اإلهمال. تجاههم

هتمام بالتعليم، وذلك بسبب على الدراسة واال األسرة الفلسطينية بتشجيع أبنائهاهتمام يعكس مدى ا

محدودية الفرص أمام أبناء المجتمع الفلسطيني في تأمين سبل الحياة والعيش الكريم في ظل 

ير ما يلزم ألبنائهم لشق طريقهم نحو توف إلى الوالداناالحتالل الجاثم على أرض فلسطين، لذا يعمد 

  .العلم والتعليم

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثالثة 3.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .االب مستوى تعليممتغير  إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 

  

 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 12.4(و  )11.4( ينيتبين من الجدول

α≤(  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطفي 

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعادتعليم األبمستوى لمتغير  تبعاً

) Tukey test(توكي  إختبار ستخدمالألم، واليجاد مصدر هذه الفروق  اإلهمال ،والحماية الزائدة

 ،)أمي(منخفض  مستوى تعليم آبائهمبين الطلبة الذين الفروق كانت حيث  ،للمقارنات الثنائية البعدية

 حيث ،)ماجستير فما فوق( عاٍل ليم آبائهممستوى تعلصالح الطلبة الذين  ،)ماجستير فما فوق( وعاٍل

   .اإلهمال لألمأكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط 
  

، والتي بينت تميز فئات الوالدين األقل تعليماً )1986(تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة القرشي 

ة الزائدة واإلهمال والقسوة، كما تميز اآلباء األقل عن األكثر تعليماً بزيادة اتجاهات التسلط والحماي

تعليماً عن اآلباء األكثر تعليماً بزيادة اتجاهات التدليل والتفرقة، بينما تميزت األمهات األقل تعليماً 

كما وجد أيضاً من خالل هذه الدراسة أن اتجاه . عن األمهات األكثر تعليماً بزيادة اتجاه األلم النفسي



 

. التنشئة كان أعلى عموماً لدى فئات الوالدين األكثر تعليماً عن الوالدين األقل تعليماًالسواء في 

، والتي أظهرت أن أساليب )1995(واتفقت أيضاً مع دراسة جبريل كما وردت في عبدوني 

 المعاملة الوالدية لدى اآلباء واألمهات من المستويات التعليمية العليا تتجه نحو ممارسة أساليب سوية

، بينما تتسم أساليب المعاملة الوالدية )التسامح واالتساق واالعتدال والحماية(في التنشئة االجتماعية 

التشدد (لدى اآلباء واألمهات من المستويات التعليمية الدنيا نحو ممارسة أساليب ال سوية في التنشئة 

رسة قام بها أن اآلباء ، من خالل دا)2005(وقد وجد عزوز ). وعدم االتساق والتسلط واالهمال

يستخدمون أسلوب القسوة في التعامل مقابل األمهات الالتي يستخدمن أسلوب الحماية الزائدة، وكال 

  .األسلوبين من المعاملة يرتبطان بتدني المستوى التعليمي للوالدين

  

أبنائهما، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية ودور المستوى التعليمي للوالدين في التعامل مع 

حيث أن الطالب الذين ينتمون إلى أسر متعلمة يتمتعون بتنشئة سليمة ومشجعة على حرية االختيار 

واالستقالل والديمقراطية في التعامل والمساواة، ما يؤدي إلى شعور األبناء شعوراً ايجابياً نحو 

ونان على دراية كافية أنفسهم وعائالتهم ومن ثم مجتمعهم، إضافة إلى أن الوالدان المتعلمان يك

بحاجات أبنائهم ومطالب نموهم في فترات نموهم المختلفة التي يمرون بها، وهذا يؤدي إلى اتباعهما 

أساليب سوية ومناسبة تكفل تلبية تلك االحتياجات، بعكس تدني المستوى التعليمي للوالدين، والذي 

ي االرتباك في القيام بالدور المنوط بهما يؤدي إلى جهلهما بطرق التربية والتنشئة السليمة، وبالتال

  .وينعكس كل ذلك على توافق وسالمة األبناء النفسية. القيام به

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .مستوى تعليم االم إلى متغيرافظة رام اهللا والبيرة تعزى التنشئة الوالدية في مح أنماطحول 

   

 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 15.4(و  )14.4( ينيتبين من الجدول

α≤(  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطفي 

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: ، وكانت الفروق في أبعاديم األممستوى تعلتعزى لمتغير 

) Tukey test(توكي  إختبار ستخدمالألم، واليجاد مصدر هذه الفروق  اإلهمال ،والحماية الزائدة

مهاتهم التعليمي أل مستوى الداللةبين الطلبة الذين الفروق كانت حيث  ،للمقارنات الثنائية البعدية

مستوى لصالح الطلبة الذين  ،)بكالوريوس، ماجستير فما فوق( وعاٍل ،)أمي، أساسي( منخفض



 

أكدوا بدرجة أكبر شيوع نمط  حيث ،)بكالوريوس، ماجستير فما فوق( هم عاٍلمهاتالتعليمي أل الداللة

    .لألم اإلهمالالتنشئة الديمقراطي لألب واألم، ونمط 

  

، ودراسة عزوز )1987(، ودراسة فياض )1986(رشي تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة الق

، والتي أكدت جميعها على أن ارتفاع )1995(، ودراسة جبريل كما وردت في عبدوني )2005(

المستوى التعليمي للوالدين يؤدي إلى اتباعهما طرق تنشئة ديمقراطية وسوية في تعاملهما مع 

لى اتباع طرق تنشئة وتربية غير سوية وغير أبنائهما، وأن تدني المستوى التعلميي لهما يؤدي إ

عادلة في التعامل، كالقسوة والتفرقة في المعاملة واإلهمال والتلسط وغيرها من األساليب واألنماط 

  .غير السوية

  

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عظيم الدور الذي تقوم به األم في تربية أبنائها كونها األكثر التصاقاً 

األب، بحكم عمله وغيابه عن المنزل لتأمين العيش الكريم ألبنائه، لذا فإن األم  وقرباً منهم من

المتعلمة تحسن تدبير أمور أبنائها وتربيتهم التربية السليمة أفضل من األم األمية أو غير المتعلمة، 

ات ولهذا تحرص بعض الدول على إلحاق األمه. وبالتالي تختلف طرق التربية تبعاً لمستوى التعليم

بمراكز محو األمية وتَلَقي دورات في التربية والتعامل مع األبناء في المنزل ألن البيت هو المدرسة 

األولى، واألم هي المربي األول للطفل، لذا فمن الضروري إن لم يكن من الواجب أن تمتلك األم 

صحاء قادرين على أفضل الطرق المؤدية إلى التعامل الجيد مع أبنائها، لتقدم للمجتمع أفراداً أ

  .مواجهة الحياة وخدمة مجتمعهم

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

 الـدخل الشـهري   معـدل  إلى متغيرالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 

  .لألسرة

 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 9.4(و  )8.4(ين الجدوليتضح من 

α≤(  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطفي 

التسلطي ، قراطيالنمط الديم: ، وكانت الفروق في أبعادسرةالدخل الشهري لألمعدل تعزى لمتغير 

للمقارنات الثنائية ) Tukey test(توكي  إختبار ستخدمالألب واألم، واليجاد مصدر هذه الفروق 

 ،)شيكل 1000أقل من (بين الطلبة ذوي الدخل األسري المنخفض الفروق كانت حيث  ،البعدية



 

 بة ذويلصالح الطل ،)شيكل 3000أكثر من (والعالي  ،)شيكل 3000 إلى 1000 من(والمتوسط 

ط التنشئة الديمقراطي أكدوا بدرجة أكبر شيوع نم حيث ،الدخل الشهري المتوسط والعالي معدل

  .لألب واألم

  

، التي أوضحت أن للمستوى االقتصادي أثراً ذا )1991(تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة النجار 

، حيث )1998(سة الحجاج ودرا. داللة على النمو الخلقي واتجاهات األبناء نحو اآلباء بكل عام

بينت أن المستوى االقتصادي ألسر أفراد عينة الدراسة كان متوسطا فقط بلغ الوسط الموزون لهذا 

، وهي بعنوان التنشئة االجتماعية )2005(واتفقت أيضاً مع دراسة عزوز %). 52(المستوى 

لدراسة كان متدنياً ما األسرية واإلدمان على المخدرات، حيث بينت أن مستوى الدخل ألسر عينة ا

  .يشير إلى ارتباط تدني المستوى االقتصادي باالنحراف لدى األبناء

  

يعزو الباحث هذه النتيجة الخاصة بوجود فروق في آراء الطلبة بين أساليب التنشئة الوالدية المتبعة 

صادي مناسباً من قبل الوالدين تبعاً للمستوى االقتصادي لألسرة إلى أهمية أن يكون المستوى االقت

لألسرة ليلبي كافة احتياجاتها واحتياجات أبنائها، إذ تشير كل الدراسات ذات العالقة إلى أن األسر 

الكتب، : ذات المستوى االقتصادي المرتفع هي األقدر على توفير مستلزمات واحتياجات أبنائها مثل

ن األسر ذات المستوى واألجهزة، والغرف الخاصة، وتنظيم الرحالت، وغيرها من النشاطات م

االقتصادي المتدني التي ال تستطيع أن توفر ألبنائها ما يحتاجون إليه، وهذا كله يؤثر على طرق 

  .تنشئة وتربية الوالدين ألبنائهما وبالتالي على اتجاهات األبناء نحو والديهم

  

نمط تنشئة  ويشير األدب التربوي إلى أن األسر ذات المستوى االقتصادي المرتفع يشيع فيها

متسامح ومتفهم وديمقراطي، حيث يكون بمقدورها توفير متطلبات األبناء، ما ينعكس ايجابياً على 

نظرة األبناء إلى والديهم حيث يشعرهم ذلك بنوع من الرضا والمحبة تجاه الوالدين، وبالمقابل فإن 

جات أبنائها واالكتفاء بالقليل، األسر ذات المستويات االقتصادية المتدنية تعمل على قمع وتقنين احتيا

  .ما يؤدي إلى اتباع نمط تنشئة صارم وتسلطي فيها

  

  :مناقشة نتائج الفرضية السادسة 

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .مكان السكن متغير إلىالتنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 



 

 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 7.4(و) 6.4( ينجدوليتضح من ال

α≤(  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماطفي 

التسلطي لألب واألم،  ،النمط الديمقراطي: تعزى لمتغير مكان السكن، وكانت الفروق في أبعاد

حيث  ،للمقارنات الثنائية البعدية) Tukey test(توكي  إختبار ستخدماواليجاد مصدر هذه الفروق 

المدن والطلبة من سكان القرى لصالح سكان المدن الذين أكدوا بين الطلبة من سكان الفروق كانت 

  .بدرجة أكبر شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب واألم

  

، التي لم تكشف عن فروق دالة احصائياً )2005(ختالف هذه النتيجة مع دراسة عزوز لوحظ ا

للعالقة ما بين مكان اإلقامة وأسلوب تنشئة الوالدين، حيث كانت الفروق غير دالة مع جميع 

  .األساليب واألنماط

  

األكثر شيوعاً لدى يعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية القائلة بأن نمط التنشئة األسرية الديمقراطية هو 

الطبة سكان المدن أكثر من الطلبة سكان القرى والمخيمات، إلى طبيعة السكن في المدينة وسكانها 

وكثرة الحراك االجتماعي فيها، إضافة إلى االختالط واالحتكاك المباشر واليومي مع آخرين، فضالً 

كان القرى والمخيمات المنشغلين عن تعدد مطالب الحياة والتزاماتها لدى سكان المدينة مقارنة بس

أكثر إلى حد ما بتأمين لقمة العيش ألبنائهم، لذا فإن اآلباء يمنحون أبناءهم قدراً من حرية االختيار 

والخروج والتنقل، مما يؤدي إلى سيادة جو من الديمقراطية في التعامل ما بين اآلباء وأبنائهم، كما 

خطار تحتم على الوالدين البقاء بقرب أبنائهم والتواصل معهم أن طبيعة المدينة المعقدة والمليئة باأل

بشكل أكبر، كل هذا يؤدي إلى انتهاج الوالدين لطرق ديمقراطية في التعامل مع أبنائهم خوفاً من 

  .االنحراف

  

  :السابعةمناقشة نتائج الفرضية  7.2.2.5

ي متوسطات استجابات العينة ف )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .نوع المدرسةالى متغير التنشئة الوالدية في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  أنماطحول 

  

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة ) 5.4(جدول يتضح من ال

تعزى  رام اهللا والبيرة طلبة الصف األول الثانوي في محافظةالتنشئة الوالدية كما يدركها  أنماط

التسلطي لألب واألم، لصالح  ،النمط الديمقراطي: لمتغير نوع المدرسة، وكانت الفروق في أبعاد



 

الطلبة في المدارس الخاصة الذين أكدوا بدرجة أكبر على شيوع نمط التنشئة الديمقراطي لألب 

  . واألم

  

من طلبة المدارس  مهات يعاملون أبناءهمن اآلباء واأليعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية القائلة بأ

طبيعة العالقة األكثر ديمقراطية ما بين األهل وأبنائهم من طلبة هذه  إلىالخاصة بشكل ديمقراطي 

المدارس الخاصة تتمتع بمستوى خدماتي  حيث أنالمدراس، مقارنة بالطلبة من المدارس الحكومية، 

لى احترام هذه المدارس للطالب واهتمامها به فرداً اضافة اأفضل من المدارس الحكومية،  وتعليمي

 مقابلوذلك ، )2000(ووجود معلمين مؤهلين علميا ومهنيا فيها، وهذا ما كشفت عنه دراسة عابدين 

هذه المدارس ينتمون  إلىمعظم الطلبة المنتسبين  جدير بالذكر انأقساط سنوية تدفع من الطالب، 

لذا فإن الوالدين يحرصان ية مقارنة بطلبة المدارس الحكومية، لعائالت ذات مستويات اقتصادية عال

 ديمقراطية للدراسة، وبالتالي ينشأ بينهم عالقة ا يلزم ألبنائهم فيها حتى يتفرغواعلى توفير كل م

  .ن طلبة المدارس الحكوميةوطيدة أكثر م

  

الطلبة نحو المدرسة،  اتجاهاتبأن أساليب التنشئة الوالدية المتبعة من قبل الوالدين تؤثر على  يذكر

على  والديهمأن الطلبة الذين يعاملهم  إلىحيث أشارت  ،)1993(وهذا ما بينته دراسة العويدي 

ة مقارنة بأولئك الذين ايجابي اتاتجاهأساس من الديمقراطية والتقبل والحماية الزائدة يحملون 

  .بأساليب متسلطة وغير سوية والديهميعاملهم 

  

    : نتائج السؤال الثالثمناقشة  3.2.5

  ما مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟  

 في محافظة رام اهللا الصف األول الثانويطلبة أن مستوى الخجل لدى ) 17.4(يتضح من الجدول 

الكلية على الدرجة  )1.71(مستوى الكان متوسطاً، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا  والبيرة

  .للمقياس

  

يعزو الباحث نتيجة هذا السؤال من أن عينة الدراسة ذكوراً وإناثاً قد حصلوا على درجة متوسطة 

نفتاح الطلبة أبناء المجتمع الفلسطيني على الثقافات إ إلىعلى مقياس الخجل المستخدم في الدراسة 

والمسلسالت الهادفة، فضالً عن من خالل البرامج اإلذاعية، واإلنترنت، وحضورهم األفالم  االخرى



 

طبيعة الحياة التشاركية والتعاون القائم بين  إلىمرونتهم في التعامل مع كل ما هو جديد، إضافة 

ختالط وكسر حاجز الخوف والرهبة مما يجبرهم على التعامل واال ،األهالي في تلبية شؤون حياتهم

عينة أن الطلبة  إلىولة، وال تشير من اآلخرين، وهذه الدرجة من الخجل هي درجة جيدة ومقب

  .يعانون من الخجل بشكل مفرط الدراسة

  

فأتهم على ذلك، يؤدي مع الرفاق ومكآ ةاالجتماعيعالقات كما أن تشجيع اآلباء آلبنائهم على إقامة ال

 مما يقلل ،ما بين أفراد المجتمع الواحد وال سيما المجتمع الفلسطيني ةاالجتماعيتوطيد العالقات  إلى

  . من شعورهم بالوحدة النفسية والخجل

  

  ):14 – 8(ويضم الفرضيات من : مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.2.5

لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة باختالف مستوى الخجل ختلف يهل 

م األم، األب، مستوى تعلي ، التخصص، مستوى تعليمالنوع االجتماعي: وهي متغيرات الدراسة

  نوع المدرسة؟و، مكان السكن، لالسرة الدخل الشهريمعدل 

وهـي  ) 14 – 8( الرقم من ةفرضيات صفري إلىتحويله  فقد تم الرابعلإلجابة على سؤال الدراسة 

  :على النحو التالي

  

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثامنة 8.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .إلى متغير النوع االجتماعيالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول
  

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )18.4(يتضح من الجدول 

النوع تعزى لمتغير  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

ناث، اللواتي كان مستوى الخجل عندهن هو ح الطلبة من اإل، وكانت الفروق لصالاالجتماعي

  .األعلى

  



 

، التي أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً على مقياس )2001(تتفق هذه النتيجة مع دراسة العنزي 

حصول اإلناث على متوسط  ، التي بينت نتائجها)1997(اإلناث، ودراسة األنصاري  لصالحالخجل 

، أظهرت أن الخجل كان واحـداً  )2000(أعلى من الذكور في الخجل، وفي دراسة أخرى له عام 

 ؤهوك وزمـال بـر ة التي يعاني منها الشباب بوجه عام وقد بينت دراسة نفعاليمن أكثر السمات اال

)Bruch, Giordano & Pearl, 1986(، نهـم  أذكـروا  ناث الخجولين وخاصة اإل شخاصن األأ

السـلبية بشـأن    يننهم مستاؤون من مالحظات اآلخـر أغير راضين عن مظهرهم الخارجي كما 

، )1996(كما وردت في طـاحون وخليـل    وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زيمباردو مظهرهم

نخفضي القـدرة  وم ،نطوائية وعصابيةاكثر أنهم أتصفوا بان مرتفعي الخجل أظهرت النتائج أحيث 

  .جتماعياًا كثر قلقاًأو ،كثر حساسيةأو ،االجتماعيلى الضبط ع

  

طبيعة  إلىرتفاع مستوى الخجل لدى اإلناث مقارنة بالذكور ا يعزو الباحث هذه النتيجة من حيثو

الفتاة في المجتمع الفلسطيني والتي يعتبر الخجل أحد سماتها الشخصية، إذ أشارت معظم الدراسات 

في  مهماً تلعب العادات والتقاليد دوراًو. كبر لدى اإلناث مقارنة بالذكوروجود الخجل بنسبة أ إلى

ختالط والتعارف د الفتيات على االعدم تعوكبر من الذكور بسبب وجود الخجل لدى اإلناث بشكل أ

 إلىإضافة  ،والحرص الزائد من قبل الوالدين على الفتيات ،والتشدد في المعاملة ،خرمع الجنس اآل

في المجتمعات العربية وال سيما مجتمعنا الفلسطيني ) زوجة، أم، أخت(التقليدي للمرأة أن الدور 

ن هذه إال أ ن تخوضها،الفرص والمجاالت التي يمكن لها أ حجيم دورها ومحدوديةت إلىيؤدي 

  .وفتح كافة المجاالت أمامها بمساواتها بالرجلضمحالل وسط الدعوات المنادية بدأت باالالنظرة 

الذكر بأن دور األسرة ال يقتصر فقط على توفير المستلزمات المادية ألطفالها، فهناك أيضاً جدير ب

التربية النفسية والتي تعتبر مهمة لبناء الصحة النفسية السليمة للطفل، وذلك من خالل إشباع حاجات 

وغيرها مما  )التقدير، الحب المتبادل الطمأنينة، األمن، الحرية، التفوق،: (الطفل المختلفة مثل

يعيق نموه النفسي  هيىء له أسباب النجاح والتفوق، في حين أن عدم إشباعهايشعره بالسعادة، وي

أو خجوالً نفسياً كأن يكون منطوياً الحياةفه السوي في وتكي.  

  

  :مناقشة نتائج الفرضية التاسعة 9.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .التخصص إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول

  



 

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )19.4(يتضح من الجدول 

لتخصص، لمتغير ا تبعاً طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

  .كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى حيثوكانت الفروق لصالح الطلبة في الفرع األدبي، 

  

أن  إلـى ، حيث أشارت )2005(تفقت نتيجة هذه الفرضية مع دراسة جبريل كما وردت في ناصر ا

وبالتالي التكيف الدراسي لدى طلبة التخصص العلمي كان أعلى مما هـو لـدى    االجتماعيالتكيف 

   .ة بالتقدم نحو صف أعلىايجابية التخصصات األدبية، وأنه يصبح أكثر طلب

  

ويرجع الباحث نتيجة هذه الفرضية من أن طلبة الفرع األدبي أكثر خجالً من طلبة الفرع العلمي 

نظره المجتمع األكثر تقديراً للطلبة الذين تخصصهم علمي  إلىأهمية التخصص في حد ذاته، و إلى

حيث أن التخصص العلمي يتطلب درجة ذكاء وقدرات رياضية أعلى وبالتالي أكثر من األدبي، 

األدبية التي تعتمد التخصصات كس جتماعية مع آخرين بعاك أكثر، ما يتطلب إقامة عالقات احر

كونها تعتمد على الطالب نفسه أكثر من  ةاالجتماعيكثر على الحفظ، وبالتالي تحد من العالقات أ

  . نها على اآلخريعتمادا

  

  :مناقشة نتائج الفرضية العاشرة 10.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .مستوى تعليم االب إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى مستوى حول 

  

 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةلة وجود فروق ذات دال )28.4(و  )27.4(ين يتضح من الجدول

α≤(  في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير

للمقارنات ) Tukey test(توكي  إختبارستخدم ااألب، واليجاد مصدر هذه الفروق مستوى تعليم 

أساسي (، و)أساسي ودبلوم(آبائهم  تعليممستوى  بين الطلبة الذينحيث كانت الفروق  ،الثنائية البعدية

 حيث ،أساسي تعليم آبائهممستوى لصالح الطلبة الذي  )أساسي وماجستير فما فوق(، و)وبكالوريوس

   .كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى

  

يث ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أهمية دور األسرة المتعلمة والمثقفة في تربية وتنشئة األبناء، ح

أنها تتبع أساليب تربية قائمة على العدل والمساواة واالنفتاح على األبناء واالستماع لمشكالتهم 

وإعطائهم الفرصة للتعبير عما بداخلهم، إضافة إلى التشجيع على االستقالل واالعتماد على النفس ما 

بالمقابل فإن تدني ينعكس بشكل ايجابي على توافقهم وتكيفهم النفسي مع أنفسهم ومع مجتمعهم، و



 

المستوى التعليمي لرب األسرة الذي هو أعلى سلطة فيها يؤدي إلى اتباعه ألساليب تربية متناقضة 

وغير سوية تؤدي بدورها إلى تخريج أبناء على غير قادرين على التكيف والتوافق السليم، فينشؤون 

  .بشكل منحرف ويكونون خجولين وبعيدين عن المجتمع

  

  :شة نتائج الفرضية الحادية عشرةمناق 11.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

  .إلى متغير مستوى تعليم االمالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول

  

 0.05(ند مستوى الداللة ع إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )31.4(و  )30.4( ينيتضح من الجدول

α≤(  في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير

للمقارنات ) Tukey test(توكي  ختباراستخدم ق ااألم، واليجاد مصدر هذه الفرو مستوى تعليم

أمي (، و)أمي ودبلوم(هم أمهات تعليممستوى بين الطلبة الذين  الفروق كانتحيث  ،الثنائية البعدية

هم مهاتالتعليمي أل مستوى الداللة، لصالح الطلبة الذين )أمي وماجستير فما فوق(، و)وبكالوريوس

مستوى الذين الطلبة وكانت الفروق أيضاً بين . كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى حيث ،أمي

أساسي وماجستير (، و)اسي وبكالوريوسأس(، و)أساسي ودبلوم(، و)أساسي وثانوي(هم يم أمهاتتعل

كان مستوى الخجل عندهم هو  حيث ،هم أساسيأمهاتتعليم مستوى لصالح الطلبة الذي  )فما فوق

  .األعلى

  

مدى التأثير اإليجابي الذي يحدثه تعليم األم في تربيتها  إلىويعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية 

م األم يرتبط عكسيا بمستوى الخجل لدى االبناء، وتبدو هذه ألبنائها ذكوراً وإناثاً، حيث أن تدني تعلي

النتيجة منطقية ومتوقعة، إذ أن األم المتعلمة تختلف في تربيتها ألبنائها عن تلك غير المتعلمة، حيث 

أنها تكون متفهمة لمشاكل أبنائها وتعرف احتياجاتهم ومطالب نموهم بدقة، وبالتالي تعمل على 

لهم، أما األم غير المتعلمة فإنها تسلك أساليب وأنماط تربية غير سوية مراعاتها في تربيتها 

ومتسلطة وجامدة في تربيتها ألبنائها، ما ينعكس سلبياً على صحتهم النفسية، وبالتالي يؤدي إلى 

العديد من المشاكل لديهم كالقلق والخجل واالنطواء وسوء التوافق بشكل عام، حيث أن الطفل يتبنى 

  .لديه واتجاهاتهم وسلوكهم االجتماعي أيضاًمعتقدات وا

  

  

  

  



 

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشرة 12.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .ةلألسر الدخل الشهري معدل إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول

  

 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )25.4(و  )24.4(ين يتضح من الجدول

α≤( في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير 

) Tukey test(توكي  ختبارا، واليجاد مصدر هذه الفروق ُأستخدم سرةالدخل الشهري لأل معدل

الدخل  معدل أن الفروق كانت بين الطلبة الذين إلى حيث اشارت النتائج ،للمقارنات الثنائية البعدية

، )شيكل 3000أكثر من (عالي الدخل الذوي و ،)شيكل 1000أقل من (الشهري ألسرهم منخفض 

كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى، وكانت  حيثالدخل الشهري المنخفض  معدل لصالح ذوي

 3000شيكل إلى  1000من (الدخل الشهري ألسرهم متوسط  معدل روق أيضاً بين الطلبة الذينالف

كان  حيثالدخل الشهري المتوسط  معدل ، لصالح ذوي)شيكل 3000أكثر من ( وعاٍل ،)شيكل

    .مستوى الخجل عندهم هو األعلى

  

ادي لألسرة، وما له من المنطقية بمدى أهمية المستوى االقتصويفسر الباحث نتيجة هذه الفرضية 

دور مهم في حياة األبناء من توفير المسلتزمات الحياتية لهم، وتشجيعهم على العلم والتحصيل 

ومخالطة اآلخرين والمشاركة في الرحالت الترفيهية، وغيرها من النشاطات، وهذا كله يعمل على 

الدخل  معدل للطلبة ذوي دمج الطلبة في الحياة بشكل جيد، وخوض تجارب وخبرات جديدة ال تتاح

الشهري المنخفض، ما يؤثر سلباً على الحالة النفسية لألبناء وعلى درجة الخجل لديهم، فضالً عن 

توافقهم النفسي واالجتماعي، ويتفق هذا التفسير مع نتيجة هذه الفرضية والتي بينت وجود عالقة 

ى أنه كلما قّل الدخل الشهري عكسية ما بين مستوى الخجل ومعدل الدخل الشهري لألسرة، بمعن

  . لألسرة كلما زاد مستوى خجل أبنائها

  

  :عشرة الثالثةمناقشة نتائج الفرضية  13.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة ) ≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .ن السكنمكا إلى متغيرالخجل في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى  مستوى حول

  

 0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )22.4(و  )21.4(ين يتضح من الجدول

α≤(  في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير

ات الثنائية للمقارن) Tukey test(توكي  إختبارستخدم السكن، واليجاد مصدر هذه الفروق مكان ا



 

الطلبة من سكان المدن والطلبة من سكان المخيمات، لصالح الطلبة  حيث كانت الفروق بين ،البعدية

  .كان مستوى الخجل عندهم هو األعلى حيثمن سكان المخيمات 

  

ويعزو الباحث نتيجة هذه الفرضية إلى طبيعة الظروف التي يعيشها الطلبة من سكان المخيمات 

الفقر وتدني المستوى االقتصادي والثقافي لألسرة، وتدني مستوى الخدمات، الفلسطينية، حيث 

والضغط النفسي، والشعور بعدم المساواة مع الطلبة االخرين، وال سيما سكان المدن، حيث تؤدي 

االنطواء، وعدم المبادرة، : مثل هذه الظروف إلى العديد من المشكالت النفسية لدى الطلبة، ومنها

إلحجام عن التعامل مع اآلخرين، فضالً عن اختيار األصدقاء حيث يغلب على سكان والخجل، أو ا

المخيمات اختيارهم ألصدقائهم من نفس المستوى ومن نفس الظروف أيضاً، ما يجعل من الصعوبة 

وهذا كله يؤثر . بمكان تطوير تلك العالقات لتكون أشمل، وبالتالي تبقى محجمة في تلك المخيمات

طلبة سلبياً ويجعلهم يشعرون بنوع من الخجل في تعاملهم مع أقرانهم والمحيطين بهم على سلوك ال

  .من سكان القرى والمدن

  

  :الرابعة عشرةمناقشة نتائج الفرضية  14.2.2.5

في متوسطات استجابات العينة  )≥α 0.05( عند مستوى الداللة إحصائيةال توجد فروق ذات داللة 

  .نوع المدرسةالى متغير  رام اهللا والبيرة تعزىالخجل في محافظة  مستوى حول

في  )≥α 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  )20.4(يتضح من الجدول 

تعزى لمتغير نوع  طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةمستوى الخجل لدى 

لحكومية، الذين كان مستوى الخجل عندهم هو المدرسة، وكانت الفروق لصالح الطلبة في المدارس ا

  .األعلى

  

حد ما أكثر صرامة في  إلىر بيعة المدارس الحكومية والتي تعتبط إلىويعزو الباحث هذه النتيجة 

تطبيق القوانين المدرسية من المدارس الخاصة التي تعتبر أكثر حرية وأكثر تسامحاً وتعاطفاً مع 

لتي يثيرها الطلبة تختلف من المدارس الحكومية عنها في المدارس الطلبة، حتى أن نوعية المشاكل ا

سمح لهم الخاصة، لذا فإن طلبة المدارس الحكومية يكونون مقيدي الحرية داخل المدرسة، وال ي

جتماعية مع أقرانهم من الجنس اآلخر، ال سيما وأنها مدارس أحادية الجنس، حيث ابإقامة عالقات 

والتي تتيح المجال أمام اإلناث بعكس المدارس الخاصة المختلطة،  يكون الذكور منفصلين عن

تحرص على التفاعل مع  الطلبة إلى التجرؤ والحديث وإقامة العالقات االجتماعية بشكل أكبر، كما



 

التقليل من  إلىما يؤدي الطالب بشكل تربوي جيد، واالهتمام باكسابه قيما واتجات مرغوباً فيها، 

  .وحدة النفسية لدى الطلبةالخجل والشعور بال

  

صفرية رقم الفرضية ال إلى جابة عليه بتحويلهوقد تمت اإل: مناقشة نتائج السؤال الخامس 5.2.5

)15(:  

ية بين أنماط التنشئة الوالدية ومستوى الخجل لـدى طلبـة الصـف األول    رتباطاهل يوجد عالقة 

  الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة؟

  

  :تائج الفرضية الخامسة عشرةمناقشة ن 15.2.2.5

بين متوسـطات اسـتجابات    )≥α 0.05( ية دالة احصائيا عند مستوى الداللةإرتباطال توجد عالقة 

  .التنشئة الوالدية ومتوسطاتهم حول مستوى الخجل أنماطالعينة حول 

 0.05( مستوى الداللةعند  إحصائيةوجود عالقة عكسية ذات داللة  )33.4(يتضح من الجدول 

α≤(  التسلطي لألم، الحماية ، التسلطي لألب، الديمقراطي، الديمقراطي: التنشئة الوالدية أنماطبين

، طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةلدى  اإلهمال لألم ومستوى الخجل، الزائدة

ستوى الخجل والعكس م التنشئة الوالدية الديمقراطية والحماية الزائدة قّل أنماطبحيث كلما ازدادت 

لألب  اإلهمال ،مقابل ذلك وجدت عالقة طردية دالة إحصائياً بين نمط الحماية الزائدة. صحيح

لألب ازداد مستوى الخجل  اإلهمال ،زداد نمط الحماية الزائدةاومستوى الخجل، بحيث كلما 

  .والعكس صحيح

         

ية موجبة رتباطاينت نتائجها وجود عالقة ، التي ب)2002(تتفق نتيجة هذه الفرضية مع دراسة خوج 

 نقصان ية سالبة بينرتباطابين األسلوب العقابي للوالدين والخجل لدى عينة الدراسة، ووجود عالقة 

واتفقت أيضاً مع دراسة عياش . لوالدين والخجل لدى أبنائهماا من قبل أسلوب التوجيه واإلرشاد

، حيث )1989(، ودراسة العارضة )1994(عد ، ودراسة أس)1996(، ودراسة العبادي )1992(

ستخدام الوالدين ألساليب تقوم على الدفء والتسامح والضبط التربوي يرتبط ا أكدت جميعها على أن

اً بالقدرة على توكيد الذات، ويرفع من مستوى القدرة على التكيف لدى األبناء، في حين ايجابي

بين الطلبة  ةاالجتماعيئياً في مستوى الكفاءة وجود فروق دالة إحصا إلى، )1999(ود وتوصل دا

عائدة لنمط التنشئة األسرية، وذلك لصالح الطلبة الذين أفادوا بأنهم تلقوا نمط تنشئة ديمقراطي حيث 

تفقت هذه كما ا. ذين تلقوا نمط تنشئة تسلطيعندهم أعلى من الطلبة ال ةاالجتماعيكانت الكفاءة 

ية رتباطاوجود عالقة ، إذ توصلت الى )2000(أحمد  في ا وردتكمالنتيجة مع دراسة عبد الهادي 

ية طردية بين الرفض الوالدي إرتباطعكسية بين القبول الوالدي ودرجة القلق لدى األبناء، وعالقة 



 

ية موجبة ودالة رتباطا، فقد توصلت في دراستها لوجود عالقة )2000(أما بركات . ودرجة القلق

، أن )1983(وبينت دراسة أبو جبل . واالكتئاب لدى المراهقين الذكوربين األسلوب العقابي لألب 

أبناء األسر المتسامحة في تنشئتها األسرية كانوا أكثر تكيفاً من أبناء األسر المتشددة في عالقاتهم 

وقد أشارت دراسة ماكلوسكي وآخرين . متثال والتكيف للواقع والمزاج والقيادةالعائلية، واال

)Mccloskey, et, al, 1995( ،ية ما بين أشكال العقاب المختلفة للطفل رتباطاوجود عالقة  إلى

كما توصل دانيلز وبلومين في دراستهما . ضطرابات نفسية عديدةامن األسرة ومعاناة الطفل من 

)Daniels & Plomin. 1985( ،ة ما بين خجل وإنطوائية األم والخجل يجابيإوجود عالقة  إلى

  .شهراً) 24- 12(ن لدى أبنائها في س

  

ماهية أنماط التنشئة الوالدية المتبعة من قبل األهل في التعامل مع  إلىويعزو الباحث هذه النتيجة 

تباع الوالدين ألنماط تنشئة ديمقراطية نتائج هذه الدراسة حيث أظهرت أن اأبنائهما، كما بينت 

معنى أنه كلما ازدادت تلك األنماط مع مستوى الخجل لدى األبناء، ب وحماية زائدة يتناسب عكسياً

تباع الوالدين هم، كما أظهرت النتائج أيضاً أن االمتبعة من قبل الوالدين كلما قّل مستوى الخجل لدي

ألنماط تنشئة قائمة على الحماية الزائدة واإلهمال يتناسب طردياً مع الخجل، بمعنى أنه كلما ازدادت 

  . كلما ازداد مستوى الخجل لدى أبنائهم تلك األنماط المتبعة من قبل الوالدين

  

تباع الوالدين ألساليب سوية قائمة على الديمقراطية والتسامح يجة من أن اويفسر الباحث هذه النت

من  نشوء األبناء في جو ديمقراطي خاٍل إلىوالدفء والمساواة في التعامل بين األبناء، يؤدي 

نفتاحهم على الوالدين، وهذا كله يولد لى تكيفهم ومرونتهم وااً عايجابيالتهديد والتسلط، وبالتالي يؤثر 

  .حالة من الرضا واأللفة بين األهل واألبناء، مما يبعدهم عن الشعور بالخجل والوحدة والنفسية

  

تباع الوالدين ألساليب غير سوية قائمة على اإلهمال والحماية الزائدة كما تبين من خالل هذه أما ا

رتباك في عالقاتهم األسرية ا إلىتشتيت دورهم في الحياة، و إلىؤدي باألبناء الدراسة، فإن ذلك ي

، ألنه في كال النمطين وهما من االجتماعيمع الوالدين وإخوانهم، وبالتالي مع الرفاق والمحيط 

من ال يطّلع فيهما األبناء على النموذج األمثل بحيث  ،أخطر أنماط التنشئة الوالدية تأثيراً لدى األبناء

اآلخرين، وتفضيل الوحدة، حتكاك المباشر مع الجنوح عن اال إلىالتعامل والتربية، مما يؤدي بهم 

  .نطواء وسوء التوافقختالط، وبالتالي الخجل واالوعدم اال

  

  

  



 

  توصيات الدراسة 3.5

  

  :خرجت هذه الدراسة في ضوء النتائج التي توصلت إليها بالتوصيات التالية

  

على اتباع اساليب تربية سوية تقوم على الديمقراطية والمساواة في ضرورة حث الوالدين  .1

التنشئة الديمقراطية، وطبيعة العالقات بين االباء واالبناء تؤثر ن وذلك أل ،المعاملة مع االبناء

المجتمع الكبير، وعلى النشاط االجتماعي المتوقع  فيبناء ا او ايجابا على عالقات هوالء األسلب

 .لهم

أنماط تربية غير سوية  وأتباعهم ألساليب يد الوالدين بمعلومات حول مخاطر اى تزوالعمل عل .2

تؤسس لحقد وكراهية حيث انها  ،الخ... مثل التسلط واالهمال والتفرقة في المعاملة في المنزل 

 .في نفوس أبنائهم، وتسبب لهم مشاكل نفسية مستقبالً

لألطفال  ةاالجتماعيلتدريب على المهارات العمل على تطوير برامج إرشادية فردية وجمعية ل .3

... بحيث تتالءم تلك البرامج مع مستواهم العمري واللغوي والثقافي والمراهقين صغار السن 

 .وللجنسين منهم ،إلخ

كاملة  على وزارة التربية والتعليم أن تضمن المناهج والكتب المدرسية وحدات أو فصوالً .4

سبل تعزيزها، واألساليب الالسوية ومخاطرها وسبل تتحدث عن أساليب التنشئة السوية و

 ،في التعاون والتواصل مع اآلخرين ةاالجتماعيتفاديها، فضالً عن تعليم الناشئة المهارات 

 .نطواءاال وأ ،الخجل وأ عن المشاركة، الرأي، وعدم العزوفوضرورة المشاركة وإبداء 

ل عمرية مبكرة مثل مرحلة العمل على تصميم دراسات وبحوث تتقصى الخجل في مراح .5

مخاطر على الشخصية مستقبالً، وإلمكانية التدخل بشكل من الطفولة المتوسطة والمتأخرة لما له 

 . مبكر حيث يكون العالج أكثر نجاحاً

األسرية الوالدية أو ضرورة إجراء دراسة أو أكثر بهدف الكشف عن العالقة بين أنماط التنشئة  .6

كتئاب ومستوى القلق واالوالطموح وسمات الشخصية ذات ، كمفهوم الومتغيرات أخرى

  .ومشكالت سلوكية وتكيفية أخرى لدى األبناء

إعداد مقاييس للخجل وتقنينها لتالئم البيئة والثقافة العربية، بحيث يراعى فيها التحديد اإلجرائي  .7

 .القريبة منه االخرىم يالواضح لمفهوم الخجل، والذي يميزه عن المفاه
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  . الوالدية اتتجاهمقياس اال): بدون تاريخ. (، م ومنصور، رإسماعيل
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مجلة جامعة دمشق لآلداب العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية لالبناء، ): 2000(ابر، ن، ج

  .، دمشق، سوريا)3(، 16، نسانية والتربويةوالعلوم اإل
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سـاليب التنشـئة   أجتماعي المدرسـي ب اوالسلوك الال ةاالجتماعيعالقة الكفاءة ): 1999. (داود، ن
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، المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر     1ط  .االجتماعيعلم النفس ): 1996. (رضوان، ش
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  .السعودية الرياض،
  

، 1ط . تأثير األهل في مستقبل أبنائهم على صعيد التوجيه الدراسي والمهني): 1997. (شكور، ج
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ترجمه . المساعدة فيها مشكالت األطفال والمراهقين وأساليب): 1996.(ميلمان، هـ. شيفر، ش

  .الجامعة األردنية، األردن، منشورات 2ط. داوود، ونزيه حمدي نسيمة
  

 1 ع، الطالـب  ،مجلة المعلم. الفلسطينية األسرةفي  ةاالجتماعيالتنشئة  أنماط): 2002. (صبري، م
ان،      39، ص 2+  يم، عم ة والتعل رة التربي ، تصدر عن معهد التربية التابع لألونروا، اليونسكو، دائ

  .االردن
  

، برنـامج  ومشاكلهم النفسية لتعامل مع األطفاللوالدين والمدرسين لدليل ا): 1990. (صالح، ج

  .غزة للصحة النفسية، لجنة األطفال
  

ـ دراسة الخجل وعالقته ببعض المتغيرات النفسـية و ): 1996. (مخليل،  .حطاحون،  . ةاالجتماعي

نمائيـة،  ر عن مركز ابن خلـدون للدراسـات اإل  ، تصد)2( 8، مجلة مستقبل التربية العربية

  .القاهرة، مصر
  

والسـلوك العـدواني وأثرهمـا فـي      األسريةالعالقة بين أنماط التنشئة ): 1997. (طراونه، فال

، األردنيـة الجامعـة  . تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مديرية تربية المزار الجنوبي

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن
  

ز الضبط عند طلبة كليات المجتمع أنماط التنشئة الوالدية وعالقتها بمرك): 1994. (الطوباسي، ف

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردنجامعة اليرموك، . في مدينة إربد
  

، دار المعرفـة  2ط . مشكالت االبناء وعالجها من الجنين الـى المراهقـة  ). 1991. (الطيب، م

  .الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، االسكندرية، مصر
  

. لحاق الوالدين أبناءهم بالمدارس الخاصة وعالقتها ببعض المتغيراتأسباب ا): 2000. (عابدين، م

، تصدر عن جمعيـة البحـوث والدراسـات    3ع . مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينية

  .، مطبعة المقداد، غزة، فلسطين"بيرسا. "التربوية الفلسطينية
  

معلم والطالب على مفهوم الذات عنـد  والتفاعل بين ال األسريةأثر التنشئة ): 1989. (العارضه، إ

  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردن، الجامعة األردنية. الطلبة
  

، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، 1ط . "للشباب والراشدين"مقاييس الشخصية، ): 2001. (عبادة، أ

  .مصر
  

ول بناء طلبـة الصـف األ  األسرية كما يدركها األنماط التنشئة أالعالقة بين ): 1996. (العبادي، إ

. الجامعـة األردنيـة، األردن  . ومستوى قدرتهم على التكيف األولىالثانوي والسنة الجامعية 
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  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  قسم التربية

  
  

  حفظه اهللا،، ..............................: حضرة الدكتور الفاضل
  

  

ول الخجل لدى طلبة الصف األب وعالقتهاالدية نماط التنشئة الوأ: "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

التنشئة الوالديـة   تجاهاتاالغرض منه قياس  بين يديك مقياس ."الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  .السائدة كما يدركها األبناء

  

إضافة أرجو إبداء الرأي حول مدى مناسبة أو عدم مناسبة فقرات المقياس لقياس ما صمم من أجله، 

  .ها مناسبةوضع التعديل المناسب أو أية مالحظات ترون الى

  

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  

  

  :لبـاحـثا

  نـادر شـوامـره       

  

  
 
 
  

  

  



 

  م اهللا الرحمن الرحيمبس
  

  التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء تجاهاتامقياس 

  )1984السقار، (
  

  :أختي الطالبة/ اخي الطالب 

  :تحية طيبة وبعد
  

تجاهات التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها األبنـاء، ويتكـون   ابين يديك مقياس الغرض منه قياس 

خاصة باألم، أرجو وضع إشـارة  ) ب(خاصة باألب، والصورة ) أ(المقياس من صورتين الصورة 

  ).األب، واألم. (تحت اإلجابة التي تراها مناسبة لوصف سلوك والديك) X( إكس
  

انت العبـارة تصـف سـلوك األب أو األم    إذا ك" دائما"تحت كلمة  )X( إكسيرجى وضع إشارة 

إذا كانت العبارة تصف سلوك األب أو األم في " غالبا"تحت كلمة  )X( إكسووضع إشارة . بالكامل

إذا كانت العبارة تصف سلوك األب أو " أحيانا"تحت كلمة  )X( إكسووضع إشارة  .غالب األحيان

إذا كانت العبـارة ال تصـف   " إطالقا"تحت كلمة  )X( إكسووضع إشارة  .األم في بعض األحيان

  .سلوك األب أو األم مطلقا
  

البيانات التي سيتم جمعها سوف تستخدم لغرض الدراسة العلمية، وستتم المحافظة علـى  : مالحظـة 

  .سم على أي من األوراق التي بين أيديكمسريتها علما بأنه ليس مطلوبا كتابة اال
  

  نادر شوامره: الباحث 

  قسم التربية /دراسات العلياال/ جامعة القدس 

  :بيانات عامة

  (    )أنثى (    )       ذكر                     :الجنس •

 (    )أدبي (    )      علمي                 :التخصص •

 (    )       ثانوي (    )      بتدائي أو إعدادي ا(    )      أمي          :مستوى تعليم األب •

 (    )ماجستير فما فوق (    )      بكالوريوس         (    )    دبلوم  

 (    )     ثانوي (    )      بتدائي أو إعدادي ا(    )       أمي          :مستوى تعليم األم •

 (    )ماجستير فما فوق (    )      بكالوريوس     (    )        دبلوم  

 2000شيكل إلى  1000من )          (  شيكل 1000أقل من      :قتصاديالمستوى اإل •

 (    )شيكل  3000أكثر من (    )    شيكل  3000إلى  2000من (    )           شيكل 

  (    )        خاص(    )        حكومي        :نوع المدرسة •

  



 

طريقة إجابة المفحوص على أداة الدراسة هذه ستكون من سلم رباعي، وهي على النحـو  : مالحظة

  ).دائماً، غالباً، أحياناً، إطالقاً(الي من اليمين الى اليسار الت
  

  لألب) أ(الصورة 
  

قم
لر
ا

  

  رةـالفق

بة
اس
من

سبة  
منا

ير 
غ

  

  مالحظات/ التعديل 

        تباع نظام دقيق في المنزلايحرص والدي على   1

        أشعر أن كافة أفراد أسرتي ملتزمون بإطاعة والدي  2

3  
 اًالتي تخصني قبل أن يتخذ قراريستشيرني والدي في األمور 

  بشأنها
      

4  
يمنعني والدي من ممارسة الهوايات والنشاطات التي أرغب 

  فيها داخل المنزل
      

        أتبادل الرأي مع والدي في أمور األسرة  5

        يلزمني والدي أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي ألخوتي  6

7  
ي تخص يتشاور والدي مع والدتي في كثير من األمور الت

  األسرة
      

        ينزعج والدي إذا قاطعته أثناء حديثه إلي  8

        يسمح لي والدي بإبداء الرأي حول الطعام الذي أريده  9

10  
يمنعني والدي في المشاركة في الحديث عند وجود زائرين 

  في البيت
      

11  
ها قبل أن في يسألني والدي عن نوع المالبس التي أرغب

  يشتريها
      

12  
والدي أن أشارك في مناقشة األمور التي تخص  يرفض

  األسرة
      

        يترك والدي لي حرية مشاهدة األفالم التي أرغب فيها  13

14  
يحرص والدي على أن يختار األماكن التي أقضي فيها أوقات 

  فراغي
      

        ستماع لمشكالتي ويعتبرها تافهةيمتنع والدي عن اال  15

        استي وتحديد أوقاتهايتدخل والدي في طريقة در  16

        من األوامر اًيوجه والدي إلي كثير  17



 

قم
لر
ا

  

  رةـالفق

بة
اس
من

سبة  
منا

ير 
غ

  

  مالحظات/ التعديل 

        عودني والدي أن أصارحه بكل المشكالت التي أواجهها 18
        يتدخل والدي في طريقة معاملة والدتي لي  19

        نت صائبةيتمسك والدي بآرائه ويرفض آرائي ولو كا  20

        يشعرني والدي أنه صديق لي  21

        عودني والدي أنه يعرف مصلحتي أكثر مني  22

        هاؤيختار والدي الكتب والمجالت التي أقر  23

        هم أو يراجعوهمءيرفض والدي أن يناقش األبناء آبا  24

25  
والدي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد نوع دراستي 

  ومهنتي
      

26  
يرغمني والدي على التنازل عن حقي ألخي أو أختى حتى لو 

  كنت صاحب الحق
      

27  
يطالبني والدي بطاعة إخوتي األكبر مني مهما كانت 

  الظروف
      

28  
عودني والدي على مناقشة أخطائي قبل توجيه اللوم والعقوبة 

  لي
      

29  
عندما أحتك ببعض إخوتي فإن والدي يركز على سرعة 

  ينناالتفاهم ب
      

        يؤكد والدي على التعاون والتضامن داخل األسرة  30

        أشعر أنني ال أطيق الحياة بعيدا عن والدي  31

        يمنعني والدي من مخالطة رفاق الحي  32

        يقوم والدي بمعظم واجباتي التي أتمكن من القيام بها بنفسي  33

        خرينعودني والدي أن أستعين به عندما أتشاجر مع اآل  34

35  
ستشارة والدي في كل أمر قبل أن احاجة إلى في أشعر أنني 

  أفعله
      

        أشعر بلهفة والدي الزائدة نحوي في كثير من تصرفاته  36

37  
يخشى علي والدي من المواقف التي تستدعي منافستي مع 

  اآلخرين
      

        يعاقب والدي أبناء الجيران إذا تسببوا في إيذائي  38



 

قم
لر
ا

  

  رةـالفق

بة
اس
من

سبة  
منا

ير 
غ

 

  مالحظات/ التعديل 

39  
عودني والدي أن أحل المشكالت التي تعترضني دون اللجوء 

  إليه
      

        يستجيب والدي لكافة طلباتي  40

        أشعر أن والدي قلق على صحتي بدون مبرر  41

        يقلق والدي كثيرا عندما أتاخر في العودة إلى المنزل  42

        دي كثيرا إذا لم أتناول طعامي في الصباحينزعج وال  43

        إذا شكوت من إيذاء أحد إخوتي فإن والدي يعاقبه هو  44

45  
يحاول والدي أن يعرف بالتحديد كيف أتصرف في كل  قرش 

  من مصروفي
      

        يتولى والدي نفسه حل مشكالتي أول بأول  46

47  
 نتظامي في دروس خصوصية من أولايؤكد والدي على 

  العام
      

48  
ختيار الزوجة المناسبة لي في اأشعر أن والدي سيتدخل في 

  المستقبل
      

        أشعر أن والدي ال يهتم بالحكم على سلوكي  49

        ختياري ألصدقائيايتدخل والدي في   50

        عودني والدي أن أحافظ على ممتلكاتي بنفسي  51

        هايسمح لي والدي بممارسة الهوايات التي أختار  52

        يرفض والدي أن أعمل لكسب مصروفي الخاص بنفسي  53

        يتركني والدي في المنزل وحدي  54

55  
شتراك في الرحالت المدرسية التي يسمح لي والدي باال

  أرغب فيها
      

        يتغاضى والدي عندما أتفوه ببعض الكلمات العيب  56

        خطىء فإن والدي يتركني دون توجيهعندما ُأ  57

        شتراك في معسكرات أو مخيماتاالبيسمح لي والدي   58

        يتدخل والدي في تحديد وقت نومي  59

        عندما أتضايق أو أكون مهموما فإن والدي ال يكترث بذلك  60
  
  



 

  ملأل) ب(الصورة 

  

قم
لر
ا

  

  رةـالفق

بة
اس
من

سبة  
منا

ير 
غ

  

  مالحظات/ التعديل 

        لمنزلتباع نظام دقيق في ااتحرص والدتي على   1

        أشعر أن كافة أفراد أسرتي ملتزمون بإطاعة والدتي  2

3  
تستشيرني والدتي في األمور التي تخصني قبل أن تتخذ 

  بشأنها اًقرار
      

4  
تمنعني والدتي من ممارسة الهوايات والنشاطات التي 

  أرغب فيها داخل المنزل
      

        أتبادل الرأي مع والدتي في أمور األسرة  5

        زمني والدتي أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي ألخوتيتل  6

7  
تتشاور والدتي مع والدي في كثير من األمور التي تخص 

  األسرة
      

8  تنزعج والدتي إذا قاطعتها أثناء حديثها إلي        

        تسمح لي والدتي بإبداء الرأي حول الطعام الذي أريده  9

10  
ند وجود زائرين المشاركة في الحديث ع منتمنعني والدتي 

  في البيت
      

11  
تسألني والدتي عن نوع المالبس التي أرغبها قبل أن 

  تشتريها
      

12  
ترفض والدتي أن أشارك في مناقشة األمور التي تخص 

  األسرة
      

        تترك والدتي لي حرية مشاهدة األفالم التي أرغب فيها  13

14  
يها تحرص والدتي على أن تختار األماكن التي أقضي ف

  أوقات فراغي
      

        ستماع لمشكالتي وتعتبرها تافهةتمتنع والدتي عن اال  15

        تتدخل والدتي في طريقة دراستي وتحديد أوقاتها  16

        من األوامر اًتوجه والدتي إلي كثير  17

        عودتني والدتي أن أصارحها بكل المشكالت التي أواجهها  18



 

قم
لر
ا

  

  رةـالفق

بة
اس
من

اس  
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غير

  بة

  مالحظات/ التعديل 

        تتدخل والدتي في طريقة معاملة والدي لي  19

        تتمسك والدتي بآرائها وترفض آرائي ولو كانت صائبة  20

        تشعرني والدتي أنها صديقة لي  21

        عودتني والدتي أنها تعرف مصلحتي أكثر مني  22

        هاؤي الكتب والمجالت التي أقرتختار والدت  23

        هم أو يراجعوهمءبناء آبافض والدتي أن يناقش األتر  24

25  
والدتي هي الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد نوع 

  دراستي ومهنتي
      

26  
ترغمني والدتي على التنازل عن حقي ألخي أو أختى حتى 

  لو كنت صاحب الحق
      

27  
تطالبني والدتي بطاعة إخوتي األكبر مني مهما كانت 

  الظروف
      

28  
عودتني والدتي على مناقشة أخطائي قبل توجيه اللوم 

  والعقوبة لي
      

29  
عندما أحتك ببعض إخوتي فإن والدتي تركز على سرعة 

  التفاهم بيننا
      

        تؤكد والدتي على التعاون والتضامن داخل األسرة  30

        أشعر أنني ال أطيق الحياة بعيدا عن والدتي  31

        طة رفاق الحيتمنعني والدتي من مخال  32

33  
تقوم والدتي بمعظم واجباتي التي أتمكن من القيام بها 

  بنفسي
      

        عندما أتشاجر مع اآلخرين اعودتني والدتي أن أستعين به  34

35  
ستشارة والدتي في كل أمر قبل أن ا أشعر أنني بحاجة إلى

  أفعله
      

        هاأشعر بلهفة والدتي الزائدة نحوي في كثير من تصرفات  36

37  
تخشى علي والدتي من المواقف التي تستدعي منافستي مع 

  اآلخرين
      

        الجيران إذا تسببوا في إيذائي أبناءتعاقب والدتي   38



 

قم
لر
ا

  

  الفقرة

بة
اس
من

سبة  
منا

ير 
غ

 

  مالحظات/ التعديل 

39  
عودتني والدتي أن أحل المشكالت التي تعترضني دون 

  اللجوء إليها
      

        الدتي لكافة طلباتيتستجيب و  40

        أشعر أن والدتي قلقه على صحتي بدون مبرر  41

        تقلق والدتي كثيرا عندما أتاخر في العودة إلى المنزل  42

        تنزعج والدتي كثيرا إذا لم أتناول طعامي في الصباح  43

        إذا شكوت من إيذاء أحد إخوتي فإن والدتي تعاقبه هو  44

45  
ن تعرف بالتحديد كيف أتصرف في كل  تحاول والدتي أ

  قرش من مصروفي
      

        بأول تتولى والدتي بنفسها حل مشكالتي أوالً  46

47  
نتظامي في دروس خصوصية من أول اي على تؤكد والدت

  العام
      

48  
أشعر أن والدتي ستتدخل في إختيار الزوجة المناسبة لي 

  في المستقبل
      

        الحكم على سلوكيأشعر أن والدتي ال تهتم ب  49

        ختياري ألصدقائياي في تتدخل والدت  50

        عودتني والدتي أن أحافظ على ممتلكاتي بنفسي  51

        تسمح لي والدتي بممارسة الهوايات التي أختارها  52

        ترفض والدتي أن أعمل لكسب مصروفي الخاص بنفسي  53

        وحديي في المنزل تتركني والدت  54

55  
شتراك في الرحالت المدرسية التي لي والدتي باالتسمح 

  أرغب فيها
      

        تتغاضى والدتي عندما أتفوه ببعض الكلمات العيب  56

        عندما أخطىء فإن والدتي تتركني دون توجيه  57

        تسمح لي والدتي في اإلشتراك في معسكرات أو مخيمات  58

        تتدخل والدتي في تحديد وقت نومي  59

        دما أتضايق أو أكون مهموما فإن والدتي ال تكترث بذلكعن  60

  



 

  :الخجل للتحكيمقياس عرض م :3ملحق 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  مقياس الخجل

  )ب، ت(مقياس الدريني 
  

  جامعة القدس

  عمادة الدراسات العليا

  قسم التربية

  

  

  ،،حفظه اهللا ..............................: حضرة الدكتور الفاضل

  

  

الخجل لدى طلبة الصف األول وعالقتها بأنماط التنشئة الوالدية : "يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان

بين يديك مقياس الغرض منه قيـاس درجـة الخجـل لـدى     ". الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  .المفحوصين من وجهة نظرهم

  

ات المقياس لقياس ما صمم من أجله، إضافة أرجو إبداء الرأي حول مدى مناسبة أو عدم مناسبة فقر

 .الى وضع التعديل المناسب أو أية مالحظات ترونها مناسبة

  

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  

  

  البـاحـث

  نـادر شـوامـره 

  

  



 

طريقة إجابة المفحوص على أداة الدراسة هذه ستكون من سلم ثالثي، وهي على النحو : مالحظة

 ).، النعم، أحياناً(ليمين إلى اليسار التالي من ا
  

قم
لر
ا

  

  العبارة

بة
اس
من

بة  
اس
من

ر 
غي

  

  مالحظـات/ التعديل 

        أتردد عدة مرات قبل أن أسأل المدرس أثناء الحصة  1

        أحب أن يخرج المدرس بعد انتهاء الحصة فورا  2

        أميل الى مناقشة زمالئي في الصف  3

4  أحب أن يلة في الفصلجه الى المدرس أسئو        

        أحب أن أقود زمالئي  5

        أشارك زمالئي في األنشطة المختلفة  6

7  
عند زيارة الضيوف لنا في المنزل أفضل الجلوس 

  وحدي في غرفتي

      

        أتحدث الى زوارنا في المدرسة  8

        أنتهز الفرص لتكوين صداقات عديدة  9

        أبقى مع أصدقائي خارج البيت مدة طويلة 10

11 
 ممنأتلعثم في اإلجابة عندما يوجه لي سؤال 

  يكبرونني سنا

      

        يحمر وجهي في مواقف المواجهة مع اآلخرين 12

        ال أنظر الى الشخص الذي يحدثني 13

        أفضل الصمت إذا جلست في مجموعة من الناس 14

        أحب مواجهة المشكالت والتغلب عليها 15

16 
ي المطاعم العامة لوجود عديد أكره تناول الطعام ف

  من الناس

      

17 
أبحث عن مبررات تمنعني من حضور االجتماعات 

  العامة

      

18 
تضيع مني إجابة سؤال أعرفها جيدا عند وقوفي أمام 

  المدرس والتالميذ 

      

19 
أفقد بعض حقوقي ألني أفضل تجنب مواجهة 

  اآلخرين ومناقشتهم

      



 

قم
لر
ا

  

  العبارة

بة
اس
من

  
 م
ير
غ

بة
اس
ن

  

  المالحظات/ التعديل 

20 
أحاول أال أكون في مرمى بصر المدرس أو قائد 

  جتماعاال

      

21 
أتخير المقاعد الخلفية أو الجانبية للجلوس في الفصل 

  جتماعات العامةأو اال

      

        إذا فقدت شيئا أخجل من سؤال زمالئي 22

23 
أتردد في الدخول إذا وصلت متاخرا الى مكان 

  ع أو الفصلجتمااال

      

        في طفولتي كنت أحب اللعب بمفردي 24

25 
إذا ناديت على زميل لي أثناء وجود االخرين ولم 

  يرد أكرر النداء بال تردد

      

        يفقدني كثيرا من حقوقي" الشديد"أدبي الجم  26

        أشعر بأنه تنقصني أساليب التعامل الناجحة 27

28 
ل الى المحالت أشعر بالضيق إذا اضطررت للدخو

  العامة بمفردي والتعامل مع من فيها

      

29 
أتجنب مقابلة مدرسي أو كبار السن الذين يعرفونني 

  في الطريق العام

      

        متحانات الشفهية عن التحريرية أفضل اال 30

        يقول الناس عني أني خجول 31

32 
في مواقف المواجهة مع ) أطرطق أصابعي(

  اآلخرين

      

        مرارا في مواقف المواجهة مع اآلخرين) ع ريقيأبل( 33

34 
أفضل عدم معرفة أمر ما تجنبا لسؤال المدرس أو 

  القائد عنه

      

35 
ال أقدم عملي لمدرسي شخصيا إال إذا اضطررت 

  لذلك

      

        أتصبب عرقا إذا طلب مني الحديث أمام المجموعة 36
  
  
  
  



 

  :بعد التحكيم بناءالسائدة كما يدركها األتجاهات التنشئة الوالدية اقياس م :4ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  بناءمقياس اتجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها األ

  )1984السقار، (

  :أختي الطالبة/ اخي الطالب 

  :تحية طيبة وبعد

صـف  طلبـة ال الخجل لـدى  وعالقتها بنماط التنشئة الوالدية أ" يقوم الباحث بدراسة ميدانية حول 

  ".ل الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرةاألو

تجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء، ويتكون المقيـاس  ابين يديك مقياس الغرض منه قياس 

) X(خاصة باألم، أرجو وضـع إشـارة   ) ب(خاصة باألب، والصورة ) أ(من صورتين الصورة 

  ).األب، واألم. (يكتحت اإلجابة التي تراها مناسبة لوصف سلوك والد

ستثناء، علماً بأن البيانات التـي سـيتم جمعهـا    االتأكد من اإلجابة عن جميع الفقرات دون  ويرجى

سوف تستخدم لغرض الدراسة العلمية، وستتم المحافظة على سريتها، كما أنه ليس مطلوبـا كتابـة   

  .سم على أي من األوراق التي بين أيديكماال

  لكم حسن تعاونكم شاكراً

  نادر شوامره: الباحث     

  قسم التربية/ الدراسات العليا / جامعة القدس 

  :بيانات عامة

  أنثى                 ذكر           :النوع االجتماعي •

 أدبي                   علمي       :التخصص •

 ثانوي                   إبتدائي أو إعدادي      ُأمي                    :مستوى تعليم األب •

 ماجستير فما فوق      بكالوريوس              دبلوم                                          

 ثانوي                   ابتدائي أو إعدادي       ُأمي                    :مستوى تعليم األم •

 ماجستير فما فوق     بكالوريوس                دبلوم                                         

  3000كثر من أ       3000إلى  1000من    شيكل 1000أقل من      :الدخل الشهري •

  مخيم                 قرية                       مدينة               :        مكان السكن •

    خاص                      حكومي              :     نوع المدرسة •



 

   

 الرقم
  الفقرات

  لألم) ب(الصورة   لألب) أ(الصورة 

  والدتي  والدي
 إطالقا  أحيانا  باغال دائما  إطالقا  أحيانا  غالبا دائما

                  يحرص على إتباع نظام دقيق في المنزل.1

                  أشعر أن كافة أفراد أسرتي ملتزمون بإطاعته.2

3.
يستشيرني في األمور التي تخصني قبل أن يتخـذ  

  قرارا بشأنها
                

4.
يمنعني من ممارسة الهوايات والنشـاطات التـي   

  أرغب فيها داخل المنزل
                

                  ادل الرأي في أمور األسرة معهأتب.5

                  يلزمني أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي ألخوتي.6

                  يتشاور في األمور التي تخص األسرة.7

                  ينزعج إذا قاطعته أثناء حديثة إلي.8

                  ختيار الطعام الذي أحبايسمح لي ب.9

10.
يمنعني من المشاركة في الحـديث عنـد وجـود    

  ائرين في البيتز
                

11.
يستشيرني عن نوع المالبس التي أرغبها قبـل أن  

  يشتريها لي
                

12.
يرفض أن أشارك في مناقشته في األمـور التـي   

  تخص األسرة
                

                  يترك لي حرية مشاهدة األفالم التي أرغب فيها.13

14.
يحرص على أن يختار األماكن التي أقضي فيهـا  

  أوقات فراغي
                

                  ال يستمع لمشكالتي الخاصة ويعتبرها تافهة.15

                  يتدخل في طريقة دراستي وتحديد أوقاتها.16

                  يوجه الي كثيرا من األوامر.17

                  عودني أن أصارحه بالمشكالت التي أواجهها.18

19.
/ والدتي في طريقة معاملة والدتي / يتدخل والدي 

  والدي لي
                

                  يتمسك بآرائه رافضا آرائي ولو كانت صائبة.20

                  يشعرني أنه صديق لي.21



 

  الفقرات الرقم
  والدتي  والدي

 إطالقا  أحيانا  غالبا دائما  إطالقا  أحيانا  غالبا دائما

                  عودني أن يعرف مصلحتي.22

                  هاؤيختار الكتب والمجالت التي أقر.23

                  هم أو يراجعوهمءناء آبايرفض أن يناقش األب.24

25.
والدتي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه / والدي 

  أن يحدد نوع مهنتي
                

26.
ترغمني على التنازل عن حقي ألخي / يرغمني 

  أو أختي حتى ولو كنت صاحب الحق
                

27.
تطالبني بطاعة إخوتي األكبـر منـي   / يطالبني 

  مهما كانت الظروف
                

28.
على مناقشة أخطائي قبل توجيـه اللـوم    عودني

  والعقوبة لي
                

29.
عندما أحتك ببعض إخوتي فإنـه يركـز علـى    

  سرعة التفاهم بيننا
                

                  يؤكد على التعاون والتضامن داخل األسرة.30

                  أشعر أنني ال أطيق الحياة بعيدا عنه.31

                  يمنعني من مخالطة رفاق الحي.32

33.
بأداء واجباتي التي أتمكن من القيـام بهـا    يقوم

  بنفسي
                

                  عودني أن أستعين به عندما أتشاجر مع اآلخرين.34

35.
أشعر أنني بحاجة الى استشارته في كل أمر قبل 

  أن أفعله
                

                  أشعر بلهفته الزائدة نحوي في كثير من تصرفاته.36

37.
ي منافستي يخشى علي من المواقف التي تستدع

  مع اآلخرين
                

                  يعاقب أبناء الجيران إذا تسببوا في إيذائي.38

39.
عودني أن أحل المشكالت التي تعترضـني دون  

  اللّجوء اليه
                

                  يستجيب لطلباتي.40

                  أشعر بأنه قلق على صحتي بدون مبرر.41



 

  الفقرات الرقم
  والدتي  والدي

  إطالقا  أحيانا  غالبا  دائما  إطالقا  اناأحي غالبا دائما

                  يقلق كثيرا عندما أتأخر في العودة الى المنزل.42

                  ينزعج كثيرا إذا لم أتناول طعامي في الصباح.43

                  إذا شكوت من إيذاء أحد إخوتي فإنه يعاقبه هو.44

45.
يحاول أن يعرف بالتحديد كيف أتصرف في كل 

  شيكل من مصروفي
                

                  بأول يتولى بنفسه حل مشكالتي أوالً.46

47.
يؤكد على انتظامي في دروس خصوصية مـن  

  أول العام
                

                  زوجي بالمستقبل/ أتوقع أن يختار لي زوجتي.48

                  أشعر أنه ال يهتم بالحكم على سلوكي.49

                  يختار لي أصدقائي.50

                  فسيعودني أن أحافظ على ممتلكاتي بن.51

                  يسمح لي بممارسة الهوايات التي أختارها.52

53.
يرفض أن أعمل لكسـب مصـروفي الخـاص    

  بنفسي
                

                  يتركني في المنزل وحيدا.54

55.
شتراك في الرحالت المدرسية التي يسمح لي باال

  أرغب فيها
                

                  يتغاضى عندما أتفوه ببعض الكلمات العيب.56

                  ما ُأخطىء فإنه يتركني دون توجيهعند.57

                  شتراك في معسكرات أو مخيماتيسمح لي باال.58

                  يتدخل في تحديد وقت نومي.59

60.
عندما أتضايق أو أكون مهموما فإنه ال يكتـرث  

  بذلك
                

  
  
  
  
  
  



 

  :مقياس الخجل بعد التحكيم :5ملحق 

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  

  لمقياس الخج

  )ب، ت(الدريني 
  

  :أختي الطالبة/ اخي الطالب 

  :تحية طيبة وبعد
  

إن كال منا لديه درجة من الخجل قد تكون كبيرة أو متوسطة أو قليلة، إذ أن الخجل سمة من سمات 

الشخصية اإلنسانية، على الصفحات التالية توجد عدة عبارات تهدف الـى قيـاس هـذه السـمة،     

  .نطباقها عليكاة من العبارات، وأن تحدد درجة والمطلوب منك قراءة كل عبار
  

وإذا لم تنطيق عليك ضع عالمة ). نعم(أمامها تحت العمود ) x(فإذا كانت تنطبق عليك ضع عالمة 

)x ( أمامها تحت العمود)أما إذا كانت تنطبق عليك أحيانا وال تنطبق عليك أحيانا أخرى فضع ). ال

  ).اأحيان(أمامها تحت العمود ) x(عالمة 
  

تذكر أن تضع عالمة واحدة أمام كل عبارة مع الحرص على اإلجابة عن جميع عبارات المقيـاس  

دون استثناء، علماً بأن البيانات التي سيتم جمعها سوف تستخدم لغرض الدراسة العلميـة، وسـتتم   

  .المحافظة على سريتها

  
  شاكرا لكم حسن تعاونكم

  
  

  نادر شوامره: الباحث

  قسم التربية/ دراسات العليا ال/ جامعة القدس 
  
  
 
  

  

  

  

  

  



 

  ال  أحيانًا  نعم العبارة  الرقم

        المدرس أثناء الحصة أسألأتردد عدة مرات قبل أن   1

        الحصة فورا انتهاءأحب أن يخرج المدرس بعد   2

        أميل إلى مناقشة زمالئي في الصف  3

        أحب أن يوجه إلى المدرس أسئلة في الصف  4

        ن أقود زمالئيأحب أ  5

        أشارك زمالئي في األنشطة المختلفة  6

        عند زيارة الضيوف لنا في المنزل أفضل الجلوس وحدي في غرفتي  7

        أتحدث الى زوارنا في المدرسة  8

        أنتهز الفرص لتكوين صداقات عديدة  9

        أبقى مع أصدقائي خارج البيت مدة طويلة  10

        من يكبرونني سنامعندما يوجه إلي سؤال أرتبك في اإلجابة   11

        نيحمر وجهي في مواقف المواجهة مع اآلخري  12

        ال أنظر الى الشخص الذي يحدثني  13

        أفضل الصمت إذا جلست في مجموعة من الناس  14

        أحب مواجهة المشكالت والتغلب عليها  15

        د العديد من الناسأكره تناول الطعام في المطاعم العامة لوجو  16

        جتماعات العامةأبحث عن مبررات تمنعني من حضور اال  17

        تضيع مني إجابة سؤال أعرفها جيدا عند وقوفي أمام المدرس والتالميذ   18

        أفقد بعض حقوقي ألني أفضل تجنب مواجهة اآلخرين ومناقشتهم  19

        اإلجتماعأحاول أال أكون في مرمى بصر المدرس أو قائد   20

        جتماعات العامةأتخير المقاعد الخلفية أو الجانبية للجلوس في الصف أو اال  21

        إذا فقدت شيئا أخجل من سؤال زمالئي  22

        جتماع أو الصفأتردد في الدخول إذا وصلت متأخرا الى مكان اال  23

        في طفولتي كنت أحب اللعب بمفردي  24

        لي أثناء وجود اآلخرين ولم يرد أكرر النداء بال ترددإذا ناديت على زميل   25

        يفقدني كثيرا من حقوقي" الشديد"أدبي الجم     26

        أشعر بأنه تنقصني أساليب التعامل الناجحة  27

28  
أشعر بالضيق إذا اضطررت للدخول إلى المحالت العامة بمفردي والتعامل 

  .مع من فيها

      



 

  ال  يانًاأح  نعم  العبارة  الرقم

        أتجنب مقابلة مدرسي أو كبار السن الذين يعرفونني في الطريق العام  29

        متحانات الشفهية عن الكتابية أفضل اال  30

        يقول الناس عني أني خجول  31

        في مواقف المواجهة مع اآلخرين) أطرطق أصابعي(  32

        مرارا في مواقف المواجهة مع اآلخرين) أبلع ريقي(  33

        أفضل عدم معرفة أمر ما تجنبا لسؤال المدرس أو القائد عنه  34

        ضطررت لذلكاال أقدم عملي لمدرسي شخصيا إال إذا   35

        أتصبب عرقا إذا طُلب مني الحديث أمام المجموعة  36
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :ملحق المعايير لمقياس الخجل. 6
  

  

المعيارية . د الدرجة الخام
المعيارية . د الدرجة الخام لةالمعد

المعيارية . د الدرجة الخام المعدلة
 المعدلة

30 6 61 35 92 63 
31 7 62 35 93 64 
32 8 63 36 94 65 
33 9 64 37 95 65 
34 10 65 38 96 66 
35 11 66 39 97 67 
36 12 67 40 98 68 
37 13 68 41 99 69 
38 14 69 42 100 70 
39 15 70 43 101 71 
40 15 71 44 102 72 
41 16 72 45 103 73 
42 17 73 45 104 74 
43 18 74 46 105 75 
44 19 75 47 106 75 
45 20 76 48 107 76 
46 21 77 49 108 77 
47 22 78 50 109 78 
48 23 79 51 110 79 
49 24 80 52 
50 25 81 53 
51 25 82 54 
52 26 83 55 
53 27 84 55 
54 28 85 56 
55 29 86 57 
56 30 87 58 
57 31 88 59 
58 32 89 60 
59 33 90 61 
60 34 91 62 

  
  



 

  :مقياس الخجلمفتاح تصحيح : 7ملحق 
  

 ال أحيانًا نعمرقم العبارة ال أحيانًا نعمرقم العبارة
1 3 2 1 19 3 2 1 
2 3 2 1 20 3 2 1 
3 1 2 3 21 3 2 1 
4 1 2 3 20 3 2 1 
5 1 2 3 23 3 2 1 
6 1 2 3 24 3 2 1 
7 3 2 1 25 1 2 3 
8 1 2 3 26 3 2 1 
9 1 2 3 27 3 2 1 

10 1 2 3 28 3 2 1 
11 3 2 1 29 3 2 1 
12 3 2 1 30 1 2 3 
13 3 2 1 31 3 2 1 
14 3 2 1 32 3 2 1 
15 1 2 3 33 3 2 1 
16 3 2 1 34 3 2 1 
17 3 2 1 35 3 2 1 
18 3 2 1 36 3 2 1 

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :آتاب تسهيل مهمة. 8

  



 

  :كتاب تسهيل مهمة :9ملحق 

  
  



 

  :كتاب تسهيل مهمة : 10ملحق 

  



 

  فهرس الجداول
  
  

 الصفحة اسم الجدول الرقم

  134  والتخصص والنوع االجتماعيتوزيع مجتمع الدراسة حسب الجهة المشرفة   1.3
  135  ستجاباتهمليل اد العينة الذين تم تحالخصائص الديمغرافية ألفرا  2.3

3.3  
ات مقياس أنماط رتباط فقرامصفوفة ل) Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي 

مع التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 

  للمقياس الدرجة الكلية

139  

4.3  
تجاهات التنشئة لمقياس ا) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا 

بأبعاده  الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة

  المختلفة

140  

5.3  
ات مقياس الخجل رتباط فقرامصفوفة ل) Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي 

  للمقياس لدرجة الكليةمع الدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 
143  

  145  مقياس الخجلل) Cronbach Alpha(نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا   6.3

1.4  
نحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما األعداد والمتوسطات الحسابية واال

  والبيرة في محافظة رام اهللا الصف األول الثانوييدركها طلبة 
149  

2.4  
الصف للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة ) t-test(بار ت ختانتائج 

  النوع االجتماعيلمتغير  تبعاً والبيرة في محافظة رام اهللا األول الثانوي
151  

3.4  
الصف للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة ) t-test(ختبار ت انتائج 

  لمتغير التخصص تبعاً والبيرة في محافظة رام اهللا األول الثانوي
152  

4.4  
للفروق في أنماط التنشئة الوالدية ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى 

  .الداللة التعليمي لألب

153  

5.4  
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في أنماط التنشئة ) Tukey test(نتائج إختبار توكي 

الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير 

  . مستوى تعليم األب

154  

6.4  
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما 

الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى  يدركها طلبة

  .تعليم األب

155  

7.4  
للفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  .يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى تعليم األم
156  



 

 الصفحة اسم الجدول الرقم

8.4  
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في أنماط التنشئة ) Tukey test(نتائج اختبار توكي 

الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير 

  .مستوى تعليم األم

157  

9.4  
االنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما األعداد والمتوسطات الحسابية و

يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى 

  .تعليم األم

158  

10.4 
للفروق في أنماط التنشئة الوالدية ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

وي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير معدل كما يدركها طلبة الصف األول الثان

  .الدخل الشهري لألسرة

159  

11.4 
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في أنماط التنشئة ) Tukey test(نتائج اختبار توكي 

الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير 

  .الشهري لألسرةمعدل الدخل 

160  

12.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما 

يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير معدل 

  :الدخل الشهري لألسرة

161  

13.4 
روق في أنماط التنشئة الوالدية للف) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مكان 

  .السكن

162  

14.4 
للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في أنماط التنشئة ) Tukey test(نتائج اختبار توكي 

محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير الوالدية كما يدركها طلبة الصف األول الثانوي في 

  .مكان السكن

163  

15.4 
نحرافات المعيارية ألنماط التنشئة الوالدية كما األعداد والمتوسطات الحسابية واال

لمتغير مكان  تبعاًيدركها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 

  .السكن

164  

16.4 
لفروق في أنماط التنشئة الوالدية كما يدركها طلبة الصف ل) t- test(نتائج اختبار ت 

  .األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير نوع المدرسة
165  

17.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة 

  .الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة
166  

18.4 
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي ) t-test(نتائج اختبار ت 

  .في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير النوع االجتماعي
167  



 

 الصفحة اسم الجدول الرقم

19.4 
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي ) t- test(نتائج اختبار ت 

  .م اهللا والبيرة تبعاً لمتغير التخصصفي محافظة را
168  

20.4 
للفروق في مستوى الخجل لدى ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى تعليم 

  .األب

168  

21.4 
البعدية للفروق في مستوى  للمقارنات الثنائية) Tukey test(نتائج اختبار توكي 

الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى 

  .تعليم األب

169  

22.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة 

  .ر مستوى تعليم األبالصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغي
170  

23.4 
للفروق في مستوى الخجل لدى ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  .طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى تعليم األم
170  

24.4 
في مستوى للمقارنات الثنائية البعدية للفروق ) Tukey test(نتائج إختبار توكي 

الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى 

  .تعليم األم

171  

25.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة 

  .مالصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مستوى تعليم لأل
172  

26.4 
للفروق في مستوى الخجل لدى ) ANOVA(نتائج إختبار تحليل التباين األحادي 

طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير معدل الدخل 

  .الشهري لألسرة

172  

27.4 
 للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى) Tukey test(ختبار توكي انتائج 

 معدل لمتغير تبعاًالخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة 

  .الدخل الشهري لألسرة

173  

28.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة 

هري الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير معدل الدخل الش

  .لألسرة

173  

29.4 
للفروق في مستوى الخجل لدى ) ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  .طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مكان السكن
174  

30.4 
 للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في مستوى الخجل) Tukey test(نتائج إختبار توكي 

  .لدى طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير مكان السكن
174  



 

31.4 
األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الخجل لدى طلبة 

  .الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا والبيرة تعزى لمتغير مكان السكن
175  

 لصفحةا اسم الجدول الرقم

32.4 
للفروق في مستوى الخجل لدى طلبة الصف األول الثانوي ) t- test(نتائج اختبار ت 

  .في محافظة رام اهللا والبيرة تبعاً لمتغير نوع المدرسة
175  

33.4 
للعالقة بين متغير ) Standardized regression(نتائج اختبار االنحدار المعياري 

ها طلبة الصف األول الثانوي في محافظة رام اهللا أنماط التنشئة الوالدية كما يدرك

  .والبيرة ومستوى الخجل عندهم

176  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  فهرس المالحق
  
  
  

  الصفحة عنوان الملحق  الرقم

  216  عليهم دوات الدراسةأسماء المحكمين الذين تم عرض أ  .1

  217  للتحكيم بناءما يدركها األتجاهات التنشئة الوالدية السائدة كاقياس عرض م  .2

  225  الخجل للتحكيمقياس عرض م  .3

  228  بعد التحكيم بناءتجاهات التنشئة الوالدية السائدة كما يدركها األاقياس م  .4

  232  مقياس الخجل بعد التحكيم  .5

  235  مقياس الخجلمعايير   .6

  236  مقياس الخجلمفتاح تصحيح   .7

8.  
جامعة ة التربية وعلم النفس في رئيس دائركتاب تسهيل مهمة موجه من 

  القدس الى معالي وزير التربية والتعليم العالي المحترم
237  

9.  
كتاب تسهيل مهمة موجه من نائب مدير عام التعليم العالي الى السيدة مديرة 

  رام اهللا والبيرة المحترمة يم في محافظةالتربية والتعل
238  

10.
رام اهللا  في محافظةلتربية والتعليم كتاب تسهيل مهمة موجه من السيدة مديرة ا

  والبيرة الى مديري ومديرات المدارس الحكومية والخاصة المحترمين
239  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  

  فهرس المحتويات
  
  

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  ب  إجازة الرسالة

  ت  اإلهداء

  ث  االقرار

  ج  شكر وعرفان

  ح مصطلحات الدراسة االجرائية

  خ  يةالملخص بالعرب

  ر الملخص باإلنجليزية

  1 مشكلة الدراسة وأهميتها: الفصل األول

  2  المقدمة  1.1

  4  مشكلة الدراسة  2.1

  5  أسئلة الدراسة  3.1

  5  فرضيات الدراسة  4.1

  7  أهمية الدراسة  5.1

  8  األهمية النظرية: أوالً  1.5.1

  8  األهمية التطبيقية: ثانياً  2.5.1

  8  محددات الدراسة  6.1

  10 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

  11  المقدمة  1.1.2

  12  تعريف التنشئة االجتماعية  2.1.2

  14  تعريف أنماط أو اتجاهات التنشئة الوالدية   3.1.2

  16  أساليب المعاملة الوالدية أو التنشئة األسرية السوية  4.1.2

  16  األسلوب السلطوي  1.4.1.2

  17  وب الديمقراطياألسل  2.4.1.2



 

  18  األسلوب السوي  3.4.1.2

  18  المساندة اإلنفعالية  4.4.1.2

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  19  أسلوب الحب والتقبل  5.4.1.2

  19  الضبط الوالدي  6.4.1.2

  20  أساليب المعاملة الوالدية أو التنشئة األسرية الالسوية  5.1.2

  20  تسلط الوالدين  1.5.1.2

  22  نتباه واإلهمالدم االع  2.5.1.2

  23  الحماية الزائدة  3.5.1.2

  23  حتكاك الزائد بالطفلاال  1.3.5.1.2

  24  التدليل  2.3.5.1.2

  24  ستقالل في السلوكمنع الطفل من اال  3.3.5.1.2

  24  التسامح  4.5.1.2

  25  العقاب  5.5.1.2

  26  "المثالية"التوقعات العالية   6.5.1.2

  26  لمتدنيةالتوقعات ا  7.5.1.2

  26  تذبذب الوالدين في المعاملة   8.5.1.2

  27  التجاهل والحرمان والتقبل العرضي  9.5.1.2

  28  النقد الشديد  10.5.1.2

  28  النموذج األبوي  11.5.1.2

  29  تعزيز السلوكات الخاطئة  12.5.1.2

  29  إثارة األلم النفسي  13.5.1.2

  29  التفرقة والتمييز بين األخوة  14.5.1.2

  30  أهداف التنشئة االجتماعية  6.1.2

  31  العوامل المؤثرة في عملية التنشئة االجتماعية  7.1.2

  31  األسرة  1.7.1.2

  32  الوظائف التي تقوم بها األسرة  1.1.7.1.2

  33  ة وأثرها في عملية التنشئة االجتماعيةيالعالقات األسر  2.1.7.1.2

  33  العالقة بين الوالدبن  1.2.1.7.1.2



 

  34  "االتجاهات الوالدية نحو الطفل"العالقة بين الوالدين والطفل   2.2.1.7.1.2

  35  العالقات بين األخوة  3.2.1.7.1.2

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  35  تأثر الطفل بوالديه وتأثيره فيهما  3.1.7.1.2

  35  تحليل العالقات داخل األسرة وأثره على التنشئة االجتماعية للطفل   4.1.7.1.2

  37  أثر حجم األسرة على اتجاهات الوالدين  5.1.7.1.2

  37  حد الوالدين على التنشئة االجتماعيةاأثر سيطرة   6.1.7.1.2

  38  أثر جنس الوالدين وعمرهم في التنشئة االجتماعية  7.1.7.1.2

  38  أثر المستوى االجتماعي واالقتصادي على االتجاهات الوالدية  8.1.7.1.2

  40  المدرسة  2.7.1.2

  40  سرة والمدرسةالتعاون ما بين األ  1.2.7.1.2

  41  جماعة الرفاق  3.7.1.2

  41  دور جماعة الرفاق في عملية التنشئة االجتماعية  1.3.7.1.2

  41  األساليب النفسية التي تتبعها جماعة الرفاق في عملية التنشئة   2.3.7.1.2

  42  الثقافة  4.7.1.2

  42  موسائل اإلعال  5.7.1.2

  43  دور العبادة   6.7.1.2

  44  األساليب النفسية التي تتبعها دور العبادة في عملية التنشئة االجتماعية  1.6.7.1.2

  44  النظريات المفسرة ألنماط التنشئة الوالدية واالجتماعية  8.1.2

  44  نظرية التحليل النفسي   1.8.1.2

  47  نظرية الذات  2.8.1.2

  47  نظرية التعزيز  3.8.1.2

  48  كارين هورني  4.8.1.2

  49  نظرية العالقات الشخصية المتبادلة   5.8.1.2

  49  نظرية التعلم االجتماعي   6.8.1.2

  50  نظرية علم النفس الفردي  7.8.1.2

  51  علم نفس األنا  8.8.1.2

  52  قياس اتجاهات أو أنماط التنشئة الوالدية  9.1.2

  52  مقياس االتجاهات الوالدية  1.9.1.2



 

  52  ستبيان إيرل شيفر عن آراء األبناء في معاملة الوالدينا  2.9.1.2

  53  ختبار ليديا جاكسون لالتجاهات العائلية ا  3.9.1.2

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  53  مقياس اتجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء  4.9.1.2

  53  مقياس التنشئة األسرية  5.9.1.2

  54  تجاهات الوالديةمقياس اال  6.9.1.2

  54  مقياس أساليب المعاملة الوالدية  7.9.1.2

  55  الخجل  10.1.2

  56  تعريف الخجل  1.10.1.2

  58  تمايز مفهوم الخجل  2.10.1.2

  58  التهيب  1.2.10.1.2

  58  الحياء  2.2.10.1.2

  58  التواضع  3.2.10.1.2

  58  الحرج  4.2.10.1.2

  58  التحفظ  5.2.10.1.2

  58  الجبن  6.2.10.1.2

  58  الكسوف  7.2.10.1.2

  60  الحذر  8.2.10.1.2

  60  الخزي  9.2.10.1.2

  60  التجنب  10.2.10.1.2

  60  نتشار الخجلنسبة ا  3.10.1.2

  62  تصنيف الخجل  4.10.1.2

  62  الخجل اإلنطوائي  1.4.10.1.2

  63  الخجل العصابي  2.4.10.1.2

  63  أسباب الخجل   5.10.1.2

  63  ب متعلقة بالشخصأسبا  1.5.10.1.2

  63  العوامل البدنية المباشرة  1.1.5.10.1.2

  64  الشعور بعدم األمن  2.1.5.10.1.2

  64  الحساسية الزائدة  3.1.5.10.1.2



 

  65  اللقلب بالخجل أو تسمية الذات كخجول  4.1.5.10.1.2

  65  الشعور بالنقص  5.1.5.10.1.2

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  65  ستحساني الى االالسع  6.1.5.10.1.2

  66  اإلعاقة الجسدية  7.1.5.10.1.2

  66  جترار األحداث المخزيةا  8.1.5.10.1.2

  67  التأخر الدراسي  9.1.5.10.1.2

  67  العوامل األسرية والبيئية  2.5.10.1.2

  67  نشأة األسرة في بيئة منعزلة  1.2.5.10.1.2

  67  نشأة الطفل في أسرة خجولة  2.2.5.10.1.2

  68  نشأة الطفل بدون شقيقات  3.2.5.10.1.2

  68  أساليب التنشئة غير السليمة  4.2.5.10.1.2

  68  الحماية الزائدة 1.4.2.5.10.1.2

  69  عدم اإلهتمام أو اإلهمال 2.4.2.5.10.1.2

  69  النقد 3.4.2.5.10.1.2

  69  المضايقة 4.4.2.5.10.1.2

  70  عدم الثبات 5.4.2.5.10.1.2

  70  لنموذج األبويا 6.4.2.5.10.1.2

  71  التهديد 7.4.2.5.10.1.2

  71  الدالل 8.4.2.5.10.1.2

  71  تدليل المعلم 9.4.2.5.10.1.2

  71  الوراثة  3.5.10.1.2

  73  أعراض الخجل  6.10.1.2

  73  األعراض الفيزيولوجية  1.6.10.1.2

  73  األعراض االجتماعية  2.6.10.1.2

  74  دانيةاألعراض اإلنفعالية والوج  3.6.10.1.2

  74  األعراض المعرفية  4.6.10.1.2

  75  عالج الخجل  7.10.1.2

  80  طرق الوقاية من الخجل  8.10.1.2



 

  82  النظريات المفسرة للخجل  9.10.1.2

  83  اإلنفعالي –نظرية العالج العقالني   1.9.10.1.2

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  84  نظرية التعلم االجتماعي  2.9.10.1.2

  85  نظرية اإلشراط الكالسيكي  3.9.10.1.2

  85  النظرية النفسية االجتماعية  4.9.10.1.2

  86  اإلتجاه أو المنحى البيئي األسري  5.9.10.1.2

  87  مقاييس الخجل  10.10.1.2

  87  مقياس الخجل االجتماعي  1.10.10.1.2

  87  مقياس الخجل  2.10.10.1.2

  87  مقياس التجنب االجتماعي والضيق  3.10.10.1.2

  88  مقياس القلق التفاعلي  4.10.10.1.2

  88  إستخبار القلق  5.10.10.1.2

  88  مقياس الخجل المعدل  6.10.10.1.2

  89  مقياس الخجل  7.10.10.1.2

  89  الدراسات السابقة  2.2

  89  الدراسات التي تناولت موضوع التنشئة الوالدية  1.2.2

  89  الدراسات العربية  1.1.2.2

  109  ات األجنبيةالدراس  2.1.2.2

  112  الدراسات التي تناولت موضوع الخجل  2.2.2

  112  الدراسات العربية  1.2.2.2

  118  الدراسات األجنبية  2.2.2.2

  127  "الفلسطينية"الدراسات المحلية    3.2.2.2

  129  ملخص الدراسات السابقة  3.2

  131  ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  4.2

  132 الطريقة واإلجراءات: فصل الثالثال

  133  منهج الدراسة  1.3

  133  مجتمع الدراسة  2.3

  134  عينة الدراسة  3.3



 

  136  أدوات الدراسة  4.3

  136  مقياس اتجاهات التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء  1.4.3

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  136  التسلطي –االتجاه الديمقراطي   1.1.4.3

  137  اإلهمال –تجاه الحماية الزائدة ا  2.1.4.3

  138  صدق المقياس  1.2.1.4.3

  140  ثبات المقياس  2.2.1.4.3

  140  مقياس الخجل  2.4.3

  142  صدق المقياس  1.2.4.3

  144  ثبات المقياس  2.2.4.3

  145  خطوات تطبيق وإجراء الدراسة  5.3

  146  المعالجات اإلحصائية  6.3

  147  وتصميمها متغيرات الدراسة  7.3

  147  المتغيرات المستقلة  1.7.3

  147  المتغيرات التابعة  2.7.3

  148 تحليل النتائج: الفصل الرابع

  149  نتائج الدراسة  1.4

  149  سؤال الدراسة األول  2.4

  150  سؤال الدراسة الثاني  3.4

  150  فرضيات الدراسة  4.4

  150  الفرضية األولى  1.4.4

  151  يةالفرضية الثان  2.4.4

  153  الفرضية الثالثة  3.4.4

  156  الفرضية الرابعة  4.4.4

  159  الفرضية الخامسة  5.4.4

  161  الفرضية السادسة  6.4.4

  164  الفرضية السابعة  7.4.4

  165  سؤال الدراسة الثالث  5.4

  166  سؤال الدراسة الرابع  6.4



 

  166  الفرضية الثامنة  8.4.4

  167  الفرضية التاسعة  9.4.4

 الصفحة  وعــالموض  مـلرقا

  168  الفرضية العاشرة  10.4.4

  170  الفرضية الحادية عشرة  11.4.4

  172  الفرضية الثانية عشرة  12.4.4

  174  الفرضية الثالثة عشرة  13.4.4

  175  الفرضية الرابعة عشرة  14.4.4

  176  سؤال الدراسة الخامس  7.4

  176  الفرضية الخامسة عشرة  15.4.4

  178 مناقشة النتائج والتوصيات: مسالفصل الخا

  179  مناقشة النتائج والتوصيات  1.5

  179  جئمناقشة النتا  2.5

  179  مناقشة نتائج السؤال األول  1.2.5

  181  مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.2.5

  181  مناقشة نتائج الفرضية األولى  1.2.2.5

  182  مناقشة نتائج الفرضية الثانية  2.2.2.5

  183  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة  3.2.2.5

  184  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة  4.2.2.5

  185  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة  5.2.2.5

  187  مناقشة نتائج الفرضية السادسة  6.2.2.5

  188  مناقشة نتائج الفرضية السابعة  7.2.2.5

  189  مناقشة نتائج السؤال الثالث  3.2.5

  189  تائج السؤال الرابعمناقشة ن  4.2.5

  190  مناقشة نتائج الفرضية الثامنة  8.2.2.5

  191  مناقشة نتائج الفرضية التاسعة  9.2.2.5

  192  مناقشة نتائج الفرضية العاشرة  10.2.2.5

  192  مناقشة نتائج الفرضية الحادية عشرة  11.2.2.5

  193  مناقشة نتائج الفرضية الثانية عشرة  12.2.2.5



 

  194  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة عشرة  13.2.2.5

  195  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة عشرة  14.2.2.5

 الصفحة  وعــالموض  مـالرق

  195  مناقشة نتائج السؤال الخامس  5.2.5

  195  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة عشرة  15.2.2.5

  198  توصيات الدراسة  3.5

  199  المراجع والمصادر

  200  بيةالمراجع العر

  210  المراجع األجنبية

  215  المالحق

  240  فهرس الجداول

  244  فهرس المالحق

  245  فهرس المحتويات
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