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  : مقدمة 
للمراهقة في عالم اليوم مكانة بارزة ، و أهمية متميزة لدى مختلف بلـدان العالم،وهـذا                

إيمانا بأهمية هذه المرحلة في حياة الفرد، و أثرها البالغ في بناء شخصيته و تكوينهـا، و بيـان    

و النفسية، وفي حالها في المستقبل و تشكيل أبعاد نموه الجسمية و الحركية و العقلية و اإلنفعالية            

  . تحديد معالم سلوكه اإلجتماعي

وقد أصبح اإلهتمام بالمراهقة في الوقت الحاضر أحد أهم المعايير التي يقاس بها تقـدم               

المجتمع و تطوره و تحضره، إذ أن اإلهتمام بالمراهقة ورعايتها و حمايتها في أي أمة، هو في                 

  .الواقع اإلهتمام بمستقبل هذه األمة و إرتقائها

ذلك أن اإلعتناء بها ليس حديثا، بل يعود إلى سنوات ماضية ، فمنذ بدء الحياة علـى األرض،                  

إهتم اآلباء و األمهات، كما إهتمت المجتمعات بتربية أبنائها ورعـايتهم، و حمـايتهم للعـيش                

بإنسجام مع أفراد مجتمعهم، و عليه فالطفل ينمو و يرتقي إلى أن يصل مراهقـا، ذا شخـصية                  

ية سوية، بقدر ما يتوافر من عوامل التربية و مقوماتها في الوسط اإلنساني اإلجتمـاعي               إجتماع

  .الذي يعيش فيه

إن البيئة اإلجتماعية المحيطة بالمراهق، تؤدي دورا هاما و فاعال في إعـداده للحيـاة               

اإلجتماعية الفاعلة، عن طريق تزويده بقيم المجتمع و إتجاهاتـه، فـضال عـن المعـارف و                 

  .ارات الالزمة من أجل إستمراره، و توافقه بصورة إيجابية في الحياة اإلجتماعية المه

و األسرة هي الوسيط الذي إصطلح عليه المجتمع، لتحقيق دوافعه الطبيعية، و اإلجتماعية و هي               

المدرسة األولى التي تقوم بتنشئته، و تربيته، و تطبيعـه اإلجتمـاعي، و المكـون األساسـي                 

جوانب كافة، و أول أفراد األسرة و أوالهم بذلك، إنما هما الزوجـان، إذ همـا                لشخصيته من ال  

األصل الذي تصدر عنه عالقات المراهق، و تنطلق منه خطاه في المجتمع، و إليهما يعود حسن                

توافقه أو عدمه مع المحيط الذي يعيش فيه، إذ يتعلم المراهق أنماط السلوك التي يتبعهـا فـي                  

  .وسائل التي تساعده في تحقيق توافقه داخل األسرة و خارجهاحياته، و يمتلك ال

  ) 58:  ص1990محمد زياد حمدان، (
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  كما تقوم األسرة بعملية التنشئة اإلجتماعية للطفل، الذي يصبح مراهقا من خالل الضبط 

 و  نحيث تترسخ و تتكون لديه مستقبال، نظرتـه نحـو نفـسه و األخـري              . و الثواب و العقاب   

ته بفضل عالقته بوالديه ورعايتهما له، و بقدر ما تتضمن هذه العالقة من دفء و تقبل و                 إتجاها

تكون إستجابات الفرد نحو اآلخرين، و مواجهة المشكالت و الصعوبات          . إشباع أو نبذ و تفريق    

  ) 91: ، ص 1995علي عبد الواحد وافي، .(التي تعترض طريقه، و تعيق توافقه

ة في معاملة األبناء تؤدي دورا حاسما في تنـشئة الطفـل، المراهـق              ذلك أن األساليب األسري   

مستقبال، و بالتالي تؤثر على قدراته في التكيف مع واقع المجتمع الواسع ، و يتبين ذلـك مـن                   

  .خالل درجة التوافق أو عدم التوافق مع البيئة التي يعيش فيها كفرد

سـاليب المعاملـة الوالديـة و    و سنحاول من خالل هذه الدراسة ، التعرف على بعض أ   

المشكالت األسرية لألبناء المراهقين، و نظرا ألهمية هذا اإلشكال ، قسمنا الدراسة الحالية إلـى               

جانبين، الجانب األول يتضمن أربعة فصول ، حيث يحتوي الفصل األول على اإلطـار العـام                

ديد المفاهيم، و الدراسـات     للدراسة ،و يتناول الهدف من البحث ، اإلشكالية، الفرضيات،  و تح           

السابقة ،في حين يشمل الفصل الثاني دور األسرة في التنشئة اإلجتماعية لألبنـاء و بالتحديـد                

الحديث عن األسرة و أهميتها، ثم ذكر العوامل المؤثرة في التنشئة اإلجتماعية لألبناء ، كالعالقة               

 بين األخوة و أثر طفولة الوالـدين علـى          بين الوالدين، العالقة بين الوالدين و المراهق، العالقة       

األبناء  و أيضا تم التطرق في نفس الفصل إلى المستوى التعليمي للوالدين، و أيضا المـستوى                 

 اإلقتصادي و كذا الوقوف على عمل األم و آثار ذلـك علـى التوافـق النفـسي                  –اإلجتماعي  

  .اإلجتماعي لألبناء

إلى أهمية المعاملة الوالدية في تحديـد سـلوك         أما الفصل الثالث ،فلقد تم فيه التعرض        

األبناء المراهقين باإلشارة إلى بعض النظريات التي فسرت ذلك ، كما تعرضنا في هذا الفـصل          

إلى موضوع الطرق و أساليب المعاملة الوالدية ، منها أسلوب التـسلط و القـسوة ، أسـلوب                  

وب التفرقـة ، األسـلوب المتذبـذب و         الحماية الزائدة ، أسلوب اإلهمال ، أسلوب الرفض، أسل        

األسلوب الديمقراطي و هي أبعاد يشيع إستخدامها و ترديدها، و التي تبرز أهميتها الدراسـات               

  .العربية و األجنبية 

  كما إشتمل الفصل الرابع على المش كالت األسرية لألبناء المراهقين،  كإستجابة 
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األسرية لألبناء كإستجابة لسوء العالقة الزوجيـة       ألساليب المعاملة الخاطئة، بدراسة المشكالت      

  . لألبوين 

و في  هذا الصدد تم التطرق إلى إضطراب العالقة الزوجية لألبوين، آثار إضطراب العالقـة                 

كما تم التعرض إلى المـشكالت األسـرية لألبنـاء كإسـتجابة            . الزوجية لألبوين على األبناء     

و هنا تم الحديث عن جهل الوالـدين لخـصائص النمـوفي            ألساليب المعاملة الوالدية الخاطئة،     

مرحلة المراهقة، و أيضا إضطراب العالقة بين الوالدين و األبناء و كذا فقدان إلشباع الحاجات               

أما العنصر األخير لهذا الفصل ، فيضم المشكالت األسرية لألبناء المراهقين           . األساسية لألبناء   

حـول  ) 1965(ا بعض الدراسات، كدراسة منيـرة حلمـي       من خالل النتائج التي توصلت إليه     

حول مشكالت المراهقين فـي     ) 1982(مشكالت الفتاة المصرية ، و دراسة محمد محمد لحرش        

نتيجـة أسـاليب    ) ذكـورا وإناثـا     (الجزائر،وكلها تبين ظهور مشكالت لدى األبناء المراهقين        

  . المعاملة خاطئة

 في البحث، حيث تضمن الفـصل الخـامس عينـة           خصص الجانب الثاني للمنهجية المستعملة    

الدراسة اإلستطالعية ووسائل البحث المتمثلة في مقياس أساليب المعاملة الزوجية  لألبـوين ،              

إستبيان أساليب المعاملة موجه لألمهات، و إستبيان أساليب المعاملة موجه لآلبـاء ، و إختبـار                

  .دراسة صدقها و ثباتها و التي قمنا ب. خاص بمشكالت األبناء المراهقين 

 بينما الدراسة األساسية فقد تطرقنا فيها، إلى منهج البحث، مكـان الدراسـة، العينة،ووصـف               

للمقياسين المستعملين و كذا أداة اإلستبيان مع ذكر األساليب اإلحصائية المستعملة فـي تحليـل               

  .بيانات الدراسة األساسية 

ج البحث المتعلقة بالفرضيات الخمسة التي تم طرحهـا         أما الفصل السادس، فقد تعرضنا إلى نتائ      

  ).الفصل األول( في فصل تحديد مشكلة البحث

  و تناول الفصل مناقشة النتائج، التي تم إستعراضها وفق جداول ، بتوضيح مدى نفي أو تبات 

  الفرضيات الموضوعة و محاولة تأويل النتائج و مقارنتها أحيانا بنتائج البحوث األخرى،

  . خيرا الخاتمة ، اإلقترحات و المراجعو أ

  

  

 



  كلمة شكر و تقدير
  

  

حمده، و أسأله عز و جل بأسمائه الحسنى و صفاته أأشكر اهللا تعالى و 

  .العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك و القادر عليه

أغتنم فرصة إنجاز أطروحة الدكتوراه في علوم التربية ألتقدم بجزيل 

 الذي ساعدني بنصائحه عليبوطاف  و التقدير إلى أستاذي المشرف الشكر

وتوجيهاته القيمة و المفيدة التي كان لها الفضل الكبير في خروج البحث 

  .بالصورة التي عليها

، و األستاذ دوقة أحمدكما ال أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ 

 بجامعة بوزريعة في الحصول على عنو عزيزة، و األستاذة العياشي بن زروق

  .ائح في الموضوعتوجيهات و نص

ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل لمدراء المؤسسات التعليمية الذي أجرى 

فيه البحث، للتسهيالت التي قدموها لي و التي ساعدتني في توفير الظروف 

  .المالئمة إلجراء  البحث و جمع البيانات

أخيرا يسرني أن أقدم الشكر الجزيل لكل من ساعدني من قريب ومن بعيد 

  .إنجاز هذا البحثفي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  اإلهداء
  

  

  إلـــى 

  ......والدتـــي الكريمــة 

  ...و أثابها على حسن تربيتها و رعايتها لـي ... أطـال اهللا عمرها 

  إلـــى

  ....والــــدي 

   – رحمه اهللا –الذي كانت لتضحياتــه 

  الفضـل فـي تكوينـي العلمـي 

  الزوج األميـن ... رفيق الحيـاة ... إلـى نصفـي 

  إلــى أعـز النـاس 

  : أبنائــي 

  محمد شكيب ، أمين ريان 

  وابنتــي 

  منـــال 

  مـع كــل الحب 

  ...عرفانـا و تقديـرا ... إلـى من علمنـي 

  ...أهدي هذا البحث 

  
 



 



  

  

  

  

  

  
  

  "اإلطـــار العـــام للــدراسـة " 

  

 اإلشكـــالية  -

 الفرضيــات  -

 الهدف من البحث  -

 تحديد المفــاهيم  -

  الدراسات السابقة  -
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  : اإلشكاليــة 
  

تهم النظرية علـى إعتبـار      ايجمع العديد من الباحثين في ميادين علم النفس على إختالف إنتماء          

األسرة من أهم عوامل التنشئة و التطبيع اإلجتماعي، و هي المـصدر األول للثقافـة و أقـوى                  

ـ  بغ سلوكه بص  بالجماعات تأثيرا في سلوك الطفل ، و العامل األول في ص           ة و هـي    غة إجتماعي

  .التي تسهم بالقدر الكافي في اإلشراف على نموه اإلجتماعي و تكوين شخصيته و توجيه سلوكه

إن هناك نوعـا معينـا مـن         : " Gloria 1973 قول كلوريا تو عن أهمية دور األسرة      

األسرة بتقديمه ألفرادها ، و قد ال تستطيع أي جماعة آخرى أن تعطيه للفرد،              به  اإلشباع تنفرد   

   .إلشباع هو ما يسمى بإشباع الحاجة إلى الحب و المودة و اإلنتماءهذا ا

                                                 )1973 .(Gloria F.M loneliness,   

و عليه فإن األسرة يمكن إعتبارها أهم مؤسسات التنشئة اإلجتماعيـة، و تفـوق فـي أهميتهـا                  

  ).1974صطفى أحمد تركي ، م ( الجماعات األخرىكجماعة أولية

 ، و لكـن أيـضا   اآلخرينفهي ال تعتبر فقط نموذجا لتطوير العالقات اإلجتماعية و التفاعل مع   

اإلطار الذي يحدث فيه إرتقاء الشخصية ، تقدير الذات، اإلستقاللية ، إلى جانب تطوير العديـد                

    ( Hartup, 1983 , MC Colry and Martin 1983)من المهارات النفسية، 

  Knight et al 1995                           عن 

، (Osterrieth, 1967)كما توفر األسرة كمؤسسة إجتماعية، الشعور باإلنتماء ، القبول و القيمة

 حيث تعتبر اإلطار األساسي للتفاعل بين أفرادها ، حيث يتعلم الطفل ما عليه من واجبات و مـا                 

  .ه و كيف يستجيب لمعاملة غيرله من حقوق ، و كيف يعامل غيره

و ال  ،ألبـوين و األبنـاء    اإن األسرة تعتبر اإلطار الذي يحدث فيه التفاعل بين األبوين ،            

 يقع بين األبوين يدركه المراهق ،و يشعر بـه   Disagreementشك أن أي صدام أو إختالف 

 نعور بـاإلتزا  يبته ، فالجدال و المشاجرات تقضي على الـش        غحتى و إن وقع هذا الخالف في        

 عند المراهق ، فيصبح حينها غير ثابت في إنفعاالته، كما يميل إلى الثورة و الغضب                ياإلنفعال

  . كذلك يلعب الهدوء دورا هاما في تكيف المراهق اإلنفعالي.ألسباب تافهة

  و على هذا األساس ، أكدت دراسات في ميدان التربية و علم النفس ، أن أي إضطراب

  

   يؤثر بشكل كبير على سلوك األبناء ، منها دراسة ة الزوجية لألبوين ، يسود العالق
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(E Mery and oleary, 1982)ـ  التي توصلت إلى  ا أن المنازعات الزواجية ، ترتبط إرتباط

  .وثيقا بالمشكالت السلوكية لدى األبناء الذكور

 غيـر   اآلباءإلى النتائج التي تؤكد أن أبناء       ) 1993(هذا، و قد توصلت مديحة منصور       

 أكثر معاناة من المشكالت األسرية مـن أبنـاء اآلبـاء        ،المتوافقين زواجيا من الذكور و اإلناث     

  .المتوافقين 

 أكثر معاناة مـن المـشكالت       ،و أن أبناء األمهات غير المتوافقات زواجيا من الذكور و اإلناث          

  .األسرية من أبناء األمهات المتوافقات 

لصلة و المحبة ، و جسور الثقة بين الـزوجين ، يـستطيع المراهـق               بينما إذا توفرت أواصر ا    

حينها، أن يلبي حاجاته األساسية من حب و أمن ورعاية ، و أن يشارك أبويه مشكالته و يلتمس                  

  .منهما المشورة و التوجيه ، فيما يصادفه من عتبات ومشكالت

أن إرتفـاع   : " يها بقولـه     من خالل النتائج التي توصل إل      (Fabregenn)حيث يؤكد فابرجين    

نسبة سالمة اإلتصال بين الوالدين و األبناء المراهقين ، يوجد في األسرة التي يحظى الزوج و                

   ).52: ، ص1981محمود حسن، (."الزوجة فيها بإتصال طيب فيما بينهما

ـ               ة و نظرا ألهمية العالقة بين األبوين، األبوين و األبناء و مدى فعالية األساليب التربوي

ثهم نحو أثر المعاملـة الوالديـة       حوالممارسة، وجه الباحثون في ميدان التربية و علم النفس ، ب          

  .على سلوك األبناء 

أن أساليب المعاملة الوالدية التي يتلقاها  Mussen et al  (1984)و قد بين  موسان و أخرون 

ه، بحيث لو قامـت هـذه       هي تحدد إتجاهه و عالقته بوالدي     المراهق تترك أثرها في نفسيته، و       

أما إذا قامـت علـى      ،األساليب على المحبة و العطف ، فإن إتجاهه نحو اآلخرين يكون إيجابيا           

 عالقته  علىفإنها ستترك أثرا سيئة في النمو السوي للمراهق و        . ..الحرمان ، الرفض ، القسوة ،     

     ,conger, Kegan, Huston (1984) .بوالديه و مع محيطه

أن األباء و األمهات الذين نشأوا في جو        ) 2003 .(" مختار   توفيق صفو " دراسة  وتدل  

  .يستوعبون في الغالب هذه األساليب الخاطئة في المعاملة مع أبنائهم، يسوده القسوة و التسلط
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   و األمهات الذين كانوا أيام طفولتهم يحضون بالعطف و األمان و اإلطمئنان ، فإنهماآلباءما أ

  )104:  ، ص 2003وفيق صفوت مختار ،. ( السوية في المعاملة مع أبنائهمبيتبعون األسالي

 بها، أن   تسة التي قام  ا الدر  خالل من) 1984" (ليسناء  الخو   " أكدتو في نفس السياق     

ألساليب التربوية التي إعتادا عليها ، و       االوالدين يميالن بوجه عام إلى المحافظة على الطرق و          

نها أصبحت جزء أساسيا من شخصيتهما و تدعمت خـالل طفولتهمـا            يرها ، أل  يالتي يصعب تغ  

   ) .306 : ، ص1984 لي،سناء الخو( قتهما المبكرة ، ثم مراه

   "les effets de l'éducation"" آثار التربية "  في كتابه  M. Labbot البوت او يتفق معه

  .قاهايتل نتيجة التربية التي ،بأن الشخصيرى  إذ

 من خالل دراسة أجراها بهذا الخصوص ، أن األبنـاء  "Baldween "دوين في حين يرى بال

الذين ينتمون إلى أسر ديمقراطية ، يمتازون بالنشاط، و هم منطلقون إجتماعيـا ، و يـشاركون           

  .بإيجابية و نشاط في األنشطة التعليمية ، و يمتازون بالمنافسة و اإلنطالق و القيادة

  . ) 121 : ص، 1988هرمز ، صباح ، (

كما أثبتت بعض الدراسات، أن أبناء األسر التي يسودها المناخ الديمقراطي ، كانوا أكثر              

 و قدرة على تكوين عالقات ناجحة مع األقران و          ،نشاطا و إجتماعية و أكثر تعاونا مع اآلخرين       

   . )24:  ، ص 1994الزغبي أحمد محمد ، (أكثر رغبة في التطلع و اإلستكشاف 

ق، وجـدت أن  وفحول أساليب المعاملة الوالديـة و عالقتهـا بـالت   ) 1982(حان الطأما دراسة  

  اء ماألسلوب الديمقراطي و اإلستقاللي ، و توفير المحبة و التقبل بدرجة مناسبة ، يساهم في إن

  )26: ،ص 2001الطحان، (.القدرات العقلية عند األبناء ، سواء كان ذكاءا أو تفكيرا إبتكاريا

جاه اإلستقاللي في التنشئة ، يسمح للمراهق في أن يتخـذ قرارتـه بنفـسه و أن                 و يبدو أن اإلت   

) 26: ، ص   2001عبادة أحمد،   (يمارس هواياته و ميوله و يحقق ذاته دون اإلعتماد على الغير          

   شخصيته، ال كنسخة من شخصيات الكبار، أو كنسخة من غو أيضا يسمح له، بأن تبز،

محمد ناصر و آخرون، ( ، و إتجاهاته مه للتفاعل بين أفكاره و قي   كنتيجة غاإلخوة الكبار، بل تبز   

  ).160: ، ص 1997

  العوامل المهمة و المؤثرة في إتجاهات الوالدين و أساليبهم يعد المستوى التعليمي للوالدين أحد و 
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 في تربية أبنائهم و معاملتهم، و عليه نجد إختالفا كبيرا وواضحا بين أسـاليب معاملـة اآلبـاء                 

  ) 1990" (أمنة غباش "واألمهات ألبنائهم نتيجة اإلختالف في مستويات تعليمهم و عليه تذهب 

أن المستوى التعليمي للوالدين يرتبط ارتباطا موجبا باإلتجاهات السوية في معاملة األبناء، حيث             

  .ا إرتفع مستوى تعليمهممتزيد اإلتجاهات السوية للوالدين كل

 ذوي التعلـيم العـالي يـدركون أن         اآلباء إلى أن    )1992(" ار  فايز قنط " هذا و تشير       

  .أسلوب التفاهم و الحوار و المناقشة أحد األساليب المثلي في التنشئة و المعاملة الوالدية 

  )226: ، ص 1992فايزقنطار ، (

بينما وجدت بعض الدراسات و األبحاث العلمية، أن الوالدين ذوي المستوى التعليمي المنخفض،             

عن إقامة عالقات طيبة أساسـها الحـوار و          البا ما يتميزون بعدم النضج اإلنفعالي، و العجز       غ

و اإلطار المرجعـي لتفكيـرهم، هـو أن          .التواصل مع األبناء بشكل فعال و تجاهل مشاعرهم       

  ) 130: ، ص 2001ال مختار، مجة حمز..(أسلوب القسوة، هو أفضل األساليب لتقويم الطفل

 بالغة في تكوين شخصية الطفل و هنا يكمن الدور الفعال لمعاملـة الوالـدين،               إن لألسرة أهمية  

حيث يتعلم الطفل فكرة الصواب و الخطأ، و منها يتعرف على األساليب التي عليه أن يتخـذها                 

  .كأسلوب في سلوكه أثناء فترة المراهقة 

ثر بشكل كبيـر و     ذلك أن حياة المراهق مرتبطة بأولى عالقاته و معاملته لوالديه، إذ تؤ           

  .بدرجة عالية في تحديد إنفعاالته، إن إعطاءه جوا من اإلطمئنان يؤدي به إلى تنـشئة سـليمة                

يؤدي به إلى عدم القدرة على مواجهة مصاعب الحيـاة، و           ف على المخاوف و القلق،      تهأما تربي 

تربية القائمة  ان و هذه ال   ر و مع رفاقه و جماعة األق      با ، وسط أسرته   بالتالي يبقى مراهقا مضطر   

موسن و أخرون   (.مراحل حياتهم الالحقة   تتبع األبناء في مختلف      ،على الخوف و عدم اإلطمئنان    

(Mussen et al , 1993 , P: 49) 

أكثـر   أن الوالدين يتخوفان     بتوضيح ،في أعماله  ) Miller) 1976" رلمي" و قد قام    هذا  

هما مطالبان أكثر بمراقبـة العالقـات        سنة ، و هذا لشعورهما بأن      17بمجرد بلوغ المراهق سن     

الجنسية ألبنائهم و ميلهم إلى تعاطي المخدرات و خطورة إنحرافهم عن أسلوب حيـاتهم داخـل       

  ) Judith stevens long and commons (1992)ستيفنس لونغ و كومونسث جودي (.األسرة
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 أنظارهم نحوهم و تكثر      تؤدي إلى تمحور   ،هم و إنفعاالتهم نحو اآلخرين    جفمالحظة تغيرات مزا  

التساؤالت و اإلستفسارات حول كل ما يمكن أن يحدث لهم خارج المنـزل ، كعالقـاتهم مـع                  

يمكـن   شعورا بالخوف نحو ما   ) الوالدين(األصدقاء ، الصديقات و الرفاق ، و هذا ينشىء فيهم           

ضتهم من  أن يحدث ألبنائهم ، بمجرد خروجهم من المنزل ، فيواجهون في بعض األحيان معار             

حيث مطالبتهم باإلنصياع إلى القيم و العادات التي نشأوا عليها ، فنجدهم يتدخلون فـي شـؤون          

و خارجها ، في إختيار أصدقائهم و كيفية قضاء وقـت فـراغهم،           حياتهم الخاصة داخل األسرة     

  غير أن مثـل    .تقليدهم للموضة ، عدم التأخر عن البيت مدة طويلة، خوفا عليهم من اإلنحراف            

هذه المعامالت، قد تسبب القلق لدى المراهقين و تجعلهم يتمسكون بأرائهم ، حتـى و لـو أدى                  

  .األمر إلى عصيان أحد الوالدين

  ).360:   ص 2000،رمضان محمد القذافي(                                                  

  هات لحاجات أبنائهم المراهقينو مما يزيد األمر صعوبة، هو عدم فهم كثير من اآلباء و األم

   .المناسبد السليم و رشاو قيامهم باألدوار الصحيحة كما يجب أن تكون ، و عدم تقديم اإل

   األسلوب ،دد و عمليات الضبط و التحكمش و األمهات ، من يرون في أسلوب التاآلباءفمنهم من 

  اإلضطرابات السلوكية، يصعب األمثل للتوجيه السليم و يعرضون حينها المراهق إلى أنواع من 

 أن يصل إلى مرحلة النضج و ال يتعلم تدبير أموره بنفـسه، و ال يمكنـه أن                  كبيرعليه إلى حد    

  ).58: دون تاريخ ، ص بأحمد عبد العزيز سالمة ، (يصل إلى اإلستقالل في يسر و سهولة 

  مات و إفتقاد الخبرة، لسبب نقص المعلو" مشاكل المراهقة "  إما أن يتجاهلوا ،فهم بين أمرين

  و إما أن يتعاملوا معها بكل مالديهم من قصور و عدم معرفة، و كال الطريقتين تؤدي بالمراهق 

رمـضان محمـد القـذافي      (إلى صعوبة التكيف و تخلق لديه مشكالت يعيشها يوميا مع أسرته            

  ). 380:  ، ص 2000

امه بتأثير بعـض مـن أسـاليب        ن األهمية العلمية لهذا التناول المنهجي في إهتم       مو تك 

 و   لألبوين  بنوع العالقة الزوجية   ،المعاملة كما يمارسها اآلباء مع أوالدهم و األمهات مع بناتهن         

   .ساتها على األبناء المراهقين ، إذ يتعرضون إلى مشكالت  أسرية في حياتهم اليومية عكاإن

أبنائهم الذكور و اإلناث في نفس      بحيث لم يكن ممكنا لنا، الحصول على عينة تشمل الوالدين و            

فلجأنا حينها إلى مجموعة من المراهقين الـذكور، و مجموعـة مـن             ،  )  سنة 18،  17( السن  

  .  و األمهات اآلباء خاللهم درسنا بعض أساليب المعاملة التي يمارسها منالمراهقات اإلناث، و
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 إلعـداده لـدور     ،ذا السن بنه في ه  إونظرا لطبيعة المرحلة و ما تفرضه من تركيز األب على           

الرجل ، األب مستقبال، و قرب األم من إبنتها إلعدادها لدور المرأة، الزوجة مستقبال، فضلنا أن                

و لم نتطرق إلى التداخل في      ) بنت  -أم  (و العالقة   )  إبن   –أب  (نركز في دراستنا على العالقة      

     قيما مع والديه منـذ مـيالده      العالقة بين كل هذه األطراف ، و لكن بشرط أن يكون المراهق م            

متوفيا، أو منفـصال     (سة الحالية، و أال يكون أحد الوالدين غائبا عن األسرة           او حتى إجراء الدر   

  ).أو مسافرا

   نحو تربية أبنائهم   سات و البحوث العلمية التي تناولت إتجاهات الوالدين       او بالرغم من تعدد الدر    

  األسرة و دورها في التنشئة اإلجتماعية لألبناء ،   و أهميةلمعاملة الوالدية للطفل ،و أساليب ا

   إال بقدر قليلظلم يح" أساليب المعاملة الوالدية و مشكالت األبناء المراهقين" إال أن موضوع 

بالدراسـة فـي     سة على المستوى العربي بشكل خاص، و لم يتناوله الباحثون من قبل           امن الدر 

  .المجتمع الجزائري

 البحث الحالي حلقة من سلسلة األبحاث و الدراسات العلمية التي ترمي إلى الكشف              و عليه، يعد  

عن آثار بعض أساليب المعاملة على األبناء المراهقين ، نظرا لكونها مجال خصب وهام للبحث                

يحتاج إلى مزيد من الدراسات المتواصلة، نظرا لتداخل عدة عوامل في هـذا التـأثير، ممـا                 و  

  .و بحثها  اينبغي دراسته

  .و بناءا على هذه الخطوات التي إعتمدنا عليها فإنه يمكن طرح األسئلة التالية

هل توجد فروق دالة إحصائيا في أساليب المعاملة الزوجية لألبـاء و األمهـات وفقـا                 .1

  ؟)أدنى ، متوسط، عالي (للمستويات التعليمية التالية 

 التي تلقتها األمهات عنـدما كـن        ة   المعامل هل توجد فروق دالة إحصائيا بين أساليب         .2

 ها حاليا مع بناتهن المراهقات؟ نمراهقات و األساليب التي يستخدم

وجد فروق دالة إحصائيا بين أساليب المعاملة التي تلقاها اآلبـاء عنـدما كـانوا               تهل   .3

 مراهقين، و األساليب التي يستخدمونها حاليا مع أبنائهم المراهقين؟

 بين المستوى التعليمي لألمهات و المـشكالت األسـرية          ائياهل توجد فروق دالة إحص     .4

 ؟التي تتعرض لها بناتهن المراهقات

هل توجد فروق دالة إحصائيا بين المستوى التعليمي لألباء و المشكالت األسرية التـي               .5

 ؟ونهم المراهقؤيتعرض لها أبنا
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  لفرضيات ا -

 : ضية العامة الفر -

 العالقة الزوجية و تؤدي إلى مشكالت أسـرية لـدى           يةعتتأثر أساليب المعاملة الوالدية بنو    

  .األبناء المراهقين 

  : الفرضيات الجزئية 

 و األمهـات وفقـا      لآلبـاء توجد فروق دالة إحصائيا في أساليب المعاملة الزوجية          .1

 ) أدنى ، متوسط ، عالي (لية اللمستويات التعليمية الت

لتي تلقتهـا األمهـات عنـدما كـن         المعاملة ا توجد فروق دالة إحصائيا بين أساليب        .2

 .مراهقات و األساليب التي يستخدمنها حاليا مع بناتهن المراهقات 

أساليب المعاملة التي تلقاهـا اآلبـاء عنـدما كـانوا           بين  توجد فروق دالة إحصائيا      .3

 .نها حاليا مع أبنائهم المراهقين ومراهقين و األساليب التي يستخدم

لمستوى التعليمي لألمهات و المشكالت األسرية التي       توجد فروق دالة إحصائيا بين ا      .4

 .تتعرض لها بناتهن المراهقات 

 و المشكالت األسرية التـي      لآلباءتوجد فروق دالة إحصائيا بين المستوى التعليمي         .5

  .ونهم المراهقؤيتعرض لها أبنا
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  الهدف من البحث 

ليب المعاملة التي يمارسها اآلباء     سة الحالية إلى الكشف عن تأثير بعض أسا       اتهدف الدر 

مع أبنائهم، و األمهات مع بناتهن ، بنوع العالقة الزوجية و إنعكاسـاتها علـى األبنـاء             

 مع اإلفتراض جـدال     .المراهقين ، إذا يتعرضون إلى مشكالت أسرية في حياتهم اليومية         

فـي معاملتهـا    أن المعاملة الوالدية إذا تعرضت إلى سوء العالقة الزوجية ، قد تتـأثر              

 ألبنائها بهذه العالقة و التي تظهر عند ممارستها لبعض األساليب الخاطئة في المعاملـة             

 هي وجود مؤشرات سلبية على سلوكات       ،لتي تتوقعها الباحثة في هذا الصدد     افإن النتيجة   

  .األبناء المراهقين، التي تظهر في شكل ردود أفعال ألساليب المعاملة الخاطئة الممارسة

  .بإيجاز فإن هدف هذا البحث ذو جانبين علمي و عمليو 

الوقوف على أساليب المعاملة الخاطئة و كيف تـؤثر علـى سـلوكات              : علمي .1

 اآلبناء المراهقين

  التعريف على مدى قدرة أدوات البحث على قياس متغيرات موضوع البحث -  

، يـوحي   التوصل إلى إبراز أن جانبا من شكالت األبنـاء المـراهقين           : عملي .2

 ديد على ضرورة إصالح واقع األسرة النفسي و التربوي و اإلجتماعي شبالت

عن األسرة ، هو الحديث على العالقة الزوجية لألبـوين و العالقـة             الحديث  و  

  .الوالدية و األساليب التي يميل إليها في تربية األبناء المراهقين
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  : تحديد المفاهيم األساسية 

  : تمهيد 

الخطـوات  مـن    تربوية إجتماعية كما تعتبر      - تحديد المفاهيم مفتاح كل دراسة نفس      إن  

  .يتعرض لها كل بحثالتي ساسية األولية األ

و يستند الباحث في ذلك على أسس نظرية، يستعين بها في تحديد المفـاهيم التـي لهـا                    

  .عالقة مباشرة بالموضوع الذي يتناوله البحث

تربويـة إجتماعيـة األساسـية      -ض لبعض المفاهيم الـنفس    إن دراستنا تحاول أن تتعر      

نية و إطارها ابين الدراسة الميد) الرابط(المرتبطة بموضوع البحث، و التي تعتبر الخط الواصل   

  ).الدراسات السابقة (النظري 

  :تحديد مفهوم المعاملة 

لفـة التـي    هي أساليب السلوك التي يتبعها األبوان مع أوالدهما، أثناء األوضـاع المخت             

 لكن شرط األبوين ال     تحصل في الحياة داخل المنزل أو خارجه، و التي يكون الطفل طرفا فيها،            

األب أو األم مشتركا في الوضـع، و        : يعني ضرورة وجود كليهما، إذ يكفي أن يكون أحدهما          

على إدارة الوالـدين ، و يعبـر عـن إتجاهاتهـا النفـسية إزاء               هي أيضا سلوك إنساني، يقوم      

صف بحرية اإلختيار بين أساليب متعددة، يستعمل األب أو األم منهـا            تلموضوع المطروح، و ت   ا

و قـد يكـون     ) 75:نعيم الرفاعي ، بدون تـاريخ، ص        (األسلوب الذي يريانه مالئما للمواقف      

أحمد زكي صـالح،    (األسلوب صارما تعنتيا، أو متساهال، أو متناقضا، أو غير موجود إطالقا            

  ) 35: ص بدون تاريخ، 

ويرى فريق آخر أن أساليب المعاملة الوالدية هي ما يراه اآلباء و يتمسكون به من أساليب فـي                  

  ).24:  ، ص 1986إسماعيل، محمد عماد الدين، (معاملة األبناء في مواقف حياتهم المختلفة 

 أو  كل سلوك يصدر عن أحد الوالدين     " كما ينظر إلى أساليب المعاملة الوالدية على أنها           

" كالهما و يؤثر في المراهق و في شخصيته سواء قصد بهـذا الـسلوك التوجيـه أم التربيـة                    

  ).22 :، ص1994الزغبي ، أحمد محمد، (

  : و بذلك يدخل ضمن نتائج أساليب المعاملة الوالدية عدة عمليات، منها
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همـا   كال  إستجابة الوالـد أو الوالـدة أو       التأثير الذي يحدث في سلوك األبناء من جراء        )1

 . لسلوكهم

األبناء من جراء أساليب الثوب و العقاب التي يتخذها الوالـد           التأثير الذي قد يتعرض له       )2

 .أو الوالدة أو كالهما بقصد تعليمهم أو تدريبهم

واقـف اإلجتماعيـة التـي      مالتأثير الذي قد يتعرض له األبناء من خالل إشتراكهم في ال           )3

هما بهدف تعليمهم األساليب الـصحيحة للـسلوك فـي          يتيحها له الوالد أو الوالدة أو كال      

  .نظرهما

التأثير الذي يحدث في سلوك األبناء من جراء التوجيهات المباشرة و التعليمات اللفظيـة               )4

جهها الوالد أو الوالدة أو كالهما بقصد توجيههم إلى األساليب الـصحيحة فـي              االتي يو 

 .السلوك

جراء التعارض بين أسلوب الوالد و أسلوب الوالدة        التأثير الذي قد يتعرض له األبناء من         )5

 ) .112 : ،ص1993عياد، مواهب إبراهيم،(في طريقة تربية األبناء و أسلوب معاملتهم 

لكن الصعوبة التي تعترض بعض الباحثين، هي تحديد أنواع أساليب المعاملة الوالدية في التنشئة         

  . جميعا في بحث واحداإلجتماعية، فهي كثيرة العدد، يصعب اإلحاطة بها

و البحوث فيها مازالت قليلة حتى اآلن، و بعضها يتداخل في مفهومه مع األخر، و هي تختلف                 

 افيما بينها من حيث أهميتها و تأثيرها في شخصية األبناء، باإلضافة إلى أن الباحثين لم يتفقـو                

   .حتى اآلن في تحديد أنواعها و حصر عددها

  :ة التعريف اإلجرائي للمعامل

   مع أبنائهم داخل المنزل أو خارجهانالمعاملة هي أساليب السلوك التي يتبعها الوالد  

و هي أيضا سلوك إنساني يقوم على إدارة الوالدين، و يعبـر عـن إتجاهاتهمـا النفـسية إزاء                   

  . المواقف و المواضيع المختلفة، و تتصف بحرية اإلختيار بين أساليب متعددة

  الية، فقد إرتأينا أن نتناول أربعة من أساليب المعاملة الوالدية، و التي تبرز سة الحارفبالنسبة للد

  : أهميتها في الدراسات العربية و األجنبية و حتى الدراسة اإلستطالعية أطلعتنا بوجودها و هي 
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و يعبر عنه بمدى إجبار الوالـد أو الوالـدة للطفـل علـى               : و التسلط أسلوب القسوة    -

، بإستعمال أساليب الضغوط المختلفة عليه، و منعه من القيـام بتحقيـق             هاإلستجابة لرأي 

 .رغباته التلقائية، بالطريقة التي يريدها حتى و لو كانت هذه الرغبات مشروعة

يل بـين األبنـاء، و      ضاسة التف ي و يعبر عنه بمدى ممارسة الوالدين لس       :التفرقة  أسلوب   -

بعضهم على حساب البعض األخر، بناء على       اباة  حمعاملتهم بالعدل و المساواة، و م     عدم  

 .الجنس، أو السن، أو أي سبب آخر

 و يعبر عنه بمدى تقبل الوالدان إلبنهما كما هـو، دون محاولـة        :األسلوب الديمقراطي    -

تغييره، رغم عيوبه و نقائصه، و أيضا يعبر عنه بمدى ما يبدى الوالدان له من الحب و                 

 . تصرفاتهما نحوه في مختلف المواقف اليوميةالحنان و الدفء العاطفي، من خالل

ثبات و إستقرار الوالدين على أسلوب معين فـي         و يعبر عنه بعدم      : األسلوب المتذبذب  -

إستخدام أساليب الثواب و العقاب، يشعر اإلبن حينهـا         حد ،و ذلك من حيث      االموقف الو 

القيام بعمل يرغب فيه في     ه ب انبأن والديه ليس لهما نظاما ثابتا في المعاملة، و حيث يمنع          

 .عمل في أحيان أخرىببعض األحيان و يسمحان له بالقيام 

اساتها الـسلبية أو اإليجابيـة عنـد        كألهمية العالقة الزوجية لألبوين ، حيث تظهر إنع       و نظرا   

المعاملة مع األبناء ، إرتأينا أن نتطرق إلى أساليب المعاملة الزوجية لألبوين ضـمن المتغيـر                

و قد كان الهدف منه هو الوصول إلى ما إذا كـان هنـاك              " أساليب المعاملة الوالدية  " المستقل  

اسات نفسية إجتماعية لهذه األساليب على األبناء من خالل المعاملة الوالدية، ألن العديد من              كإنع

، 1984 ، سناء الخـولي      1977أحمد الرفاعي   (الدراسات النفسية و التربوية لكل من الباحثين        

شير إلى التأثير السلبي للمعاملـة الزوجيـة القائمـة علـى            ت) 1998 صالح الدين    ،عليصالح  

  .جارات و المشاحنات المستمرة على التوافق النفسي اإلجتماعي لألبناءشالصراعات و ال

  : في أسلوبي " أساليب المعاملة الزوجية لألبوين " و قد تم تحديد 

  المودة و الرحمة  -

 القسوة و التسلط  -
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  : اليب المعاملة الزوجية أس

  ناء األوضاع المختلفة التي تحصل في الحياة ثهي أساليب السلوك المتبادلة بين الزوجين ، أ

النفسية إزاء الموضوع المطروح، و تتـصف       داخل المنزل أو خارجه، و تعبر عن إتجاهاتهما         

لوب الذي يريانه مالئما     األس ابحرية اإلختيار بين أساليب متعددة، يستعمل الزوج أو الزوجة منه         

  ته على احيث تعتمد عبار" أساليب المعاملة الزوجية لألبوين" للمواقف، كما يعبر عنها مقياس 

  أسلوب التسلط و القسوة  -

 أسلوب اإلهمال و النبد  -

 أسلوب التدليل و الحماية الزائدة  -

 )193 ، ص 1990،محمد محمد بيومي خليل(أسلوب المودة و الرحمة  -

  : سة الحالية، وقع إختيار الباحثة على أسلوبين للمعاملة الزوجية للوالدين و هماادرلكن في ال

  أسلوب القسوة و التسلط  -

 أسلوب المودة و الرحمة  -

يقصد به فرض أحد الزوجين آرائه على األخـر بطريقـة           : فبالنسبة ألسلوب القسوة و التسلط      

تخدام أساليب العقاب النفسي و البدني في       الفرصة له للتعبير عن ذاته و إس      ة  إتاحقسرية، و عدم    

  .معاملته 

و يقصد به التعامل بين الزوجين على أساس مـن اإلحتـرام            : أسلوب المودة و الرحمة      -

 األخـر بمـا     ةمراعاة مشاعر و ذاتي   و  جبات ،   االمتبادل، و اإللتزام بأداء الحقوق و الو      

 .دانيجيدعم الثقة و التفاهم و التواصل الفكري و الو

 ).194:، ص 1990، مي خليلومحمد محمد بي (      

  : التعريف اإلجرائي 

هي أساليب السلوك المتبادلة بين الزوجين، المستعملة في مواجهـة          : أساليب المعاملة الزوجية    

  : قف المختلفة داخل المنزل أو خارجه، و تتمثل في أسلوبي هما االمو

  أسلوب القسوة و التسلط  -

 ة أسلوب المودة و الرحم -
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  " أساليب المعاملة الزوجية " وفقا لما يقيسه مقياس 

  : تحديد مفهوم المشكلة 

  : هناك تعاريف متعددة للمشكلة من بينها ما يلي 

هي صياغة موقف تكون فيه بعض العناصر، أو الظـروف، أو            : " (Warren)فحسب وورن   

شاف العناصر غير المعروفة،     هي محاولة إكت   آنذاكالعوامل المعينة معروفة، و تكون المعطيات       

   P : 211) (warren ,1937,...."أو تلك الظروف المجهولة

  فيرى بأنها مسألة مطروحة للحل بها صعوبة : " (Lalande)أما اللند 

(lalande,1960,P :825)                                                                                   

بأنها ظاهرة تتكون من عدة أحداث ، أو وقـائع متـشابكة و ممتزجـة               : " دوي  في حين يرى ب   

األخر لفترة من الوقت، و يكتنفها الغموض و اللبس، تواجه الفرد أو الجماعة،             بعضها بالبعض   

و يصعب حلها قبل معرفة أسبابها، و الظروف المحيطة بها و تحليلها للوصول إلى إتخاذ قرار                

   ).327:  ، ص 1978 زكي ، بدوي، أحمد" (بشأنها 

نها سؤال يجب حله بطرق علمية، و هي كل مـا           أب " (Larousse)فقد ورد في قاموس الروس      

   )825:  ، ص 1975الروس ، (هو صعب شرحه أو حله، يعتبر مشكل حقيقي 

عقبـة أو عـائق     " بينما يعرفها علماء اإلجتماع و علماء التربية و علم النفس بأنها عبارة عن              

  ).82: ، ص 1994عبد العلي الجسماني ، " ( بين األفراد و بين إرضاء حاجاتهم حولت

  كما أنها تختلف عن بعضها من حيث الشدة ، فهناك مشكالت بسيطة يسهل حلها أو مواجهتها، و 

  .مشكالت صعبة أو حادة ، أو شديدة األثر

 النواحي الجسمية، و     و تعرف شدة المشكلة بما تتركه لدى المراهقين من إضطراب وظيفي في           

كما يعرف البعض شدة المشكلة بمدى تكرارها أو تواترها، كما          . العقلية و اإلجتماعية و النفسية      

  .تختلف المشكالت عن بعضها من حيث نوع المشكلة

و هـذه   ... فهناك مشكالت مالية، و مشكالت نفسية ، و مشكالت عاطفية و مشكالت أسـرية               

  )96:ت،ص .منيرة حلمي، د(خر ومن جنس ألخر ألمراهق المشكالت تختلف بدورها من 
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  :المشكالت األسرية 

يقصد بها معاناة الفرد من عدم الشعور بالدفء الوالدي، و عدم اإلنتماء العائلي، و التفضيل بين                

األخوة و األخوات و التحكم الوالدي الصارم في المصروف اليومي، و ممارسـة الهوايـات، و        

   . ، و إتخاذ القرارات و عدم التشجيع و القسوة الوالديةإختيار األصدقاء

  ) 92:  ، ص 1992 ، يسرمحمود محمد غندور ورشاد علي عبد العزيز م(                   

   : الت األسريةاإلجرائي للمشكالتعريف 

هم  األبناء المراهقين في حياتهم اليومية و ضمن عالقات        كل العقبات أو العوائق التي تصادف     هي  

و هذه المـشكالت    .  و أمهاتهم، و تأتي هذه المشكالت كنتيجة ألساليب المعاملة الخاطئة            بآبائهم

  ).1965 (منيرة حلمي" األسرية يمكن تحديدها وفقا لقائمتي من المشكالت لكل من الباحثين 

  ).1982(و محمد محمد لحرش

  :تعريف المراهقة 

: لالتينـي شتقة مـن الفعـل ا   م Adolescenceكلمة مراهقة  : المراهقة لغة  - أ

Adolescence أو Grow up و معناه تدرج نحو النضج البدني و الجنسي و ،

، و  ) 27:  ، ص    1974مصطفى فهمـي ،     (العقلي و اإلنفعالي و اإلجتماعي      

يرجع األصل اللغوي للمراهقة في اللغة العربية إلى الفعل راهق بمعنى إقترب            

وراهق في العربية تعني قارب     ) 87: ، ص    1982عبد الرحمن عيسوي،    (من  

  ).75حافظ الجمالي، ص (حتالم إلا

 تعرف بأنها مرحلة تتسم بالتغيرات الفيزيولوجيـة        :المراهقة إصطالحا     -  ب

التي تقرب الفرد من النضج البيولوجي و الجسمي ، و تحدث هذه التغيرات عند              

  سنة12البنات في سن مبكرة، و ال تحدث لدى األوالد غالبا قبل 

  ).23:  ، ص 1978عبد المنعم الخفني ،  (             

 على جانب هام من جوانب النمو في مرحلة المراهقة،          ،زكيرو عليه يبدو واضحا أن التعريف       

و هو الجانب الفيزيولوجي المرتبط أساس بنمو المراهق من الناحية الجـسمية، علـى أن هـذه       

  حسب الجنس ، فإذا كانت تبدأ مبكرا عند اإلناث، التغيرات التي تحدث للمراهقين تختلف بدايتها 
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   سنة، و هذا راجع إلى الفروق الجنسية بينهم 12فإن الذكور يتأخرون إلى بعد 

  أما فؤاد البهي السيد، فيرى بأن المراهقة من أهم مراحل النمو الحساسة التي يفاجأ فيها المراهق 

  و العنف و ميل إلى التمرد و الطغيان بتغيرات عضوية و نفسية سريعة، و تجعله شديد ال

فؤاد البهـي   (اإلندفاع، لذا تسمى هذه المرحلة أحيانا بالمرحلة السلبية خاصة من الناحية النفسية             

  ).250: ، ص 1975السيد ، 

كما أن المراهق في هذه المرحلة الحساسة من حياته، يتعرض إلى تغيـرات سـريعة تـشمل                 

  ستانلي هول" ا فقد إعتبرها البعض من العلماء مثل الجوانب النفسية و الجسمية، لذ

 مرحلة خاصة ليست كأي المراحل األخـرى،        .و غيرهم " أنا فرويد " و  " ستيوارت جونز " و  " 

ألن تسارع تلك التغيرات ينهكه و يرهقه، و يجعله يسلك سلوكات غير عادية قد تتعارض أحيانا                

  .عامةو األسرة و المجتمع بصفة مع توجهات الوالدين 

أما من الناحية النفسية اإلجتماعية، فإن مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة إنتقال من طفل يعتمد كل               

  اإلعتماد على اآلخرين إلى راشد مستقل مكتف بذاته

و ) 19: ص،1982 محمد عماد الـدين إسـماعيل،      (                                          

التي ينتقل  الفترة   " اعتبر المراهقة بأنه  إد جميل منصور، حيث     إلى هذا تقريبا يذهب األستاذ محم     

" مباالة و اإلعتماد على الغير إلى مرحلة المسؤولية و توجيه الذات          العبرها الطفل من مرحلة ال    

بالغ بالتحليل  و التمهيد لبناء المستقبل و اإلهتمام ال      ) 577:  ، ص    1980محمد جميل منصور،    (

  ).362: ، ص 1973صليبا جميل، (لذاتي 

و عليه يتأثر المراهق بالحضارة و القيم و الثقافة التي ينتمي إليها، و إلى هذا تقريبا يذهب العالم                  

ورمونية هو   ليست حالة فيزيولوجية  " حيث أعتبر أن المراهقة     ) ساالنسسكي  (لنفساني البولوني   ا

  .ة و مؤسسة إجتماعية طبيعية، بل عنصر من الحضار

أحمد  ( "ة شأنها شأن كل القيم اإلجتماعية، تتغير حسب البنية الثقافية للمجتمع          إن المراهق 

 ، كذلك تختلف بإختالف األنماط الحضارية التـي يتربـي فـي           ) 205: ت، ص   .شبشوب ، د  

  ).126: ، ص 1992عبد الرحمان محمد العيسوى ، (وسطها المراهق 

  ط أشد اإلرتباط بالوضع الحضاري السائد في المجتمع الذي يعيش فيهأي أن المراهق يرتب

   ).59: ، ص 1990بختي بن شيخ، (                                                          
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  :الدراسات السابقة

  
تعتبر الدراسات السابقة التي لها عالقة بموضوع البحث الجديد، خطوة هامة من 

علمي، إذ يجب على الباحث اإلطالع عليها و تحليلها لمعرفة الجوانب التي خطوات البحث ال

  .سبق البحث فيها و كذا النتائج التي تم التوصل إليها

و قد تناولت الباحثة في هذا الفصل عددا من الدراسات السابقة التي أجريت في البيئة 

  أساليب المعاملة الوالدية "لي المحلية و العربية و األجنبية، و المتعلقة بموضوع البحث الحا

  ". و مشكالت األبناء المراهقين

 و نظرا ألهمية هذه الدراسات في تحديد أساليب المعاملة السوية و الغير السوية للوالدين، 

و المشكالت السلوكية التي يتعرض لها األبناء نتيجة سوء العالقة الزوجية لألبوين، يورد البحث 

 موضوعها، و الهدف األساسي منها، و وصفا للعينة و األدوات الحالي عددا منها مبينا

المستخدمة فيها، و أهم النتائج التي وصلت إليها، باإلضافة إلى مكانة البحث الحالي، و مدى 

  .استفادة الباحثة منها

  .هذا و سوف تستعرض الباحثة أهم هذه الدراسات وفق ترتيبها الزمني

  

  :دراسة أنطوان رحمة 

  .1965 - أثر المعاملة الوالدية في تكوين الشخصية و تدور حول

  
  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى

إستقصاء أثر المعاملة في تكوين الشخصية ككل، و أثرها في تكوين عدد من جوانب  -

  الشخصية و سماتها، كالتكيف اإلجتماعي، و الميل لتوكيد الذات، و الجنوح و القلق 

  .ق بين الجنسينو الخوف و الغيرة و الفرو

  الكشف عن العالقة اإلرتباطية بين المعاملة التي تلقاها األفراد في طفولتهم و مراهقتهم  -

  اإلنبساطية، اإلنطوائية، اإلستقرار : (و بين عدد من السمات الشخصية لديهم

و اإلضطراب اإلنفعالي، الثقة بالنفس و الشعور بالنقص، الميل للتسلط أو الخنوع، حسن 

 ). و سوءهالتكيف
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  :عينة الدراسة

من طالب و طالبات المدارس الثانوية تتراوح أعمارهم ) 159(تكونت عينة الدراسة من 

  .سنة و من بيئات متعددة و من مستويات ثقافية و إقتصادية و إجتماعية مختلفة) 19-16(من 

  
  :أدوات الدراسة

تعرض المقاييس الست ت. مقياسا) 17(اعتمد الباحث في دراسته على اختبار مكون من 

األولى منها إلى العوامل األسرية التي تؤثر في المعاملة و الخمس التي تليها إلى أساليب 

المعاملة، و الخمس األخرى لسمات الشخصية، و يتعرض المقياس السابع عشر إلختيار صدق 

  .اإلستمارة

  
  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحث في دراسته إلى

ة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوالدية و سمات أن هناك عالقة ارتباطي -

  .الشخصية لدى األبناء مع اختالف في درجة هذه العالقة

  شدة المعاملة و اإلهتمام : وجود ارتباط بين أنماط الرعاية كما يدركها األبناء و هي -

، 1965نطوان، رحمة أ. (و بين اإلنطواء و اإلنبساط و العصابية و قوة األنا عند األبناء

 ).29: ص

  

  :دراسة منيرة حلمي 

  .1965 –و تدور حول مشكالت الفتاة المراهقة و حاجاتها اإلرشادية 

  
  :أهداف الدراسة

  :هدفت الدراسة إلى

إكتشاف الحاجات اإلرشادية للفتيات المراهقات من تلميذات المدارس الثانوية بالقاهرة  -

  .عن طريق دراسة المشكالت

 .تي تؤدي إلى خلق المشكالت لدى الفتاة المراهقةتحديد العوامل ال -
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  :عينة الدراسة

سنة و من ) 21 إلى 13(تلميذة تتراوح أعمارهن من ) 917(تكونت عينة الدراسة من 

  .البيئة المصرية و من مستويات تعليمية مختلفة

  
  :أدوات الدراسة

لها لتصبح مالئمة بعد تعدي" قائمة المشكالت لموني"اعتمدت الباحثة في دراستها على 

 مما يدل على أن القائمة على 0.96لتلميذات المدارس الثانوية بالقاهرة، فوجد أن معامل ثباتها 

  . درجة عالية من الثبات مما يدعو إلى اإلطمئنان إلى استخدامها في بحث مشكالت التلميذات

  .اقش نتائجهاو قد ناقشت الباحثة صدق القائمة لكي يتيسر لها األمن العلمي حينما تن

  
  :نتائج الدراسة

و في معالجة الباحثة لنتائجها التي حصلت عليها، إستعانت بالمناهج اإلحصائية التي 

تتناسب مع بياناتها، فقد استخدمت مقاييس الداللة اإلحصائية و معامالت اإلرتباط، مما يبين 

  . نتائجهااهتمام الباحثة باتباع منهج علمي دقيق في تحليل بياناتها و مناقشة

 و بتحليل نتائج البحث، إستطاعت الباحثة أن تصل إلى نتائج هامة تتعلق بأنواع 

المشكالت المختلفة التي تعانيها التلميذات و مقدار حدتها و اإلرتباطات الهامة بين هذه 

  :المشكالت

كوجود فرق في العدد بين مشكالت البيت و األسرة عند الفتيات في مرحلة المراهقة  -

  .0.05كرة و الفتيات في مرحلة المراهقة المتأخرة عند مستوى أقل من المب

  .  وجود ارتباط بين مشكالت النشاط الترفيهي و بين المشكالت األولى للفتاة المراهقة -

  

  : Coonrod دراسة كونرود 

  . 1974- و تدور حول بعض أبعاد المعاملة الوالدية و تفضيالت دور الجنس 

  
  :أهداف الدراسة

  . عن العالقة بين بعض أبعاد المعاملة الوالدية و تفضيالت دور الجنسالكشف
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  :عينة الدراسة

  .بنتا) 50(ولدا و ) 50(تكونت عينة الدراسة من 

  

  :أدوات الدراسة

  :اعتمد الباحث في دراسته على

  .  األسرة لتنشئة الطفل موجه لآلباءبقائمة أسالي -1

 .كور و اإلناثمقياس تفضيالت دور الجنس موجه لألبناء الذ -2

  
و قد تم اختيار أربعة عوامل من أبعاد المعاملة الوالدية و هي استخدام المكافأة و استخدام 

  .العقاب البدني، و تشجيع اإلستقالل و النظام الصارم

  
  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحث في دراسته إلى

الجنس الذكري وجود عالقة موجبة بين التشجيع الوالدي على اإلستقالل و تفضيل دور  -

  .للذكور

 .عدم وجود عالقة بين تفضيل دور الجنس لإلناث و أبعاد المعاملة الوالدية لآلباء -

 

  :Paul Deboeck دراسة بول دي بويك 

  .1976-و تدور حول اتجاهات األمهات نحو التنشئة اإلجتماعية ألطفالهن 

  
  :أهداف الدراسة

عية ألطفالهن و عالقتها بالطبقة الكشف عن اتجاهات األمهات نحو التنشئة اإلجتما -1

  .اإلجتماعية التي تنتمي إليها األم، و درجة تعليم كل من األب و األم

اإلستقالل مقابل السيطرة، الحب مقابل : التعرف على سلوك الطفل في المواقف التالية -2

 .العداء
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  :عينة الدراسة

و أطفالهن في ) 532(عددهن طبقت الدراسة في المجتمع البلجيكي على عينة من األمهات بلغ 

  .سنوات) 5- 3(سن الروضة 

  :أدوات الدراسة

  :استند الباحث في دراسته على

 – الحب – اإلستقالل –السيطرة : استبيان مقيد األسئلة حول أبعاد تنشئة األم مثل -1

  .العداء

 .تقديرات المدرسين لسلوك الطفل في الروضة -2

  

  :نتائج الدراسة

سالبة بين اإلتجاه نحو السيطرة لدى األمهات و بين أوضحت الدراسة وجود عالقة  -1

 اإلقتصدية –مستوى تعليم األم و مستوى تعليم الزوج في جميع المستويات اإلجتماعية 

  .لألسرة

أظهرت الدراسة أن األم التي تنتمي إلى الطبقة الدنيا أقل حبا و أقل عدائية للطفل و أقل  -2

 . م التي تنتمي إلى الطبقة العليااستقاللية و أكثر سيطرة بالمقارنة مع األ

  

  :دراسة محمد مصطفى مياسا 

و تدور حول اإلتجاهات الوالدية في التنشئة اإلجتماعية وارتباطها بشخصية األبناء في 

  .1979 - المستويات اإلجتماعية اإلقتصادية المختلفة 

  
  :  أهداف الدراسة

 كما يدركها األبناء و بين سمات الكشف عن العالقة بين اإلتجاهات الوالدية في التنشئة -1

  .شخصية هؤالء األبناء

 . اإلقتصادي لألسرة في أسالب تنشئة األبناء-الكشف عن أثر المستوى اإلجتماعي -2
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  :عينة الدراسة

تلميذا من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمحافظة ) 150(تكونت عينة البحث من 

إقتصادية مختلفة، و تتراوح أعمارهم ما بين القاهرة، تم اختيارهم من مستويات إجتماعية و 

  .سنة) 14-17(

  

  :أدوات الدراسة

  :اعتمد الباحث في دراسته األدوات التالية

اإلتجاه نحو (استبيان اإلتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء، و يشتمل على ثالثة أبعاد  -1

  . و إبراهيم قشقوشو هو من إعداد عبد السالم عبد الغفار،)  التفرقة– التسلط -التقبل

و ترجمة ) Katelكاتل (استفتاء الشخصية للمرحلة اإلعدادية و الثانوية و هو من إعداد  -2

 .عبد السالم عبد الغفار و سيد غنيم

 .مقياس المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة، من إعداد عبد السالم عبد الغفار -3

  
  :نتائج الدراسة

  :لتاليةخلص الباحث في دراسته إلى النتائج ا

وجود عالقة موجبة بين تقبل الوالدين لألبناء و السمات الشخصية المرغوبة في هؤالء  -1

  ). اإلستقاللية– التكيف اإلجتماعي – تحمل المسؤولية –الثقة بالنفس (األبناء 

. وجود عالقة سالبة بين درجة تسلط الوالدين و السمات الشخصية المرغوبة في األبناء -2

 ).11، ص 1979 مياسا محمد مصطفى،(

  

  :دراسة محمد محمد لحرش 

  .1982 -)دراسة مقارنة(تدور حول مشكالت المراهقين في الجزائر و العراق 

  
  :أهداف الدراسة

  ). و العراق–الجزائر (التعرف على المشكالت التي يعانيها المراهقون في القطرين  -
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  :عينة الدراسة

مدينة بغداد و شملت إثنتي عشرة طالب و طالبة في ) 600(تكونت عينة الدراسة من 

مدرسة، ست مدارس بنين و ست مدارس بنات، أما في الجزائر، فاستمدت العينة من المدارس 

غير المختلطة، و كان عددها عشر مدارس منها أربع مدارس بنين، و ست مدارس بنات، و بلغ 

  .طالبا و طالبة) 600(عدد أفراد العينة 

  

  :أدوات الدراسة

حث اختبار يحتوي على مائتين و خمس فقرات و قسم إلى ثمانية مجاالت استخدم البا

  ).من تصميم الباحث(

  
  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحث في دراسته بعد

  :ترتيب مجاالت المشكالت تبين ما يلي -

 :ترتيب مجاالت المشكالت للطلبة كافة -

  . المجال النفسي- 5.      مجال أوقات الفراغ-1

   المجال األسري-6         المجال المدرسي -2

   المجال الصحي- 7 المجال اإلجتماعي       -3

  . المجال الجنسي-8 المجال اإلقتصادي      -4

  )13، ص 1982لحرش محمد محمد،                                          (

  

    Emery et Oleary دراسة إميري و أوليري 

  1982 - مشكالت السلوكية لألطفال و تدور حول أثر الصراع الوالدي على ال

  
  :أهداف الدراسة

  .تحديد العالقة بين اإلضطرابات الزوجية و المشكالت النفسية لدى األطفال
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  :عينة الدراسة

 سنة من 17 إلى 8طفال من الذين تتراوح أعمارهم من ) 50(تتكون عينة البحث من 

  .المترددين على العيادات النفسية

  
  :أدوات الدراسة

  .طبيق اختبار التوافق الزواجي على الوالدين و قائمة المشكالت السلوكيةتم ت

  

  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحث إلى النتائج التالية

  .أن المنازعات الزواجية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشكالت السلوكية لدى األطفال الذكور -1

ث للمنازعات كما تبين عدم وجود فروق دالة إحصائيا في إدراك الذكور و اإلنا -2

 .الزواجية

 .عدم وجود ارتباط دال بين مشاعر األطفال لعدم التقبل و بين المنازعات الزواجية -3

  

  :  Peterson et Zill دراسة بيترسون وزيل 

  .1986- و تدور حول أثر عدم الوفاق الزواجي على المشكالت السلوكية لألطفال 

  
  :أهداف البحث

  . المشكالت السلوكية لألطفالالعالقة بين اإلضطرابات الزواجية و

  
  :عينة الدراسة

   إلى 12 مفحوصا من الذين تتراوح أعمارهم من 1423تكونت عينة الدراسة من 

  . سنة16

  
  :أدوات الدراسة

  .تم تطبيق قائمة المشكالت السلوكية لألبناء و اختبار التوافق الزواجي
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  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحث في دراسته إلى

: فاق الزواجي يرتبط ارتباطا موجبا داال بزيادة حدوث المشكالت النفسية مثلأن عدم الو -

  .اإلكتئاب و اإلنسحاب، السلوك المضاد للمجتمع و القهرية

 .كما تبين وجود ارتباط بين صراعات الوالدين و مشكالت األطفال السلوكية -

Peterson and Zill, 1986, p : 101.                                  

  

  :ح القرشيادراسة عبد الفت 

و تدور حول اتجاهات اآلباء و األمهات الكويتيين في تنشئة األبناء و عالقتها بعدد من 

  .1986  -المتغيرات

 
  :أهداف الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين اتجاهات اآلباء و األمهات في المجتمع 

  – و العمر - كالجنس: لمتغيرات الديمغرافية للوالدينالكويتي حول تنشئة األبناء و بعض ا

  . و عدد األبناء-و المستوى التعليمي

 
  : عينة الدراسة

) 34-18(فرد من اآلباء و األمهات تراوحت أعمارهم بين ) 500(شملت عينة الدراسة 

  .عاما

 
  :أدوات الدراسة

محمد عماد الدين استخدم الباحث في دراسته مقياس اإلتجاهات الوالدية من إعداد 

  .اسماعيل و رشدي فام

 
  :نتائج الدراسة

تميز اآلباء عن األمهات بزيادة اتجاهات التسلط و الحماية الزائدة و التفرقة بينما تميزت  -

  .األمهات بزيادة إتجاه السواء
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تميزت بعض فئات اآلباء األصغر سنا بزيادة إتجاه اإلهمال بالمقارنة مع اآلباء األكبر  -

 .سنا

ت فئات الوالدين األقل تعليما بزيادة اإلتجاهات غير السوية، كالتسلط و الحماية تميز -

 ، 1986القرشي عبد الفتاح، (الزائدة، اإلهمال و القسوة، التدليل و التفرقة 

 ).10 -1: ص

  

  :دراسة محمود عبد الحليم منسى 

قتها بالسلوك العدواني و تدور حول األساليب السوية و غير السوية في المعاملة الوالدية، و عال

  .1989 –لدى عينة من تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي باإلسكندرية 

  :أهداف الدراسة

التعرف على أساليب المعاملة الوالدية و عالقتها بالسلوك العدواني لتالميذ الحلقة األولى  -1

  .من التعليم األساسي باإلسكندرية

 .ابع و السادس األساسي في السلوك العدوانيالمقارنة بين تالميذ الصفين الر -2

 .المقارنة بين الذكور و اإلناث في كل صف في السلوك العدواني -3

  
  :عينة الدراسة

طفل و طفلة من تالميذ المرحلة األولى من التعليم األساسي، تم ) 300(تألف البحث من 

  .إلسكندريةاختيارهم بطريقة عشوائية من بعض مدارس إدارة المنتزه التعليمية با

  
  :أدوات الدراسة

  :إستخدم الباحث في دراسته أداتين

  . إعداد محمود منسي–قائمة السلوك العدواني : األولى

  . إعداد منسي و بيومي–مقياس أساليب المعاملة الوالدية : الثانية

  
  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحث في دراسته إلى
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دواني لألبناء من تالميذ الصفين الرابع وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين السلوك الع -

و السادس و أساليب معاملتهم، حيث كانت جميع معامالت اإلرتباط دالة عند مستوى 

   أي أن األساليب غير السوية في المعاملة الوالدية القائمة على استخدام القسوة 0.01

  .و التذبذب في المعاملة تزيد من السلوك العدواني لألبناء

 دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في الصفين الرابع و السادس في السلوك وجود فروق -

 ).124-26: ، ص1989منسي محمود عبد الحليم، (العدواني لصالح اإلناث 
  

  :مهجة عبد المعز عطيةدراسة  

  .1991-و تدور حول العالقة بين التنشئة اإلجتماعية و التوافق النفسي لدى األطفال

  
  :أهداف الدراسة

قييم األطفال المتوافقين وغير المتوافقين و األطفال سيئي التوافق فيما يتعلق بأساليب ت -1

  .التنشئة الوالدية و التوافق النفسي لألبناء

 .الكشف عن مدى اإلرتباط بين أساليب التنشئة الوالدية و التوافق النفسي لألبناء -2
  

  :عينة الدراسة

) 13-9(مرحلة الطفولة المتأخرة من سن طبقت الدراسة على مجموعتين من األبناء في 

  .طفال و طفلة إلى جانب أسرهم) 90(سنة، و قد بلغ عددهم 

  .طفال و طفلة) 50(مجموعة األطفال المتوافقين، و عددهم  -

 .طفال و طفلة) 40(مجموعة األطفال سيئي التوافق، و عددهم  -

 .تم سحب العينة من بين أبناء محافظة القاهرة -
  

       : أدوات الدراسة

  :استخدمت الباحثة في دراستها األدوات التالية

  . إعداد أحمد زكي صالح–إختبار الذكاء المصور  -1

 . إعداد عطية هنا–إختبار الشخصية لألطفال  -2

 –التدعيم /  إعداد مايسة المفتى، و يضم أربعة أبعاد–إستبيان أساليب التنشئة الوالدية  -3

 /. التحكم– المطالبة –العقاب 
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  :راسةنتائج الد

إن أمهات األطفال المتوافقين كن أكثر اهتماما و رعاية و مصادقة و تدعيما ألطفالهن  -1

  .من أمهات األطفال سيئي التوافق

إن األطفال المتوافقين أكثر تدعيما و مطالبة بتحقيق التفوق و التميز من قبل الوالدين،  -2

ب و القسوة من قبل أما األطفال منخفضي التوافق كانوا عرضة لمختلف أساليب العقا

 .الوالدين

  أظهر األطفال سيئي التوافق ميال كبيرا نحو اإلنطواء و اإلبتعاد عن مشاركة اآلخرين -3

 .و عدم القدرة على تحمل المسؤولية

 .ال يؤثر ترتيب الطفل بين إخوته على توافقه النفسي -4

  

  :دراسة جمال مختار حمزة 

  .1992-بالفقدان  و تدور حول التنشئة الوالدية و شعور األبناء 

  
  :أهداف الدراسة

الكشف أن األبناء الذين يعانون من الشعور بالفقدان هم نتاج التنشئة الوالدية التي لم تأخذ  -

  . النفسية في التنشئة السليمة لألبناء-في اعتبارها الحقائق التربوية

  
  :عينة الدراسة

سنة، ينتمون ) 18-15 (تلمذا تتراوح أعمارهم ما بين) 100(تكونت عينة الدراسة من 

  :للمدارس الثانوية العامة لمحافظة الجيزة، و قسمت إلى مجموعتين

 تلميذا بالصف األول ثانوي ال يعانون من أية مشاكل 60و تتكون من : مجموعة ضابطة -

  .سلوكية

 تلميذا بالصف األول ثانوي يعانون من مشاكل 40و تتكون من : مجموعة تجريبية -

 .سلوكية

 
  :اسةأدوات الدر

  :اعتمد الباحث في دراسته على
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  .مقياس الشعور بالفقدان إعداد الباحث -1

 .مقياس التنشئة الوالدية من وجهة نظر اإلبن إعداد الباحث -2

  
  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحث في دراسته إلى

وجود معامالت ارتباط عالية نسبيا بين أبعاد مقياس الشعور بالفقدان و مقياس التنشئة  -

  .ن وجهة نظر األبناءالوالدية م

 .وجود فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة لمقياس الشعور بالفقدان -

 بين المجموعة الضابطة و المجموعة 0.01وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى  -

 . التجريبية لمقياس التنشئة الوالدية من وجهة نظر اإلبن

 ).138: جمال مختار حمزة، دت، ص                (                                    

  

  :  دراسة مديحة منصور سليم الدسوقي 

  1993 -تدور حول التوافق الزواجي للوالدين و عالقته ببعض المشكالت السلوكية لألبناء

  
  :أهداف الدراسة

  .الكشف عن العالقة بين التوافق الزواجي للوالدين و المشكالت السلوكية لألبناء

  
  :نة الدراسةعي

تكونت عينة الدراسة من مائة طالب و مائة طالبة في الفرقة األولى و الثانية من 

  .المرحلة الثانوية، و مائتان أب و مائتان أم

  
  :أدوات الدراسة

  تم تطبيق قائمة المشكالت على األبناء، و قائمة العالقات الزواجية على اآلباء

  .و األمهات

  
  :نتائج الدراسة

  :حثة في دراستها إلىخلصت البا
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أن أبناء اآلباء غير المتوافقين زواجيا أكثر معاناة من أبناء اآلباء المتوافقين زواجيا في  -

  .المشكالت الدراسية و األسرية، الصحية و االقتصادية

عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين أبناء اآلباء المتوافقين زواجيا و بين أبناء األمهات  -

 . في المشكالت السلوكيةالمتوافقات زواجيا

أن أبناء األمهات غير المتوافقات زواجيا أكثر معاناة من المشكالت الدراسية و األسرية،  -

 .الصحية و اإلقتصادية عن أبناء اآلباء المتوافقين زواجيا

  أن أبناء اآلباء غير المتوافقين زواجيا أكثر معاناة من المشكالت الدراسية و األسرية  -

 .بناء األمهات المتوافقات زواجياو الصحية من أ

  أن أبناء األمهات غير المتوافقات زواجيا أكثر معاناة من المشكالت الدراسية، األسرية  -

 .و الصحية من أبناء اآلباء غير المتوافقين زواجيا

أن أبناء األمهات غير المتوافقات زواجيا أكثر معاناة من المشكالت الدراسية و األسرية،  -

 . قتصادية من أبناء األمهات المتوافقات زواجياالصحية و اإل

  ).106- 88: ، ص1993مديحة منصور سليم الدسوقي،                                  (

       

  .دراسة رشاد علي عبد العزيز موسى، صالح الدين محمد أبو ناهية  

المراهقات من طالبات و تدور حول إدراك الممارسات الوالدية و عالقته ببعض المتغيرات لدى 

   1997 -المرحلة المتوسطة

  
  :أهداف الدراسة

الكشف عن إدراك الممارسات الوالدية في ضوء بعض المتغيرات لدى المراهقات من  -

  .طالبات المرحلة المتوسطة

الكشف عن طبيعة العالقة بين عدد من المتغيرات المستقلة و الممارسات الوالدية كما  -

العمر، مستوى (البات المرحلة المتوسطة و هذه المتغيرات هي تدركها المراهقات من ط

 ).تعليم اآلباء، مستوى تعليم األم، المستوى اإلقتصادي
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  :عينة البحث

 طالبات في المرحلة المتوسطة و هي موزعات على النحو 609تكونت عينة البحث من 

 199 الثاني المتوسط و  طالبة في الصف195 طالبة في الصف األول المتوسط، و 215: التالي

  . سنة14 إلى 12طالبة في الصف الثالث المتوسط، و تراوحت أعمارهن من 

  
  :أدوات الدراسة

  .تم تطبيق إستبانة المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء

  
  :نتائج الدراسة

  :خلص الباحثان في دراستهما إلى

  .دركوجود أثر دال إحصائيا لمتغير العمر في بعد التأييد الم -

 .وجود أثر دال إحصائيا لمتغير تعليم األب في بعد التأييد المدرك -

وجود أثر دال إحصائيا لمتغير تعليم األم و متغيري العمر و تعليم األم، و متغيري العمر  -

 .و المستوى اإلقتصادي، ومتغيري تعليم األب و تعليم األم

 . المدركوجود أثر دال إحصائيا لمتغير تعليم األب في بعد العقاب -

  ).123، ص 1997رشاد عبد العزيز موسى، صالح الدين محمد أبو ناهية،                   (
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  :تعقيب 

  :ليكن التعقيب واضحا، رأيت أنه من األفضل التركيز على النقاط التالية

  .التعقيب عن المنهجية المتبعة في الدراسات -

 . ينهاتحليل نقدي لنتائج الدراسات و المقارنة ب -

  
تبين بعد تلخيصنا للدراسات السابقة أن كل الباحثين تقريبا، اعتمدوا :  بالنسبة للمنهج- أ

في بحوثهم على اإلستمارات و المقاييس التي تقيس اإلتجاهات الوالدية في التنشئة، و العالقة 

فتاح الزوجية و المشكالت السلوكية التي يتعرض لها األبناء و منهم أنطوان رحمة، عبد ال

  .القرشي، مديحة منصور، منيرة حلمي، محمد محمد لحرش

و استعمل البعض استبيان أساليب التنشئة الوالدية أمثال مهجة عبد المعز عطية، و استبيان 

  ).محمد مصطفى مياسا(اإلتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء 

  )Emery et Oleary(و إميري و أولياري ) Paul Deboeck(كما استعان بول دي بويك 

على اإلستمارات و المقاييس التي تقيس أساليب ) Peterson et Zill(و بيترسون و زيل 

  و بالرغم من اختالف تخصصهم . التنشئة و العالقة الزوجية، المشكالت السلوكية لألبناء

  .و مدارسهم الفكرية، إال أنهم اعتمدوا على نفس المنهج

  
 فإن أغلبية الدراسات اعتمدت على معامل اإلرتباط أما فيما يخص األسلوب اإلحصائي،

بينما استعمل ) منيرة حلمي كدراسة أنطوان رحمة، مديحة منصور، محمد مصطفى مياسا،(

  ).محمد محمد لحرش( و منهم 2البعض اآلخر النسب المئوية و اختبار الداللة كا

غيرات البحث، إذ بينت أما فيما يتعلق بالنتائج التي توصلوا إليها، إختلفت باختالف مت

نتائج دراسة أنطوان رحمة على سبيل المثال، أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 

  أساليب المعاملة الوالدية و سمات الشخصية لدى األبناء مع اختالف  في درجة هذه العالقة، 

  شدة المعاملة : هيو أن هناك عالقة ارتباطية بين أنماط الرعاية كما يدركها األبناء و 

  .و اإلهتمام و بين اإلنطواء و اإلنبساط و العصابية و قوة األنا عند األبناء

  

كما أكدت نتائج دراسة مهجة عبد المعز عطية، أن أمهات األبناء المتوافقين كن أكثر 

 اهتماما و رعاية و مصادقة و تدعيما ألبنائهن من أمهات األبناء سيئي التوافق، و أن األبناء
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المتوافقين أكثر تدعيما و مطالبة بتحقيق التفوق و التميز من قبل الوالدين، أما األبناء منخفضي 

كما أظهر األبناء سيئي . التوافق كانوا عرضة لمختلف أساليب العقاب و القسوة من قبل الوالدين

ى تحمل التوافق ميال كبيرا نحو اإلنطواء و اإلبتعاد عن مشاركة اآلخرين و عدم القدرة عل

  .المسؤولية، و ال يؤثر ترتيب الطفل بين إخوته على توافقه النفسي

  
و جاءت نتائج دراسة محمود عبد الحليم منسي مشابهة لدراسة مهجة عبد المعز عطية، 

أساليب المعاملة (إذ أظهرت عالقة ذات داللة إحصائية في كلتا الدراستين على كل من مقياس 

  ، )ومي، واستبيان أساليب التنشئة الوالدية من إعداد مايسة المفتىالوالدية من إعداد منى و بي

  .و اتفقت نتائجها من حيث أن األساليب الغير سوية تؤدي إلى سوء التوافق النفسي لدى األبناء

  كما جاءت نتائج مديحة منصور متشابهة إلى حد بعيد لدراسة إميري و أوليري 

ة إرتباطية بين سوء التوافق الزواجي و المشكالت و بيترسون و زيل من حيث أنه توجد عالق

  .السلوكية التي يتعرض لها األبناء

  
و قد أشارت أغلبية الدراسات المذكورة األجنبية منها و العربية إلى أن سوء التوافق 

النفسي لدى األبناء و المشكالت السلوكية التي يتعرض لها األبناء جاءت نتيجة لسوء العالقة 

  .بوين، و سوء المعاملة الوالدية لألبناءالزوجية لأل

و كشفت هذه الدراسات عن بعض العوامل ذات اإلرتباط بسوء المعاملة الزوجية و الوالدية 

  المنازعات الزواجية و الشجارات المستمرة، و كذا المستوى التعليمي و اإلجتماعي : مثل

  .و اإلقتصادي لألسرة

الجنس و العمر و عدد األبناء في أساليب تنشئة و تأكد في بعض الدراسات عن أثر عامل 

  .األبناء
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  :مكانة الدراسة الحالية

من خالل استعراض الدراسات السابقة و تحليلها،و التعقيب عليها ،يمكن تسجيل 

المالحظات التالية التي تبرز نواحي التشابه و اإلختالف بين الدراسة الحالية و الدراسات 

  .السابقة

  الل عرض الدراسات السابقة أن معظمها يدور حول اإلتجاهات الوالدية يالحظ من خ -1

و أدوار األسرة في عملية التنشئة اإلجتماعية لألبناء، و عالقتهما بالسمات الشخصية 

بعض أبعاد أساليب "لألبناء، بينما يتمحور موضوع الدراسة الحالية بشكل أساسي حول 

  ".لمراهقينالمعاملة الوالدية و مشكالت األبناء ا

تشكل أساليب المعاملة الوالدية بعض جوانب الدراسات السابقة، و لكن نجد أن منها  -2

) 1965أنطوان رحمة (تناولها الباحثين بشكل مختلف عن الدراسة الحالية، إذ تناولها 

محمود منسي (على سبيل المثال من حيث عالقتها بتكوين الشخصية، كما تناولها 

 من حيث  Coonrod بالسلوك العدواني، و تناولها كونرودمن حيث عالقتها) 1989

 .ارتباطها بتفضيالت دور الجنس

كما يمارسها اآلباء (تعتمد الدراسة الحالية على بعض أساليب المعاملة في تنشئة األبناء  -3

في حين تعتمد غالبية الدراسات السابقة على أساليب المعاملة الوالدية كما ) و األمهات

 .اءيدركها األبن

  ) 1965(تتفق الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة كدراسة حلمي منيرة  -4

  ) 1993(، و دراسة الدسوقي مديحة منصور )1982(و دراسة لحرش محمد محمد 

و دراسة بيترسون و زيل ) Emery et Oleary ) 1982 و دراسة إميري و أوليري

Peterson et Zill)1986 ( العالقة الزوجية و قائمة في اإلعتماد على مقياس

 .المشكالت السلوكية الموجهة لألبناء

تتفق الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات السابقة التي أجريت مع األبناء في اإلعتماد  -5

 .على قائمة المشكالت السلوكية التي يتعرض لها األبناء في مستويات مختلفة من العمر

 العالقة بين أساليب تربية األبناء و المستوى تعتمد بعض الدراسات السابقة على دراسة -6

و بعضها اآلخر يدرس . 1986. دراسة عبد الفتاح القرشي/ التعليمي لألم و عمرها
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دراسة محمد مصطفى مياسا / العالقة بين األساليب و المستوى اإلقتصادي لألسرة 

1979. 

 

املة التي يمارسها أما الدراسة الحالية تهدف إلى الكشف عن تأثير بعض أساليب المع

اآلباء مع أبنائهم و األمهات مع بناتهن، بنوع العالقة الزوجية و انعكاساتها على األبناء 

  .المراهقين

من حيث حجم العينة و المرحلة العمرية التي طبقت عليها، يالحظ أن غالبية الدراسات  -7

يرة الحجم السابقة التي أجريت على مرحلة الطفولة المتأخرة، إستعانت بعينات صغ

 من الوالدين 240نسبيا بالقياس إلى الدراسة الحالية التي استعانت بعينة مكونة من 

 . من األبناء المراهقين و المراهقات240و )  أم120 أب و 120(

على / أما من حيث البيئة التي طبقت فيها الدراسة الحالية، فال توجد أية دراسة محلية  -8

أساليب المعاملة الوالدية و مشكالت األبناء  ":تناولت موضوع/ حد علم الباحثة

و هذا ما يجعل من المفيد القيام بهذا البحث، و تأمل الباحثة أن تسد بعض " المراهقين

الثغرات التي تركتها الدراسات السابقة و تضيف بعدا جديدا في مجال المشكالت 

 .السلوكية التي يتعرض لها األبناء المراهقين
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  :تفادة الباحثة من الدراسات السابقةمدى اس

  :استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في

أن هذه الدراسات و األبحاث هي التي وجهت اهتمام الباحثة نحو اختيار موضوع هذا  -1

البحث، و الكشف عن األساليب الوالدية الخاطئة التي ترتبط بمشكالت األبناء المراهقين 

 .كما أفادت

ت البحث و تكييفها، و طريقة المعالجة اإلحصائية، و كيفية تحليل  في تصميم أدوا -2

 .المعطيات، و تفسير النتائج التي تم التوصل إليها

و في بيان أهم المتغيرات التي ترتبط بأساليب المعاملة الوالدية، و العمل على وضع ذلك  -3

 .في اإلعتبار عند وضع اإلطار المنهجي للدراسة

 .احثة نحو أهم أساليب التنشئة اإلجتماعية التي ينبغي دراستهاو في توجيه اهتمام الب -4

 .و في تحديد موقع الدراسة الحالية و أهميتها -5

 .و في صياغة مقترحات البحث -6
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  دور األسرة في التنشئة اإلجتماعية لألبناء

  :تمهيد 

تؤدي البيئة اإلجتماعية المحيطة بالمراهق دورا مهما وفعاال في تزويـده بالمعـارف و              

المهارات اإلجتماعية الالزمة من أجل إستمراره و توافقه بصورة سليمة في الحياة اإلجتماعية و              

ماعية، و تزويده بقيم و إتجاهات المجتمع و تشكيل         تساهم في عملية إعداد المراهق للحياة اإلجت      

ا يتالئم مع ظروف المجتمع و مقتضيات العصر، جماعات و هيئات إجتماعية كثيرة             مبته  شخصي

  .من أهمها األسرة 

  : أوال األسرة و أهميتها 

ـ  األسرة هي المدرسة األولى التي تقوم بعملية التنشئة و التطبيع اإلجتماعي للطفل، و تؤثر              ي ف

مع المجتمع الذي يعيش فيه و هي المكون األساسي لشخصيته من كافة الجوانب              حياته و توافقه  

النفسية و الجسدية و العقلية و اإلجتماعية و السلوكية، فمن خاللها يحصل الطفـل علـى أهـم                  

ـ                 ر و  إحتياجاته المادية و النفسية ومنها يتعلم الحب و الكره و التنافس و التعاون، و إحترام الغي

الخطأ و الصواب ، و اإلعتماد على النفس، و المبادأة منها ينال التشجيع و الرغبة في الـتعلم ،                   

  .كما يجد المثل الذي يقتدي به في سلوكه

وهـي المـصدر األول للثقافـة، و أقـوى          .فاألسرة هي أهم عوامل التنشئة اإلجتماعية للطفل        

و هـي   ... إجتماعية ة في صبغ سلوكه بصبغ    الجماعات تأثيرا في سلوك الطفل، و العامل األول       

اف على النمو اإلجتماعي للطفل و تكوين شخصيته وتوجيـه          شرالتي تسهم بالقدر األكبر في اإل     

  )253:  ، ص 1984 عبد السالم ، دزهران حام(سلوكه 

طريق األسرة يتعلم الطفل، المراهق مستقبال في سنين تكوينه أنماط السلوك التـي             فعن  

اته، فهي تغرس فيه القيم و المعايير السائدة في المجتمع، و تمده بكل الوسائط التي               يتبعها في حي  

  . توافقه الشخصي و اإلجتماعي في محيط األسرة و خارجهاحقيقتساعده في ت

، على ما للتنشئة    ) 124 – 123:  ، ص    1980دياب فوزية ،    (هذا ، و قد دلت أبحاث العلماء        

    أخرى  عميق و خطير ، يتضائل دونه أثر أية منظمة إجتماعيةاإلجتماعية في األسرة من أثر 

 اإلجتماعية خاصة خالل المرحلة األولى ، و ذلك ألسـباب           تهفي تشكيل شخصية الطفل و تنشئ     

  :عديدة ، أهمها 
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أن الطفل في هذه المرحلة ال يكون خاضعا لسلطان جماعة أخرى غير أسرية، و ألنـه يكـون                  

 و التعلم، قليل الخبرة ، و عـاجزا ضـعيف           دحل ، شديد القابلية لإلي    سهل التأثير، سهل التشكي   

اإلدارة ، قليل الحيلة، و في حاجة دائمة إلى من يساعده و يشرف على نموه ، و يرعى حاجاته                   

  .العضوية و النفسية المختلفة 

خالل سنوات تكوينه األولى ، من خـالل         عليها الطفل  و عليه فإن الخبرات التي يحصل     

و أهمها التي يمر بها في حياته، و لها األثـر           له بوالديه، و المحيطين به تعد أول الخبرات         إتصا

و هي من بين القضايا التـي       .. .الطيب و الكبير في بناء شخصيته و تكوينها من الجوانب كافة            

   ...التربوية– ال يختلق بشأنها العاملون ، و المختصون في األوساط اإلجتماعية النفسية

ـ طفولته المبكرة فحسب ، و إن     سرة ال تؤثر في تكوين شخصية الفرد و سلوكه في مرحلة            فاأل ا م

 الشخصي و اإلجتماعي فـي      فقإذ ترسم مالمح نموه و قدرته على التوا       .في مراحل النمو كافة     

و تحدد مدى إستقالليته ، و مفهومه عن ذاته في مرحلة المراهقة، كما             . مرحلة الطفولة المبكرة    

و الطمأنينة، و مدى تحقيقه لذاته، ووضوح أهدافه في مرحلـة            توى شعوره باإلستقالل  تحدد مس 

و ترجع أهمية األسرة في تنشئة الطفل، و نمـوه و           ) 25:  ، ص  1978 فهمى مصطفى، (الرشد  

  : تشكيل شخصيته إلى 

فيه  إليها الطفل ، و أشدها صلة به فهي المجال األول الذي تتم              ميكونها أول جماعة ينت    .1

كه للحياة، كما   املية التنشئة اإلجتماعية للطفل، بمعنى أن الطفل يتلقى فيها طريقة إدر          ع

 .اآلخرين مع المجتمع و التوافقيتلقى التوجيه ، و أسلوب 

 ).151:  ، ص 1982كير سلوى توفيق، ب(                                              

ن خالل ما تعلمه إياه، و ما تلقنه له مـن      كونها تقوم بتشكيل شخصية الطفل و سلوكه م        .2

من إمكانيات تعده لحمل المسؤولية، و كذلك بما تتيحـه          له  مبادىء و قيم، و ما تورثه       

 ) .6:  ، ص 1978مدكور محمد سالم ، (من مؤثرات ينطبع بها سلوكه 

 كونها المكان الوحيد في مرحلة المهد و ما بعدها للتربية المقصودة و ال تـستطيع أيـة        .3

مؤسسة أخرى تقريبا أن تقوم بهذا الدور ، فهي تعلم الطفل اللغة ، و تكـسبه بـدايات                  

 .مهارات التعبير

كونها أكثر ديمومة، و الجماعة المرجعية التي يعتمد عليها الطفل، المراهـق مـستقبال               .4

 ).93- 92:  ، ص 2000الشر بيني زكريا، (عند تقويمه لسلوكه 
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 في عملية التنشئة اإلجتماعية المبكرة للطفـل، و         يرئيسكونها صاحبة الدور األول و ال      .5

ما تتركه من بصمات واضحة على شخصيته ، و المحيط الذي يحتضن الطفـل منـذ                

وصوله إلى هذا العالم يوم كان وليدا عاجزا ضعيفا تحميه و ترعاه و تشبع حاجاته، و                

على نفـسه فـي     تتدرج معه من هذا الوضع إلى أن يصبح راشدا قادرا على اإلعتماد             

عبـد  (  مع مطالب المجتمع و قيمـه        التوافق شؤونه الخاصة و العامة، و قادرا على        

 ).47- 26:، ص 1992الفتاح يوسف، 

كونها تشكل مركز الوسيط بين الطفل و ثقافة المجتمع و أهدافه فهي تعد أول موصـل                 .6

و قـيم و    لثقافة المجتمع إلى الطفل بما تتضمنه من معارف و مهـارات و إتجاهـات               

ـ بعد أن تكون قد أدخلت عليها تغييرا و تعديال ب         غيرها،   ا يتناسـب مـع طموحاتهـا       م

 ).25:  ، ص 1978فهمي مصطفى، (الخاصة و مع الضغوط اإلجتماعية بشكل عام 

كونها هي التي تزود الطفل بالرصيد األول من أساليب السلوك اإلجتمـاعي، و بـذلك                .7

ه ، و سائر ظروف حياته إذ عن طريق األسرة          تزوده بالضوء الذي يرشده في تصرفات     

 في الصواب و الخطأ، و الحسن و القبيح ، و ما يجوز و ما               الدروسيتلقى الطفل أول    

و ما يجب عليه أن يتجنبه، و السبب في تجنبه ، و كيفية             ال يجوز و ما يجب أن يفعله        

 .كسب رضا الجماعة و كيفية تجنب سخطها و غضبها عليه

كما تحدد له أنواع    . ي التي تحدد له منذ البداية إتجاهات سلوكه و إختياراته           فاألسرة ه     

النشاط و أساليب الترويح التي يمارسها، و أوقات ممارسته لها، و المدى الزمنـي الـذي                

  ).121 – 120:  ، ص 180دياب فوزية ، (يستنفذه في ذلك 

ي عليها شخـصيته ،إذ يـتعلم       كونها المدرسة األولى التي تزود الطفل باألسس التي تبن         .8

الطفل، المراهق مستقبال ، من األسرة كيف ينظر إلى ذاته ، و كيف يواجه المـشكالت                

التي تعترضه، و كيف يتعود معاملة الناس المحيطين به ، كما يتعلم المسؤلية و حريـة                

 الرأي و ديمقراطية القرار و ماله من حقوق و ما عليه من واجبات، و يتعرف على

  اليب السلوكية التي عليه أن يتمثلها كأسلوب في سلوكهاألس

 ) .18-17:  ، ص 1979التنداوي سمير،  (                                        

كونها تمثل المدخل الذي يدخل منه الطفل رحاب الحياة اإلجتماعيـة بكـل أبعادهـا و                 .9

تي يتفاعل الطفل مع أعـضائها      أطرافها المترامية، و النموذج األول للجماعة األولية ال       
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ل أعضاؤها معه و نوع العالقات التي يخبرهـا، تمثـل           عافمما يجعل الطريقة التي يت    

النماذج التي ستتشكل وفقا لتفاعالته و عالقاته اإلجتماعية و يتأثر بها نموه اإلنفعالي و              

 .اآلخرينالعاطفي و سلوكه فيما بعد في تعامله مع 

 ).268-267:  ، ص 1998أبو جاد و صالح محمد على ، (                                  

كونها البيئة التي تتعهد الطفل بالتربية، و تشمله بالرعاية و الحب و اإلهتمام و النظـام                 .10

اإلجتماعي الذي يقوم بإرساء قواعد التنشئة اإلجتماعية ، فالطفل يتلقى في محيط أسـرته              

ورة فيتعلم منها السلوك اإلجتماعي ، و يدرك الروابط         أول دروس الحياة و عالقاتها المتط     

 ).293:  ، ص 1998الديب محمد نجيب ، (و العالقات و المفاهيم 

كونها األساس الذي ال يكفل للطفل الحياة في المجتمع فحسب، بل هـي شـرط تمتعـه                  .11

ل تساعده  ب. بالصحة النفسية و العقلية و البدنية أيضا إذ ال تكفل للطفل إشباع حاجاته فقط             

 .عية حتى النهايةته الفيزيقية و العقلية و اإلجتمااعلى تنمية قدر

  ).203:  ، ص 1985عبد الملك ثروت إسحق (                                           

و نظرا لهذه األهمية الكبيرة لألسرة، و الدور الهام الذي يقوم به الوالدان في حياة أبنائهم ، ظهر          

و يهدف إلى توضـيح دور  ،(Parent Education) يطلق عليه مفهوم التربية األبوية حديثا ما

، و تحديد مستوى المعرفة األساسية و المهارات الالزمة لتمكينهم من التعامل مع األبناء،              اآلباء

   ).139:  ،ص 1996حمزة جمال مختار ، (و إثراء الخبرة اإلنسانية

  :ة اإلجتماعية لألبناء العوامل المؤثرة في التنشئ: ثانيا 

 إجتماعية يواجهها الفرد، و يخـضع       –نفسية  -تعد النتشئة اإلجتماعية أدق عملية تربوية     

   التي يعيش ة بوفاته لكي يصبح شخصا إجتماعيا مواكبا للمراحل العمرياءمإنتلها بميالده و 

  ).77: ، ص 1994عمر معين خليل (فيها، و تقوم على التفاعل بين الطفل و األسرة 

و يعتمد هذا التفاعل على مجموعة روابط و عالقات تؤثر في سلوك الطفل ، المراهق مسقبال ،                 

 و  –بناء  األ و العالقة بين الوالدين و     –العالقة بين الوالدين    :  منها   .و تكوين شخصيته و تشكيلها    

المـستوى  :  إلى جانب بعض العوامل المؤثرة في هذه العالقات و منهـا             –ة  والعالقة بين األخ  

  .لألسرة  اإلقتصادي – و المستوى اإلجتماعي –التعليمي للوالدين 

  .خل تأثير هذه العوامل في األسرة ا إذ يتد– و عمل األم – الوالدين على األبناء ة أثر طفول-
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في توافق  مما يترك أثارا متباينة     .. . و بالتالي في أساليب الوالدين في تنشئة أبنائهم و معاملتهم         

و فيما يلي عرض ألهم و أبرز العوامل و تأثيرها فـي دور             ...ء الشخصي و اإلجتماعي     األبنا

  : تهم ااألسرة في تنشئة أبنائها و تشكيل شخصي

 :العالقة بين الوالدين  .1

 جو الود و المحبـة      رتعد العالقات و الروابط بين الوالدين على جانب كبير من األهمية في توفي            

 في نوع المعاملـة     تؤثرلسوي للمراهق، كما تعد من أهم العوامل التي         الطمأنينة المالئم للنمو ا   و

  .ر في الجو السائد في محيط األسرةلتي يتلقاها اإلبن من والديه، فضال عن تأثيرها الكبيا

ونهما و إتفاقهما حـول أسـاليب معاملـة         الذا فإن التوافق األسري و خاصة بين الوالدين، و تع         

  . أفضل، و عالقات سوية في تنشئة األبناء و تربيتهماألبناء يهيىء مناخا أسريا

و الواقع، فإن سالمة البناء األسري يعد شرطا أساسيا لنجاح عملية التنشئة اإلجتماعية و تحقيق               

) 177- 176:،ص1982عبد العزيز،  القوصي( إذ أثبتت الدراسات القديمة و الحديثة        .أغراضها

 ،ق األبنـاء  رلوالدين أو الطالق أو تعدد الزوجات و تف       أن التصدع األسري الناجم عن وفاة أحد ا       

أو الناجم عن سوء الحالة اإلقتصادية لألسرة أو اإلختالف على طريقة تربية األبناء ، ينتج عنه                

 األبنـاء الثقـة     نوره إلى فقـدا   بدأو إحباط في الحياة األسرية، و يؤدي ذلك         حرمان أو إخفاق    

هم األسري، و إخفاقهم في التوافق مع الحياة اإلجتماعيـة،          بالوالدين و بنفسهم ، و ضعف إنتمائ      

ـ اإلنحراف و الجنوح و العدوان و عدم اإلتزان ، تعط         كما يدفع بهم إلى      النـواحي  ل نمـواهم    ي

  .الجسمية و الذهنية و اإلجتماعية و اإلنفعالية 

  افقة بينهما قد فالتوتر الذي قد يسود جو األسرة نتيجة لخالفات الوالدين و العالقات غير المتو

  الغيرة ، األنانية: يؤدي إلى سوء توافق األبناء الذي يظهر في أنماط سلوكية غير سوية مثل 

  :و الخوف، و الغضب ، و عدم القدرة على الضبط اإلنفعالي

  )133ن ، ص ، 1981مخول مالك، (                                                          

ت غير السليمة التي يكتسبها المراهقين في طفولتهم، غالبا ما يكون مبعثها إنعدام             ابرخ كما أن ال  

لسلوك االحب و الوفاق بين الوالدين، إذ يصاحب ذلك توتر وقلق بين األبناء إلى جانب إكتسابهم                

  .العدواني و السلوك المضطرب

  ).323:  ، ص 1998منصور عبد المجيد، الشربيني،زكريا أحمد ،  (                   
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لمجرمين احالة من حاالت األحداث     ) 300( بعد دراسته لـ     1982و يرى عبد العزيز القوصي      

تقريبا من الحاالت يرجع فيها اإلجرام و التشرد رجوعا مباشرا إلـى            ) % 75(و المشردين أن    

فـي  إنهيار صرح األسرة ، و هذا يدل على أن تماسك كيان األسرة له أثره القوي و المباشـر                   

  ).172: ، ص 1982عبد العزيز القوصي ،( .سلوك األبناء و توافقهم

أما إذا كانت العالقة بين الوالدين منسجمة و قائمة على أساس راسخ من الحـب و التفـاهم و                    

ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو شخصية األبناء على نحو متكامل و متزن، وزيادة               التعاون، فإن   

  .ي سواء داخل األسرة أو خارجهاتوافقهم الشخصي و اإلجتماع

  ).256 – 255: ، ص  1990زهران حامد عبد السالم، (                                    

فنوع العالقات السائدة في األسرة بين األبوين من جهة ، و بينهما و بين األبناء من جهة ثانيـة                   

  ) 28:  ، ص 1990 مالك ، سجرج(تحدد إلى مدى كبير شخصية المراهق و توافقه 

و عليه، فإن العالقات األسرية السليمة القائمة على اإلحترام المتبادل بين الوالدين و التفـاهم و                

عدم التشاحن و الخالف، يؤدي إلى بيئة إجتماعية طيبة ينمو فيها الطفل، المراهق مستقبال نموا               

الفات و المشاحنات مـن شـأنها       القائمة على الخ   األسريةسليما نفسيا و إجتماعيا، أما العالقات       

  إحداث اإلضطراب و النمو النفسي غير السليم بين األبناء 

  : العالقة بين الوالدين و المراهق -2

 ا، تعـد  مهإن نوع العالقة التي تنشأ بين الوالدين و المراهق ، و طريقة معاملة الوالدين لمراهق              

صية المراهـق و نمـوه، و توجيـه         من بين العوامل التي تؤدي دورا مهما في رسم معالم شخ          

  ) .119 – 118:  ، ص 1993علي السيد علي، (سلوكه و توافقه 

ا سـاعد   مإذ أنه كلما كانت العالقة بين الوالدين و المراهق سوية قائمة على الحب و التقبل، كل               

  Kanter 1974نتر ا فقد أظهرت دراسة ك.و تمتعه بصحة نفسية سليمةته ذلك في بناء شخصي

   ).253:  ،ص1984مد عبد السالم ،ن حازهرا(

إن العالقات التي تقوم بين الوالدين و المراهق داخل المنزل لها أثرها الطيـب فـي عالقـات                  

  . و في شعوره بالمسؤولية تجاههماآلخرينالمراهق مع أقرانه و 

  األم لواقع فإن العالقات التي تقوم بين المراهق و الوالدين بشكل عام، و بـين المراهـق و                او  

بشكل خاص في السنوات األولى من حياته لها أكبر األثر في تحديد مالمح شخصيته، فإذا لـم                 

و بهـذا الخـصوص     .تكن هذه العالقة حميمية و دافئة، فإنه يكون من الصعب تكوينها فيما بعد            
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أن فترة الطفولة هي فترة اإلحساس بالثقة و التغلـب علـى            ) Erikson 1963أريسكون  (يرى  

بـي  عالز( من خالل عالقته بأمه      باآلخرين  بعدم الثقة ، إذ يستمد الطفل ثقته بنفسه و            اإلحساس

  ) 23:  ، ص 1994أحمد محمد ، 

فلألم دور هام في حياة الطفل ، المراهق مستقبال ، فالحب الذي تمنحه إلبنها و تقبلهـا لـه ، و                     

ثقة و الميل اإليجـابي إتجـاه       كذلك إشعاره بالطمأنينة و األمن كل هذه األمور تبعث في نفسه ال           

ا يندمج إجتماعيا و يتكيف مع المواقف الجديدة و قد يصل حينها إلى مـا يـسمى                 هالغير ، عند  

  بالتوافق النفسي و اإلجتماعي و يخرج إلى المجتمع كعضو نافع في مجتمعه 

  ) .25:  ص  ،1996الشربيني ، . د(                                                         

م الذات  األسلوب األمثل لتنمية إحترا   (به  ا في كت  2002و بهذا الخصوص يذهب كارل أي بيكارد        

 و األمهات للطفل على أساس من اإلحترام        اآلباءإلى أن معاملة     ) لدى الطفل، المراهق مستقبال   

الـسعادة و   و التقدير و التشجيع من شأنه أن يؤدي بالطفل ، المراهق مستقبال إلى اإلحـساس ب               

   اآلخرينته الذاتية و إمتالكه مهارة التعامل مع ااإلرتياح فضال عن نمو قدر

 إلى أن العالقـة القائمـة بـين     Susanne et al(1991) آخرونكما تذهب سوزان و 

ة على الثقة و الحب و القبول ، فإن ذلك يساعد األبنـاء علـى               نيالوالدين و األبناء إذا كانت مب     

 الشخصي و اإلجتماعي فـي عالقاتـه        فقتوازن من الجوانب كافة و على التوا      النمو السوي الم  

  (Susanne et al,1991,P: 248) .داخل المنزل و خارجه 

و على النقيض من ذلك، فإن هناك حاالت تكثر فيها الخالفات و اإلحتكاكات بـين الوالـدين و                  

  ..همفقاألبناء ، مما ينعكس سلبا على شخصيتهم و توا

عندما تكون القواعـد و     : " ألثر هذه الخالفات على األبناء بقوله       (Bowlby)ر بولبي   و قد أشا  

القوانين صارمة و من الصعب تقبلها، و عندما تكون العقوبة شديدة عند الخروج عن القوانين و                

 يمكن أن تضعف ، و يمكن لهذه العقوبات أو التهديـد            باآلباءخاصة اإليذاء الجسدي ، فإن الثقة       

  " تصبح ذات تأثيرات خطيرة على نمو الشخصيةبها أن

   ).82: ،ص2000الكيتاني فاطمة المنتصرة، (                                                 

مج او عليه كان من واجب السلطات التربوية و التعليمية أن تعمل علـى إعـداد البـر                

تزويدهم بالوسائل البنائية النافعة في تنشئة       و األمهات الهادفة التي      لآلباءاإلرشادية و التوجيهية    

  األبناء تنشئة سليمة، و إلى تجنبهم الخبرات السيئة في التنشئة 
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فللمراهق مثال ، حاجيات متميزة، تحتاج إلى إشباع، و له ظروف خاصة تحتاج إلى رعايـة، و              

  .سبة اله مشكالت متميزة تحتاج إلى تفهم و حلول من

 توفر له الحنان و العطف سوية ، غير متناقضة في قيمها و سلوكها و               يحتاج المراهق إلى أسرة   

 لإلخـالل دة أو متذبذبة، تجنبا     بأساليب تعاملها، قوية الشخصية ، حكيمة ، غير متسلطة أو مست          

  ة يبنظام و توازن الحياة األسر

   العالقة بين الطفل و أخوته-3

بين الوالدين و األبناء في نموهم، و تكـوين         كما تؤثر العالقات و الروابط األسرية، و العالقات         

ـ  مو توافقهشخصيتهم      إذ...ا، كذلك تؤثر العالقات بين األخوة في نمو هذه الشخـصية و توافقه

 كلما خلت مشاعر الوالدين من تفـضيل        كانت العالقات بين اإلخوة و األخوات منسجمة،         كلما

، المراهق مستقبال فـي جـو يـسوده       طفل على أخر، كلما كانت هناك فرصة لكي ينشأ الطفل           

   ).256:  ، ص1984زهران حامد عبد السالم ، (  و األمن و ينمو نموا نفسيا سليما االستقرار

فالعالقات التفاعلية المتبادلة بين األخوة و األخوات في األسرة لها دور كبير و مميز في إكساب                

، اآلخرين الطفل من أخوته كيف يتعاون مع        األبناء العناصر البنائية المكونة لشخصيتهم، إذ يتعلم      

  و كيف يتنافس معهم، فضال عن تعلمه السلوكيات الصحيحة و التصرفات المقبولة و الممنوعة 

  : كما يشعر من خاللهم بالحب و العطف و الطمأنينة .ه الصواب و الخطألمإلى جانب تع

  ). 240:  ، ص 1987بهادر سعدية ، ( 

لية التي يقيمها الطفل مع أخوته الكبار في األسرة يساعده علـى تنميـة              كما أن العالقات التفاع   

  ته المختلفة إذ يقوم األخوة الكبار بدور المعلم و الموجه و المرشد ألخوتهم امهاراته و قدر

الصغار في الكثير من المواقف ، و األنشطة و األلعاب، و بذلك يسهمون في تـوجيههم نحـو                  

  ).288:  ، ص 1992نطار فايز، ق(تحقيق التوافق المطلوب 

  و تتأثر شبكة العالقات و التفاعالت بين الطفل و أخوته بحجم األسرة ، إذ تتسع الفرصة أمامه 

أفراد األسرة، فالطفل الذي يعيش في أسرة كبيرة الحجم و يتمتع           للتفاعل مع األخوة بزيادة عدد      

  مان ، كما يجد فيهم ما يؤنسصداقة، و صحبة، و عطف أخوته، يجد فيهم اإلطمئنان و األب

 خاصة في المنزل ، حيث يجد نفسه وحيدا فـي           ةوحدته ، بعكس اإلبن الوحيد الذي يحتل مكان       

). 117:  ص   1976مصطفى فهمي،   ( ال يستطيع التنفيس عن مختلف إنفعاالته ورغباته         أسرته

تعـوض إلكـسابه    إذ أن إجتماع الطفل بأخوة له متقاربون معه في السن، يعد فرصة ذهبية ال               
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و تـساعده   .. .اون، و األخذ و العطاء، و ضبط الـنفس        و هامة من السلوك كالتع    أنماط مختلفة   

، إذ تعوده بطريقة طبيعية كيف يتعـاون و         ج نطاق األسرة  رأكبر مساعدة على تحقيق توافقه خا     

   ).166:  ، ص 1968فهمي مصطفى ، (يتعامل مع غيره من أفراد المجتمع 

إلى أن ترتيب الطفل    ) أدلر(قة الطفل، بأخوته بمركزه و ترتيبه بينهم ، فقد ذهب           كذلك تتأثر عال  

بين أخوته له أهمية كبيرة في تكوين أخالقه و شخصيته ، فيكون الطفل األكبـر غيـورا، ألن                  

  .لميزات التي كان يتمتع بها، فيتكون لديه شعور بأنه غير محبوباالمولود الجديد قد يحرمه من 

أما الطفل الثاني، فإنه ينشأ و به ميل إلى العدوان ليدفع عن نفسه هجمات األخ األكبر، و يكون                  

 إلى إطالـة مـدة       به الطفل األخير مثل الطفل األوحد أي موضع العناية و اإلهتمام، مما يؤدي           

   ...التركز حول الذات، و الشعور بالضعف و اإلعتماد على الغير، و قد يظل هذا الشعور طويال

  ) .18-17:  ، ص 1979التنداوي سمير، ( 

، يرى أن ترتيـب الطفـل بـين       )1980حمد عبد العزيز،    أسالمة  (أمثال  إال أن بعض الباحثين     

  أخرته في حد ذاته ليس عامال مؤثرا في شخصية الطفل النامية، و أن ما يؤثر هو نوع المعاملة 

م له، يعد من العوامل المـؤثرة فـي نمـو           فشعور الطفل بحب الوالدين و تقبله     ...الوالدية للطفل 

  .شخصية سواء أكان هذا الطفل هو األصغر أو األكبر في الترتيب الميالدي

 و األمهات مع دور األخوة في تنشئة الطفل و تربيته ، ممـا              اآلباءو هكذا يتكامل دور     

  .رجه الشخصي و اإلجتماعي داخل المنزل و خافقيساعد، و يزيد من إكسابه مهارات التوا

                   )106: ، ص 1980سالمة أحمد عبد العزيز،                                   (   

  :  أثر طفولة الوالدين على األبناء -4

تتأثر معاملة الوالدين ألبنائهم إلى حد كبير بما خبروه من تجارب أيام أن كانوا أطفاال، فهم فـي        

  .كسون معاملتهم أيام صباهم على أبنائهمبعض األحيان يع

 نوع المعاملة التي كانوا يعاملون بهـا أثنـاء          اأبنائه إن هناك فئة من اآلباء و األمهات تعيد مع        

يعاملون أبنائهم بـنفس     طفولتهم، فإن كانت هذه المعاملة قائمة على الصرامة و القسوة، فنجدهم          

  ) .107: ، ص 1976فهمي مصطفى، (المعاملة 

 إلى أن الوالد المسيىء ، فـي أغلـب   (Collmer et Park)د إنتهت دراسات كلمر و بارك لق

ا كان طفال كان أمامه نموذج مسيىء له، و         ماألحوال أسيئت معاملته و هو طفل، فهذا األب حين        

 إلى ذكر   (Belsky)اإلحتمال األعظم أن يكون إمتص معاييره و طريقته، و هذا ما دفع بلسكي              
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 تاريخ نمو الوالد المسيىء، نظرا إلمكانية أن يكون تاريخ النمو النفسي للوالدين أو              أهمية دراسة 

  ) .221:  ، ص 2000زكريا الشربيني و آخرون ،  (.إحدهما سببا في سوء معاملة األبناء

  :  المستوى التعليمي للوالدين -5

اهات الوالدين و أسـاليبهم     يعد المستوى التعليمي للوالدين أحد العوامل المهمة و المؤثرة في إتج          

 ما يرتبط المستوى التعليمي للوالدين بالمستوى الـوظيفي         اتهم ، و غالب   لفي تربية أبنائهم و معام    

  .الذي يشغلونه و بالمكانة اإلجتماعية التي يحصلون عليها

ا يتعلمـه مـن     ما إرتقى مستوى تعليمه، و أفاقه تتسع نتيجة ل        مفمعارف  الفرد تزداد كل    

يكتسبه من المعارف اإلنسانية المتعلقة بالسلوك اإلنساني، و         بهم  و ما    و تجار  خرين   اآل راتبخ

هذا من شأنه إن ينعكس على إتجاهاته و قيمه و أساليبه ، و طرائق معاملته ألبنائـه ، و فهـذا                     

  .طرائق و أساليب علمية مفيدة سلوكياتهم و تصرفاتهم ، و تفسيرها، و تعديلها، وفق

ا كبيرا وواضـحا بـين أسـاليب        و عليه نجد إختالف   ). 92-91:  ،ص   1994صوالحة محمد   (

  .و األمهات ألبنائهم نتيجة اإلختالف في مستويات تعليمهم معاملة اآلباء

 من اآلباء و األمهات و جهلهم باألساليب السوية فـي تربيـة أبنـائهم و                ينفأمية الكثير 

 قصد في كثير من األخطاء التي تـؤثر         تنشئتهم و بمطالب النمو و حاجاته، قد يوقعهم عن غير         

في أبنائهم أسوأ تأثير من الناحية الصحية و الجسمية و النفسية، و تسبب في إصابتهم بـالكثير                 

من األمراض، و معاناتهم لعديد من المشاكل السلوكية التي قد تالزمهم طوال حياتهم ، و تؤدي                

  ).140:  ، ص 1980 ةدياب فوزري(ا هإلى سوء توافقهم داخل األسرة و خارج

 الفجهل اآلباء و األمهات بأساليب المعاملة الوالديه نتيجة عدم تحصيلهم قدرا مناسبا من التعليم،               

ناء تنشئة سليمة،   ألبو التجارب المتصلة بتنشئة ا    يمكنهم من اإلطالع على المعارف و المهارات        

اضي عن أخطائه و    غطفال و الت  يظهر ذلك في كثير من المواقف المتعلقة باإلسراف في تدليل األ          

 و النبذ، و التسلط ، و القسوة الشديدة في بعض األحيان، و تنفيذ كل               سوء التصرف، و اإلهمال   

  إلخ..ما يريده األبناء

 إلى أن الحب بدون العلم، كثيرا ما يكون ذا أثر خطير            1980و عليه تذهب فوزية دياب      

ه أن يؤخذ الطفل مـن أبويـه و          في جمهوريت  في تكوين شخصية األبناء ، لذلك إقترح أفالطون       

ي إلى ضـرورة تعلـيم      زتحت رعاية مربيات يتقن فن تربية األطفال ، كما دعا بستالوت           يوضع
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هن على فن تربية الطفل، المراهق مستقبال، و تمثل هذه الدعوة إتجاها تـدعو              يباألمهات و تدر  

  .إليه نظريات تربية الطفل في أحدث صورها

، أن  )130: ، ص 2001مال مختـار،    حمزة ج (لدراسات و األبحاث العلمية     فقد وجدت بعض ا   

  مترافق بإنخفاض المستوى اإلقتصادي ، غالبا ما الوالدين في المستوى التعليمي المنخفض، و ال

عن إقامة عالقات طيبة أساسها الحوار و التواصل مع          يتميزون بعدم النضج اإلنفعالي، و العجز     

و اإلطار المرجعي لتفكيرهم هو أن أسلوب القسوة هـو          . جاهل مشاعرهم األبناء بشكل فعال و ت    

  .أفضل األساليب لتقويم الطفل

أن  ). 191-190:  ، ص 1980عبد الباقي زيـدان،     (فقد بينت نتائج إحدى الدراسات الميدانية       

  لوكهم،األم المتعلمة تعليما عاليا تعتمد أساليب تربوية مع أبنائها، أعمدتها الحوار، و تفهم س

  و النصح و اإلرشاد بعيدا عن إستخدام األسلوب التسلطي، بخالف األم غير المتعلمة التي تعتمد 

أسلوب التسلط و الجبر و اإلكراه في التعامل مع أبنائها، و تحرم عليهم الكثيـر مـن األنمـاط                   

  .كبيرة و صغيرة السلوكية التي ال يجوز تحريمها، فضال عن تدخلها في كل 

، أن المستوى التعليمي للوالدين يرتبط إرتباطا موجبـا         1990رت دراسة آمنة غباش     كذلك أظه 

باإلتجاهات السوية في معاملة األبناء، حيث تزيد اإلتجاهات السوية للوالدين، كلما إرتفع مستوى             

  ) .43 – 39:  ، ص 1990آمنة غباش ، .(تعليمهم 

فاألمهـات  . وك األبناء و تـوافقهم    كما أن المستوى التعليمي للوالدين يترك أثرا في سل        

 أكثر ميال إلى توفير اإلستقالل ألبنائهن، و أكثر تعاونا، و أكثـر مـيال إلـى            هن األعلى تعليما 

المساواة بين أبنائهن، في حين أن األمهات األقل تعليما و األدنى من حيث المستوى الثقافي كن                

ئة أبنائهن، مما ينتج عنه سـوء توافـق         و العقاب في تنش   أكثر ميال إلى إستخدام أسلوب الضبط       

  ).24:  ،ص 1994بي أحمد محمد، عالز.(األبناء

ذوي التعليم العـالي يـدركون أن       ، إلى أن اآلباء     1992سة فايز قنطار    اهذا و تشير در   

أسلوب التفاهم و الحوار و المناقشة أحد أساليب المثلي في التنشئة و المعاملة الوالدية، لذلك فهم                

لى الحوار و اإلقناع بدال من أسلوب السيطرة و اإللتزام في المواقف المختلفـة مـع                تمدون ع عي

دتهم ااألبناء، في حين يبالغ اآلباء منخفضوا التعليم في اللجوء إلى القسوة و العنف كي يملوا إر               

  .على أفراد األسرة كافة، و تبقى صورتهم أمام أبنائهم قوية و مثال يتحدى به

  ).226: ، ص 1992قنطار فايز،  (                                                  
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و عليه فإن المستوى التعليمي للوالدين يؤثر في إتجاهاتهم و أساليبهم في معاملة أبنائهم،              

 بشكل متوزان، و مستوى كفاءتهم لمواجهة متطلبات تربية األبنـاء           بأدوارهمكما يؤثر في القيام     

   .و تنشئتهم

  :  لألسرة االقتصادي – االجتماعيى  المستو-6

 أحد  االجتماعية في الدراسات التربوية و النفسية و        االقتصادي – االجتماعييعد متغير المستوى    

المتغيرات الهامة، لما يقترن به أو ما يرافقه من أنماط سلوكية يتثملها الفرد، و تحـدد بـدورها              

  .اآلخرينعامل مع  و عالقاته و أسالبيه في التاستجاباتهتفكيره و 

 بـاختالف  االجتماعيـة فاألسرة تختلف في تفاعلها مع األبناء و في أسـاليب التنـشئة             

 الذي يميزها، و هذه اإلختالفات تظهر فـي نـواح           االجتماعي و المستوى    االقتصاديالمستوى  

يب اة على األبنـاء ، و أسـال       قنوع المسؤوليات و حجمها المل    : متصلة بالتنشئة اإلجتماعية مثل     

المعاملة المتبعة، فقد تبين أن أمهات الطبقة الوسطى أكثر واقعية في التعامل مع أبنائهن ، فـي                 

حين أن أمهات الطبقة العالية يملن إلى معاملة أبنائهن بطريقة أكثر دفئا و أكثر تفهما و قبـوال،                  

 إلى معاملة أبنائهن    كما أنهن أقل تدخال في شؤون األبناء ، بينما أمهات الطبقة الدنيا فلديهن ميل             

 تدعو إلى اإلطمئنان و     تهو في أسر الطبقة المتوسطة كان نفوذ األب و سيطو         . بالعنف و القسوة  

األمان نسبيا مهما كانت أعمار األبناء ، و في حين وجد أن األب في األسرة ذات الطبقة الـدنيا                   

   ).99-98:  ، ص 2000الشربيني ، (غالبا ما يفقد سيطرته على إبنه المراهق 

ت في الوسـط اإلقتـصادي      ا و األمه  اآلباء أن   1998فقد أظهرت دراسة فاطمة الكتاني      

 و تذبذبا في معاملتهم ألبنائهم مقارنـة مـع اآلبـاء و             االمنخفض أكثر إهماال و قسوة و تسلط      

األمهات في المستوى اإلقتصادي المتوسط و المرتفع، و هذا ما ينعكس سلبا على سلوك األبناء               

  )164:  ، ص 1996فاطمة الكتاني ، (ة مخاوفهم وزياد

و يذهب محمد صوالحة، و مصطفى حوامدة في كتابيهما أساسيات التنشئة اإلجتماعية للطفولـة              

   بعد تحليل و مناقشة عدد من الدراسات التربوية و اإلجتماعية ، العربية و األجنبية، إلى 1994

 أساليب العقاب البدني ، و التهديد و التخويف فـي           إستخدامي  أن أسر الطبقة الدنيا أكثر ميال إل      

تربية أبنائهم في مواقف التنشئة المختلفة، بينما تميل أسر الطبقة المتوسطة إلى إستخدام أسلوب              

كما أن المستويات اإلجتماعية و اإلقتصادية المتدنية تعد وسطا مالئما           .النصح و اإلرشاد اللقظي   

  ).83-82:  ،ص 1994محمد صوالحة ، .(ءلنمو السلوك الجانح لدى األبنا
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 إلـى أن دراسـات      1998كذلك ذهب صالح أبو جادو في كتابه سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية           

عديدة خلصت إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين ممارسة العنف و التسلط في األسرة و                

  .الة تؤدي إلى اإلساءة لألبناء الظروف اإلجتماعية و اإلقتصادية السيئة لألسرة، فالفقر و البط

كذلك فإن للوسط أو الطبقة اإلجتماعية و اإلقتصادية التي ينتمـي إليهمـا لوالـدان و الطفـل،                  

  فالفروق بين خر آلالمراهق مستقبال دور جوهري في الطريقة التي يتفاعل بها كل منهما مع ا

   .ات المعاملة و أساليبها اإلجتماعية تعلن عن إختالفات في مستوي–الطبقات اإلقتصادية 

 إلى تـوفير    فلقد أتضح أن األسر األفضل من حيث المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي أكثر ميال            

اإلستقالل و أكثر تعاونا و ميال إلى المساواة بين أبنائهم، في حين أن األسرة األقل مـن حيـث                   

عقاب البدني و اللفظي عند      إلى إستخدام أسلوب ال     اإلقتصادي أكثر ميال     -المستوى اإلجتماعي   

  ) 24: ص 1994بي أحمد محمد،عالز( محاولة تعديل سلوك األبناء 

هذا و يشير العديد من الباحثين إلى أهمية المستوى اإلقتصادي لألسرة مبينين أنه كلمـا إرتفـع                 

ا أكبر لتوفير اإلحتياجات الـضرورية      صالمستوى اإلقتصادي لألسرة ، كلما أتيحت أمامهما فر       

  ما هو ي من شأنها أن تتيح ألفراد األسرة النمو الجنسي و النفسي و اإلجتماعي بشكل أفضل مالت

  ).72: ، ص 1983معوض خليل ميخائيل، (عليه في أسر الطبقات الدنيا 

كذلك يؤثر المستوى اإلجتماعي و اإلقتصادي لألسرة بطريق غير مباشر في نمو األبناء بوجـه               

الترتيبات الداخلية، و عدد الحجرات، وسعتها، و هـل للمراهـق           عام من حيث نظام المنزل، و       

غرفة خاصة به كل ذلك من شأنه أن يرفع أو يخفض من مستوى نمو أبناء هذه األسر ، كـذلك                  

 اإلقتصادي هو الذي يحدد مسار النمو اإلجتماعي لألبنـاء ، و هـو              –فإن المستوى اإلجتماعي    

  جاتهم و أحساسهم الداخلي باألمن، أي أن اإلستقرار الذي ييسر أو يعرقل نمهم و إشباع إحتيا

اإلقتصادي والظروف اإلجتماعية التي تعيشها األسرة تسهم في أمن األبنـاء و نمـوهم بـصفة             

  ).25-5:  ، ص 1978موكو جورج، (عامة، و نموهم و توافقهم اإلجتماعي بصفة خاصة 

ل وجـود فـروق منهجيـة       وعليه و رغم ما أظهرته الدراسات و األبحاث المتعددة حو         

واضحة في أساليب التنشئة و المعاملة الوالدية لألبناء تعزى إلى الفروق في مـستويات الحالـة                

و ي على حيـاة األبنـاء       و، فإن مستوى األسرة رغم تأثيره الق        اإلقتصادية لألسرة  -اإلجتماعية

 فحـسب، و     ماديا   ان مكا إال أن البيت الصالح ليس    . " نموهم و توافقهم الشخصي و اإلجتماعي       
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 و أن الثروة ليست ضرورية إلستقرار البيت ، و لكـن            .المنزل الجميل ليس منزال سعيدا دائما     

  .الضروري هو األمان اإلقتصادي الكافي إليجاد مستوى مقبول من الحياة

  ).20:  ،ص 1994لطفى محمد قدري ، (                                            

  : عمل األم . 7

تتضارب اآلراء و االتجاهات حول أثر خروج األم للعمل في تربيتها و أساليب معاملتها              

عيد كانت معظم الدراسات تشير إلى أن خروج المرأة للعمل قلل مـن             بب فمنذ وقت ليس     .ألبنائها

م و تنشئتهم و توجيههم إذ شغلها عنه      وظائفها تجاه األسرة، و أثر في واجباتها نحو رعاية أبنائها           

  .لساعات طويلة من اليوم

فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن األمهات العامالت يـواجهن صـراعا فـي األدوار               

بوصفهن زوجات أو أمهات نتيجة تحملهن ألعباء متنوعة ، مما ينعكس على العالقة بين األم و                

في السنوات  األبناء، و أكدت أن غياب األم و إنفصالها المتكرر أو الطويل عن الطفل و السيما                

 – حتى و إن حل مكان األم بديل عنها          – تهالثالث األولى من حياته بترك أثارا سيئة في شخصي        

و الطمأنينة، و يترك في نفسه الشعور بالحيرة و اإلرتباك و القلق            يفقد الطفل شعوره باألمن      إذ

  ).96 :  ص1979صوالحة محمد ،(، 

البا ما يؤثر في مـسؤوليات العنايـة   أن عمل األم غ)  Belsky 1980 يبيلسك(و يرى 

باألبناء ، كما يعد أحد العوامل المهمة في صراع الدور لدى األمهات، كما أن عمل األم يـؤثر                  

  .في كل من كمية سلوكها األمومي المفترض تجاه طفلها و كيفيته

                                           (Belsky –j, 1980 , P 320 – 335)  

و جود فروق دالة بـين األمهـات        ) 1974أنغام عبد الجواد    ( اإلطار نفسه كشفت دراسة      و في 

العامالت و غير العامالت فيما يتعلق بتعويد الطفل على اإلستقالل، إذ أن األم غير العاملة أكثر                

إلعتماد على الـنفس و  اميال إلى تعويد الطفل اإلستقاللية و تدريبه على تنظيم نفسه، فتشجع فيه    

  .اإلستقالل 

فقد أكدت نتائجها على التأثير السيىء لعمل األم فـي           ) 1990(أما دراسة محمد جالل     

تنشئة أبنائها ، إذا يؤثر خروج المرأة للعمل في أبعاد التنشئة اإلجتماعية و الجسمية و الوجدانية                

  ) .56:، ص 1990 ،محمد محمد جالل.(و العقلية للطفل سلبا 

  تأثير سلبي في تنشئة أبنائها ، خاصة أي  الباحثين أن عمل األم ليس له في المقابل ، يرى بعض
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  إذ يرى زكريا . إذا كانت األم تعمل جاهدة على تعويض أبنائها بالرعاية و اإلهتمام المالئمين

أن مشكالت األبناء ال عالقة لهـا بعمـل األم أو وجودهـا             ) 2000الشربيني، و يسرية صادق     

 األم تجـاه    قـف لمهم هو إستقرار بيئة الطفل المراهق للمستقالل ، و مو         ا. المستمر في المنزل  

  .عملها و أمومتها ، فاإلستقرار األسري، و الوفاق بين الوالدين خلف التنشئة المناسبة لألبناء

  ).95-94:  ، ص 1998الشربيني زكريا ، صادق يسرية ، (

مطالب المراهق و حاجاتـه، و      أن عمل األم ال يتعارض مع       ) 1987ممدوحة سالمة   (كما ترى   

  .ال يؤثر على العالقة الوالدية

إلى أن أبناء األمهات العامالت أكثر نضجا إنفعاليـا         ) 1972كاميليا عبد الفتاح    (و كذلك تذهب    

من أبناء غير العامالت، إذ أن األمهات العامالت أكثر ميال إلى إعطاء األبناء فرص اإلستقاللية               

  .و التغيير عن الذات

  بنائها الذين تمضي معهم معظم ساعات اليوم، أما األم غير العاملة تشعر بالتعب و الملل من بين

  .مما يجعلها أقرب إلى إستخدام أسلوب الزجر و العنف معهم 

  ).90-88:  ، ص 1972عبد الفتاح كاميليا، (                                                

إلى )  الطفولة و المراهقة   –النمو  علم نفس   ( في كتابه    )1990(ن  و يشير حامد عبد السالم زهرا     

 النفسي  فقأن أبناء األمهات العامالت ال تختلف عن أبناء األمهات غير العامالت من حيث التوا             

 ال يؤدي إلى إضطربات نفسية و لكـن         –ذاته    في حد  –إذ أن خروج األم للعمل      . بصفة عامة   

لعمل مشكالت أخرى مثل سوء العالقات الوالدية أو إنهيـار          الخطر هو إذا صاحب خروج األم ل      

  ).221، ص1990زهران حامد عبد السالم، . ( األسرة

كما يرى بعض الدارسين أنه ال توجد أدلة قاطعة تؤكد أن أبناء األمهات العامالت أقـل                

 عمـا   من غيرهم من حيث األمان العاطفي، إذ ينمو األبناء بصورة أفضل إذا كانت األم راضية              

تفعل سواء كانت تعمل داخل المنزل أو خارجه، و عليه فإن نوعية الرعاية التـي تعطيهـا األم          

  .إلبنها  و طريقتها في توجيهه أهم من كمية تلك الرعاية

   ).188: ،ص 1993عياد مواهب إبراهيم،(                                             

 قد تباينت و تعارضت بشأن تأثير خروج األم للعمـل فـي             و الواقع، لئن كانت نتائج الدارسات     

   األبناء و توافقهم ال بد من أن يترك آثاره على شخصيةتنشئة أبنائها ورعايتهم ، فإن عمل األم 

  



 57

يه في رعايتهم و اإلشراف عليهم ، فعمـل         ضمن خالل كيفية التعامل معهم ، و الوقت الذي تم         

في تفاعلها مع األبناء و ما يتبعه مـن حرمـان           يؤثر  و بالتالي   األم يؤثر في حالتها اإلنفعالية ،       

  .إنفعالي و إجتماعي و عقلي لهم

و تجدر اإلشارة هنا إلى أنه رغم أهمية العالقة بين الطفل و أخواته فـي التنـشئة األسـرية ،                    

ا و  المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي لألسرة ،عمل األم ، إال أن الباحثة قد إستبعدتها من دراسته             

على األبنـاء،    أثر طفولة الوالدين   ،العالقة بين الوالدين و المراهق    أهتمت بالعالقة بين الوالدين،   

ة هذه العالقات و ضبطها، ألن ذلك يتطلب من         لتعليمي للوالدين ،و رغم صعوبة دراس     المستوى ا 

ـ               ددة، فـضال   الباحثة الدخول إلى المنازل و التواجد فيها لفترات طويلة من الزمن و لمرات متع

قد يعد من قبل األولياء تدخال في الشؤون الخاصة لألسرة ، إال أن الباحثة توصلت               ،  عن أن ذلك  

لوالدين و الذين ينتمون إلى أسر ذوي مـستويات تعليميـة           اهؤالء   إلى نتائج هامة بفضل أبناء      

  .مختلفة 

  :خالصة 

نشئة الطفل، المراهق مـستقبال  إنطالقا مما سبق يبدو واضحا أن لألسرة دور حقيقي و هام في ت  

من الجوانب كافة اإلجتماعية و الشخصية و العاطفية و النفسية، ألن األسـرة هـي أول بيئـة                  

  .من خاللها إجتماعية يعيش فيها الطفل و تتبلور شخصيته و تزداد معارفه

 اإلحتـرام   و بقدر ما تكون العالقة األسرية بين الوالدين أنفسهم مبنية على أساس سليم قائم على              

المتبادل ، إضافة إلى مستوي الوالدين التعليمي اإلجتماعي و اإلقتصادي المرتفع، بقدر ما يتوفر              

للطفل جو أسري تسوده العالقات اإلجتماعية و الشخصية الصحيحة التي تؤدي به إلى التوافـق               

  .النفسي اإلجتماعي السليم

خالفات و التي يسودها التـوتر، إضـافة إلـى    أما العالقات األسرية بين الوالدين القائمة على ال 

ن شأنها أن تحدث اإلضطراب في النمـو        ممستوى األسرة اإلجتماعي و اإلقتصادي المنخفض ف      

  .النفسي اإلجتماعي للطفل

  له من أثر في تنشئته  و ال يمكننا أن نغفل هنا دور األخوة و اإلخوات بالنسبة ألي طفل وما

   النفسي اإلجتماعي السليم داخل األسرة فق إكتسابه مهارات التواو تربيته مما يساعد و يزيد من

  .خارجهاو 
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 فتضافر مجموعة العوامل هذه كفيلة بخلق شخصية سوية للطفل ، المراهق مستقبال ، لذلك كان مـن                 

واجب السلطات التربوية و التعليمية أن تعمل على إعداد البرامج اإلرشـادية و التوجيهيـة للوالـدين                 

لطفل، المراهق مـستقبال تنـشئة سـليمة         ا إلى تزويدهم بالوسائل البنائية الفعالة من أجل تنشئة          الهادفة

  . النفسي اإلجتماعي لألبناءفقصحيحة و تجنبهم الخبرات السيئة التي تنعكس سلبا على التوا
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  أساليب المعاملة الوالدية

  : تمهيد 

فق معظم السيكولوجين المهتمين بالتنشئة اإلجتماعية، على إختالف مواقفهم النظريـة           تي  

إال .همفق و إرتباطها بحسن توا  ةعلى أهمية التفاعل بين الوالدين واألبناء في مراحل العمر المختلف         

سة مواقـف   افمنهم من إهتم بدر   . عالقةسة هذه ال  االطرق المالئمة لدر  أنسب  أنهم يختلفون حول    

خاصة و معينة من التنشئة اإلجتماعية، كالتدريب على النظافة، و اإلطعـام، و أثرهـا علـى                 

لة الوالديـة،   امبينما فضل آخرون إستخدام بعض األبعاد النفسية للمع       . السمات الشخصية لألبناء  

  .كالتقبل مقابل الرفض وربطها بأبعاد الشخصية المختلفة

نحاول في هذا الفصل التطرق إلى المناحي النظرية التي فسرت العالقة بين المعاملـة         و  

 التحليـل النفـسي و      لعلمـاء الوالدية و سلوك األبناء و التي إختلفت بإختالف وجهـات النظر          

و أساليب المعاملة الوالدية المتنوعة التي يختلـف تأثيرهـا           اإلجتماعي حول التنشئة اإلجتماعية   

  . النفسية و اإلجتماعية لألبناءعلى الحياة

  : سة المعاملة الوالدية ا تطور در-1

 لكيفية تربيتهم و تلقيـنهم أنـواع        ناإلهتمام  بالمعاملة الوالدية كان مقتصرا على إدارك الوالدي        

مختلفة من عادات و أساليب تندمج مع التنشئة اإلجتماعية التي تلقوها، حيث يلقى الطفل قيما و                

يواجه متطلبات المحيط اإلجتماعي و يتعامل ضمنه مع أفراد ينتمون إلـى نفـس              عادات تجعله   

ت األبعاد النفسية للمعاملـة     جلا، و في هذا السياق، تتابعت دراسات ع        الثقافية و اإلجتماعية   تهبيئ

: ، أن األبعاد السائدة في معاملة الوالدين لألبناء هـي           )Symonds )1938الوالدية، حيث بين    

قطبـين  فالبعد السيكولوجي لهذين ال    ) 1979دسوقي،  (رفض، سيطرة مقابل إخضاع     تقبل مقابل   

حسب هدى كشرود هو التقبل الشديد لألبناء و الرفض الشديد لهم، و الولد المثالي لدى سيموندز                

  ).2003كشرود،(من التقبل و الرفض " 0"يقع عند نقطة 

  تسودالتي  مجموعات من األعراض )1945 ((Breese)و إقتراح، بالدوين و كالهورن و برييز

) 1949( اللين و في سـنة       – تقبل الصغير    –الديمقراطية بالبيت   :  الجو األسري و تتمثل في      

  ، التقييد مقابل الوضوح فقأوضح نفس الباحثين عناقيد من الشدة أو العنف مقابل التوا
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  ).1979دسوقي، (الصراحة مقابل التدخل و 

 ديمقراطية و ترتيـب الـصغير       –تشجيع اإلعتمادية مقابل    : عوامل) 1953(و بين لوروجنكنز    

  )1979دسوقي، (مقابل تنظيم و فاعلية الرقابة 

 خضوع -كره سيطرة-يقوم على أساس تعديل البعدين حب Chance 1954 أما نموذج تشانس

ـ                 سلوك إلى بعدين هما إيجابي سلبي، نشيط خامل، إال أن هذا النموذج ال يسمح بالتقدير الكمي ل

ة لهذا، ال يمكـن حتـى اآلن أن   سمالوالدين، كما أنه لم يتم بعد التحقق التجريبي منه بطريقة حا     

   (,Chaeffer, 1961, P: 24).طار نظري لمعاملة الوالدين إلبنائهمإنحكم بمالئمته ك

نموذج لها، و إنطالقا من التحليالت اإلكلينكية لمجال العالقة         ) Roe") 1957"كما إقترحت رو    

 إلى تصوير جديد لألبعاد الرئيسية      "Roe"بين كل من اآلباء و األمهات و أبنائهم، توصلت رو           

و تعد طريقة رو تصوير جديد فـي جمـع البيانـات حـول         ) 01الشكل رقم   (للمعاملة الوالدية   

المعاملة الوالدية و أثرها على شخصية األبناء، بعد أن تأكد العاملون في الميـدان مـن أهميـة                  

 الذاتية و اإلدراك الخاص لإلبن للمعاملة الوالدية في تكوين شخصيته و يتفق نموذج رو               الخبرة

في دراسة التي إعتمد فيها على تقـارير الوالـدين عـن            ) 1962" (سليتر  " مع ما توصل إليه     

  ).24:، ص 2003كشرود هدى، (سلوكهم مع أبنائهم 

جهة نظر  واسة األساليب التربوية من     هي األولى التي تناولت در    ) 1959(فر  يسة ش او تعتبر در  

رأت أن دراسة الممارسات الوالدية من جهـة  ،األبناء، و من تم توالت دراسات أجنبية و عربية       

  ). 2000الكتاني المنتضر، فاطمة، .(نظر األبناء هي األكثر أهمية

  في التنشئة و لكن الصعوبة التي تعترض بعض الباحثين، هي تحديد أنواع هذه األساليب الوالدية 

واحد، و البحوث فيها مازالت      اإلجتماعية، فهي كثيرة العدد يصعب اإلحاطة بها جميعا في بحث         

قليلة حتى اآلن، و بعضها يتداخل في مفهومه مع اآلخر، و هي تختلف فيما بينها مـن حيـث                   

 في تحديـد    أهميتها و تأثيرها في شخصية األبناء، باإلضافة إلى أن الباحثين لم يتفقوا حتى اآلن             

فعلى الصعيد العربي، فقد تمت محاولة رائدة بهدف التعـرف علـى            . أنواعها و حصر عددها   

 الـدين عمـاد   محمـد   الوالدية السائدة في جمهورية مصر العربية، حيث توصـل          اإلتجاهات  

  إلى تحديد عدد من اإلتجاهات الوالدية في التنشئة اإلجتماعية ) 1968 (إسماعيل، رشدى

ـ     ،التسلط، الحماية الزائدة  (سرة المصرية و هي     تسود األ التي    م اإلهمـال، القـسوة، إثـارة األل

  ).النفسي، التذبذب في المعاملة، التفرقة، السواء 
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   (Roe,1957) يمثل  النموذج التصوري ألبعاد العالقة بين اآلباء و األبناء :01الشكل رقم 

  ) 24: (ص 

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   : سرت العالقة بين المعاملة الوالدية و سلوك األبناءالمناحي النظرية التي ف

  :  نظرية التحليل النفسي في التنشئة اإلجتماعية 2-1

الزعيم التقليدي لمدرسة التحليل    " ويدرسيجموند ف " زعم هذه النظرية العالم النفسي المعروف       تو ي 

، الذي  " باألنا األعلى  " هيالنفسي، الذي يرى أن جذور التنشئة اإلجتماعية عند الفرد في ما يسم           

يتطور عند الطفل نتيجة تقمصه لدور والده الذي هو من نفس الجنس، و ذلك في محاولة مـن                  

  .را عند اإلناثتلحل عقدة أوديب عند الذكور، و عقدة الكالطفل 

في حين تمثل   " الهو" ويد  رها ف يو تمثل غرائز الجنس و العدوان عند الطفل ذاته الدنيا التي يسم           

  باألنا " ويد رها فيانين المجتمع و أنظمته بعد أن يأخذ بها الطفل و يتقبلها ذاته العليا، التي يسمقو

و يحاول الوالدان عادة ، أن يقفوا في طريـق  . و التي يشكل الضمير جزءا أساسيا منها  " األعلى

التقبـل   الطفل، في محاولة لتطبيعه، على قبول قوانين المجتمع و مساعدته في تحقيـق               زغرائ

اإلجتماعي من مجتمع الراشدين، و يؤدي ذلك في العادة إلى كراهية األطفال لوالديهم، و لكنهم               

هية مخافة أن يعاقبهم الوالدان أو يحرموهم من حبهم، و مع مـرور الوقـت               ا هذه الكر  بونكتسي

 اإلهمال التقبل العرضي

التقبل

الحــب  التجنب
  الرفض  بروددفىء     

 كثرة المطلبالحماية

التمركز العاطفي على الطفل
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هي توفر لهم   يقتنع األطفال بالممنوعات التي يحددها لهم الوالدان و يقبلون بها كقيم إجتماعية، ف            

التقبل اإلجتماعي من جهة، و من جهة أخرى تجنبهم القلق و العقاب و الشعور بالذنب، و مـن                  

ويد، فإن الشعور بالذنب هو الثمن الباهظ الذي يدفعه بنـو البـشر ثمنـا لتقـدم                 رف جهة نظر و

 الطفل   في داخل  زالحضارة اإلنسانية، و يساعد في كبح جماع العدوان و العنف ، و يدفن الغرائ             

 بالذنب عند الطفل أكثر     من ظهورها بشكل واضح في سلوكه الظاهر، أما إذا تراكم الشعور           بدال

  .مما يجب،فإنه يصبح سببا لكثير من المتاعب و المشكالت العقلية و اإلجتماعية الالحقة

  )64:  ـ ص 1978زهران حامد عبد السالم ،  (                                             

عندما ننظر إليها في إطـار       يمكننا أن نفهم عملية التنشئة اإلجتماعية في نظرية التحليل النفسي،         

  : ائي من خالل مراحل النمو األساسية التالية م نيتطور

تغطي هذه المرحلة الفترة من الوالدة حتى النصف الثاني من الـسنة     : يـة مالمرحلة الف  -

حدد بطبيعة عالقته بأمه،    ت عالقاته اإلجتماعية ت   نوع و نمط  واألولى، أن شخصة الطفل       

ية ، و درجة ما يتعرض له من إحباط و مدى مفاجأة            مو كيفية و مدى إشباع حاجاته الف      

  .الفطام 

تغطى هذه المرحلة العامين الثاني و الثالث من عمر الطفـل،  و             و   :ية  جالمرحلة الشر  -

في هذه الحالـة     اإلخراج، حيث يحظى     يجد الطفل فيها المتعة و اللذة نتيجة لتعلمه ضبط        

بحب و قبول والديه، و يؤثر في هذه المرحلة على شخصية الطفل و نموه اإلجتماعي ،                

 .و نوع العالقة و المعاملة بين الطفل ووالديه

 و تحتل هذه المرحلة العامين الرابع و الخامس من عمر الطفـل و              :المرحلة القضيبية    -

بأعضائه الجنسية، بإعتبارها مصدر إشباع ولـذة ، حيـث          يهتم الطفل في هذه المرحلة      

 يرتبط الطفل الذكر بأمه راغبا في اإلستئثار التام بحبها، و يحس بالغيرة من والده الذي 

 .و ينافسه في حب أمه  يقاسمه

فترتبط إرتباطا قويا بأبيها  تحس بالغيرة و العدوانية تجاه أمها نظرا إلحساسها             أما البنت    -

هي الملومة لحرمانها من األعضاء الجنسية الذكرية، و على أي حال فإن كـال              بأن أمها   

 من الجنس اآلخر خوفا من العقاب و فقدان         الذكر و األنثى يكبت مشاعره نحو والديه      من  

  .الحب
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ـ مرحلة الك  -  و تغطي هذه المرحلة الفترة ما بين سن السادسة و سـن البلـوغ، و      :ون  م

بالوالد من نفس الجنس، كما يـضع نفـسه عـن طريـق      يتعلق الطفل في هذه المرحلة      

نها، أي أنه يسلك فـي هـذه        االتقمص في موضع الوالدين و يمتص المعايير التي يؤكد        

 .المرحلة ، كما يسلكان و كما يرغبان، ألنه يعتقد أن آراءهم صحيحة

 و  و هو يقوم بدور الوالدين في توجيه      ،  )الضمير( األعلى   األنا ،و ينشأ من خالل تقمص    

  .با و تحذيرها، و تهديدها بالعقاإرشاد شخصية الطفل و مراقبته

عن اإلشباع عن طريـق     حلة  رو يبحث الطفل في هذه الم      : المرحلة الجنسية التناسلية   -

تكوين عالقات وصالت مع أفراد من الجنس اآلخر، و تتوقف طريقة إشـباع نزعاتـه               

موه و خبراته السابقة من ناحيـة        المباشرة من ناحية و على ن      تهالجنسية على ظروف بيئ   

 .و تغطى هذه الفترة مرحلة ما بعد سن البلوغ. أخرى

   ).129: ، ص 2006كمال زرعي ،                                                   (

قد تواجه المراهق ظروف محبطة في حياته تدفع به إلى النكوص أو قد تؤدي محاولة إشباع                و  

بأية طريقة إلى تصادم مع معايير السلوك عند األنا األعلى مؤدية إلى صـراع              الدوافع الجنسية   

  .داخلي شديد 

و من هنا فإننا نجد من وجهة نظر مدرسة التحليل النفسي، أن عملية التنشئة اإلجتماعية تتضمن                

 يـتم  إكتساب الطفل و إستدخاله لمعايير والديه و تكوين اآلنا األعلى لديه، و يعتقد فرويد أن هذا               

فاء القائم على الثـواب و      طعن طريق أساليب عقلية و إنفعالية و إجتماعية أهمها التعزيز و اإلن           

فعملية التنشئة اإلجتماعية، تعمل على تعزيز و تدعيم بعض أنماط الـسلوك المقبولـة              . العقاب  

  حد القائم كما أن التقليد و التو. فاء بعضها اآلخر غير المقبول إجتماعياطإجتماعيا، و على إن

  .على الشعور بالقيمة و الحب يعتبران من أبرز أساليب التنشئة اإلجتماعية

و يالحظ على هذه النظرية أنها تبرز و تؤكد العالقة بين الوالدين و الطفل في نموه النفـسي و                   

  .اإلجتماعي، و كذلك أثر العوامل الديناميكية و المؤثرة في هذا النمو

  : لتنشئة اإلجتماعية  نظرية التعلم في ا– 2-2

تعتبر عملية التنشئة اإلجتماعية بحد ذاتها عملية تعلم ، ألنها تتضمن تغييرا أو تعديال في السلوك    

نتيجة التعرض لخبرات و ممارسات معينة، و ألن مؤسسات التنشئة اإلجتماعية المختلفة تستخدم             
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قيق التعلم ، سـواء أكـان ذلـك       أثناء عملية التنشئة بعض األساليب و الوسائل المعروفة في تح         

  .بقصد أو بدون قصد

  و ترى هذه النظرية أن التطور اإلجتماعي يحدث عند األطفال بالطريقة نفسها التي يحدث فيها 

ذلك من خالل مشاهدة أفعال اآلخرين و تقليدهم، و ال شك أن مبادىء             و  تعلم المهمات األخرى،    

ب دورا رئيـسيا فـي عمليـة        عتعميم و التمييز كلها تل    التعليم العامة مثل التعزيز و العقاب و ال       

  ).39: ، ص 2005صالح حسن الداهري، .(التنشئة اإلجتماعية 

و يعطي أصحاب نظرية التعلم عن طريق التقليد، و على وجـه الخـصوص دوالرد و                

مط ميللر أهمية كبيرة للتعزيز في عملية التعلم، و يعتقدان بأن السلوك يتدعم أو يتغير تبعـا لـن                 

التعزيز المستخدم أو العقاب ، فالسلوك الذي ينتهي بالثواب يميل إلى أن يتكرر مرة أخرى، في                

  أن مواقف مماثلة للموقف الذي أثيب فيه السلوك، كما أن السلوك الذي ينتهي بالعقاب، يميل إلى              

 إال أنـه    يتوقف ، أما بندورا فبالرغم من موافقته على مبدأ التعزيز و أثره في تقوية الـسلوك،               

يشير إلى أن التعزيز وحده ال يتعبر كافيا لتفسير حدوث بعض أنماط السلوك التي تظهر فجـأة                 

  .(Miller, 1983).لدى الطفل 

 أن الناس يطورون فرضياتهم حول أنـواع الـسلوك          (Bandura1980)و يرى بندورا    

فرضـيات علـى    لادم قبول هـذه     عالتي سوف تقودهم للوصول إلى أهدافهم، و يعتمد قبول أو           

أن كثيرا من التعلم يحدث عـن طريـق         أي  المترتبة على السلوك مثل الثواب و العقاب        النتائج  

مراقبة سلوك اآلخرين و مالحظة نتائج أفعالهم، ووفق هذه النظرية فالفرد ال يتعلم أفعاال مسبقة               

  ، و لكن القواعدفقط، بل يتعلم نماذج كلية من السلوك، أي أن ما يتعلمه ليس فقط نماذج السلوك

   (Bandura ,1980,P35).التي هي أساس السلوك

أن اإلنسان، ككائن إجتماعي    ه  و يعتمد مفهوم نموذج التعلم بالمالحظة على إفتراض مفاد        

، يتأثر بإتجاهات اآلخرين و مشاعرهم و تصرفاتهم و سلوكهم، أي يستطيع أن يتعلم عن طريق                

  .مالحظة إستجاباتهم و تقليدها

 و كيـف    ؟ ماهي األحداث الخارجية المالحظة    ،بندورا، أن العوامل المعرفية تحدد جزئيا     و يؤكد   

  المعلومات التي يحتوي عليها تدرك، و هل تستمر آثارها أم ال ؟ و ما هو مفعولها؟ وكيف تنظم 

لإلستفادة منها في المستقبل؟ و في بعض األحيان قد يتم تعلم السلوكات التي تستمر لفترة زمنية                

  .يلة رغم غياب المثيرات الخارجية القويةطو
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، و هذا يؤكد أن العوامل المعرفية تكون حافزا قويا لمثل هذا التعلم،             (Bandura1980)بندورا  (

فالقدرة على تمثيل النماذج المستقبلية عن طريق التفكير، و التي تعتبر معرفيا للتحفيـز، تعمـل          

لذلك ينظر باندورا إلـى     . تحديد التعزيز الذاتي  عن طريق المؤثرات المرتبطة بتحديد الهدف، و        

. و محيطه، على أنها تنبثق من المعارف التي تمثل المـؤثرات الوسـيطية             العالقة بين السلوك  

فالمعارف و األفكار و التنبؤات و التوقعات تتولد عن الخبرة، خبرة المعلومـات عـن طريـق                 

  .الواقع التي تسبق السلوك و تعقبه

أن الوظيفة النفسية هي تفاعل مستمر و متبادل        ) بندورا(تعلم اإلجتماعي   و يؤكد نموذج ال   

ـ                 و  هبين المحددات المعرفية و السلوكية و المحيطية، إذ أن إكتساب السلوك و إستمراره و دوام

تغيره، يتحدد بثالث سياقات تنظيمية تتمثل في المثيـرات الخارجيـة، و النتـائج المدعمـة، و          

  في العالم المعرفي للفرد، لـذلك فالوظيفـة النفـسية          مركزية، التي تتمثل  السياقات الوسيطية ال  

 تعبر عن التداخل و التفاعل بين السلوك و محيطه، فالسلوك الذي يظهره الفـرد يحـدد           لإلنسان

  .جزئيا الوقائع المحيطية التي تعمل بدورها على التأثير في السلوك

م بجميع السياقات المعرفية و الحيطيـة       و من هنا نرى أن نموذج التعلم اإلجتماعي، يهت        

إذ يركز العديد من المنظرين السلوكيين أساسا على        .  و تفسيره  في حدوث السلوك، و إستمراره    

  .على المحددات المعرفية مراقبة السلوك عن طريق التعزيزات الخارجية، ويركز المعرفيون

  لم السلوكية في الوسط اإلجتماعي، فتقوم نظرية التعلم اإلجتماعي، على الجمع بين عمليات التع

و مدى تأثير كل من العمليات المعرفية و األفعال ، فيتحدد السلوك اإلجتماعي،بالتفاعـل بـين                

إلجتمـاعي،  و شخصية الفرد تتحدد بمجموعة من العوامل و هـي المنبـه ا            . السلوك و المحيط  

لة في تعلـم الفـرد القـيم و         كذلك الخبرات الماضية، المتمث   التعزيزات اإلجتماعية و الشخصية،   

  .العادات و السلوكات التي تحددها األسرة و المجتمع

  :  نظرية الدور اإلجتماعي في التنشئة اإلجتماعية-2-2

يحتل الفرد مراكز إجتماعية متنوعة، تختلف و تتباين بحسب األدوار التي يقـوم بهـا،                 

  .ين و اإلقليم الجغرافيلدايحددها السن و الجنس و األسرة و الطبقة اإلجتماعية و

و الدور اإلجتماعي هو الجانب الديناميكي للمركز اإلجتماعي و ما يرتبط به من واجبات                

 بـه بحكـم     و حقوق، ويحدد على أساس الفرد، على ضوء توقعاته من األفراد الذين يحتكـون             

  ).205-204: ص   السيد عبد العاطي، .(مركزه و بحسب توقعات هؤالء األفراد منه
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و هذا بتفسير العمليات التي يقوم فيها الفرد بوظائف داخل الجماعة، كونه عضوا فعـاال                 

بها، تبرز هذه النظرية دور الذات في النمو اإلجتماعي للطفل، و نظرا إلى أن بعض المراكـز                 

تفرض على الفرد، ال يمكن له تغييرها مثل الجنس و الـسن و مركـزه األسـري، غيـر أن                    

ية األخرى، يمكن إختيارها و احتالل أدوار إجتماعية حـسب، إهتمامـات            الوضعيات اإلجتماع 

الفرد و توقعاته بذلك يمكن للدور اإلجتماعي أن يؤثر على شخـصية الفـرد، خاصـة األدوار                 

 في إحتالل أدوار كدور     تكمنالكائنة في األسرة، إذ أن معظم الصراعات المتواجدة في األسرة،           

طفولة، خاصة في سن المراهقة، التي تعتبر أكثر قربـا إلـى سـن              األبوة و عالقاتها بادوار ال    

  .الراشد، و بذلك تنشأ تلك اإلعتراضات على تكوين المكانة اإلجتماعية داخل األسرة نفسها

  إلى أن الطفل عادة ما يحتاج Lidz et Parsons1956)ليدز و بارسونز (حيث أشار   

يستمد منه الحب    لجنس األخر اقتدي به، ووالد من     إلى الوالدين في حياته، والد من نفس الجنس ي        

أهمية تبيان أدوار الزوجين في     ) بارسونز(و قد أوضح    . و الحنان، و يشعره بأهميته في الوجود      

إستقرارها و يؤكد أن هذا التباين يستمد وجوده من إخـتالف           وإستمرار األسرة   األسرة لضمان   

تعبيري عاطفي، فـي حـين أن دور         األسرة دور    الطبيعة البيولوجية للجنسين، فدور المرأة في     

  .الرجل في األسرة دور وسيلي، يسعى إلى تحقيق إحتياجات األسرة اإلقتصادية

يؤكد أيضا أن أي إضطراب في أدوار الزوجين وقيام الرجل بدور المرأة فـي رعايـة                  

، يؤدي إلى إضـطراب     األبناء، و قيام المرأة بالوظيفية الوسيلية و حماية األسرة و إعالتها ماديا           

و الثقافة العامة السائدة في المجتمع هي التي تحدد السلوك المتوقـع    . صورة الوالدين في األسرة   

كل ركز على دور األم في السنوات الثالث األولى، أما بعـد ذلـك فيكـون دور                 . من كل دور  

  .األسرة ككل مهم بالنسبة للطفل و لنمو شخصيته

 علـى تلقـين األفـراد األدوار التـي     HIRSHI 1969 فالدور اإلجتماعي يؤكد حسب  

تساعدهم على إحتالل مكانة، و بذلك تحقيق متطلبات المجتمع و هذا قصد تحقيـق التـوازن و                 

التماسك، بمعرفة كيفية إستغالل هذه األدوار على أحسن وجه، فكل شخص لديه دورا معينا يقوم               

م بكامل أدوار األم، كـذلك الحـال        اعه عن القي  معينة يقوم بها تمن    به، بمعنى أن األب لديه مهمة     

أنها تقوم بدورها كمسؤولة بيت ، وال يمكنها إحتواء كامل أدوار الزوج، و هذا                إذ ،بالنسبة لألم 

   .ما يقود األبناء إلى معرفة أدوارهم الحقيقية بدون إلغاء المكانة التي يحتلها الوالدان

  .HOLLIN et PALMER)بالمر وهولين (                                                 
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بناءا على ما أدرجناه فإن األدوار اإلجتماعية تتشكل بمجرد نشأة الطفل، حيث يتفاعل             و   

 أن األب يهـتم بالمـسؤولية       ةمع أفراد أسرته بمعرفة مكانة كل فرد فيها و ينشأ علـى فكـر             

 فتهتم أكثر بالرعايـة فـي    األما، أمااإلقتصادية و حماية أعضاء األسرة، إذ يعتبر سلطة ضمنه 

منح الحنان و العطف و التقرب أكثر من إحتياجات طفلها، علما أن المسؤولية اإلقتصادية يمكن               

أن يشترك فيها الطرفان، كما أن اإلبن هو كذلك يحتل دورا معينا، لذلك فالتكامل بـين األدوار                 

ورة أعـضائها، مؤديـا إلـى ظهـور         األسرة، و أي خلل يمكن أن يعيق سير       فق  تؤدي إلى توا  

 مع ثقافة المجتمع، كأن يقوم اإلبن بالضغط على والديه، و يعـزلهم             فقسلوكات أخرى، ال تتوا   

  .عن أي مسؤولية تجاهه، فيختل التوازن، و بالتالي تتفاقم الصعوبات في كنف األسرة

  :  أساليب المعاملة الوالدية -3

التـي  ة باتجاهاتهم المختلفة علـى أن األسـاليب         يجمع العديد من علماء النفس و التربي        

ـ                  ريمارسها اآلباء في معاملتهم ألبنائهم تؤثر في تكوينهم النفسي و اإلجتمـاعي، و تمثـل حج

  .الزواية في تكوين شخصياتهم و توافقهم

كما أصبح من مسلمات الحاضر لدى العلماء، و الباحثين و العاملين في مجال الـصحة                  

إليها يعزى مـستوى  وألساليب تترك آثارا سلبية أو إيجابية في شخصية األبناء،      النفسية أن هذه ا   

  .الصحة النفسية و التوافق اإلجتماعي الذي يمكن أن تكون عليه شخصيتهم في المستقبل

  ).83:  ، ص 1983قناوى، هدى ، (                                                          

 المتبعة من قبل األب أو األم أو كليهما خاطئة و هدامة تثير مشاعر الخوف               فإذا كانت األساليب  

و القلق و عدم الشعور باألمن، و تفرض تقدير الذات، و تستحث مشاعر العجز و اإلحباط فـي                  

كانت هـذه األسـاليب     نفس األبناء ، ترتب عليها سوء توافقهم الشخصي و اإلجتماعي، أما إذا             

التفاهم و اإلحترام إلى جانب التوسط و       وتقوم على الثقة المتبادلة و الحب        ةالمتبعة سوية و بناء   

اإلعتدال في إشباع حاجات المراهق، ترتب عليها تنشئة مراهقين متوافقين يتمتعـون بالـصحة              

  : ذكر مايلي نالوالدية، و من األساليب المتعددة للمعاملة . النفسية

  :  األسلوب الديمقراطي – 3-1

 الديمقراطي في المعاملة أحد األساليب السوية في المعاملة و التنشئة اإلجتماعيـة             يعد األسلوب 

فالوالـدين   .للمراهق، و عامال هاما من عوامل توافقه الشخصي و اإلجتمـاعي فـي األسـرة              

يحترمان فردية المراهق، وال يفرضان أية سلطة في توجيهه، بل يبذالن كل جهـدهم إلعطـاء                
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 بعـد معرفـة     هقراراتسم  جالتي يريدها و التي يحتاجها حتى تمكن أن ي        المراهق كل المعلومات    

كافية لإلحتماالت و النتائج المختلفة، و ترتبط هذه المعاملة بإحترام شخـصية المراهـق فـي                

 لهـا قـدراتها و ميولهـا         المنزل، العمل على تنميتها، و النظر إليها على أنها شخصية فريدة          

  ،)118: ، ص 2001عبادة،أحمد،.(صة التنمية إلى أقصى حد يمكنواتجاهاتها،و أن تتاح لها فر

 و في إختيار نوع عمله في حدود مـصلحة الجماعـة و             ،ة في التفكير و التعبير    يإعطاء الحر و

  .أهدافها

  :و يتمثل األسلوب الديمقراطي في المعاملة الوالدية 

 .الوالدينالبعد عن فرض النظام الصارم على المراهق أو كبح إرادته من قبل  -

 الحوار و التشاور المستمر مع األبناء فيما يتعلق بأمورهم الخاصة و أيضا مشاركتهم  -

  .فيما يتعلق بأمور تخص األسرة

 .األبناء و تقديرها، و عدم الوقوف منها موقف التسلط و الرفضأراء إحترام  -

 اإلطمئنان و   من إتباع األسلوب اإلقناعي و المناقشة الجماعية التي تؤدي إلى توفير جو           -

 .الثقة و المحبة

 .توجيههوحترام رغبة المراهق في التحرر و اإلستقالل دون إهمال رعايته إ -

 ) 11:، ص 1998الحجاج، محمد عبد اهللا الكايد، (                                         

 .تقدير مشاعر المراهق و تطلعاته  -

 .ارهإعطاء المراهق فرصة التعبير عن آرائه و أفك -

 .التوسط و اإلعتدال في إشباع حاجات المراهق الجسمية و النفسية و اإلجتماعية  -

 .يات التي يختارونهااالسماح لألبناء بممارسة الهو -

 .تشجيع األبناء على إبراز رأيهم بإستمرار -

  أو و الواقع أن األسلوب الديمقراطي في معاملة األبناء في األسرة سواء من جانب األب أو األم               

األتـزان، و البعـد   ن جانبهما معا، يساهم إلى حد كبير في بناء شخصيات تتسم بقدر عال من          م

  .لية في الفكرالعن العصبية و التعصب للرأي، و الثقة العالية بالنفس، و اإلستق

  ).118: ، ص 2001عبادة، أحمد، (                                                           
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ستخدام األسلوب الديمقراطي في المعاملة يؤدي إلى شعور متزايـد بالمـسؤولية لـدى             كما أن إ  

  .هم لألسرة و إحترام القواعد األسريةئاألبناء، و قوة شعورهم ووال

  ).75:  ص 1984بنانة، ميشيل،                                                               

علـى   و األمهات لتحقيق المودة بين أبنائهم، و التأكيد          اآلباءبعها  فالممارسة الديمقراطية التي يت   

 يساهم في توفير بيئة نفسية صالحة لإلستقرار اإلنفعالي، و المساعدة علـى             ،التعاون فيما بينهم  

  .تغذية خياالت المراهق و نمو قدرته اإلبداعية

  ).199: ، ص 1993محمد، عباد، مواهب إبراهيم الخضري، ليلى  (                          

إلـى أسـر      على أن األبناء الذين ينتمـون      ،و بهذا الخصوص دلت نتائج العديد من الدراسات       

  ديمقراطية أكثر ثباتا من الناحية اإلنفعالية و أكثر نجاحا في عالقاتهم اإلجتماعية، و أميل إلى 

  سية للمدح و الذم، و حب المنافسة، و أكثر مراعاة لحقوق اآلخرين و مشاعرهم، و أكثر حسا

  .أقل ميال للمشاجرة و المشاحنات

 قادرين على التفكير الـسليم، و التعـاون و          ا   أفراد ق تخل ، الديمقراطية  المنزل ساليبأف  

  .تحمل المسؤولية و النهوض بالمجتمع

إستخدام األسلوب الديمقراطي من قبـل  أن  إلى  (Harlock 1974)كذلك تشير دارسة هارلوك

للمراهق، و   يؤثر بطريقة ملحوظة في التوافق اإلجتماعي        ،ي معاملة األبناء و تربيتهم    الوالدين ف 

  .اآلخرينيصبح أكثر إيجابية خارج المنزل في عالقته مع 

  ).202-201: ، ص 1998أبو جادو، صالح محمد علي،                                      

 يؤدي إلى زيادة إنتاجية     ،في التنشئة األسرية  كما أكدت دراسات أخرى أن األسلوب الديمقراطي        

األبناء ، و يجعلهم أقل إعتداء على ممتلكات الغير و أكثر مواظبة، و أكثر إعتمادا على النفس،                 

و ميال إلى اإلستقالل و تحليا بروح المبادرة، و أكثر إتصافا بالود، و أقل عدونية و أكثر أصالة                  

  ).251: ، ص 1998أبو جادو، . (و تلقائية و إبداعا

   من خالل دراسة أجراها بهذا الخصوص، أن األبناء الذين ينتمون إلى أسرBaldweenو يري 

ديمقراطية يمتازون بالنشاط، و هم منطلقون إجتماعيا و يشاركون بإيجابية ونشاط في األنـشطة              

  ).121: ، ص 1988هرمز، صباح، .(التعليمية و يمتازون بالمنافسة و اإلنطالق و القيادة
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 و  اكذلك أثبتت بعض الدراسات أن أبناء األسر التي يسودها المناخ الديمقراطي كانوا أكثر نشاط             

اعية، و أكثر تعاونا مع اآلخرين و قدرة على تكوين عالقات ناجحة مع األقـران و أكثـر                  مإجت

  ).24:  ، ص 1994بي، أحمد محمد ، عالز. (رغبة في التطلع و اإلستكشاف

 هم الذين تتسم إتجاهاتهم     ،، دلت بعض الدراسات على أن اآلباء الديمقراطيين       و في السياق ذاته   

و أساليب معاملتهم بالمساندة اإلنفعالية و الحب ألبنائهم، كما يتسمون بالتوافق مع أنفسهم و مـع           

الناحيتين النفسية  اآلخرين المحيطين بهم، كما تعد طريقة تربيتهم و معاملتهم ألبنائهم مثالية من             

  ...اإلجتماعية، إذ يشجعون أطفالهم على اإلستقالل، المبادأة و ضبط النفس و حب اإلستطالعو 

 التنـشئة    فـي  األسلوب الديمقراطي في المعاملة الوالدية لألبنـاء أفـضل نمـوذج          و عليه يعد    

   متزنة و مستقرة و سعيدة، و متمتعة ةاإلجتماعية، لما يترتب على ممارسته من شخصي

لنفسية و قادرة على تحقيق توافقها الشخصي و اإلجتماعي داخل األسـرة و             بخصائص الصحة ا  

  .خارجها

  

  : أسلوب التسلط و القسوة -3-2

و يعني المنع و الرفض الدائم لرغبات المراهق، و الوقوف حائال أمام قيامـه بـسلوك                  

  . و مشروعة مقبولةمعين لتحقيق رغباته التي يريدها حتى لو كانت 

 القيود المتشددة على المراهق و التحكم       ،الوالد أو الوالدة أو كيلهما معا     كما يعني فرض      

  .الزائد به، طالبين منه أن يسلك وفقا لمعايير ال تناسب عمره أو نموه

  ).56-55:  ، ص 2002 أحمد، ةالنيال مايس(                                                 

معتمدين على سلطتهما وقوتهما، و مقمين سـلوك المراهـق          أو هو كبح الولدين إرادة المراهق       

عند فرض رأيهما عليه، و     وفقا لمعايير مطلقة محددة للسلوك، و منتظرين دائما الطاعة من قبله            

  ).225: ، ص 2000الشربيني، و أخرون، .( يرضي رغبتهماإجباره على التصرف بما 

ل العالقة الوالدية و المراهق، و القائمة على إستخدام أسلوب التسلط في            و من خالل تحلي     

  بين الخشونة و النعومة، و تتمثل ما األسلوب يأخذ أشكاال متعددة تتراوح هذا المعاملة، نجد أن 

في األوامر، و النواهي ، و التهديد بإستخدام العنف، و التوبيخ، و التخجيل، و الشتم و األذالل،                 

و لكن النتيجة هي فرض الرأي سواء تم ذلك بإستخدام العنـف            .  الشعور بالذنب و القلق    و توليد 

  .ن، و هذه األشكال جميعها من أساليب القمع النفسييالل أو
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و غالبا ما يختلف تسلط اآلباء عن تسلط األمهات، إذ يأخذ تسلط األب صور األمـر و                   

ن تسلطها باللين و التحايـل علـى المراهـق و           النهي و التهديد أو العنف أحيانا، أما األم فيكو        

  ).84:  ، ص 1983تاوى، هدى محمد، ق.(األلحاح عليه 

و يعتمد األسلوب التسلطي مبدأ اإلستبداد، و إتخاذ القرارات عن طريق اإلكـراه حيـث               

يفرض األب أو األم أو كالهما رأيه على المراهق، أو أمرا ينصرف إلى تنفيـذه بـالقوة دون                  

  : ن وراء إستخدام الوالدين هذا األسلوب في المعاملة أسباب كثيرة منهايكم مناقشة و

صرامة اآلباء و تزمتهم في تطبيق المعايير المختلفة على أوالدهم دون تحريف، لـذلك               •

 من إسداء النصح بإستمرار لألبناء و يعظم صـغائر  نجد أن هذا النموذج من اآلباء يكثر   

 .ذع المؤلم لهمالر من النقد الاألخطاء التي يرتكبونها، و يكث

 رات في طفولتهم، بنوعية التربية التي يتلقاها اآلباء في صغرهم أو ما تعرضوا له من خ •

فيجدون أنفسهم مرغمين على تطبيقها على أبنائهم، فهناك فئة من اآلباء واألمهات تمـارس              

فإذا كانت هذه المعاملـة     .طفولتهم  مع أبنائها نوع المعاملة التي كانوا يتلقونها أثناء مراحل          

التي تلقاها اآلباء قائمة على الحب أو التسلط أو القسوة نجدهم يتبعون نفس األسـلوب فـي                 

 ألبنائهم على إستعدادهم النظـري مـن        ينمعاملتهم ألبنائهم، و بالتالي تتوقف معاملة الوالد      

ـ               الـديب  . (ريناحية، و على الخبرات و التجارب و األحداث التي مروا بها من ناحية آخ

 ).173-172: ، ص 2002أميرة ، 

 :إن أمثلة تسلط الوالدين على األبناء متعددة نذكر منها 

 .طهم داخل المنزل و خارجهامنع األبناء من ممارسة نش -

 .التدخل في كيفية قضاء أوقات فراغهم -

 .التدخل في إختيار المراهق ألصدقائه، و منعه من إصطحابه إلى المنزل -

 .اهق و لو كانت صحيحةرفض آراء المر -

 .منع األبناء المراهقين من مشاهدة برامج التلفاز -

 .تهم، و نوعية مالبسهماتحديد طريقة مذاكر -

 .رفض مناقشة المراهقين لقرارات الوالدين -

 .التهديد الدائم و تأنيب الضمير -

 . أو مرحلة نموههدفع المراهق إلى مستويات ال تالئم سن -
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تسلط في معاملتها ألبنائها، غالبا ما تنمي لديهم التعصب، و الخوف           فاألسرة التي تتبع أسلوب ال    

و الطاعة العمياء، أو تنشىء فردا لديه مشاعر الذنب و القلق و فقدان الثقة بالنفس               أمن السلطة،   

بشكل واضح، و هذا األسلوب في المعاملة من شأنه أن يغرس أنماطـا تـسلطية، و نزعـات                  

 يرى المرء   مرآةإن المجتمع     " Gooley كوليو لهذا يقول    . ا بعد عدوانية في سلوك األبناء فيم    

  ).24: ، ص 1994بي، أحمد محمد، عالز" . ( فيها نفسه

  .فالمراهق الذي يعامل بالتسلط ال بد من أن يظهر التسلط و العدوان في سلوكه

  دية أن التزمت الشديد في التنشئة الوال  White 1978 وويت Murphy 1973و يرى مورفي 

يؤدي إلى ظهور إضطربات سلوكية متعددة خاصة القلق و التطرف الفكـري و العقائـدي، و                

  ).25بي ، أحمد محمد ، ص عالز. (حاالت الهستيريا

كما أن إستخدام هذا األسلوب في المعاملة عادة ما يؤدي إلى إنخفاض قوة اآلنـا عنـد                   

لنفس، و عدم القدرة على التحكم فـي        الفرد، و الشعور بالعداوة، و إنخفاض القدرة على ضبط ا         

  ).118:  ، ص 1993تركي ، مصطفى، . (التقلبات الوجدانية، و المبالغة في تضخيم الذات

كما أن األسلوب التسلطي يمكن أن يؤدي بالمراهق إلى حالة من ضعف الثقة بالنفس و فقـدان                 

انة لكل أشكال الـسلطة و      لقدرة على ممارسة األدوار اإليجابية، إلى جانب الخضوع و اإلستك         اا

  ).65: ، ص 2001الحافظ، روال، .(من ثم فقدان المبادرة الذاتية و العمل التلقائي

 أن ممارسة أسلوب اإلكراه و التسلط فـي المعاملـة يمكـن أن       1999 علي وطفة يرى    

 تفقد فيها الشخصية مشاعر     ،يؤدي إلى هدم في الشخصية و إلى حالة أزمية متواصلة و مستمرة           

  . و الثقةاالنتماءحساس باألمن و اإل

 أن إستخدام الوالدين ألسلوب التسلط في المعاملة غالبا ما يجعـل            1986 محمد حسين كما يرى   

المراهق غير واثق من نفسه، و يميل إلى اإلهمال في سلوكه، و يتصف بضعف الشخـصية و                 

الغضب تعبيرا عـن عـدم      عدم القدرة على التكيف مع المواقف الجديدة، كما يلجأ المراهق إلى            

  ).06 ، ص 1986حسين، محمد عبد المؤمن عبد المؤمن، .( الرضا و اإلرتياح

في المعاملة عيـوب و آثـار        بأن لهذا األسلوب     و يسرية صادق،   ،   زكريا الشربيني و يضيف   

عند الكبر، كما يمكن جسمية على شخصية األبناء و سلوكهم ، إذ غالبا ما يمارس نفس األسلوب         

دي هذا األسلوب في المعاملة إلى تسيب األبناء في ممارسة العنف و رفـض الـسلطة و                 أن يؤ 

  ).224-225:  ، ص 2000الشربيني ، .(النظام
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كذلك يمكن أن يؤدي هذا األسلوب في المعاملة إلى شعور األبناء بعـدم الكفـاءة و الدونيـة و                   

  . منهمالخجل و الغيرة، إلى جانب الخوف من مخالطة اآلخرين و التقرب

  ).145-144: ، ص 1999المخزنجي ، السيد أحمد، (                                        

تسلط، فاألب  الب و يرتبط    ، معا او كالهم أ و األمهات    اآلباءو أسلوب القسوة هو األخر يستخدمه       

   في يب، إن هذا األسلوبذكوسيلة للرذع و الته) الضرب(لمتسلط قد يستعمل العقاب البدني ا

و التهديد بالـضرب مـرورا       المعاملة يمكن أن يأخذ أشكاال مختلفة تبدأ بالنقد و تنتهي بالعقاب          

  تكون دائما على) ال( كلمة أنبإستخدام كلمات التجريح و المقاومة لرغبات المراهق لدرجة 

   

ب ال يجـد    على عمل من األعمال أو طلبوا مطل      أبنائهم  لسان هذا النموذج من اآلباء، إذا ما أقدم         

  ).105:  ، ص 1995فهمي، مصطفى، .( قبوال لديهم

  : و عادة يلجأ اآلباء و األمهات إلى إستخدام هذا األسلوب في المعاملة ألسباب عديدة منها

 .فشل الوالد أو إحباطه و غير راضى عن نفسه يجعله يطلب الكمال من أبنائه 

اء قويا لدرجة التزمت، و هـم       لدى بعض اآلب  ) الذات العليا (يكون الضمير الالشعوري     

 لذلك يحاولون تطبيق هذه المعايير على أبنائهم، نجدهم ينظرون إلى كل خطيئة يرتكبها 

 .األبناء جريمة وال بد من عقابهم عليها   

 .ألن أسلوب تربيتهم يقوم في أساسه على السيطرة و التحكم الزائد 

دما كانوا صغارا، إذ أن بعض اآلبـاء       الخبرات و التجارب القاسية التي مر بها اآلباء عن         

 Park et Gollmer 1975 أيام طفولتهم و هذا ما أكـده  ،يعكسون ما ال قوة من معاملة

إن الوالد المسيء لطفله في أغلب األحوال قد أسيئت معاملته و هو طفل             : " إذ يقوالن   

حتمـال  ، فهذا األب عندما كان طفال ثم مراهقا، كان أمامه نموذج مـسيء لـه، و اإل                

 " .األعظم أن يكون قد إمتص معاييره و طريقته في التعامل مع األبناء و اآلخرين

إن األسلوب الذي يعتمد على العنف في إخضاع األبناء للوالدين و السيطرة عليهم هـو                

برأي الوالدين لتحقيق أهداف و غايات مرسومة من قبلهم، ألنهما يعتقدان أن ذلك فـي                

 ).39: ، ص 1999لم، ي سارالعمو.( مصلحتهم

و الواقع أن ممارسة أسلوب القسوة و الصرامة في معاملة األبناء سواء من جانب األب أو األم                 

  : أو كليهما يترتب عليه أثار سلبية  في بناء شخصية المراهق و سلوكه منها
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  .أن هذا األسلوب يؤدي بالمراهق غالبا إلى الخوف و الرهبة و ضعف الشخصية 

 ).22: ، ص 1983زريق معروف، (                                                     

 ينمي لدى األبناء مشاعر اإلحباط و يولد حاالت من القلق و عدم اإلستقرار و العدوانية،  

   تففي دراسة مقارنة لمعرفة درجة العدوانية المعروفة بين أفراد جماعة من الشباب خضع

 إلى أن نـسبة     (White) و   Lippett)ليبت  (ية و ديمقراطية أشار     على التوالي لمعاملة قاس   

  العدوانية في الجو اإلستبدادي القائم على القسوة تكون مرتفعة جدا أو منخفضة جدا، أي 

  .تكوين شخصيات متطرفة بينما في الجو الديمقراطي تكون معتدلة

 ).231:  ، ص 1989ديع ، شكور ، خليل و(                                             

المغاالة في األدب و الخضوع إلى السلطة و الميل إلى اإلستكانة و الطاعة فـي غيـر                  

 .بداء الرأي إو موضعها و عدم المناقشة 

 بالنفس و العجز و القصور عند مواجهة المواقف أيا كانت الثقة شعور المراهق بفقدان  

 . أن يكون تابعا ال متبوعادرجة صعوبتها، و مرجع ذلك أن المراهق تعود

 ) .106:  ، ص 1995فهمي مصطفى، (                                                  

 .كره السلطة الوالدية و معارضة السلطة و النظام اإلجتماعي  

فاإلتجاه الحديث في المعاملة الوالدية يميل إلى الضبط و الحزم و فهم دوافع سلوك المراهق، و                

يه ما يحقق له التوافق و الصحة النفسية        بة حاجاته النفسية و اإلجتماعية و اإلنفعالية ، و تل         معرف

بعيدا عن إستخدام الشدة و العنف في معاملته اإلجتماعية، و يستند هذا اإلتجاه إلى ضـرورة و                 

خارجيـا  أهمية مواجهة األبناء لحقائق الحياة و مراعاتهم و مساعدتهم على أن يتوافقوا داخليا و               

  ).164 – 146:  ، ص 1990محمد، يوسف عبد الفتاح، .(معها

  : األسلوب المتذبذب -3-3

  يمثل األسلوب المتذبذب أو غير المستقر هو ذاك األسلوب الذي يعتمد فيه أحد الوالدين  

 أو كالهما على القسوة لفترة و اللين لفترة أخرى دون مبررا، ثم عقاب الطفـل فـي إحـدى                   

 إذ يمنع من تعلم السلوك و العادات        ،ه في مرة أخرى، و قد يؤثر هذا على سلوكه         المرات و مدح  

  يربط " التنشئة اإلجتماعية " و األساليب الصحيحة أو السوية، حيث أن الطفل من خالل عملية 
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 و امتدح مرة أخرى وقـع     ،بين سلوكه و نتائج هذا السلوك، فإذا عوقب الطفل على السلوك مرة           

السلوك بالنسبة لهذا السلوك، و ربما عممت هذه الحيرة بإزاء ألوان أخرى من             الطفل في حيرة    

  ).192:  ، ص 2003وفيق صفوت مختار، .(مما يسبب إضطرابا في عملية التنشئة اإلجتماعية

و الواقع أن ممارسة األسلوب المتذبذب في معاملة األبناء سواء من جانب األب أو األم                 

   :ر سلبية في بناء شخصية المراهق و سلوكه منهارتب عليه آثاتأو كليهما ي

 .يمنى لدى األبناء مشاعر اإلحباط و يولد حاالت من القلق و عدم اإلستقرار  

 .شعور األبناء بفقدان الثقة بالنفس و العجز و القصور عند مواجهة المواقف الحياتية 

 .حيرة األبناء و قلقهم حول األسلوب التربوي المناسب للمعاملة 

ع المراهق من القيام بعمل يرغب فيه أحيانا، و السماح له بالقيام بنفس العمل أحيانـا                من 

 .أخرى و هذا ما يجسد السلوك المزدوج في نفس الموقف

تشجيع اإلبن على إختيار األصدقاء ثم يعودان و يمنعانه من مصادقة أحد خوفا مـن أن                 

 .)49- 48 ، ص 1994ينة ، غعمار ز.(يتأثر بأقران السوء 

  و مثل هذا األسلوب التربوي يجعل اإلبن ذو شخصية متذبذبة متقلبة غير متزنة ال يعرف 

 من الخطأ، و ال يفرق بين ما ينفع وال يضر ، و هذا األسلوب يتراوح ما بين الشدة و                    الصواب

 و ما بين القبول و الرفض في نفس الموقف أو مواقف حياتية مختلفة، فمثال قـد يعاقـب                   اللين

نجد ضمن هذا الـنمط إخـتالف       أن  مرة في موقف و يثاب في نفس الموقف، كما يمكن            الطفل

وجهات النظر في تربية الطفل بين األب و األم، كأن يؤمن األب بالـصرامة و الـشدة، بينمـا                    

  تؤمن األم

  .الحديثةابالطريقة  باللين و التسامح أو أن يؤمن إحداهما بالطريقة التقليدية في التربية و األخر 

  ).285 ، ص 1984عبد الرحمان العيسوي،  (                                                

  :و على العموم، يمكن إجمال المواقف التي ينطوي عليها هذا األسلوب فيما يلي 

ألسلوب الـذي  اإدراك الطفل أن والديه ليس لهما خطا ثباتا في معاملته، بحيث يدرك أن        -

مرة يعاقب على السلوك الذي أتى به و مرة آخرى ال يعاقب على       فت ،   يعامل به غير ثاب   

  .نفس السلوك بل يثاب عليه

 .إدراك اإلبن بأن والده كثيرا ما يعدانه لتحقيق مطالبه و لكنهما ال يفيان بما وعداه به -
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تارة و ضيق الصدر      اإلبن أن أحد والديه أو كاليهما يكون واسع الصدر أحيانا            سإحسا -

ة األسباب ، حينئذ تجده  غير قادر على تحديد حالة والديه المزاجية             تف يثور أل  أخرى، و 

 .بسبب إتسام هذه األخيرة بالتقلب وعدم الثبات

إدراك الطفل بأن والديه يمنعانه من القيام بفعل يرغب فيه في بعض األحيان و يسمحان                -

 ).49- 48 : ، ص 1994عمار زغنية، . (له القيام بنفس العمل في أحيان أخرى

  : أسلوب التفرقة – 3-4

تمثل أسلوب التفرقة في عدم المساواة بين األبناء ذكورا و إناثا، صغارا و كبـارا فـي                 ي  

المعاملة و العطاء و العواطف و الرعاية و اإلهتمام الموجه إليهم و التفضيل بينهم بنـاء علـى                  

عرضي آخـر، و يكثـر هـذا        نوع الطفل أو سنة أو جنسه أو ترتيبه بين إخوانه أو أي سبب              

  . األسلوب من المعاملة في األسر التي تنجب أكثر من طفلين

  ).58: ، ص 2002النيال، مايسة أحمد، (                                                     

  : مظاهر التفرقة و عدم المساواة بين األبناء من قبل الوالدين عديدة ذكر منها 

 الذكور على حساب اإلناث أو العكس اإلهتمام بتعليم  

 .إلزام اإلبن الصغير بتلبية طلبات أخوته الكبار أو بالعكس 

 .من الذكور أو بالعكسأكثر إظهار اإلهتمام بلباس اإلناث  

 .إلزام البنت بخدمة أخواتها الذكور أو بالعكس 

 .تهإعطاء أحد األبناء أولوية أو متيازات مادية أو معنوية أكثر من باقي إخوا 

  و الواقع إن أسلوب التفرقة في المعاملة بين األبناء في األسرة سواء من جانب األب أو األم أو 

كليهما معا، غالبا ما يترتب عليه تكوين شخصيات حقوده مليئة بالغيرة، تعودت أن تأخذ دون أن                

ير من  تعطي، هذا فضال عما يتكون لدى الشخص المميز في األسرة و الذي يحظى بالقسط الوف              

اإلهتمام و اإلمتيازات من األنانية و الرغبة في الحصول على ما هو في أيدي الغير واسـتمرار     

  . أو مراعاة لمشاعرهم و حقوقهمباآلخرينللطلبات التي ال تنتهي ، مع عدم اإلكتراث 

   .)183: ، ص 2002الديب، أميرة ، (                                                        

إلى جانب ذلك، فإن هذا األسلوب في المعاملة الوالدية يترتب عليه نتائج خطيرة و يترك آثـار                 

 سلبية على نمو األبناء، فيشعر المراهق المحروم بالظلم، و يتجه إتجاهات سلبية نحـو والديـه               

  .واخواته و الناس اآلخرين في المجتمع فيما بعد
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  ).15: ص 1998الحجاج، محمد عبد اهللا الكايد ،  (                                         

كما يشعر بالدونية و عدم الثقة بالنفس إلى جانب األمن النفسي و العطف و الحـب و الحنـان                   

  ).371 – 370:  ، ص 1998لمجيد الشربيني ، زكريا أحمد، امنصور ، عبد (

  : أسلوب الحماية الزائدة -3-5

ليات جبـات أو المـسؤو    ان اإلبن بالو  عد الوالدين أو كليهما نيابة      يتمثل هذا األسلوب في قيام أح     

  .التي يمكنه أن يقوم بها، و التي يجب تدريبه عليها كي يكون شخصية إستقاللية

  ).85:  ، ص 19فتاوى هدى محمد (                                                          

يدة و منعهم من اإلختالط بغيرهم و من مشاركتهم فـي            كذلك وضع األبناء تحت المراقبة الشد     

أو هي المغـاالة    .يتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها      النشاطات المختلفة خوفا عليهم و حما     

لدرجة مفرطة ليس في أوقات المرض فحسب ، بل         في المحافظة على األبناء ، و الخوف عليهم         

اإلستجابة لمطالبهم العادية و الـشاذة و الغربيـة         و  .  ممارسة المهام التي يكلفون بها     في أوقات 

  ).225:  ، ص 2001الشربيني ،(

إن مثل هذه الرعاية الزائدة و هذه الحماية التي جاوزت حدودها في تنشئة األبناء و تربيتهم و                  

  :منهاذكر نتوجيه سلوكهم لها أسبابها و دوافعها عند الوالدين 

  ).103: ص ، 1995فهمي مصطفى ،(                                                        

تأخير أو تعطيل إنجاب األطفال من قبل األم لسبب أو ألخر يجعلها في غايـة الـشوق                  -1

إليهم ، تتلهف إلنجابهم، فإذا ما حصل اإلنجاب بعد فترة من الزمن ، فإنها تحيط هـذا                 

  .يقال عن األبالطفل بضروب من الرعاية و الرقابة الزائدة و مثل هذا 

شدة ألم األم في عملية الوضع يجعلها تزيد من رعايتها لهذا الوليد فتحيطه بسياج قـوي                 -2

 .من الرعاية و الحماية الزائدة 

 كون الطفل ذكرا وحيدا وسط عدد من البنات  -3

أو ألنه الطفل األول لألسرة و ينقص الوالدين الخبرة بتربيته فيبالغان فـي رعايتـه و                 -4

 ألن الوالدين يشعران بأن     ، و كذلك الطفل األخير يكون موضع رعاية زائدة        الرقابة عليه 

 . و عليه فهما يبالغان في تدليلة ورعايته،قدرتهما على اإلنجاب إنتهت أو كادت تنتهي

الرغبة الشديدة من قبل الوالدين في إنجاب طفل من جنس معين فإذا ما أنجب الوالـدان                 -5

 .مايتهما الزائدةهذا الطفل كان محل رعايتهما و ح
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فهمـي  : (و مظاهر اإلفراط في الرعاية و الحماية الزائدة في سلوك الوالـدين عديـدة منهـا                 

  ).102 ، 100: ، ص 1995مصطفى ،

   اإلفراط في مراقبة و مالزمة األبناء لدرجة تبعث على مضايقتهم-

  . عدم السماح لألبناء باإلشتراك في الرحالت  خوفا عليهم-

  .اآلخرين و الخروج إلى الشارع خوفا عليهمة لطاخلألبناء بم عدم السماح -

 من قبل الوالدين على األبناء، و التـدخل فـي           إن مثل هذه الحماية المفرطة و المراقبة الشديدة         

شؤونهم و اإلشراف الدائم و المستمر عليهم و تقييد حريتهم و عدم إعطائهم فرص التجريـب و                 

  . تؤثر في شخصيتهم و تكوين سلوكهم ،خاطر و مشاكل كثيرة  يعرضهم تلقائيا إلى م،التصرف

  ). 100ص ، 1995فهمي مصطفى ،: (و لعل أبرز هذه األثار و أكثرها وضوحا 

 .عدم حصول األبناء على النمو النفسي السليم ، إذ يحرمون من تعلم نمط الحياة -1

 عدم إستقاللهم ألنهم غير قادرين على اإلعتماد على أنفسهم  -2

هم المفرطة، ألنهم إعتادوا على مطالبة اآلخرين بمساعدتهم و قيامهم بتلبية جميع            إتكاليت -3

 .مطالبهم واحتياجاتهم 

 فقدان القدرة في الدفاع عن النفس  -4

 .التردد و الخوف من المواقف الجديدة ، و عدم القدرة على تحمل اإلحباط و المسؤولية  -5

 .مواقف الجديدةعدم النضج اإلنفعالي و سوء التواقف مع مختلف ال -6

 ) 99 – 98: ، ص 1995فهمي مصطفى، (                                          

و ما يدل على أثر الحماية الزائدة في سلوك األبناء و في توافقهم ، الدراسة التي قـام بهـا                    

اء إذ  عن العالقة بين الحماية الزائدة عند األمهات و أثرها في سلوك األبن           ) Levy 1954ليفى  (

وجد أن األبناء الذين يعاملون بحماية زائدة معتمدة على التساهل، كانوا عنيدين، و مستبدين في               

  . المنزل ، و تنتابهم نوبات الغضب، و من الصعب السيطرة عليهم

فقد كانوا خائفين في المنزل ، و من        . أما األبناء الذين عوملوا بحماية زائدة قائمة على السيطرة          

  .م تكوين الصداقات ، كما يميلون إلى السيطرة أو اإلنسحابالصعب عليه

  ) .27، ص 1994بي أحمد محمد عالز(                                                       

خل مع أسلوب ايتد و من خالل تحليل المظاهر التي ينطوى عليها أسلوب الحماية الزائدة نجد أنه      

  . في التحرر و اإلستقالل  األبناء بةرغأن كليهما يسلب  التسلط إذ



 80

لذلك كان من واجب اآلباء أن يساعدوا أبنائهم على تلبية إحتياجاتهم و إشباعها و توفير جميـع                 

 في مقابل ذلك يجب عليهم عدم المبالغة في مساعدتهم إلى الحـد الـذي              ،فرص النمو السليم لهم   

   إعطائهم فرص التجريب و التصرف مع بل،يجعل األبناء يفقدون القدرة على اإلستقالل عنهم

اهل أكثر من الالزم حتى يتوفر المناخ الصحي المناسب للنمو اإلجتماعي            عدم التراضي و التس   

  ).197:  ، ص 2001التويجرى محمد عبد المحسن ، (و اإلنفعالي الصحيح لألبناء 

  :  أسلوب اإلهمال -3-6

 أو ،لـى الـسلوك المرغـوب فيـه    يقصد به ترك األبناء دون أي رعاية أو تـشجيع ع            

اضي عن تصرفاتهم غير المرغوبة و عدم محاسبتهم أو تنبيههم على           غ الت كو كذل .اإلستجابة لهم 

ومون بـه   ق تركهم دون أي توجيه أو مساعدة إلى ما يجب أن ي            إلى  باإلضافة ،السلوك الخاطىء 

  .إلى جانب عدم اإلهتمام بمشكالتهم و حديثهم 

طفل عن والديه و حرمانه من رعايتهما، يعد السبب الرئيـسي لـشعوره             و الواقع أن إنفصال ال    

كان لفترة قصيرة كافية ألن تشعره بأنه مهمـل و           و حتى بعد الطفل عن والديه و لو       . باإلهمال

  ) .94-93:  ، ص 1995فهمي مصطفى،(الشعور بالقلق تابه ينبالتالي 

ين عودتهم إلـى المنـزل يـشعرون        و قد يرجع اإلهمال إلى عمل كل من األب و األم ، و ح             

  .باإلجهاد و التعب و بالتالي يقل إهتمامهم بإبنهم 

و قد ينجم اإلهمال بسبب إنهيار الجو األسري نتيجة الخالفات بين الوالدين ، و هذا ما يـنعكس                  

  .على رعاية األبناء و اإلهتمام بهم 

ليه نتائج خطيرة تؤثر فـي صـحة        و أيا كانت أسباب إهمال الوالدين إلبنهما ، فإنه قد يترتب ع           

إذ أن اإلهمال يعوق النمو اإلجتماعي للطفـل ، فينـشأ   . لطفل النفسية و توافقه مع جو األسرة        ا

منطويا أنانيا غير متعاون و غير متكيف يشعر دائما بالنقص و عدم اإلطمئنان ، يـضاف إلـى                  

  ).33 : ، ص 1993فهيم كلير ، (ه سذلك إحساسه بالنقص و عدم الثقة بنف

  ا أن المعاملة الوالدية القائمة على اإلهمال غالب(Rutter 1985) رروت/ فقد أظهرت دراسة 

  . في السلوك، إلى جانب إعاقة نموهم اإلجتمـاعي و العقلـي             ما تسبب لألبناء إنحرافات حادة      

  ).250:  ، ص 1998أبو جادو ، (
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 من السلوك المضطرب، كـأن      يه أنواعا ذي يعامل بإهمال من قبل والد     لكما قد يظهر المراهق ا    

  عن األوضاع التي يقوم بسلوك يدل على كراهيته و حقده للمجتمع و السلطة ، و عدم رضاه 

 – كثـرة الـشكوى      – صحك بصوت عال     –صراخ  (تحيط به، و ذلك بقصد لفت إنتباه والديه         

  .العناد و الثورة و المقاومةكما تزداد لديه حدة ...).  تخريب–التذمر 

  ) 117:،ص2002الديب أميرة ،     (                                                         

   :  أسلوب الرفض– 3-7

يتمثل هذا األسلوب في المعاملة الوالدية في رفض أحد الوالدين أو كليهما معا الطفـل و                  

، و حرمانه من تحقيق     عدم إظهار الحب و التعاطف معه في مختلف المواقف، و قلة اإلهتمام به            

رغباته أيا كانت ، مما يؤدي إلى عدم إشباع إحتياجاته األساسية ، كالحاجة إلى الحب و األمن و             

   .العطف و اإلنتماء 

هناك بعض األباء و األمهات يعاملون أبنائهم بطريقة تجعلهم يشعرون بأنهم مرفوضون و غير              

ا كان تأثيره بالغا في التكوين النفسي       م كل ،ملةو كلما تكرر هذا السلوك في المعا      . مرغوب فيهم   

و السيما أن الطفل في هذه المرحلة يكـون         ،  و خاصة في المراحل األولى من حياتهم      . لألبناء  

كليا على والديه ، فهو بحاجة إلى العطف و الرعاية و المتابعة و الحب ، و إلى مزيـد                   ه  إعتماد

  .من اإلهتمام 

  : لة األبناء مسالك و أشكال متعددة ، من أهمها و يأخذ أسلوب الرفض في معام

 .التهديد بالطرد من المنزل  .1

ية و اللوم، و المقارنة بـين       خرإذالل المراهق ، و يأخذ هذا اإلذالل صورا متعددة كالس          .2

أقرانه ، و النقد ، و ذلك بتذكيره باألخطاء التـي إرتكبهـا سـابقا ، أو                 و سلوك   سلوكه  

 ). 157:  ، ص، 1979فمهي مصطفى، (كمية إطالقا أسماء أو ألقاب ته

 .تجنب اآلباء أو األمهات أو كليهم التحدث مع األبناء في معظم األحيان .3

 .رفض طلبات األبناء من قبل الوالدين في غالب األحيان  .4

 أن نبذ األبناء و عدم التعاطف معهم و         1998يرى عبد المجيد منصور و زكريا أحمد الشربيني         

  :عهم ، يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات خطيرة في بناء شخصية األبناء تتمثل فيقدهم و عدم تشجين

  

  



 82

 اإلنعزالية و الشعور بالوحدة و اإلغتراب  .1

 محاولة جذب إنتباه اآلخرين  .2

 السلبية و الشعور بالضعف  .3

 الشعور العدائي تجاه الوالدين و اآلخرين  .4

 .آلخرين إفتقاد القدرة على المبادأة و تكوين عالقات عاطفية مع ا .5

يؤدي إلى نتائج خطيـرة فـي بنـاء         ، المراهق مستقبال    أو أحدهما    و الواقع أن رفض الوالدين    

جزء من األمـن و القـدرة        ل المراهقشخصيته ، إذا أن هذا األسلوب في المعاملة غالبا ما يفقد            

ـ                 على التوافق ا   م لعام ، كما قد يؤدي بالمراهق إلى الغضب و العدوان علـى اآلخـرين ، و تعل

  .األنانية ، و الشعور بالنقص و كره السلطة الوالدية و السلطة الخارجية

  :خالصة 

يبين العرض السابق إختالف وجهات النظر في تفـسير أثـر المعاملـة الوالديـة فـي النمـو        

 السيما عالقـة    ، للمراهق ، و يركز على أهمية التفاعل داخل األسرة         االجتماعيالسيكولوجي و   

  .من أجل تحقيق التوازن النفسي و اإلجتماعيء و األبناء التبادل بين اآلبا

فالفرد منذ نشأته بحاجة إلى تجارب عاطفية إيجابية في عالقته األولية مع والديه، فهو بحاجـة                

 يتبعه و يتعلم منه، و يتفاعل معـه بـإختالف وجهاتـه    (Social model)إلى نموذج إجتماعي

 . هو نوع المعاملة الوالدية التي يجـدها       ،سلوك المراهقين و ما يؤثر في     . اإلجتماعية و الثقافية    

و اإلهمال و الحماية الزائدة      و القسوة    فأي شكل من أشكال المعاملة الوالدية القائمة على التسلط        

 تعد من قبيل سوء المعاملة أو أساليب المعاملة الخاطئة في التنشئة، و التي              ،التذبذب و التفرقة  و  

النفـسي  التوافـق   المراهق، تجعله في حالة من عدم القدرة على تحقيق          في حال إستمرارها مع     

الجديدة داخل المنزل و خارجه، إذ تفقد المراهق الثقة بنفـسه            المواقف   ختلف م  اإلجتماعي مع 

 و تشعره بالنقص و عدم اإلطمئنان، و تولد في نفسه العدوانية و عـدم اإلتـزان و                  ،وباألخرين

و التعامل اإلجتمـاعي الـسليم و تكـوين         در على تحمل المسؤولية      و تجعله غير قا    ،اإلستقرار

  عالقات ناجحة مع غيره من األبناء، كما أن لهذه األساليب تأثيرها العميق في المراهق ليس فقط 

  . بل يمتد تأثيرها إلى رشده، و قد تدفع به نحو إنحراف الشخصية ،في مرحلة المراهقة
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القائمة على الديمقراطية، تعد من أساليب المعاملـة الـسوية فـي            أما أساليب المعاملة الوالدية     

ئج إيجابية في تكوين شخصية متزنة متمتعة بخصائص        االتنشئة، و التي يترتب على ممارستها نت      

المواقـف داخـل     الصحة النفسية، و قادرة على تحقيق توافقها النفسي اإلجتماعي مع مختلـف           

  .األسرة و خارجها

 الخبرات التي يحصل عليها المراهق من والديه سارة و مشجعه و إيجابيـة              و عليه، كلما كانت   

   .كلما ساهمت في نمو شخصيته في طريقها السوي و توافقه الشخصي و اإلجتماعي مستقبال

 و لم تقم بدراستها، ووقـع       ،عدت بعض أساليب المعاملة الوالدية    بتو تجدر اإلشارة أن الباحثة إس     

التـسلط و القـسوة، األسـلوب        ( : على أربعة منهـا هـي      ،ة الحالية إختيارها بالنسبة للدارس  

  .الديمقراطي ، األسلوب المتذبذب ، أسلوب التفرقة



  

  المشكالت األسرية لألبناء المراهقين 

  كإستجابة ألساليب المعاملة الخاطئة

  تمهيد     

  المشكالت األسرية لألبناء كإستجابة لسوء العالقة الزوجية لألبوين  - 1

  إضطراب العالقة الزوجية لألبوين  - 1-1

 آثار إضطراب العالقة الزوجية لألبوين  - 1-2

 األبناء آثار إضطراب العالقة الزوجية لألبوين على  - 1-3

 المشكالت األسرية لألبناء كإستجابة ألساليب المعاملة الوالدية الخاطئة  - 2

   جهل الوالدين لخصائص النمو لمرحلة المراهقة – 2-1

  . إضطراب العالقة بين الوالدين و األبناء -2-2

   فقدان إلشباع الحاجات األساسية لألبناء -2-3

   فقدان الحاجة إلى حب الوالدين -

  الحاجة إلى ضبط الذات  فقدان -

   فقدان الحاجة إلى اإلستقالل -

   فقدان الحاجة إلى تأكيد الذات -

   فقدان الحاجة إلى التكيف-

   فقدان الحاجة إلى التقدير و المكانة اإلجتماعية -

   فقدان الحاجة إلى القيم -

  .المشكالت األسرية لألبناء المراهقين من وجهة نظر بعض الدراسات-3

  خالصة 
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  المشكالت األسرية لألبناء المراهقين
  كإستجابة ألساليب المعاملة الخاطئة

  

  :تمهيد 

أكثـر   من النادر أن نعثر في دينامية العالقات النفسية اإلجتماعية على فئـة إجتماعيـة             

عرضة للمشكالت األسرية من فئة المراهقين، التي تكون في غالب األحيان إستجابة لـسوء              

فأي صدام أو إختالف يقع بـين        .وين و أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة     العالقة الزوجية لألب  

فالجدال و المشاجرات و الخالفات قد تعرضـه إلـى          األبوين، يدركه المراهق و يشعر به ،        

و حتـى   . الثورة و الغضب، و تخلق في البيت جوا من التوتر يؤثر في حياته تأثيرا بالغـا                 

بناء، قد تكون نتيجة لعدم فهم اآلباء و األمهات لطبيعة مرحلـة        سوء العالقة بين األبوين و األ     

  .المراهقة و مطالبها و حاجاتها و أخطارها و كيفية التعامل معها

 القسوة و التسلط و عمليات      كما أن هناك بعض اآلباء و األمهات الذين يرون في أسلوب          

ء اآلباء و األمهات قـد      ثل لتكوين شخصية المراهق ، هؤال     الضبط و التحكم ، األسلوب األم     

داد، نجدهم يأمرون األبناء بما يفعلون، وال يـشعرون بـأنهم           ب األمر إلى حد اإلست     بهم يصل

فهم يرون في الطاعة أم الفضائل، و هم أقرب إلى أن يواجهوا كل             ،  مطالبون بتفسير األسباب  

  ).108:  ، ص 1976مصطفى فهمي، (حتجاج و اإلعتراض بالعقاب و الشدة لإلمحاولة 

  مـع أسـاليب      "الحاجات النفسية و اإلجتماعية للمراهق    "و هم بين أمرين ، إما أن يتجاهلوا         

ما أن يتعاملوا معها بكل مـا       إالمعاملة الصحيحة لسبب نقص المعلومات و إفتقار الخبرة ، و           

  .لديهم من قصور و عدم معرفة 

، ال توفر الجو األسـري      و إنطالقا مما سبق يبدو واضحا أن أساليب المعاملة الخاطئة           

  : المناسب و تتسبب في مشكالت المراهق، و هذا ما سنحاول تناوله في هذا الفصل بدءا بـ 

   المشكالت األسرية لألبناء كإستجابة لسوء العالقة الزوجية لألبوين -1

  : طبيعة إضطراب العالقة الزوجية لألبوين  : 1-1

 سيطرة المرأة هو أقل أنواع الـزواج تحقيقـا          لقد أوضحت الدراسات أن الزواج القائم على      

  ).90:  ، ص 1978زكريا إبراهيم، (للسعادة 
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سري، ألكما أن الخالفات و العقاب و التسلط و الجفوة بين الزوجين يؤدي إلى سوء التوافق ا               

  .الذي قد يؤدي إلى إضطرب سافر يجعل األسرة على حافة اإلنهيار 

  ).41:  ص1980حامد زهران ، (                                                      

 حول أساليب المعاملة الزوجية ،      همن خالل بحث  ) 1990( بيومي    محمد محمد    و لقد أكد  

, أن العالقة بين الزوج و الزوجة ليست عالقة سيطرة من جانب و خضوع من جانب آخر،                 

يؤدي إلـى سـوء      ،   عقاب و التسلط  ا هي عالقة مشاركة و إتحاد ، كما أن الخالفات و ال           مإن

تلعب دورا    فاألساليب غير السوية القائمة على القسوة و التسلط و اإلهمال          . التوافق األسري 

في سوء توافق الزوجين مما يؤدي إلى قلقهما و إضطرابهما النفسي و اإلجتمـاعي و               كبيرا  

يتسم بالعداونية فـي أي      بل قد يتخذ أحدهما األخر موقف        ،بالتالي إضطراب حياتهما الزوجية   

  . صورة من الصور

كما أن اإلتصال غير الفعال في حل الصراعات يعد من العوامل المحددة إلضطراب العالقة              

الزوجية، فعند مناقشة مواضيع الصراع، فإن األزواج الذين لديهم مشكالت، ينتقدون بعضهم            

 إلى اإلنسحاب من بعـضهم      ون في اإلستماع بفعالية لبعضهم البعض و يميلون       البعض و يفشل  

ة المواضيع التـي تثيـر      شالبعض و ال يستخدمون أسلوب حل المشكالت اإليجابي، فعند مناق         

الصراع، ال يميلون إلى إقتراح الحلول الممكنة للمشكالت و غالبا ما يرفضون مناقشة هـذه               

حـول  المواضيع و ينسحبون إلى غرفة أخرى أو يتركون البيت فهناك دائما نفس الـصراع               

  .نفس المواضيع، الصراع الذي ال يؤدي إلى أي تغيير إيجابي في العالقة

  ) 96:، ص 1990محمد محمد بيومي،                                               (

إن األزواج غير السعداء ينظرون إلى أزواجهم نظرة سلبية مقارنة باألزواج الـسعداء فهـم               

 السلوكات السلبية ألزواجهم و ينـسبون هـذه الـسلوكات           ،ئيةغالبا ما يرجعون بصورة إنتقا    

 ففي العالقة المتوترة عندما يدخل الـزوج        ،السلبية إلى خصائص ثابتة و شاملة من الشخصية       

 بينمـا   ، أمر العائلة  يهمه ال ،أناني عموما  أنه   شخص  هذا ال  يدرك   ،متأخرا فإن الطرف األخر   

  .بذل مجهودا جبارا من أجل العائلة في العالقة المرضية يدرك على أنه شخص ي

  إن البنية المعرفية السلبية للعالقة هي األخرى تعد من الخصائص الهامة إلضطراب العالقة 

  .الزوجية، حيث عبر الوقت يطور األشخاص إدراكا عاما للطرف اآلخر و عالقتهم

  تاريخها، بينما تتميز  فعند األزواج السعداء تتميز بالمشاركة و اإلدراك اإليجابي للعالقة و 
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  عند األزواج غير سعداء بشعور سلبي حول العالقة و تاريخها ، فكل األزواج يميلون إلدراك 

  .و تذكر أحداث العالقة بطريقة تتناسب مع بنيتهم المعرفية للعالقة

  )05:  ، ص Gottman et Katz ،ز جوتمان وكت(                                        

   بينما ،آخر األزواج السعداء يدركون بصفة إنتقائية تفاعالت العالقة على أنها إيجابيةبمعنى 

  .يدركها األزواج التعساء على أنها سلبية

 أن تقدير مهارات اإلتـصال عنـد        Gottman 1993من جهة أخرى بينت دارسة جوتمان       

  .دهور العالقة أيضا تنبىء بخطر ت،األزواج أثناء مناقشة مواضيع الصراع في عالقتهم

 فقد بينت أن األفكار السلبية حول القرين تدل على توتر           Fincham 1990سة فينشام   اأما در 

  .العالقة و تنبىء بتناقص الرضا عنها

  : أثار إضطراب العالقة الزوجية لألبوين – 1-2

 يؤدي إضطراب العالقة الزوجية إلى القلق و اإلكتئاب و العصابية نتيجة لفشل الزوجين فـي              

مواجهة حاجات و توقعات بعضهما أو الصعوبة في تقبل كالهما للفروق في العادات و اآلراء          

 إلى جانـب الفـشل فـي         ، و الرغبات أو الصرعات المتعلقة بالمال أو أسلوب تربية األبناء         

أو التعارض بـين    ،ح  والعالقات و عدم القدرة على التعبير عن أفكارهم لعضهم البعض بوض          

  .كل ذلك يشبع اإلضطراب النفسي و اإلحساس بفراغ الحياة ، ن إتجاهات الزوجي

 فـي   ، أنه كلما كان الزواج حسنا زادت سعادة المرأة المتزوجـة          1982" نورفل  " كما أكدت   

  . حين أن سعادة الرجال تتأثر بنواحي أخرى غير أسرية

النزاعات الزوجية  إلى جانب ،أما عدم التوافق الزواجي، و ما يتبعه من عدم اإلشباع العاطفي         

 إذا وصلت األمور إلى درجة عالية من        ،و المشاعر السلبية و إحتمال اإلنفصال بين الزوجين       

 يـشيع   ،سوء العالقة بين الطرفين و إستحالة إستمرار الرابطة بينهما، ففي مثل هذه الحاالت            

فـسي و   عـدم اإلتـزان الن    والشعور بعدم األمان و القلق و اإلكتئاب و اإلرهاق العـصبي              

و الشعور بالضياع و عدم القدرة على تحمل التبعـات إزاء           الوجداني و الخوف من المستقبل      

شريك الحياة و إزاء األبناء  و التناقض بين الواقع الذي يعيش فيه الفـرد و بـين أمالـه و                     

  .تطلعاته

لغيـر  كل هذه الظواهر تشكل دوافع قوية للتوتر النفسي و القلق و اإلكتئاب لـدى األفـراد ا                

  متوافقين زواجيا من الجنسين، من جهة أخرى توفر العالقة الزوجية المستقرة على المدى 
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البعيد لكل طرف مواجهة اآلثار السلبية لضغوطات الحياة ، أما في العالقات الزوجية غيـر               

المستقرة، فإن كل طرف يكون عرضه لهذه اآلثار و يعاني أكثر عند التعرض لـضغوطات               

  .الحياة 

 إن اإلرتباط بين اإلضطراب النفسي للفرد و إضـطراب          )Haver )1989 دراسة   ينتد ب و لق 

 حيث يؤدي   ، بل يتعدى ذلك   ،مشكالت زوجية إلى  الفرد تؤدي    ال يعني فقط مشكالت      ،العالقة

  .اإلدمان على الكحول بصحابه إلى مشكالت 

 اإلكتئـاب عنـد     كما أن طول مدة الصراعات الزوجية هي من أكثر العوامل التي تؤدي إلى            

  .et al)  (1979 Bosanvilleالنساء كما أظهرت ذلك دراسة

 منتشر في العالقات المضطربة، و يترك لديهم آثار خطيرة مـن            ينزوجكما أن العنف بين ال    

  (Vivian et al 1992) خاصة عند النساء كما بينت ذلك دراسة،الناحية النفسية و الجسمية

ذا كان أحدهما مدمنا على الكحول حسب دراسـة ميرفـي            إ ،و تزداد مخاطر العنف الجسدي    

Murphy 1995.   

 و هذا لكون األزواج غير الـسعداء        ،كما يرتبط الزواج المضطرب بضعف الصحة الجسمية      

 ممـا يـؤثر علـى       ،أكثر عرضة لتناول الكحول و التدخين للهروب من المشكالت الزوجية         

لقوة على مواجهـة ضـغوطات الحيـاة و          فالزواج السعيد يوفر لألزواج ا     .صحتهم الجسمية 

       ).7: ، ص Halford et alهالفورد .(السيئة على الصحة الجسميةها رينقص من أثا

  :  أثار إضطراب العالقة الزوجية لألبوين على األبناء -1-3

ال تقتصر اآلثار الوخيمة إلضطراب العالقة الزوجية على األزواج، بل تمتد لألبناء ، حيـث               

 فهو مرتبط بنسبة كبيـرة      ،ل كبير على األبناء خصوصا الصراع الحاد بين الوالدين        تؤثر بشك 

  .بمشكالت السلوك و عدم التكيف عند األبناء

بدارسة أثر عدم الوفاق الزواجي علـى   Peterson et Zill (1986)و قد قام بترسون وزيل 

  ين تتراوح أعمارهم مفحوصا من الذ1423المشكالت السلوكية لألبناء على عينة مكونة من 

 قد بينت النتائج أن عدم الوفاق الزواجي يرتبط إرتباطا موجبا بزيادة            و ، سنة 16 إلى   12 من  

  .اإلكتئاب و اإلنسحاب و السلوك المضاد للمجتمع : حدوث المشكالت النفسية مثل 

أن المنازعـات الزواجيـة   ، Emery et oleary,(1982)ي رايو قد بينت نتائج إمري و أول

رتبط إرتباطا وثيقا بالمشكالت السلوكية لدى األبناء الذكور، كما تبين عدم وجود فروق دالة              ت
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للمنازعات الزواجية، كما لم يوجـد إرتباطـا دال بـين           إحصائيا في إدراك الذكور و اإلناث       

  .مشاعر األبناء لعدم التقبل و بين المنازعات الزواجية

 تكيف إجتماعي جيد قبـل   الوصول إلىستطاعاسات أن الزوجين اللذين إ  اكما أكدت الدر  

ذ أن الطفـل يـرتبط      ، إ عد الزواج   ب  أن يكون تكيفهما مع بعضهما جيدا      الزواج، يغلب فيهما  

ا بأبويه ، حيث أنهما يعتبران مصدر لألمن و الطمأنينة بالنسبة له ، كذلك يمثالن               قتيوإرتباطا  

  .السند المادي و العاطفي 

        أثـرا   تـرك ذلـك    ،ما عالقة يسودها الحب و الوفاق و الفهم المتبادل        فإذا كانت العالقة بينه   

م أو حالتهم النفسية ، أما إذا كانت العالقـة بينهمـا            صحتهجيدا على تكوين شخصية األبناء و     

صالح حسن  ( على صحة أبناءهم النفسية و سلوكهم        سيء فإن ذلك سيكون له أثر       ،عكس ذلك 

  ).46: ، ص -2005اهري ، دال

 أن عـدم التوافـق      ،عليه يتبين من عرض بعض نتائج الدراسات و البحوث الـسابقة          و  

  .الزواجي بين الوالدين يؤدي إلى ظهور عدة مشكالت سلوكية لدى األبناء

عالقته بـبعض   و   للوالدين   الزوجيالتوافق  " سة  ا مديحة منصور، في در    لتصوهذا و قد ت   

  :اليةإلى النتائج الت" المشكالت السلوكية لألبناء 

 غير المتوافقين زواجيا من الذكور و اإلناث أكثر معاناة من المشكالت            اآلباءأن أبناء    

 . بناء اآلباء المتوافقين زواجيا من الذكور و اإلناث أاألسرية من 

و أن أبناء األمهات غير المتوافقات زواجيا من الذكور و اإلناث أكثـر معانـاة مـن                  

 . زواجيا من الذكور و اإلناث هات المتوافقاتبناء األمأالمشكالت األسرية من 

و داللتهـا   ) ت(المتوسطات الحسابية و اإلنحرافات المعياريـة وقيمـة         ) 1(يبين الجدول رقم    

 زواجيا في المشكالت    جيا و أبناء األباء غير المتوافقين     اإلحصائية بين أبناء األباء المتوافقين زوا     

  .25= السلوكية ن 
    األباء غير الموافقون زواجيا  ألباء المتوافقون زواجياا

المشكالت 
  السلوكية

  
  األبناء
  الذكور

  
  األبناء
  اإلناث

  العينة
  الكلية

  )50=ن(

  
  األبناء
  الذكور

  
األبناء 
  اإلناث

  العينة
  الكلية

  )50=ن(

  
  ت
  لعينة
الذكو
  ر

  
  ت
  لعينة
  اإلناث

  
  ت
  العينة
  الكلية

    ع  م  ع  م  ع  م  ع  م  ع  م  ع  م
  

  األسرية
  

71.58  
  

  
81.28  

  
63.25  

  
  

  
11.25  

  
67.24  

  
10.59  

  
79.28  

  

  
9.14  

  

  
70.68  

  
8.24  

  
74.98  

  
8.12  

  
  

  
  

2.62  

  
  

2.62  

  
  

2.25  
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وداللتهـا  ) ت(المتوسطات الحسابية و اإلنحرفات المعيارية و قيمـة         ) 02(يبين الجدول رقم    
 زواجيا في    المتوافقات يا و أبناء األمهات غير    اإلحصائية بين أبناء األمهات المتوافقات زواج     

  .المشكالت السلوكية
     زواجياات غير الموافقاألمهات   زواجياات المتوافقاألمهات

المشكالت 
  السلوكية

  
  األبناء
  الذكور

  
  األبناء
  اإلناث

  العينة
  الكلية

  )50=ن(

  
  األبناء
  الذكور

  
األبناء 
  اإلناث

  ةالعين
  الكلية

  )50=ن(

  
  ت
  لعينة
  الذكور

  
  ت
  لعينة
اإلنا
  ث

  
  ت
  العينة
  الكلية

    ع  م  ع  م  ع  م  ع  م  ع  م  ع  م
  

  األسرية
  

68.1  
  

  
9.28  

  
64.40  

  
  

  
11.52  

  
66.20  

  
10.2  

  
58.2  

  

  
7.71  

  

  
79.72  

  
9.05  

  
82.46  

  
9.22  

  
  

  
  

5.08  

  
  

5.12  

  
  

8.16  
  

  

  ).102: ، ص1993مديحة منصور سليم الدسوقي، 
  
  

أن الـصراع بـين     " اع العـائلي  اإلجتم" ويرى مصطفى الخشاب  من خالل دراسات حول         

قة فـي المعاملـة     ا و بالتحديد الزوجة عن حدود اللي      ،الزوجين يتحدد في خروج أحد الزوجين     

الزوجية و إستخدام القسوة و عدم الصدق و اإلخالص و الصراع في العالقات الزوجيـة و                

  . واجاإلسراف في المطلبات الخاصة و التنكر للقيم األخالقية و عدم قدسية عقد الز

 كأن يرتكب الفحـشاء و      ،   يتحدد في خروج الزوج عن حدوده      ،ن الصراع بين الزوجين   أو  

التبذل و القسوة في معاملة زوجته ثم باقي عناصر األسرة و التنكر للمبادىء اإلنسانية و القيم                

   قد يؤثر على ، عن البيان أن مثل هذا السلوكياإلجتماعية و األخالقية في معاملتهم، و غن

  يهم روح الحقد و الكراهية و  إذ تنمي ف،لعالقة الزوجية و ينعكس سلبا على سلوك األبناءا

 مما يؤدي إلى تفكك المركب األسري و زيـادة          ،اإلنفعاالت الشاذة و اإلتجاهات غير السوية     

  ).214:  ، ص 1985مصطفى الخشاب ، (التوتر بين عناصره 

السخرية محل اللطمـات و الـصفعات علـى      و قد يستعمل بعض األزواج عبارات التهكم و         

  .زوجاتهم

مع الزوجة و   ) البدني(بينما يستعمل صنف آخر من األزواج العنف و اإلعتداء الجسمي           

 كوسيلة لبروز قوتهم و جبروتهم و سلطتهم، و قد ينعكس هذا األسلوب من المعاملـة                ،األبناء

 روح المـشاغبة و الميـل إلـى         سلبا في نمو شخصية األبناء، إذ يبدو على سلوكات األبناء         

المتـشاجرين و   ) الوالدين  (المشاجرات مع زمالئهم، كما يفقدون إحترامهم آلبائهم و أمهاتهم          

  .يفقدون الثقة في قدرتهم و يحكمون بفشلهم على مواجهة الحياة

  ).293: ، ص1981محمود حسن،(                                                  
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الزواجية تخلق جوا متوترا و تدعم المناقشات الحامية المـستمرة بـين             إن الصراعات 

 أحاسيس األبناء بعدم األمان، بل يشعر األبناء الذي تسود فـي أسـرتهم مـشكالت                ،الوالدين

زواجية، بقدرة أقل في التعامل مع المخاوف الطفولية العادية و يشعرون أيضا بالعبء النفسي              

 يستطيعون فهمها أو التي يسيؤن فهمها، و يبالغ األبناء في هذه             التي ال  ،بسبب هذه المشكالت  

 إذا ما أدركوا عدم قدرة الوالدين على التعامل معها، مما ينعكس علـى أحاسـيس                ،المشاعر

األبناء تجاه ذاتهم، بل قد يشعرون في بعض األحيان، أنهم مسؤولون عن ما يعانيه الوالدان،               

 فيتبنون مفهوما سلبيا عن نفسهم مما يمهد إلى ظهور          ،اتهمو يؤثر هذا بدوره على مفهومهم لذ      

  ).08:  ،ص 1998هدية ، .(أشكال من السلوكات غير السوية مثل السلوك العدواني 

 يقع بين الزوجين يدركه األبناء و يـشعرون         (dis-agreement)فأي صدام أو إختالف   

األتزان اإلنفعالي عند األبناء،    به، فالجدال و المشاجرات و سوء التفاهم، يقضي على الشعور ب          

  .فيصبحون غير ثابتين في إنفعاالتهم، كما يميلون إلى الثورة و الغضب ألسباب تافهة

  ).86-87:سميحة كرم توفيق، بدون سنة،ص  (                                       

  ة المشكالت األسرية لألبناء كإستجابة ألساليب المعاملة الوالدية الخاطئ-2

  : جهل الوالدين بخصائص النمو لمرحلة المراهقة 2-1

فهم األباء و األمهات لمشاكل المراهقة ، قد يزيد من إتساع الهوة بينهم و بين األبنـاء ،  إن عدم   

 هم بين أمرين إما أن يتجاهلوهـا      مراهقتهم، و  نهم يواجهون مشاكل لم يعرفوها في طفولتهم أو       إ

لخبرة، و إما أن يتعاملون معها بكل ما لديهم مـن قـصور و     بسبب نقص المعلومات، و إفتقاد ا     

ونها يوميا في حياتهم    يشعدم معرفة، و كال الطريقتين قد تعرض األبناء المراهقين إلى مشاكل يع           

  .األسرية

إن الرفع من مستوى فهم اآلباء ، األمهات لطبيعة مرحلة المراهقة و مطالبها و أخطارهـا، و                  

بير أسلوب المعاملة بما يتناسب و هذه المرحلة، أصبح أمرا ضـروريا            غكيفية التعامل معها، بت   

  ).300: ، ص 2000رمضان محمد القذفي، (

ا ينشأ  مئي الذي يمر به، ل    ماو عليه فإن كثرة و تنوع إنفعاالت المراهق ناشىء طبيعي للطور الن           

نها لتكميل شخصية  ا بي معنه من طاقات و إستعدادات و قدرات جسمية و عقلية، و إنها تتفاعل في             

ائيـة ذات خـصائص     م، تدرك طبيعة المراهقة كمرحلـة ن      يةالمراهق إذا ما صادفتها بيئة أسر     

من مراحل العمر السابقة، فيعامل المراهق بما ينمي هذه الخصائص و يوجههـا نحـو               مختلفة  
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تحقيق الخير للفرد و المجتمع، و هذا يجنب المراهق مخـاطر الـصراعات أو اإلضـطرابات                

  .اإلكتئاب ، القلق، اإلدمان التي تعتبر بحق ناشىء طبيعي ألساليب التربية الخاطئةكفسية الن

 لذاته و شخصيته، حيث تتركز إنفعاالت المراهـق حـول ذاتـه و              الخاطئو لتصور المراهق    

مكانته اإلجتماعية، و منشأ ذلك مالحظة المراهق للتغيرات التي طرأت على ذاته الجسمية، فهو              

أن تراعي هذه التغيرات، فتتعامل معه بصورة تتالئم مع مظـاهر           ) الوالدين(األسرة  ينتظر من   

  ).127:ت،ص .بالوي ، بعمحمد السيد الز(النمو التي بدت معالمه على شخصيته 

تى كذلك بسبب الجهل المطبق و المعلومـات الخاطئـة عـن طبيعـة            آذلك أن الخطر الفعلي يت    

و ي يؤدي حتما إلى خلق مواقف صعبة بينهم و بين أبناءهم،             الذ ، و األمهات  اآلباءالمراهقة من   

 قيم جيلين، و ال عالقة له بمـا          هو صراع بين   ، أن يدركوا أن الصراع بين الجانبين      اآلباء على

  ينسب إليه من أنه دليل عداوة و كراهية موجهة من األبناء إلى اآلباء، و من ثم على الوالدين أن 

جديد، و أن الوالدة عادة تصاحبها بعض آالم المخـاض، و  قة ميالد يتذكروا دوما من أن المراه  

 النفسية محلها بدل اآلالم الجسمية، و كما أن الوالدة السليمة تحتاج إلى             اآلالمهنا المراهقة تأخذ    

هقة تحتاج إلى كيان عائلي متماسك قوي يـستطيع         اسالمة األم الحامل وقوتها البدنية ، فإن المر       

 األمـان،  شاطئ دة المراهق و إحتضانه ورعايته و توجيهه إلى أن يصل إلى أن يساعد على وال   

  .ن الرشد، بحيث تصبح له شخصية متميزة، تتمتع بالصحة النفسية السليمةسعندما يبلغ 

  ).213: ، ص2005صالح حسن  الداهري،  (                                              

نمو لمرحلة المراهقة و متطلباتها النفسية، تبقى هـذه         و أمام جهل الوالدين بخصائص ال     

 ليصبح  ،الناشئالمرحلة من أهم المراحل التي يمر بها الفرد، ألنها المرحلة التي يتم فيها إعداد               

رجال مواطنا يتحمل مسؤوليات المشاركة في نشاط المجتمع الكبير، وفيها تتكون شخـصيته و              

وجية و الجسيمة عموما، كذلك ترة ، نضج الوظائف الفيزيولتتحدد مقوماتها، حيث يتم في هذه الف      

يتم فيها نضجه العقلي و تصل نسبة الذكاء إلى أقصى درجة لها في نهاية هذه المرحلـة، كمـا                   

جـد  نسواء من الناحية الجسمية أو العقلية أو الطبيعيـة، و كـذلك             تظهر الفروق بين الجنسين     

ألمور تحتاج إلى فهم و عناية خاصة من الوالدين مـن           كل هذه ا  . يول بين الجنسين  مإختالفات ال 

هق للتعبير عن نفسه ، و إسـتعمال        احيث أساليب المعاملة، فال بد أن تتاح الفرص الكافية للمر         

 الجديدة، و إعطائه الثقة بنفسه دون الخروج عن معايير الجماعة، و العمل على التخلص               قدراته

هـق فـي تحقيـق      ازائد في أحالم اليقظة و مساعدة المر      من التناقض اإلنفعالي، و اإلستغراق ال     
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، و العمل على االنفعالي من أجل تحقيق التوافق االنفعاالتاإلستقالل اإلنفعالي، و يجب ترويض      

التخلص من الحساسية اإلنفعالية و شعور المراهق بذاته و تعزيز ثقته بها، و اإلهتمام بمعرفـة                

لى أساسه و يسترشد به في توجيهـه، و مـساعدة            ع ألبا حتى يعامله    ،مستوى نموه اإلنفعالي  

بالمفيد من الهوايات و األعمال، و تحديد فلسفة ناجحة للحياة،          فراغه   المراهق على شغل أوقات   

  ).59: ، ص 1994زهران ، (في هذه المرحلة معاملة الكبار و معاملته 

 القـيم و المعـايير      أما فيما يتعلق بالنمو اإلجتماعي، فمن الضروري اإلهتمـام بتعلـيم          

السلوكية السليمة في جميع نواحي العملية التربوية، و تشجيع التعاون مـع أفـراد األسـرة و                 

   مع توجيهه إلى حسن ،مراهق في إختيار أصدقائهالمؤسسات اإلجتماعية، و ترك الحرية لل

ه، و تنمية   ، و إحترام ميل المراهق ورغبته في التحرر و اإلستقالل دون إهمال رعايت            اختيارهم

ميل المراهق لفهم اآلخرين و تشجيع الميل إلى الزعامة و تدربيه على القيادة، و إستغالل ميوله                

في تنمية شخصيته و العمل على زيادة تقبله للمسؤولية اإلجتماعية، و إقامة عالقة قوية مستمرة               

  .لب مفتوحبقالحوار مع المراهق أساسها الفهم المتبادل، مما يساعد على نمو الذات و فتح باب 

  :  إضطرب العالقة بين الوالدين و األبناء -2-2

باألبناء تؤدي إلى خلق صراعات ناجمة عادة عن عـدة أسـباب            إن إضطراب العالقة الوالدية     

  : تتمثل فيما يلي 

إصرار األباء و األمهات في معاملة أبنائهم على أنهم مازالوا أطفـاال، و علـى                -

مـسلك   بأن يتحملوا المسئولية و أن يسلكوا في حياتهم          مطالبتهم في الوقت نفسه   

  .الكبار 

 ما يفرضه اآلباء من قيود على المراهقين إلقرار الحزم  تدريبهم على النظام و  -

ما يصحب هذه القيود من ثورة المراهقين عليها ورفضهم إياها، و هم يحسبون بذلك              

 .ض عليهمأنهم جاوزوا هذه القيود الصبيانية التي يجب أال تفر

و اآلبـاء الـذين     . مبالغة المراهق في نقده لوالديه و إلخواته و لحياته العائلية            -

 يرون في هذا النقد نوعا مـن        ،ضحوا في سبيل أبنائهم، ليحققوا لهم حياة كريمة       

 .العقوق

قد يكون اإلضطراب ناجما من نوع الحياة اإلجتماعية التي يحياها الفـرد فـي               -

الط المرهق بالجنس األخر، و األماكن الغريبة التـي         مراهقته، و خاصة في إخت    
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يرتادها و المالبس الشاذة التي يرتديها، و حاجته الملحة لمزيد من المال ليتـابع              

هواياته و يساير نزوات رفاقه و مشاهداته لوسائل اإلعالم الغربية التي أصبحت            

لوالـدين  اوف  بعد ظهور شبكة األنترنت و الفضائيات و أمام تخ        ،قريبة منه جدا    

تعقيدا مما يعرقل نموهم ، و ينحو بهم نحـو          من إنحراف األبناء ، تزداد العالقة       

 ، مما يبعدهم    مالشذود و الثورة ، و تعصب اآلباء لجيلهم،و تزمتهم الشديد ألرائه          

 عن صداقة أبنائهم و يقيمون بينهم الحدود و الحواجز التي تحول بينهم و بين 

 . لتآلفهم و نموهمةالضروريساسية، و بين الثقة فهمهم لمظاهر نموهم األ

مغاالة في اإلفراط في تلبية مطالب المراهق أو التراخي في اإلستجابة لحاجياته،             -

أو القسوة الزائدة و الالمباالة بمشاعره، مما يترتب عليه عند إتباع أي من هذين              

هم من الحيـاة     ضعف ثقة األبناء بأنفسهم و بذويهم و نفور        ،اإلتجاهين المتضادين 

األسرية ، و تمردهم على أوضاعهم، و خروجهم عـن اإللتـزام و الطاعـة و                

 .الضبط و التنظيم ، و عقوقهم للوالدين

 إختالط األمور بين األبناء المراهقين و بين الكبار، أي وجود سوء التوافق بينهم  -

اء و األمهـات    و بين الكبار، ذلك أن إبراز الدور الذي تتحمله األسرة ممثلة في األب            

نحو أبنائهم، يظهر في تربيتهم و هم صغار ، و خاصة خالل فتـرة اإلضـطرابات                

أي خالل فترة المراهقة، إذ على اآلباء إدراك أدوارهـم          النفسية و الجسمية و العقلية      

 .قبل معاملة أبنائهم، و معرفة اتجاهاتهم قبل محاسبة أو عقاب األبناء

د يتبعه بعض اآلباء إعتقادا مـنهم بـأن هـذه           فرض السلطة و اإلستبداد الذي ق      -

السلطة تمثل النظام األسري األصلح لتقويم األبناء ، و إحتفاظا بهيبـة اآلبـاء و               

 أمر يتبعه في الكثير من األحيـان تمـرد          اآلباءاألمهات ، هذا السلوك من قبل       

و األبناء على السلطة داخل المنزل، و إنحرافات سلوكية داخل المجتمع األسري            

 ).217: ، ص 2000عبد المجيد سيد منصور .(المجتمع الخارجي 

تدخل اآلباء في شؤون أبنائهم المراهقين و اإلشراف الـدائب علـيهم، و تقييـد                -

الحرية عليهم، و عدم إعطائهم فرص التصرف، كل هذا يعطل النمو اإلنفعـالي             

 .لألبناء ، و يحدث سوء التوافق مع الوالدين 
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األبناء، إنعدام الطمأنينة في المناخ األسري، إنعدام الشعور        بين   والتمييز    التفرقة -

بالتقبل من الوالدين، ينتج عن ذلك حرمان و فشل و إحباط في الحياة األسرية، و               

 .يؤدي ذلك بدوره إلى إخفاق األبناء في اإلنتماء األسري

 ه و تجاهل رأيه تشعور المراهق بالغربة بين أسرته، لعدم إحترام شخصي -

 تذبذب في معاملة األبناء ، و عدم اإللتزام بمعيار تربوي واضح، و تناقض ال -

توجيهات األباء و األمهات، مما يؤدي إلى إضطراب ثقافة المراهق التربوية التـي             

  .داء دوره التربوي عندما يكون أبا أو أما في المستقبلألتعده 

 ).43:،ص 1997ي ، إسماعيل حلمجالل  (                                    

 الخالفات الزوجية و ما تحدثه من ضغط نفسي مدمر يدفع األبناء نحو العزلة و  -

 .، أو الهروب من البيت و ما ينتج عنه من تبعاتءاإلنطوا 

 أن األبناء المراهقين يواجهون تقصيرا فـي إشـباع الحاجـات النفـسية              ضحاو عليه يبدو وا   

  . نفسية حادة أو تمزق في الروابط بين األبناء و اآلباء األساسية، و قد يترتب عنها إضطرابات

  : فقدان إلشباع الحاجات األساسية لألبناء -2-3

مأكل و المشرب و تهيئة وسائل الراحة مـن         الإلشباع للحاجات المادية ك   افقد يتصور األباء أن     

آلباء أن إشـباع    قد يتصور ا  .. التسلية و اللهو و غير ذلك     والملبس و فاخر األدوات الترفيهية        

 الحاجات المادية و توفيرها لألبناء، يمكنهم من اإلستقرار األسري و اإلجتماعي، و في هذا               اهذ

إغفال لإلشباع النفسي المتكامل الذي يتعدى هذه الحاجات إلى شعور األبناء باإلنتماء األسري و              

  .التعاطف و التراحم و التواد و العشرة الطيبة من جانب اآلباء لهم

  ).317: ، ص 2000عبد المجيد سيد منصور ،                                                

  : فقدان الحاجة إلى حب الوالدين -

الحاجة إلى الحب في مرحلة المراهقة، تعتبر شيئا أساسيا لصحة المراهق النفـسية،             إن    

إن ) 38: ،ص   1977طفى،  غالب مـص  (فهي السبيل إلى أن يشعر بالتقدير و التقبل اإلجتماعي          

ي سـلوكهم و    ف ء أنفسهم، أسويا   في ءإشباع هذه الحاجة، قد يساعد المراهقين، ألن يكونوا أصحا        

  ).38:  ، ص 2000محمد عبد الحليم منسي، (أيضا تكوين إتجاهات إيجابية نحو اآلخرين 
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 على عطف    إن األبناء الذين لم يحصلوا     )1986(كما إتضح من بحوث أحمد عبد العزيز سالمة         

 ممتعة مع اآلخـرين     ةأبوي كاف، ال يكتسبون تقدير الذات،و ال يتمكنون من إقامة عالقات بناء           

  )468:،ص 1986أحمد عبد العزيز سالمة،(.واتهمذوال الشعور الواثق المطمئن بهويتهم و

أن األبناء الذين لم يحصلوا علـى       ) ,Mussen 1963: 3-6(ير موسان   شو في نفس السياق ي    

  وي كما يدركون هم ذلك، كانوا أقل شعورا باألمن، و أقل ثقة بأنفسهم، و أقل توافقا في عطف أب

عالقاتهم اإلجتماعية، كما كانوا أقل إندماجا في المجتمع، و أكثر توترا و قلقا من أقرانهم الذين                

  .يرون أنهم يحصلون على عطف ورعاية كافية من الوالدين

اهات المراهقين عن أن إنهيار البيت و إنفصال األبـوين أو           و قد كشفت الدراسات الشاملة إلتج     

كثرة غياب إحدهما فترة طويلة عن البيت، من العوامل األولى التي أوهت صالت التماسـك و                

  ).233:، ص1994عبد العلي الجسماني، (الحب بين سائر أفراد األسرة الواحدة 

ألباء و األبناء في األسـرة، ذلـك أن         مما يدل أن العطف أوثق الروابط التي تحكم الصلة بين ا          

المراهق الذي يعاني من الحرمان العاطفي، يفقد و يرفض الثقة بنفسه و اإلحساس بقيمة وجوده،               

  .و يتسم سلوكه بالتردد و التراجع، كما أنه سيصيبه الحسد و الغيرة من رفاقه

كك بإمكانيتـه الخاصـة     عار الناس إهتمام كبير باألخر، فنجاح غيره يشكل تهديدا له و يش           أإن  

  ) .52: ، ص1981مالك سليمان محول، (

و عليه ، فإن الحاجة إلى الحب في المراهقة تعتبر شيئا أساسيا بالنسبة لصحته النفـسية، فهـي                  

 و إذا نجح المراهق في الحصول على حـب          ،السبيل إلى أن يشعر بالتقدير و التقبل اإلجتماعي       

يحب نفسه، ذلك ألنه حصل على هذا الحب و         و  اآلخرين أقرانه، فإن ذلك يكون سبيل ألن يحب      

  ).32:، ص 1983، غالب مصطفى(يكون هذا الحب سبيل في التوافق 

  : الحاجة إلى ضبط الذاتفقدان  -

يشعر المراهق بهذه الحاجة، ألنه محدود التجربة، قليل الخبرة، شديد الحساسية بسبب النـضج              

را من اإلرتباك و اإلضطرابات في المعاملة، و خاصـة      الجسمي و الجنسي السريع، إذيعاني كثي     

مع الجنس األخر ، و قد يفقد المراهق التحكم في سلوكه  و تصرفاته، و قد يميل إلى اإلنطـواء              

و العزلة و يشعر بذلك بأنه ناضج كالكبار و عليه أن يتصرف مثلهم حتى يؤكد لنفسه و لغيـره                   

  . الكبار ةحق مكانتبأنه فعال يس
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  .هق بحاجة إلى ضبط ذاته من خالل التعزيزات الصادرة من تقنيات المعاملة الوالديةفالمرا

                                                                )26:,P 1973 , Bandura.(  

  التي تهدف إلى فهم العالقة بين المـشاجرات  (Towedle B.H.1988)و في دارسة تويدلي 

   181لية الذات وكل من القلق عند المراهقين، حيث تكونت العينة من اليومية و فعا

 و تبين الدراسـة أنـه       17 : 12من الذكور و اإلناث، و قد تراوحت أعمار المراهقين ما بين            

توجد عالقة بين المشاجرات اليومية و الضغوط الوالدية و اإلدراك السلبي لفعالية الذات و القلق               

  .لدى المراهقين

بدارسة تهدف إلى معرفـة مـدى إسـتجابة المـراهقين     (John , GD. 1988) ام جونو قد ق

للضغوط الوالدية، و الصراعات العامة الداخلية بين الوالدين و المراهقين و تأثيرها على فعالية              

 من المراهقين و المراهقـات، و قـد         225و قد تكونت عينة البحث من       . الذات لدى المراهقين  

س إستراتيجيات العالقة الوالدية و مقياس فعالية الـذات، و مقيـاس أسـاليب              إستخدام فيها مقيا  

التنشئة، و قد أوضحت النتائج أن الصراعات بين الوالدين و األبناء و إستخدام أساليب السيطرة               

  و القسوة، و الشعور بالرفض يؤدي إلى اإلدراك السلبي لفعالية الذات

  ).90: ، 1994عواطف حسين صالح،  (                                                      

  : فقدان الحاجة إلى اإلستقاللية -

يعتبر اإلستقالل اإلنفعالي و المادي من أهم حاجيات المراهق في هـذه المرحلـة، ال شـك أن                  

النضج الجسمي يدفع المراهق إلى محولة اإلعتماد على النفس و اإلستقالل في إتخاذ القـرارات               

تصل بذاته، فهو يريد أن يبني لحياته النسق الذي يرضيه، و ذلك ليبرز شخـصيته فـي                 التي ت 

  ) .(Leif et paul 1971, P : 388  األسرة و المجتمع 

 حتى يستطيع أن يستقل عاطفيا عن       ،يحتاج المراهق كذلك إلى درجة كافية من النضج اإلنفعالي        

 إنخراطه في جماعـات األقـران، وكثـرة         والديه، إزدياد خبراته و تجاربه و تعدد أصدقائه و        

األنشطة التي يقوم بها، غير أن كثيرا من األولياء مـن يمـانعون تحقيـق حاجـة المراهـق                   

لإلستقاللية، بحجة الحرص عليه، حينها يشعر بإختالف الجيلين، فيحـاول اإلسـتقالل عنهمـا،              

  و قد يترتب على ذلك . الياليعتمد على نفسه، في نفس الوقت يبقى محتاجا لوالديه ماديا و إنفع

  صراعا و تعارضا بين الحاجات المختلفة الذي يؤدي إلى فقد المراهق السيطرة على سلوكه و
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  . إلى المبالغة في الثورة على األبوين بصفة خاصة و كل مظاهر السلطة بصفة عامة

  ).23:  ، ص 1983 حسين، (                                                                

   حول تأثير أساليب المعاملة الوالدية على محاولة (Elder 1971)أبحاث آلدر كما توصلت 

أن المراهقين ينظرون إلى أبـاءهم علـى        : المراهق الحصول على اإلستقالل إلى النتائج اآلتية        

  .حول الحصول على اإلستقالل) % 66 مقابل % 35 (أنهم أكثر إستبدادية من أمهاتهم

  ).93: ، ص 1992هدى محمد قناوي، (                                                      

إلى اإلستقالليه ضرورة يجب أن يتولى الوالدين تنميتها منذ الطفولة و هذا            و عليه تعتبر الحاجة     

لك إيجـاد طـرق لحـل األزمـات و          بتعويد اإلبن على إتخاذ القرارات المهمة في حياته و بذ         

المشكالت التي يمكن أن تعترض طريقه، و من األحسن أن يتعود الطفل على اإلستقاللية منـذ                

لمراهقة، ألنها مرحلة إنتقـال حرجـة       االتي تواجهه في مرحلة     الصغر و هذا تفاديا للصعوبات      

 و تفاديا اإلتكـال علـى       يمكن أن تأثر سلبا على إتخاذ قراراته ضمن الجماعة التي ينتمي إليها           

  ).229:  ، ص 1996عبد الفتاح دويدار، (األسرة 

سنوات األولى مـن    أن إنفصال األم عن الطفل في ال      ) ستيندلر(و في هذا الصدد تؤكد دراسات       

، ألن ذلك يحرم الطفل العادات في توجيهه نحو اإلعتماد على نفـسه و   ليس مرغوبا فيه  ،حياته

 متمرد على الضبط و النظام و الـسلطة و سـوء التكيـف              ،غير سوي ا بعد   م ما يصبح في   اغالب

لذلك ينـصح   ) 32:محي الدين مختار ، ص      .(لروابط األسرية   ااألسري  و ضعف العالقات و       

بمزيد من الروابط األسرية و التماسك األسري، و تشجيع األبناء على تحمل المسؤولية و تقليل               

لتي قد يبالغ في حدودها ، و مع عدم التراخي و التساهل            القيود و الموانع التي تفرض عليهم و ا       

أكثر من الالزم، حتى يتواجد المناخ األسري الصحي المناسب للنمو اإلجتمـاعي و اإلنفعـالي               

  .الصحيح لألبناء

  : فقدان الحاجة إلى اإلنتماء -

تـه  برغفنة، قد يؤدي التعارض بين الحاجات المختلفة إلى شعور المراهق بعدم اآلمان و الطمأني           

ة، رألسافي اإلستقالل المادي و اإلنفعالي ،قد يتعارض مع حاجاته إلى اإلعتماد على الوالدين و               

و عدم الشعور باألمان يؤدي إلى الحاجة إلى اإلنتماء و الحماية ضد الحرمان من إشباع الدوافع                

 المراهق مبنيـة  إلى المساعدة في حل المشكالت الشخصية ، و عادة ما تكون عالقات  و الحاجة   

  على التوحد مع الجماعة و على التشابه مع أفرادها في الميول و اإلتجاهات، و تبدو حاجة 
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  المراهق لإلنتماء بجماعته في نواحي كثيرة مثل تقليد أفراد الجماعة في لباسهم، و في تصفيف 

  .شعرهم و في أذواقهم الموسيقية

  .ى بالرقابة الوالدية و التوجيه الصحيححظذا لم ي إنتمائه للجماعة، إو قد ينحرف المراهق عند

كما يؤدي المناخ األسري الذي يسوده الصراع، و تنعدم فيه عوامـل اآلمـان إلـى القلـق و                   

 يـضعف   اإلضطراب لدى األبناء بشكل يدفعهم للتفاعل مع الحياة بشكل سلبي مريض، حيـث              

 دائما إلـى    يسعون  لطة الوالدين و    نجدهم يثورون على س   إحساسهم باإلنتماء إلى األسرة ، لدى       

و لهـذا التغيـر فـي       .  األصدقاء لتكون لهم خير متنفض لما يعانونه من الكبت و اإلحباط           شلة

سلوكهم و في سـعيهم لتأكيـد ذاتهـم و إتخـاذهم مركـزهم               أهمية كبيرة في توجيه      ،إنتمائيهم

  .اق سوءو قد يكون القرناء رف). 144:  ، ص 2002يونس إنتصار ، (ماعي تاإلج

  ) .197:محمد عبد المحسن التويجري، ص (                                                  

  :  فقدان الحاجة إلى التكيف -

التكيف اإلجتماعي ضروري لكل فرد في أي مرحلة من مراحل نموه ، و لكنه أكثر ضـرورة                 

الفتـرة  يمر به المراهق في هذه      ي مراحل النمو األخرى، نظرا لما       ففي مرحلة المراهقة عنها     

 و ال شك أن التكيف في الطفولة يدل على إمكان التكيف بنجاح             .من صراعات و تغيرات كبيرة      

  .مراحل التالية، و العكس صحيحالفي 

   عددا من البحوث حول عالقة أساليب التنشئة (Bandura, 1973) باندورا حيث إستعرض

 إلى أن معايشة المراهق ألسلوب تنشئة و رعاية والديـه           الوالدية بنمط الشخصية ، و قد إنتهى      

  يتسم بالتسلط و القسوة و التشدد ، فمن شأن ذلك أن يعزز ممارسته للسلوك العدواني

(Bandura , 1973, P :93/97)                                                                               

 حيث توصل من خالل دراسته عـن الـضغوط          (Moffat,1975) مفات أيضا   و قد أكد ذلك     

د عالقة بين ما يمارسه الوالدين من ضغوط نفسيه و    والوالدية و التوافق النفسي لألبناء ، إلى وج       

  .أبنائهم و بين سوء التوافق لديهمإجتماعية في معاملة 

المراهقات، طبق  دراسة على عينة من المراهقين و (Lindgreen 1974)كما أجرى ليندجرين 

عليهم مقياسا لإلتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء ، كان من الطالب من وصفوا طريقه تفاعل               

  .والديهم معهم على أنهم متشددون و متسلطون ، كانوا أكثر توترا و عدوانا في تفاعلهم
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لوالـدين   بأثر المناخ األسري المتمثل في عالقـة ا        1970و قد إهتمت دراسة محمد علي حسن        

باألبناء حيث أوضحت وجود فروق دالة إحصائيا بين األبناء الجانحين و غير الجـانحين فيمـا                

يتعلق  بمشاعرهم إتجاه عالقاتهم الوالدية و خبرات الطفولة و أساليب المعاملة الوالدية، حيـث               

 اإلحباط و الحرمـان ، كمـا تعرضـوا          هاتعرض الجانحون في الطفولة لظروف أسرية يسود      

لحنـان ، كمـا إتـسمت    اساليب معاملة والديه خاطئة أساسها العقاب الشديد و إنعدام الحب و          أل

طراب و عدم اإلستقرار و كثرة اإلنفعاالت و الخالفات الوالدية و سوء            ضظروفهم األسرية باإل  

  ).17: ،ص 2000بيومي محمد ، (التكيف العائلي 

مام رغبات األبناء المـراهقين، أو مـنعهم         كالوقوف أ  ،  كما أن فرض األباء و األمهات لرأيهم      

بالقيام بسلوك معين، بإستخدام ألوان التهديد و الضرب قد يؤثر تأثيرا سلبيا على تكيف األبنـاء،                

 غير قادرين على إتخاذ القرارات و       ،يني أبناء ضعاف الثقة بالنفس ، إعتماد      ،حيث ينشأ عن ذلك   

  ).25- 23 ، ص 2001عيادة أحمد ، (الخوف و القلق 

باإلضافة إلى ذلك، فإن جو المشاحنات في األسرة من أشد األجواء تأثيرا في إيجاد صـعوبات                

 فإذا إنتهت المشاحنات إلى إنقطاع كامـل ، أو مـا هـو       ،  في التكيف، تعرقل حسن نمو األبناء     

 منه في العالقة بين الوالدين و أصبح البيت مهدما ، غدا البيت نوعا من الجحيم بالنـسبة                 قريب

  ).439: ، ص 1975نعيم الرفاعي ، (لألبناء 

و على هذا األساس ، يجب على األباء و األمهات مراعاة أساليب التنشئة النفسية و اإلجتماعية                

 يمكنه من تحمل أعبـاء و       ، سيكولوجيا او التربوية السليمة حتى تتكون شخصية المراهق تكوين       

  ).22:  ، ص 1979نوال عطية ، (ليم مسؤوليات الحياة و أيضا القدرة على التفكير الس

  :  فقدان الحاجة إلى القيم -

كثيرا ما تصطدم حاجات المراهق و رغباته بالقيم و التقاليد اإلجتماعية و خاصـة ألن الـدافع                 

يصطدم إشباع هذا الدافع بـالقيم و       . الجنسي يبلغ مداه و يستولي على تفكير المراهق و حياته           

إلى و قد يؤدي التعارض بين حاجات المراهق و قيم المجتمع           ية للمجتمع   المعايير الخلقية و الدين   

ض له المراهق أو المراهقة من وسـائل        رما يتع ،الصراع الداخلي و يزيد من حدة هذا الصراع       

  و الصراع القائم بين  ، أن التأزم " جيسنماري أل" و قد توصلت دراسة . اإلغراء و اإلثارة
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قين إنما يرد إلى تخوف األباء من عدم قدرة أبنائهم علـى تمثيـل اآلراء               اآلباء و األبناء المراه   

يقابل هذا، تـشكك    . السائدة في المجتمع و عدم قدرتهم على إكتساب الشمائل األخالقية الحميدة            

األبناء في أنهم قد ال يستطيعون التوفيق بين ماهم ماضون في سبيله من نضج طبيعـي و بـين                   

  .يقوم على التفهم لناموس حياة الناشئين من األبناء تقبل من جانب األسرة، 

  ).229: ، ص 1994سماني جعبد العلي ال(                                                   

 قـد   اآلبـاء  و المراهقين يمكن تفاديه لو أن أولئك         اآلباء بين   الناشئيرا من الصراع    ثكما أن ك  

وايا التي يراها منهـا أبنـاؤهم       زلى األمور من خالل ال     و حاولوا النظر إ    الشيءوا بعض   صغأ

  .المراهقون

  : مشكالت األبناء المراهقين -3

دة المشكالت التي تواجه األبناء خاصة، و باقي أفراد األسـرة، نتيجـة             حتتسم الحياة األسرية ب   

   النظرة للرهافة و الحساسية و عدم الضبط اإلنفعالي، و قلة الخبرة لمواجهة مواقف الحياة ، و

 فقتصرفات و سلوك األبناء ، و الذي قد ال يتوا          الذاتية و التسلطية من قبل اآلباء في الحكم على        

  .ورغبات اآلباء في التنشئة الصالحة و المتوافقة لألبناء

لذلك هناك مسؤولية اآلباء و المربين في تهيئة المناخ المناسب في البيئة األسرية للحد و التقليل                 

 المشكالت التي تكون سببا وراء اإلضطرابات و اإلختالالت التي تواجه األبناء في             ما أمكن من  

ـ و ت . الحياة األسرية المتوافقة ، و التي تساعد األبناء على تجـاوز هـذه المـشكالت                 صر نح

  : المشكالت الخاصة داخل األسرة في ما يلي 

  : المشكالت األسرية -

ق طاقاتهم في مواجهتها، و قـد       وت األسرية، قد تكون ف    األبناء أنماطا متعددة من المشكال    يواجه  

يترتب عنها إضطرابات نفسية حادة أو تمزق في الروابط بين األبناء و الوالدين، و مرجع هـذه        

  : المشكالت أسباب عديدة منها 

ـ  التفكك األسري الناجم عن الهجـر     نتيجة  ضعف الروابط األسرية     -1 ين الـزوجين، أو     ب

  .ن الوالدينالخالفات المستمرة بي

 التسلط األبوي أو التراخي في التعامل، و حيث ينجم عن ذلك سوء التربية وضعف  -2
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التنشئة اإلجتماعية ، فقد يكون هناك الحرمان من الرعاية األبوية تجاه األبناء أو التقـصير               

 .في إشباع الحاجات األساسية ، أو التسلط و القوة الزائدة و ما يتبعها من عدوانية

لرقابة الوالدية أو الالمباالة من قبل الوالدين في التوجيه و اإلرشاد و النصح، و              ضعف ا  -3

إنعدام الرقابة و المسؤولية التي ترشد المراهق إلى سوية السلوك و توضح له نـوازع               

 .رشالخير و ال

 يـة يظهر من عدم إحترام الحر    البعد اإلجتماعي و النفسي بين الوالدين و األبناء ، و ما             -4

إلخوة الـصغار   اة للمراهق و التعبير عن أرائه، أو السخرية و اإلزداراء أمام            الشخصي

 .أو الكبار، مما يتبعه نفور من األبناء

 .ترك مهمه التربية و التوجيه لألم فقط دون األب -5

 غياب  أحد الوالدين أو كليهما عن البيت معظم ساعات اليوم   -6

 ) .119:  ، ص 2000عبد المجيد سيد منصور (                                          

لألسباب آنفة الذكر، التمرد علـى      و من أهم المشكالت األسرية التي تواجه المراهقين نتيجة          

األسرة و الرغبة في التحرر من التبعية الطفولية، و الرغبة في تحقيق الذات، و من صـور                 

اإلصرار على عدم اإلجابة ، التي      التمرد على األسرة، الرفض الدائب لتوجيهات الوالدين و         

 . السلبي ما يفيد التمرد تمثل العصيان و مخالفة رأي الوالدين، أو قد يكون في الصمت

 من سمات التوافق األسري، ورغبة مـن األبنـاء فـي            ة و التمرد في حدوده المعقولة سم     

 هـذا   اآلبـاء  منكلما تقبل الكبار    وين ،   جالمسؤولية ، و أنهم أصبحوا ناص     مشاركة الكبار   

بـين  إن التقـارب  فسلوك األبناء ، و كان التوجيه باإلقناع و اإلرشاد و النصح ،     في  التغير  

 .المراهقين و الكبار من اآلباء سيحدث 

قد ال يهتم الوالدين بالمشكالت الطارئة للمراهق، و التي قد يترتب عليها زيـادة سـوء                

مشكالت فـي حيـاة المـراهقين فمـن         ذاته ، لذلك عندما تطرأ      التوافق بين المراهق و   

الضروري إهتمام اآلباء بهذه المشكالت، و العمل على تعديل سلوك األبنـاء حتـى ال               

  .تتسع المعاناة من هذه المشكالت و يترتب عليها مضاعفات
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و لعل أبرز المشكالت التي يمكن تشخيصها عند األبناء المراهقين و حسب العديد من البـاحثين                

  :لدراسات اآلتيةنجدها في ا

و كان  ) الرباط( أجريت الدراسة في المغرب      1979 سنة   و محمد الدريج   سة أحمد أوزي  ادر -

طالـب فـي المرحلـة      ) 236(هدفها التعرف على مشكالت المراهقين، و إشتملت عينتها على          

 .سة إلى النتائج التالية او توصلت الدر) موني(ها قائمة تالثانوية و كانت أدا

  يمثل المشكالت األسرية حسب النسب المئوية  : 3م الجدول رق

  النسبة المئوية  المشكالت األسرية

   آثيرا ما تتعارض أرائي مع أراء والدي -1

   ال أصارح والدي بكل شيىء عني -2

   والدي یكثران من إنتقادي -3

   أتمنى لو آانت لي أسرة من نوع أخر -4

   لست على وفاق مع أحد أخواتي -5

  آأنني غریب بين أفراد أسرتي  أحسن -6

   یعاملني والدي آما لو آانت طفال-7

   والدي ال یثقان بي -8

   ال ترحب األسرة بأصدقائي -9

   أحتاج إلى العطف و الحنان -10

   والدي یفضالن عني أحد إخواتي -11

   أرید أن أغادر المنزل إلى غير عودة -12

16.60 %    

13.55 %  

9.32 %  

9.32 %  

6.77 %  

5.93 %  

4.23 %  

4.23 %  

4.23 %  

4.23 %  

1.96 %  

1.96 %   
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سة في مصر، و كان هدفها التعـرف علـى          اأجريت الدر  : دراسة منيرة حلمي   -

طالبـة ترواحـت    ) 917(سة مـن    ا و تألفت عينه الدر    ةالمراهق الفتاة   مشكالت  

  .سنة ) 12-13(أعمارهم بين 

  

 من تلميذات العينـة     % 10تي أشارت عليها    يبين مشكالت البيت و األسرة ال     ) 4(الجدول رقم   

   .917كلها و عددهن 

  النسبة المئوية  عدد التلميذات  مشكالت البيت و األسرة

  7.96  190   أريد حرية أكثر في البيت -

  4.14  94   أعامل كطفلة في األسرة -

  6.16  147   مشاحنات عائلية -

  3.81  158   ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة -

  3.92  147   حبا و عطفا  أريد-

  8.50  185   أبواي ال يفهماني -

  8.83  194   والدي يفضالن أخي علي -

  5.34  110   ال أفضي ألبوي شيء-

  

لقد توصلت الباحثة إلى إظهار مجموعة كبيرة من المشكالت التي تعاني منها الفتاة المصرية و               

ألكثر تأثيرا على حياة الفتاة المصرية       عند ذكر المشكالت الكبيرة الشيوع و ا       -فقط-يتوقف بحثنا 

  .و التي ترتبط في حقيقة األمر باألساليب التربوية المعمول بها داخل األسرة المصرية

  :أما بالنسبة لمشكالت النشاط اإلجتماعي الترفهي ، فهي كاألتي 
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 من  % 10ن  عليها أكثر م  يبين مشكالت النشاط اإلجتماعي الترفهي التي أشر        ) 5(الجدول رقم   

  .917تلميذات العينة كلها و عددها 

  النسبة المئوية  عدد التلميذات  مشكالت النشاط اإلجتماعي الترفهي

  11.99  326   ال يسمح لي بالخروج مع صديقاتي -

  5.45  302   ال يسمح لي بالخروج ليال -

  10.14  296   ال أذهب إلى السينما إال نادرا -

  4.14  270  ل جيدا ال أستغل وقت فراغي إستغال-

  9.59  266  اع بالطبيعة تاح لي الفرصة للخروج و اإلستمت ال ت-

  4.25  198   ال يتاح لي ممارسة الرياضة البدنية  -

  3.27  163   ال تسمح ظروفي بتنمية هواية عندي -

  3.27  148   أريد أن أحسن مظهري -

  ).202:منير حلمي، بدون تاريخ ، ص (
  

  : ت المتعلقة بالعالقة بين الجنسين، تشير الباحثة منيرة حلمي إلى مايلي أما بالنسبة للمشكال

 مـن   % 10يبين مشكالت العالقة بين الجنسين التي أشر عليها أكثـر مـن             ) 6(الجدول رقم   

  . 917تلميذات العينة كلها و عددها 

  النسبة المئوية  عدد التلميذات  مشكالت العالقة بين الجنسين

  10.13  303  في المسائل الجنسية  أخجل من الكالم -
  10.90  305   أرتبك في وجود أشخاص من الجنس اآلخر -
  7.96  249   أخاف من اإلختالط الشديد بالجنس اآلخر -

  7.41  244  ال يسمح لي باإلجتماع بالجنس اآلخر
  8.83  231   حيرتي بين محافظة أسرتي و تحرر زميلتي -
  4.47  193   الجنسية  أحتاج لمعرفة الكثير عن المسائل-
  4.90  141   ال أعرف كيف أكتفى بأصدقائي من الجنس األخر -
  3.59  96   أفكر في األمر الجنسية -
  

ما يمكن إستنتاجه من خالل دراسة منيرة حلمي، هو أن الفتاة المصرية تعاني صراعا حادا مع                

التي تحيط األسرة، أصـطدامها     والديها و بالتحديد مع أمها، و ذلك يرجع إلى التقاليد و العادات             
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بحاجات و مطالب الفتاة المتمثلة بالحاجة إلى حرية التفكير و التصرف، الحاجة إلـى المركـز                

  .اإلجتماعي

  ) 1982(سة محمد محمد لحرش ادر

و ) دراسة مقارنـة  (سة التعرف على مشكالت المراهقين في الجزائر و العراق          اكان هدف الدر  

  ). سنة20-15 (نطالبة تراوحت أعمارهم بيطالب و ) 1200(كان عددهم 

  لبات في الجزائر و تتحدد بمجال امشكالت الطلبة و الط: و الذي يهمنا في موضوعنا 

   مشكالت أوقات الفراغ-

   المشكالت األسرية-

   المشكالت الجنسية -

  .يبين  مشكالت أوقات الفراغ عند طالب الجزائر حسب النسب المئوية : ) 7(الجدول رقم 

    طالب الجــزائر

  الفقــرات
  لنسبة المئوية  التكرار

  43  123   المكتبات العامة أشكو عدم توفر

  39  112  متألم ألني ال أعرف كيف أستغل وقت فراغي

  20  56  متضايق ألني ال أملك حرية التصرف في وقت فراغي

  15  43  أعاني من قلة األصدقاء الذين أقضي معهم وقت فراغي 

  17  49  الفراغ الذي أستمع به  وقت يضايقني قلة

  43  123  يؤسفني عدم توفر النوادي اإلجتماعية و الثقافية بصورة كافية 

  58  166  أشكوا قلة البرامج الترفهية في اإلذاعة و التلفزيون

  22  62  مشكلتي أنني ال أملك هواية أقضي بها وقت فراغي
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   عند طالب الجزائر حسب النسب المئويةالمشكالت األسريةيمثل  : ) 8(الجدول رقم 
    طالب الجــزائر

 لنسبة المئوية  التكرار  الفقــرات
  27  78   يؤلمني قلة التفاهم بين بعض أفراد أسرتي -1

  10  28   تؤلمني معاملة أبي لي بقسوة -2

  4  11   تؤلمني معاملة أمي لي بقسوة -3

  8  23   أشعر باأللم ألن أبي ال يهتم بي -4

  4  12  أشعر باأللم ألن أمي ال تهتم بي -5

  5  15   متألم ألن أبي ال يثق بي -6

  9  27   متألم ألن أمي ال تثق بي-7

  11  32   أشعر باأللم ألن أمي ال تفهمني -8

  20  57   أشعر باأللم ألن أبي ال يفهمني-9

  11  32   يؤلمني شعوري بأنني ال أحترم أبي -10

  13  36  حترم أمي يؤلمني شعوري بأنني ال أ-11

  36  130   أشكوا قلة الراحة في البيت – 12

  9  26   يؤسفني أن أمي تعاملني و كأني طفلة – 13

  10  29   يؤسفني أن أبي يعاملني و كأني طفل- 14

  27  67  ي البيت ف يؤلمني تقييد حريتي – 15

  13  36   أتأسف ألن أسرتي ال ترحب بأصدقائي -16

  41  116  د تأخري عن العودة إلى البيت  يزعجني لوم أسرتي عن-17

  18  52   قسوة أخي األكبر مني و أشك– 18

  23  65   يضايقني أن عقلية أمي قديمة – 19

  22  63   يضايقني أن عقلية أبي قديمة- 20

  39  113   أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني – 21

  7  19 المدرسة  متألم ألن أهلي ال يسمحون لي الذهاب في السفرات -22
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  . يبين  المشكالت الجنسية عند طالب الجزائر حسب النسب المئوية :)9(الجدول رقم 

    الجزائرطالب 

  الفقـــرات 
  النسبة المئوية  التكرار 

  11  32  ) الطالب(لي  أشكو معاكسة الفتيات -1

  5  13  )لطلبات(لي  نأشكو معاكسة الفتيا -2

  18  58   أشكو كثرة اإلحترام-3

  21  61   متضايق ألن معلوماتي عن األمراض التناسلية ضئيلة-4

       مشكلتي أنني أفكر كثيرا في المسائل الجنسية -5

  41  116   يضايقني أن تبرج بعض الفتيات يثيرني جنسيا -6

 مشكلتي أنني ال أعرف من أين أسـتمد معلومـاتي عـن             -7

  الجنس

34  12  

  

  ) 1995(دراسة بدوي مسعودة 

  . الدراسة تحديد المعاملة التربوية لألمهات و عالقتها بمشكالت بناتهن المراهقاتكان هدف

  : بعد التعديالت و توصلت إلى نتائج التالية ) قائمة موني(و قد تم تطبيق 

 120يبين مشكالت النشاط اإلجتماعي الترفيهي عند تلميذات العينـة كلهـا            ) 10(الجدول رقم   

ر على هذه المشكالت عموما، و عدد من أشر عليهـا برسـم             تلميذة و مبين فيه عدد من أش      

  .دوائر حول أرقامها

   تلميذة120  مشكالت النشاط اإلجتماعي

)-(  

   تلميذة120 %

)-(  

%  

  23.33  28  37.5  45  ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي 
  11.66  14  85.83  103  ال يسمح لي بالخروج ليال 

  17.5  21  77.5  93  ال يسمح لي بالسفر لوحدي 

  5.83  7  69.16  83  ال أذهب لسينما لوحدي 

  33.33  40  48.33  58  ال أستغل وقت فراغي إستغالل حسن 
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  13.33  16  27.5  33 ال يتاح لي فرصة الخروج و اإلستمتاع بالطبيعة 

  11.66  14  37.5  45  ليس عندي وقت كافي للترقية  عن نفسي 

  7.5  9  8.33  10  ال يتاح لي ممارسة الرياضة البدنية 

  10  12  18.33  22  ال تسمح ظروفي بتنمية هواية عندي 

  12.5  15  28.33  34  ليس عندي الفرصة ألقرأ ما أحب 

  9.16  11  23.33  28  أشعر بعدم اإلرتياح في الحفالت 

  10  12  25.83  31  ليس لي غرفة خاصة في البيت 

  10.83  13  23.33  28  ال يوجد مكان في البيت إلستقبال صديقاتي 

  18.33  22  38.16  47  أسرتي ال ترحب بصديقاتي في البيت 

  15.83  19  65.83  79  أداء الواجبات المنزلية في أوقات فراغي 

  5  6  18.33  22  تنقصني في البيت أشياء مما يوفر الراحة
  

  

  

 تلميذة و 120يبين مشكالت العالقة بين الجنسين عند تلميذات العينة كلها ) : 11(الجدول رقم   

ن فيه عدد من أشر على هذه المشكالت عموما، و عدد من أشر عليها برسم دوائر حـول                  مبي

  .أرقامها

   تلميذة120  مشكالت النشاط اإلجتماعي

)-(  

   تلميذة120 %

)-(  

%  

  5.83  7  38.33  46   أخجل من الكالم في المسائل الجنسية -1
  10.83  13  41.66  50   أرتبك في وجود أشخاص من الجنس األخر -2
  5.83  7  40.83  49   ليس هناك مجال لإلختالط بالجنس اآلخر-3
  7.5  9  57.5  69   أحتاج لمعرفة الكثير عن المسائل الجنسية -4
  17.5  21  76.66  92   ال يسمح لي باإلختالط الشديد بالجنس األخر-5
  11.66  14  45.83  55   أخاف من اإلختالط الشديد بالجنس اآلخر -6
 بأصدقائي من الجـنس      ال أعرف كيف ألتقي    -7

  األخر 
42  35  10  8.33  

  10  12  29.16  35   أجد صعوبة في اإلختالط بالجنس األخر -8
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 حـسب النـسب   120يبين المشكالت عند تلميذات العينة كلها و عـددهن  ):  12(جدول رقـم   

  :المئوية

   تلميذة120  العالقة بين الجنسين مشكالت 
)-(  

   تلميذة120 %
)-(  

%  

  3.33  4  25.83  31    أمينيتنتقد
  8.33  10  18.33  22  أمي تفضل أخي علي 

  13.33  16  19.16  23  أريد حبا و عطفا 
  3.33  4  30  36  تتعارض أرائي مع أراء أمي 

  9.16  11  22.50  27  أشعر بأنه ال يوجد من يفهمني 
  9.16  11  15.83  19  من العسير أن أفضي بمتاعبي 
  13.33  16  15.83  19  ال أجد من أفضي إليه بمتاعبي 
  3.33  4  11.66  14  مشاكلي الشخصية كثيرة جدا 

  10  12  12.50  15  أحمل ذكريات لطفولة غير سعيدة 
  17.50  21  10.83  13  مشاحنات عائلية 

  18.33  22  14.16  17  ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في البيت 
  3.33  4  18.33  22  أريد حرية أكثر في البيت 

  0.83  1  12.50  15  ت أريد أن أترك البي
  5  6  27.50  33  ال أفضي ألمي بكل شيىء 

  12.5  15  21.66  26  ال تفهمني أمي 
  1.66  2  11.66  14  ال يتاح لي عمل ما أريد عمله 

  15  18  14.16  17  ال أعرف ماذا أريد بالضبط 
  1.66  2  10  12  لست على وفاق مع أخي 

  15  18  20  24  الحيرة في التفصيل بين الولد و البنت
  4.16  5  18.33  22  أمي تعارضني في بعض مشروعات 

  10  12  10.83  13  أتمنى أحيانا لو لم أخلق 
  5  6  6.66  8  أمي تعاملني كطفلة صغيرة 

  14.16  17  20.83  25  أمي ال تثق في 
  4.16  5  25  30  أرد على أمي عندما ال تفهمني 

  2.5  9  9.16  11  ال يسمح لي إختيار مالبسي لوحدي 
  

  

  

  

  

  



 111

، و التي تنطبق حسب عدد هائـل        "اكلهاالمراهقة العربية و مش   " بينما في دراسة ميدانية حول      

من الباحثين، ليس فقط على بلد عربي واحد، بل تشكل بصورة عامة بقيـة مراهقـات العـالم                  

، إتضح من أنها كشفت جوانب خفية ، تعاني منها الفتاة المراهقة العربيـة، ذلـك عـن                  يالعرب

فـي مختلـف   ) 1000(يهها لمجموعة من األسئلة، التي طرحت على ألف مراهقـة       طريق توج 

البلدان العربي، و تمكنت الباحثات من الحصول على أصـرح و أدق اإلجابـات مـن أفـواه                  

المراهقات أنفسهن، و اللواتي تلقين العلم في المرحلة الثانوية، و حددت مـشكالت المراهقـات               

  . حالة حادة225ن سبعة آالف مشكلة من بينها بالنسبة للبيت و األسرة أكثر م

النسبة بين عدد المشكالت الحادة، بالنسبة للبيت و األسرة و المجموع الكلي لعـدد المـشكالت                

موضوعنا، هو تلـك المـشكالت      يظهر أنها أعمق تأثيرا في نفسية المراهقة، و الذي يهمنا في            

  : يرة حول و األسرة، و تركزت هذه األخبيت الحادة بالنسبة لل

  .مشكالت النشاط اإلجتماعي و الترفيهي -

 .مشكالت العالقة بين الجنسين -

تحتل مشكالت العالقة مع الجنس اآلخر المرتبة السادسة ، نظرا لما يحيط بها مـن ضـغوط و              

قيود، و كثيرا ما يكتنفها الغموض، و الخوف ، و القلق عند الفتاة العربية ، الحائرة بين أساليب                  

عددة، متضاربة في بعض األحيان و من هذه الناحية كانت نتائج البحـث أن الغالبيـة                تربوية مت 

تجاه و أسلوب واحد في المعاملة      إالعظمى من المراهقات العربيات، يردن اإلستقرار إلى رأي و        

  ).155:، ص 1966الموسوعة الجنسية، (

مـن الكـالم فـي    من المراهقات في مجال الجنس اآلخر ، أنهن يخجلـن      % 44كانت مشكلة   

المسائل الجنسية، و يرتبكن عند وجود أشخاص من الجنس اآلخر، و في مجال مشكالتهن فـي                

من المراهقات، أنهن ال يسمح لهن بالخروج        %36النشاط اإلجتماعي و الترفيهي، كانت مشكلة       

  هن ال يسمح لهن بالذهاب إلى السينما بمفردهن، و نفس النسبة منهن ال يسمح ل % 32ليال، و 

  ).157، ص 1960الموسوعة الجنسية،(بالذهاب إلى السينما بالمرة 

بيا على عينة من الطالب     يو في دراسة ميدانية أخرى، قام بها معهد األنماء العربي بطرابلس، ل           

   من ون يعانالطلبة اللبيين، تبين أن 1979و الطلبات في مرحلتي التعليم الثانوي في نوفمبر عام 
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  :ة، هي كاألتيمشكالت إجتماعي

  . صعوبة التفاهم مع كبار السن-

   عدم الرضا عن بعض العادات اإلجتماعية-

  . عدم القدرة على اإلختالط بالجنس اآلخر-

ما أهم  : "  بتوجيه السؤال اآلتي     1979و قد قام الباحث في نفس البلد، خالل شهر ديسمبر عام            

  " الليبي في نظرك؟المشكالت اإلجتماعية و النفسية التي تواجه الطلبة 

  : التالية "المشكالت اإلجتماعية "لبات عن هذا السؤال، اظهرت أجوبة الطلبة و الط

  .مشكلة الصراع بين القديم و الجديد في القيم -

 .مشكلة إزدواج الشخصية -

 .مشكلة القلق -

 .مشكالت تفاوت التفكير بين كبار و صغار السن -

 .مشكلة الكبت النفسي -

  للغربمشكلة التقليد األعمى -

 مشكلة السفر إلى الخارج -

 ) .177:،ص 1981علي الحوات، (مشكلة الصراع النفسي  -

إختار الباحث من خالل هذه المشكالت فقط، المشكالت اإلجتماعية البارزة و التي تـدخل فـي                

نطاق العالقات األسرية و هنا يشير إلى طبيعة التغير اإلجتماعي الذي يمر به المجتمع الليبي، و                

بية، عالقته بمشكالت األبناء المـراهقين، إذ يخلـف نوعـا مـن المواقـف               ي األسرة الل  تمر به 

  اإلجتماعية المتناقضة، التي تنعكس بالسلب على أعضاء األسرة و بالتحديد على الوالدين، و 

طبقا لمعطياته الميدانية، إتضح له بأن األسرة الليبية، و هي تتطور بسرعة، تتعرض لقـضايا و      

اعية، يسودها الغموض و عدم الوضوح في األساليب التربوية المتعامـل بهـا، إذ              مواقف إجتم 

تزعزعت القيم الثقافية القديمة، و فقدت معناها وداللتها في أذهان األفراد، و في المقابل بـدأت                

  .تظهر معالم ثقافة جديدة عصرية، إال أنها لم تتبلور و تأخذ شكلها النهائي

  ).176:، ص 1981علي الحوات، (                                                           
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إن الجو الذي يسود األسرة الليبية، يتصف حسب الباحث بالتوتر النفسي، و أحيانـا الـصراع                

الخفي، إنه يرى بأن جهل الوالدين بنتائج تصرفهم في البيت، قد يؤثر ال محالـة سـلبيا علـى                   

  ).176 :، ص1981علي الحوات، (األبناء 

أما دراسة الباحث محمد عثمان نجاتي في مصر التي هي األخرى ميدانية، فقد تضمنت نتـائج                

لتأثير المدنية الحديثة ، و تسامح الوالدين في بعض األقطـار            تعرض األسرة " تطبيق مقياسي   

بينـت  يفيد موضوعنا، و قد     "  منها فقط ما     منها لبنان، العراق، سوريا، األردن، أخذنا     العربية،  

النتائج التي يتضمنها هذا البحث أن تسامح الوالدين يزداد على وجه عام، تبعا إلزدياد تعـرض                

 مقاييس صغرى هـي     03األسرة لتأثير المدنية الحديثة، و قد وضعت لقياس هذا التسامح ثالث            

  . ، يقيس هذا المفتاح تسامح الوالدين، كما يدركه األبناء و البنات09المقياس رقم 

  . اإلختالط بأفراد الجنس اآلخر من األصدقاء أو األقارب كحرية -

حرية اإلشتراك معهم في الرقص أو السياحة أو الذهاب معهم إلـى الـسينما أو                -

 اإلختالط العادي بهم خارج المنزل 

  : تسامح الوالدين كما يدركه األبناء و البنات بالنسبة لـ 12بينما يقيس المقياس رقم 

  قاء حرية إختيارهم لألصد -

 .ون من األصدقاء و الصديقاتؤحرية الخروج مع من يشا -

   تسامح الوالدين على وجه عام، و هل يقوم الوالدان بفرض 17و يقيس المقياس األخير رقم 

قيود على الحرية الشخصية ألبنائهم و بناتهم على وجه عام، و قد تكون من هذه المقاييس الثالثة           

لوالدين على وجه عام في جميـع هـذه الموضـوعات أو            ، الذي يقيس تسامح ا    92مقياس رقم   

  ).68، ص 1963محمد عثمان نجاتي ، (س الفرعية ييالمقا

هذه الموضوعات هذا، نأخذ فقط تسامح الوالدين كما يراه الفتيان و الفتيات الذين هـم طلبـة و                  

  .طالبات في الثانوي

   العينة اللبنانية -

  لبات في تسامح الوالدين اأراء الط

  ح النتائج المتعلقة بتسامح الوالدين، أن لطالبات في عينة المجتمع اللبناني تشعرن بقلة توض
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ط البنت بنوع خـاص مـن       يذلك إلى التقاليد و العادات التي تح      تسامح الوالدين معهن، و يرجع      

و ال يسمح لها بالحرية الشخصية التامة، التي يتمتع بها الكثير من الشبان،             فالرعاية و الصون،    

  :تتضح حقيقة أراء الطالبات، فيما يتعلق بقلة تسامح أمهاتهن في أقوال البعض منهن في 

  عدم الذهاب إلى الحفالت التي يشترك فيها الجنسان  -

 عدم الخروج مع الشبان  -

 بنانية لتقييد حرية الفتاة ال -

 التدخل في لباس الفتاة -

 منعها من الخروج مع  األصدقاء والصديقات في الرحالت  -

 نعها من الرقص م -

 معاملة الوالدين للبنت معاملة أنثى  -

 عدم التأخر عن البيت مدة طويلة  -

 عدم الذهاب إلى السينما -

معاقبة الفتاة جسديا أو لفظيا على شيىء ال يستحق عليه العقاب كأن أتكلـم مـع                 -

 شاب غريب

 اح للفتاة بالخروج من البيت بدون سبب، للتعليم فقطمعدم الس -

  ) 99 ،ص 1963محمد عثمان نجاتي  (                                           

  :أراء الطلبة في تسامح الوالدين

توضح النتائج المتعلقة بتسامح الوالدين، أن الطلبة في عينة المجتمع اللبناني ، يقلون من أبـائهم                

 تعاني منها مع    لبات من مشكالت  ا الطلبات، أنهم ال يذكرون ما تذكره الط       ىتسامحا أكثر مما تلق   

  .الوالدين و التي تقوم على فرض كثير من القيود على حرياتهن الشخصية

قليل جدا من الطالب يذكرون مشكالت تتعلق بعدم تسامح الوالدين معهم في بعـض المواقـف                

الحياتية و من أمثلة هذه المشكالت المتعلقة بعدم تسامح الوالدين ما جاء في إجابات عدد محدود                

  .ة من الطلب

  .إستخدام الضرب كوسيلة تأديبية -
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  . حرية الفتى اللبنانيقييدت -

  .عدم التسامح و التشديد في المعاملة -

 . مطالب و رغبات الفتىعدم إحترام  -

 ).الفتى(اللجوء إلى الكذب لتجنب العقاب  -

 معارضة الوالدين عندما يصاحب الفتى بنتا  -

 ).109،ص 1963محمد عثمان نجاتي (الخضوع للسلطة األبوية  -

اآلباء و  من  مختار الغول و الحبيب عمار في دراسة مواقف كل          : و يشير باحثون آخرون مثل      

األمهات في عالقتهم باألبناء و في البيئة التونسية و قد توقفت هذه الدارسة في تحديـد مواقـف             

رة بين الكبار و    الوالدين التربوية تجاه أبنائهم المراهقين، ثم فيما إذا كان هناك إختالف في النظ            

  .الصغار 

   و تنخفض عند %)54.54(و فيما يتعلق بالمراقبة، فيظهر بشدة عند األمهات غير المثقفات 

و ما يمكن أن يدعم هذا الرأي، أن المالحظات الصادرة عن األبناء             %) 46.42(المثقفات منهن   

 ثم إلـى األب و األم        %)45.45( توجه إلى األم بالدرجة األولى       ،تجاه أولياءهم ) بنات، أوالد (

رغم هذا، فـإن أغلـب اآلبـاء و          %) 10.90( أخيرا إلى األب     و  %) 43.76(حد سواء   على  

لم يخفوا إعتراضهم على تصرفات أبنائهم، حيث أبدوا لهـم مالحظـات             %) 74.76(األمهات  

  : تتعلق بسيرتهم في مناسبات و مواقف مختلفة و هذه المالحظات تخص 

 .ئهم إختيارهم لألصدقا 

  ألوقات فراغهمهمتنظيم 

  ألراء األبوين همعدم إحترام 

 عدم األخذ باألقوال من يفوقهم سنا  

 .تقليدهم للموضة 

 ) 341: ،ص 1977مختار الغول، (عدم إحترامهم للتقاليد  

 : خالصة 

لمشكالت األسرية التـي يتعـرض لهـا األبنـاء          ا فن خل كمبين لنا من خالل ما سبق ، أنه ت        ت

 و عـدم مقـدرة      ، ترجع جذورها إلضطراب في العالقة الثنائية      ،الفات بين األبوين  المراهقين خ 
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 و عدم رضاهم و تكيفهم مع بعـضهما بالدرجـة           ،األبوين أنفسهم على حل صراعاتهم الداخلية     

  .األولى

كما تتجسد الخالفات بين الوالدين و األبناء في أساليب المعاملة الخاطئـة التـي تتـسبب فـي                  

  .رية لدى األبناء المشكالت األس

صائي في الجانب الميداني من خالل تطبيق قائمـة         حسة و التحليل اإل   ا و هذا ما سنتناوله بالدر    

 .من المشكالت التي يتعرض لها األبناء المراهقين في حياتهم األسرية



 



  

  

  

  "إجراءات الدراسة الميدانية  " 

    الدراسة اإلستطالعية - 1

    منهج البحث - 2

    مكان البحث - 3

    العينة - 4

  :    أدوات البحث - 5

   مقياس أساليب المعاملة الزوجية -

   صدق اإلختبار-

   ثبات اإلختبار-

    إستبيان أساليب المعاملة الوالدية-

  بناء المراهقين قائمة من مشكالت األ-

   األدوات اإلحصائية - 6

  " 2كا"إختبار  -

  النسب المئوية  -
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  : الدراسة االستطالعية-1

  :تمهيد

  :ستهدفت الدراسة االستطالعية مايليإ

 العالقات الزوجية في المجتمع –ف المقياس الخاص بأساليب المعاملة الزوجية يتكي 

  .الجزائري

 العالقات –اختبار الخصائص السيكومترية للمقياس الخاص بأساليب المعاملة الزوجية  –

  الزوجية في المجتمع الجزائري

  :من حيث

  تحليل بنود المقياس –

 قياس صدق المقياس -

 قياس ثبات المقياس -

  : تصميم   

  . استبيان خاص بمعاملة األم تجاه ابنتها المراهقة-

  . استبيان خاص بمعاملة األب تجاه ابنه المراهق-

  )األب، األم(اختبار الخصائص السيكومترية لالستبيان الخاص بالمعاملة الوالدية  –

  :زائري و المتمثلة فيما يليفي المجتمع الج

  .تحليل أسئلة االستبيان -

 قياس صدق االستبيان -

 .قياس ثبات االستبيان -

  الخاص بمشكالت المراهقين في المجتمع الجزائري) ختباراإل(تكييف المقياس  

  اختبار الخصائص السيكومترية للمقياس الخاص بمشكالت المراهقين في المجتمع  –

  :الجزائري من حيث

  .ل فقرات االختبار تحلي-   

   قياس صدق االختبار-   

  . قياس ثبات االختبار-   
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  : مقياس أساليب المعاملة الزوجية -

نظرا ألهمية العالقة الزوجية في الحياة األسرية ، وقع اختيار الباحثة على مقياسين يحددان 

  :العالقة الزوجية و هما

  مقياس خاص بأساليب المعاملة الزوجية لألبوين -

 اس خاص بالعالقات الزوجية لألبوين مقي -

  الزوجاتمقياسان يحتويان على مجموعة كبيرة من العبارات موجهة لألزواج وهذان الو

  والمطلوب منهم وضع إشارة في الخانة التي تنطبق على

  عالقة  الزوجة بزوجها –

  عالقة الزوج بزوجته –

ساليب المعاملة الزوجية و و قد قامت الباحثة باالعتماد على جزء هام من عبارات مقياس أ

البعض من عبارات مقياس العالقات الزوجية و االستغناء على جزء كبير من عبارتها التي 

 عبارة من المجموع الكلي للمقياسين، 28 عبارة، و قد إكتفت الباحثة باستعمال 41تحتوى على 

و حذفت خانة ". ال"أو " نعم"باإلضافة إلى ذلك اكتفت أيضا بخانتين لإلجابة، و هي خانة  

  ".ال"أو"نعم"ألن معظم إجابات العينة المختارة كانت " أحيانا"

و تبين الباحثة أيضا أن تطبيق المقياس قد يوضح العالقة الزوجية لألبوين و يحددها 

) ها(بالرضا عن حياته) ها(انطالقا من إجابات كل من الزوجين و هذا لبيان مدى شعوره

  .الزوجية

لمقياس ليس هو صميم البحث و إنما هو جزء هام منه، فإن البحث فيه  و إن كان هذا ا

  تها نابعة من أصل وطبيعة العالقة أمر مهم، ألن المعاملة الوالدية تجاه األبناء هي في حد ذا

  .الزوجية التي ال محال تؤثر سلبا أو إيجابا على تنشئة األبناء ذكورا كانوا أم إناثا

  :التي أجرى عليها مقياس أساليب المعاملة الزوجيةعينة الدراسة االستطالعية 

   فردا، 65 فقرة على عينة قوامها  28طبق مقياس أساليب المعاملة الزوجية المتكون من 

   فردا و عدد 20 إجابة، حيث أن عدد المتزوجين كان 55لم تحصل الباحثة إال على و 

 سنة، ينتمون إلى مستويات 56 سنة إلى 43 متزوجة، يتراوح أعمارهم بين 35المتزوجات 

المقياس على األزواج و الزوجات و   و تم توزيع تعليمية مختلفة، ابتدائي متوسط، ثانوي وعالي

  .عن طريق أبنائهم الذين ينتمون إلى المستوى النهائي
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  :وصف فقرات المقياس الخاص بأساليب المعاملة الزوجية -

 تدور معظمها حول كيفية معاملة يهدف المقياس لإلجابة على مجموعة من األسئلة

الزوجين بعضهما البعض، التفاهم و التكامل بين الزوجين، التشاور في أخذ القرارات، اتجاه كل 

  .....زوج نحو اآلخر

  :  قياس صدق المقياس-

لقد عمدت الباحثة على استخراج الصدق الظاهري و قد تم ذلك بعرض المقياس على 

أستاذا ألن المقياس تغير في عدد بنوده 15علم النفس بلغ عددهم مجموعة من أساتذة التربية و 

أما محتوى الفقرات، فبقى . باإلضافة إلى عدد الخانات التي اكتفت الباحثة فيها بخانتين نعم أو ال

  .على حاله و لم يطرأ عليه أي تغيير

  :ثبات المقياس

   براون للتجزئة النصفيةإعتمدت الباحثة في إيجاد ثبات المقياس على معادلة سبيرمان و

 : معادلة االرتباط

    

                   V 

                               
 الذي يدل على ثبات نصف االختبار في التنبؤ بمعامل ارتباط ن    ثم االستعانة بارتباط الجزئيي

  االختبار بنفسه أو بمعنى أخر معامل ثبات االختبار

  ر2                              

  ــــ=                       رأأ

  ر +1                      
 ينتمون  زوجا20 زوجة و 35حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة تألفت من 

 و 06/03/2004إلى مستويات تعليمية مختلفة و قد حصل ذلك في الجزائر إبتداءا من تاريخ 

  . يوما15استغرقت مدة اإلجابة عنه 

 

  ]2)مج ص(– 2ن مج ص] [2)مج س (-2سن مج [   

  مج ص×  مج س-     ن مج س ص
 

 

                                                     =ر 
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و الجدير بالذكر أن أفراد العينة االستطالعية استبعدوا من عينة البحث، ثم قامت الباحثة بتحليل 

اإلجابات و استعانت بذلك بمعادلة سبيرمان و براون للتجزئة النصفية و تحصلت على النتائج 

  :التالية

  : بالنسبة لألزواج

  0.52= معامل ارتباط الجزء الفردي بالجزء الزوجي يساوي 

  0.68= ثبات االختبار 

  :بالنسبة للزوجات

  0.51=معامل ارتباط الجزء الفردي بالجزء الزوجي

  0.67= ثبات االختبار

  .و هو معامل ارتباط مقبول بالنسبة للمقياس

  : إستبيان أساليب المعاملة الوالدية 

ة ألسرو نظرا لعدم وجود مقاييس تحدد تحديدا علميا أساليب المعاملة الوالدية في ا

 تم بناء إستبيان المعاملة موجه لألباء و ،تكون حقيقة نموذجا نبني عليه دراستنال ،ةالجزائري

 معظم المقاييس التي استهدفت قياس  أساليب ألن ،إستبيان أخر ألساليب المعاملة موجه لألمهات

 تم نإو ، )Schaefer(فري شسيرل إل هي مقاييس في األصل المعاملة أو االتجاهات الوالدية 

 ناهية ورشاد عبد أبوصالح الدين  و35:  ، ص 1995ريمان محمد بدير ك(تعديلها من طرف 

تحليل العاملي و إستخدام أسلوب تحليل و العلى أساس من )  4: ، ص 1987 العزيز مرسي

  مراجعة المحتوى،  فإنها تختلف  في طابعها القيمي و الثقافي عن قيم وثقافة المجتمع 

   و الوالدية، أساليب المعاملة"ا ال تعكس تماما النسيج القيمي الثقافي الذي يحدد ، و أيضالجزائري

يؤكد على أنماط التفاعل في العالقة بين الوالدين و األبناء، ضمن الممارسة الفعلية للحياة 

  . األسرية في المجتمع الجزائري

   لماذا وقع اختيارنا على االستبيان؟-

 ألنه يقوم على اإلجابة على مجموعة من األسئلة التي تتعلق ،نو قع اختيارنا على االستبيا

الخاصة   و التي لم نجدها في العديد من االختبارات، و األمهات التربويةاآلباء و آراءبمواقف 

بأساليب المعاملة الوالدية، و إن وجدناها في بعض الفقرات فإن بنودها لم تراع طبيعة و حقيقة 

ألن هذه األخيرة بحكم اتجاهاتها و . يب التنشئة في األسرة الجزائريةالممارسة الفعلية ألسال
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 و أيضا بحكم موقعها الجغرافي و ، األسريةاتمواقفها التربوية و سلوكاتها اليومية ضمن العالق

قد يظهر هذا االختالف في ) ذكورا و إناثا( تختلف في معاملتها مع أبنائها ،ثقافة المجتمع

  .الفعلية للسلوكالممارسة اليومية و 

 بعض  من بناءلقد مكنتنا األدبيات التي تعلقت باألسرة العربية و بالتحديد األسرة الجزائرية،

  : وعليه قامت الباحثة من خال ل محاولتها لصياغة أداة البحث، بإتباع مايلي،األسئلة

باء و األمهات أن تكون أسئلة االستبيان واضحة و مفهومة لدى أفراد العينة  المتكونة من األ -

 .باختالف مستوياتهم التعليمية في الجزائر

حرصت الباحثة على صياغة أسئلة االستبيان و تقسيمها إلى محاور بالصورة التي تدل على  -

و ما زالت تؤثر على عالقتهم مع ) األباء، األمهات(أنها أساليب معاملة قد نشأ عليها الوالدان 

 .أبنائهم إلى يومنا هذا

الباحثة على أن تمكن أسئلة االستبيان من إعطاء إجابات دقيقة من طرف العينة حرصت  -

 .المختارة

  :إعداد االستبيان 

  : إعتمدت الباحثة في إعداد االستبيان على

  :العينة االستطالعية

إختارت الباحثة عينة  إستطالعية من بعض المؤسسات التعليمية الثانوية في الجزائر و 

، ثانوية خير الدين بربروس، ثانوية عائشة أم المؤمنين و ثانوية اإلدريسي هي ثانوية عمر راسم

 تلميذا و تلميذة موزعة على المؤسسات السالفة الذكر، نصفها للبنين و 150بلغ عدد أفرادها 

  للحصول على فئة  و ،النصف األخر للبنات و تضمن االستبيان أسئلة مفتوحة و أخرى مغلقة

 بتلميذات و تالميذ العينة المختارة الذين بدورهم قاموا ستعانت الباحثة  ، إاألباء و األمهات

بتوزيع االستبيان على أبائهم و أمهاتهم حسب تعليمات الباحثة المتعلقة بطريقة تطبيق االستبيان 

  .عليهم، بحيث طلب منهم أن يكونوا موضوعيين 

ويج و ياسين في البيئة  دراسة قام بها أبوححيث أكدت" علمية"هذه الطريقة تعتبر و 

 1855 هدفت إلى إستطالع إتجاهات و أساليب التنشئة االجتماعية لألطفال عند و التيالكويتية،

من األمهات العربيات القاطنات في الكويت و الالئي ينتمين إلى ثمانية اقطار هي األردن، 

 إستخدم الباحثان السعودية، سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، مصر باالضافة إلى الكويت و
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االستبانة التي وزعت على األمهات عن طريق بناتهن الطالبات في مدارس اإلناث في مدينة 

  ).204م، ص1991قاسم علي، الصراف (الكويت 

 خاصة باألمهات و 40 خاصة باالباء و 40إجابة منها 80و لم تتحصل الباحثة إال على 

  ..هذا راجع لصعوبة الموضوع

أن أفراد العينة االستطالعية إستبعدوا من عينة البحث ثم قامت الباحثة بتحليل جدير بالذكر و ال

  .االجابات

  :صدق االستبيان -

 ى قياس الصفة التي قصد به قياسهايقصد بالصدق، قدرة االختبار أو االستبيان عل

  .)413خيري، محمد السيد، ص (

  :و للصدق أبعاد هي 

  الصدق الظاهري) 1

  الصدق المنطقي) 2

  الصدق التجريبي) 3

و لكل بعد من هذه األبعاد طريقة خاصة لقياسه، و قد عمدت الباحثة في استخراج 

الصدق الظاهري، بعرض االستبيان على مجموعة من أساتذة التربية و علم النفس و كذلك   

  .على مجموعة من طلبة الدكتوراه و الماجستير ممن لهم خبرة في هذا المجال

 باعتبار هذه  %70 من األسئلة التي لم تحصل على موافقة بنسبةو قد أبعدت العديد

) EBEL(الطريقة من الطرق المناسبة إلستخراج الصدق الظاهري لالستبيان وكما أشار ايبل 

هي أن يقوم عدد من ) Face validity(فإن أفضل وسيلة للتأكد من الصدق الظاهري 

  .)566:خيري محمد السيد، ص(راد قياسها المختصين بتقرير مدى تمثيل العبارات للصفة الم

  :قياس الثبات -

لقد تم اإلعتماد في ايجاد ثبات االستبيان على طريقة حساب االرتباط للدرجات الخام بإستخدام 

  :المعادلة التالية 

  

   
     V          ] 2)مج ص(– 2ن مج ص] [2)مج س (- 2سن مج[  

  مج ص×  مج س-     ن مج س ص
 ر 
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 أبا و أما و قد حصل ذلك في الجزائر 80حيث قامت الباحثة بتطبيق االستبيان على عينة من 

 على نفس أفراد العينة أي كانت الفترة بين اإلختبارين األول و الثاني 16/05/2004بتاريخ 

  .0.58يوما و كان معامل االرتباط بين االختبارين بالنسبة لالستبيان الخاص باألباء هو 17

   أي الحصول على نتيجة المعادلة   

                                                     65520  
  0.58=                                               ـــــ       

                                                    111163  
  

  0.58أما معامل االرتباط بين االختبارين بالنسبة لالستبيان الخاص باألمهات هو 

            29816  

  0.58=            ـــــ 
           51005  

  

  ي الحصول على نتيجة المعادلة أي معادلة بيرسونأ

  .و هو معامل ارتباط مقبول بالنسبة لالستبيان

  :  إختبار خاص بمشكالت األبناء المراهقين  -

إن طبيعة البحث تتطلب منا أيضا بناء أداة استنادا إلى الدراسات السابقة النظرية و الميدانية 

الوسائل االحصائية و   المراهقون و كيفية تعاملها معالتي تدور حول المشكالت التي تعرض لها

  .أيضا الوصول إلى النتائج بصيغتها القابلة للتحليل و التفسير و المناقشة

  إستخدم" دراسة مشكالت المراهقين" إن أغلب الدراسات التي أجريت في هذا المجال 

فتى مثل قائمة موني لمنيرة فيها االستبيان و قوائم من المشكالت التي تتعرض لها الفتاة و ال

، و من المعروف أن هذه االستبانات تقوم على حصر المشكالت في مجاالت معينة تتعلق  حلمي

 و في كل مجال من المجاالت عدد محدود من الفقرات ،بجوانب مختلفة من حياة المراهقين

لمراهق أن يحدد تدور حول المشكالت التي يحتمل أن تجابه المراهق أو يعاني منها، و يمكن ل

مشكالته في كل مجال من مجاالت القائمة بوضع عالمة معينة أمام الفقرة التي تمثل مشكلة 

  .يشعر أنها تضايقه أو تقلقه
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فإن هناك أنواع عدة من قوائم المشكالت تم ، االشارة إليه في الجانب النظري تو كما سبق

   و ،م تعريب بعض القوائم األجنبية و قد ت،تصميمها و إستخدامها في بعض البلدان العربية

بعض  عليها بعد أن أجريت ،طبقت في بعض الدراسات التي تناولت مشكالت المراهقين

حتى تصبح أكثر مالئمة لظروف و طبيعة البيئة التي تقوم فيها الدراسة و قد تمت ،التعديالت

 ) 1982"(  محمد لحرشمحمد"و قوائم )1965"( منيرة حلمي"بقوائم  اإلستعانة في هذه الدراسة 

  :و إلمتيازها بمايليألنها أكثر مالئمة لبحثنا 

  .هقيناسهولة تطبيقها على عدد كبير من المر) 1

  .أنها تستغرق وقتا قصيرا نسبيا) 2

لوالد كما يدركه ا يقيسو مما دفع الباحثة إلي إختيار إختبار مشكالت المراهقين، أنه 

  وقد أكد . الوالد من خالل قياس نوع معاملته لوالدهالولد أكثر صدقا منه، عند قياس سلوك

حيث أشار إلى أن ما يدركه الولد من سلوك الوالد "  عبد السالم عبد الغفارصدق هذا اإلختبار

  ).14، ص1983راشد عيدة حسين (هو المهم بالنسبة لنموه النفسي عن 

  :إعداد االختبار الخاص بمشكالت المراهقين  -

  :ي إعداد االختبار على األتيإعتمدت الباحثة ف

  :العينة االستطالعية

 تلميذا وتلميذة، نصفها للبنين و اآلخر للبنات، 80إختارت الباحثة بطريقة منتظمة 

و ثانوية عائشة  ثانوية عمر راسم، ثانوية خير الدين بربروس،: ثانويات هي) 04(موزعة على 

 ت على القائمة بوضع خط في العبارااجيبو منهم أن يتو طلب" أم المؤمنين و ثانوية اإلدريسي

عبارة، عندما ينتهون 38التي تضايقهم و يستمرون في ذلك حتى نهاية القائمة التي تحتوى على 

  .من الخطوة األولى، يعيدون النظر في العبارات التي وضعوا تحتها خطا

و يتبين يختارون من بين تلك المشكال ت التي يشعرون أنها تضايقهم أكثر من غيرها 

  .هذه المشكالت بوضع دائرة حول الرقم الذي أمامهم في القائمة

و أخيرا يلخصون مشكالتهم الخاصة و الرئيسية بلغتهم الخاصة و تعبيرهم الحر و خالل 

تلميذ وتلميذة و بعد االنتهاء ) 80(ذلك  تم شرح أي استفسار أو غموض بالنسبة ألفراد العينة 

 المختارة و التي إستغرقت مدتها ساعة و نصف لالجابة عن مع كل قسم من أقسام العينة

   72عبارات القائمة، حيث كثرت استفساراتهم حول بعض عبارات القائمة تحصلت الباحثة على 
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  : قائمة موزعة كاآلتي80إجابة من ضمن 

  :يبين أسماء ثانويات العينة االستطالعية و عدد أفرادها) 13(الجدول رقم 

  فـراد العينةعـدد أ  الثانويات
  ثانوية عمر راسم -
ثانوية خير الدين بربروس -
 ثانوية االدريسي -
  ثانوية عائشة -

   إناث20
   ذكور25
   ذكور15
   إناث12

  

ومن الجدير بالذكر أن افراد العينة اإلستطالعية استبعدوا من عينة البحث، ثم قامت الباحثة 

  .بتحليل اإلجابات

  :صدق االختبار -

جه بعرض القائمة على مجموعة أساتذة التربية و علم النفس العاملين تم التوصل إلى استخرا

  :و هي. %80في كلية التربية، و قد أبعدت الفقرات التي لم تحصل على موافقة الخبراء بنسبة 

  .يضايقني شعوري بأني غير مرغوب من قبل أصدقائي -

 يزعجني الشعور بأنني مضطهد -

 .يؤلمني الشعور بأن اآلخرين يستغلونني -

 .يزعجني كالم زمالئي عني بالسوء -

 .يضايقني أنني أغضب ألتفه األشياء -

لماذا تم إبعاد هذه العبارات؟ ألنها ترتبط بمجال المشكالت النفسية و ال تمس تماما مجاالت 

  .المشكالت األسرية

  :ثبات االختبار -

                        ة النصفيةإعتمدت الباحثة في إيجاد ثبات االختبار على معادلة سبيرمان و براون للتجزئ

  مج ص×  مج س-ن مج س ص                           

  =    معادلة االرتباط

  ]2)مج ص(– 2ن مج ص] [2)مج س (- 2ن مج س                  [

  

          V                                   
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 الذي يدل على ثبات نصف االختبار في التنبؤ بمعامل نثم االستعانة بارتباط  الجزئيي  

  . إرتباط االختبار بنفسه أو بمعنى أخر معامل ثبات االختبار

  ر2                              

  ــــ=                       رأأ

  ر +1                      
 72لى اإلختبار والتي تتألف من  حيث قامت الباحثة بتطبيق االختبار على العينة التي أجابت ع

 تلميذ ينتمون إلى المستوى النهائي بالجزائر، مدة اإلجابة عنه ساعة و 40 تلميذة و32فردا، 

نصف ثم قامت الباحثة بتحليل اإلجابات و استعانت بذلك بمعادلة سبيرمان و براون للتجزئة 

  :النصفية و تحصلت على النتائج التالية

  

  :بالنسبة للطلبة

  0.70 = عامل ارتباط الجزء الفردي بالجزء الزوجيم

  0.82 =ثبات االختبار

  :بالنسبة للطالبات

  0.96 = معامل ارتباط الجزء الفردي بالجزء الزوجي

  0.97 =ثبات االختبار

  .و هو معامل ارتباط مقبول بالنسبة لالختبار

   منهج البحث -2

تبر من أكثر المناهج استخداما، خاصة في إعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي الذي يع

مجال البحوث التربوية والنفسية واإلجتماعية، ويهتم البحث الوصفي بجمع أوصاف دقيقة علمية 

للظواهر المدروسة، ووصف الوضع الراهن وتفسيره، وكذلك تحديد الممارسات الشائعة 

اعات وطرائقها في النمو والتعرف على اآلراء والمعتقدات واإلتجاهات عند األفراد والجم

إخالص محمد (والتطور، كما يهدف أيضا إلى دراسة العالقات القائمة بين الظواهر المختلفة 

  ) 83، ص2000عبد الحفيظ، 
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وقد عرف هذا المنهج بأنه كل استقصاء ينصب عل ظاهرة من الظواهر التعليمية او النفسية، 

، 1990أحمد خيري كاظم، (جد بين الوقائع كما أنه يهتم بتحديد الظروف والعالقات التي تو

، ويهتم أيضا بتحديد الممارسات الشائعة او السائدة والتعرف على المعتقدات )134ص

  واإلتجاهات عند األفراد والجماعات وطرائقها في النمو والتطور، وبذلك تساعدنا على التخطيط 

لى فهم الحاضر وأسبابه ورسم واإلصالح، ووضع األسس الصحيحة للتوجيه والتفسير وتعيننا ع

  ) 134، ص1996جابر عبد الحميد جابر، (خطط المستقبل واتجاهه 

وتعتبر البحوث الوصفية في بعض األحيان، الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها لدراسة 

الظواهر اإلجتماعية، ومظاهر السلوك اإلنساني، وذلك ألنه ليس بإمكانا إخضاع كل الظواهر 

  العوامل  ية للتجارب المعملية ولذلك يتم دراستها في ظروفها الطبيعية إلكتشافاإلجتماع

  ولقد إتبعنا هذا ) 101، ص 2000إخالص محمد عبد الحفيظ، (المتضمنة في الموقف وتحليلها 

  .المنهج بغية الوصول إلى تحقيق اهدافه واإلجابة عن األسئلة التي طرحها

  :  مكان الدراسة -3

استنا الميدانية في إحدى المؤسسات التعليمية وبالتحديد بإحدى الثانويات الموجودة لقد أجرينا در

بالجزائر العاصمة وتتمثل في ثانوية عمر راسم، ثانوية خير الدين بربروس، ثانوية عائشة، 

وثانوية اإلدريسي، وكل ثانوية نظم أقسام دراسية، كما يعمل بها طاقم بيداغوجي يتكون من 

والمهني، إلى جانب مستشارين  ة ومستشار تربوي عام ومستشار التوجيه المدرسيمدير الثانوي

تربويين، كما يدرس بها عدد كبير من األساتذة في مختلف الجذوع والشعب المشتركة المتوفرة 

في هذه الثانويات، كما نظم هذه األخيرة تالميذ يتوزعون في مختلف الجذوع المشتركة، 

  : وسنوضح ذلك كما يلي 

  بالنسبة لثانوية خير الدين بربروس 

  العدد الكلي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي 

   أقسام08 موزعين على 301

   إناث 176 - ذكور 125

   تلميذ 190 أقسام علوم الطبيعة والحياة بعدد 05

   إناث 144 – ذكور 76

   تلميذ 36 قسم تسيير واقتصاد بعدد 01
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   اناث 14 – ذكور 22

   تلميذ 28وم انسانية  قسم آداب وعل01

   اناث 14 – ذكور 14

   تلميذ 37 قسم لغات أجنبية بعدد 01

   اناث 24 – ذكور 13

  : بالنسبة لثانوية عائشة 

   أقسام 07 موزعين على 214العدد الكلي لتلميذات السنة الثالثة ثانوي 

  تلميذة 112 أقسام، عددهن 03علوم الطبيعة والحياة  -

  تلميذة 70قسام، عددهن  أ03آداب وعلوم انسانية  -

  تلميذة32، عددهن )01قسم (آداب ولغات أجنبية  -

  : بالنسبة لثانوية اإلدريسي 

   قسم 12 موزعين على 320العدد الكلي لتالميذ السنة الثالثة ثانوي 

   إناث 139 ذكور                       181

    تلميذ وتلميذة197 أقسام، عددهم 05 علوم الطبيعة والحياة -

   إناث 75 ذكور                       122

   تلميذ وتلميذة 58 أقسام، عددهم 03 آداب وعلوم انسانية -

   إناث 30 ذكور                        28

   تلميذ 40 أقسام، عددهم 03 لغات أجنبية -

   إناث 23 ذكور                        17

  تلميذ 25 قسم واحد عددهم 01 علوم إسالمية -

   إناث 11 ذكور                         14

  .بالنسبة لثانوية عمر راسم 

   قسم 14 موزعين على 408العدد الكلي لتلميذات السنة الثالثة 

   تلميذة 208 أقسام، عددهن 06 علوم الطبيعة والحياة -

   تلميذة 95 أقسام، عددهن 03 آداب وعلوم انسانية -
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   تلميذة 54، عددهن )02(ن  آداب ولغات أجنبية قسمي-

   تلميذة 11، عددهن )01( علوم دقيقة قسم واحد -

   تلميذة 18عددهن ) 01( تسيير وإقتصاد قسم واحد-

   تلميذة 22، عددهن )01( تقني محاسبة قسم واحد -

مؤسسات تعليمية موجودة على مستوى محافظة الجزائر ) 04(لماذا وقع إختيارنا على أربع 

  الكبرى ؟ 

رت حدود البحث على محافظة الجزائر الكبرى أي العاصمة، بالتحديد وذلك لألسباب إقتص

  : األتية

  كبر تجمع سكاني في القطر الجزائري أ ألن مدينة الجزائر تمثل -1

 ألن مدينة الجزائر تضم خليطا من محافظات القطر المختلفة بقصد العمل والدراسة، -2

   جميع محافظات القطر ممكنا وهذا ما يجعل تعميم نتائج البحث على

 ألن عدد الثانويات في مدينة الجزائر وأعداد الطلبة الملتحقين بها يزيد بكثير عما هي -3

  عليه في المحافظات األخرى، وهذا ما يزيد من أفراد المجتمع األصلي للبحث 

 من طرفهم  لمعرفة الباحثة آراء األباء واألمهات فيما يتعلق بنوعية األساليب المستخدمة-4

  باللجوء إلى األبناء المتمدرسين في بعض الثانويات، ) ذكور، إناث(تجاه أبنائهم المراهقين 

مما ) التلميذات(وبخاصة ألن الباحثة أجرت دراسة علمية في مرحلة الماجستير على الفتيات 

  .يسهل عليها توزيع البيانات والمعلومات الالزمة للبحث

  : العينة  -4

ساسا في كثير من الدراسات النظرية و العلمية، إذ يعتمد عليها أنات يلعلقد أصبحت  ا

و لكي يتم الحكم على الكل المال الباحثون كثيرا، لكونها توفر الكثير من الوقت و الجهد و 

اإلهتمام بالطريقة التي يختار على أساسها هذا الجزء، للحصول على بإستخدام الجزء ، يجب 

  .أدق النتائج 

يجب أن تكون قادرة على أن تمدنا بعينة ممثلة للمجتمع " المعاينة " قة اإلختيار أما طري

 و خواص المجتمع اتأن تحتوي العينة المختارة على جميع مميز: الكلي أصدق تمثيل، بمعنى 

  )28: ، ص 1985عمار بوحوش ، : (األصلي 
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   : كاتالي موزعين  وهم  وتلميذة ا تلميذ1243  الدراسة منيتكون مجتمع  : مجتمع الدراسة

  يمثل  أسماء الثانويات وعدد أفرادها ) : 14(الجدول رقم 

  عـدد أفـراد العينة  الثانويات
  ثانوية عمر راسم -
ثانوية خير الدين بربروس -
 ثانوية االدريسي -
  ثانوية عائشة -

408   
301   
320   
214   

  1243         المجموع 
  

  : عينة الدراسة 

على جميع أفراد العينة ) سن و المهنة للوالدين البالمستوى التعليمي و(ة بعد توزيع بطاقات خاص

أمي ، إبتدائي، ( روعي فيها المستوى التعليمي للوالدين ) مقصودة (و إسترجاعها ، أخذنا عينة 

ثم قسمنا العينة إلى ،   تلميذا و تلميذة240، و تكونت العينة من ) متوسط ، ثانويا ، عالي 

أساليب المعاملة (، ثم قمنا بتوزيع مقياس ) 120(و فئة اإلناث ) 120(ذكور فئتين، فئة ال

 المعنيين ، ليقوموا بدورهم بتطبيقها على أبائهم بالنسبة للذكور و على لتالميذعلى ا) الزوجية 

  . بالنسبة لإلناث نأمهاته

راعات توجيهات بم(ليقوموا بتطبيقه على أبائهم ) الذكور(للتالميذ ) 1(كما وزعنا إستبيانا 

  ، تحتوي محاوره على المعاملة التي تلقاها األباء أثناء مراهقتهم، و المعاملة التي )الباحثة

  .يعاملون بها أبنائهم حاليا

بمراعات دائما توجيهات (ليقمن بتطبيقه على أمهاتهن ) اإلناث(للتلميذات ) 2(ووزعنا إستبيانا 

عاملة التي تلقاتها األمهات أثناء مراهقتهن، و هو األخر تحتوي محاوره على الم) الباحثة 

  .المعاملة التي يعاملن بها بناتهن حاليا

للمشكالت األسرية التي يتعرض لها األبناء (إختبارا ) الذكور ، اإلناث(كما طبقنا على التالميذ 

   ).المراهقين و المراهقات

  التعليمي و الجنسوفق المستوى  توزيع أفراد عينة البحث من اآلباء و األمهات -

  : يشمل تقسيم المستويات التعليمية ألفراد عينة البحث ثالثة مستويات 

و ) األميين (يضم األباء و األمهات الذين ال يجيدون القراءة و الكتابة : المستوى األول   - أ

 . و أطلقنا عليها المستوى األدنىالمستوى اإلبتدائيالحاصلين على 
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و  و الثانوية اإلكمالية و األمهات الحاصلين على الشهادة يضم اآلباء: المستوى الثاني   -  ب

 أطلقنا عليها المستوى التعليمي المتوسط 

يضم األباء و األمهات الحاصلين على الشهادة الجامعية أو أعلى :  المستوى الثالث -جـ 

   .، و أطلقنا عليها المستوى العالي 

  المستوى التعليمي و الجنس يمثل توزيع أفراد العينة وفق ) 15: (الجدول رقم 

                 الجنس 
  المستوى التعليمي 

  النسبة   العدد  أمهات   أباء 

  عالي 
  ثانوي

  متوسط 
  إبتدائي 

  أمي 

40  
20  
20  
20  
20  

40  
20  
20  
20  
20  

80  
40  
40  
40  
40  

33،33  
16،66  
16،66  
16،66  
16،66  

    240  120  120  المجموع 
  .يتضح من الجدول السابق    

  التقارب بين أعداد اآلباء و األمهات  -

 ي المستويات بين اآلباء و األمهاتفالتقارب  -

   قياسا على باقي المستويات،إرتفاع النسبة المئوية لآلباء و األمهات في المستوى الثالث -

  

  يمثل توزيع أفراد العينة وفق المستوى التعليمي و الجنس) 16(الجدول رقم 

  الجنس
  يالمستوى التعليم

  %  األمهات  %  اآلباء

   %33،33  40   %33،33  40  عـالي
   %33،33  40   %33،33  40  متوسط
   %33،33  40   %33،33  40  أدنى

  %100  120  %100  120  المجموع 
  يتضح من الجدول السابق 

  . تقسيم المستويات التعليمية ألفراد عينة البحث إلى ثالث مستويات-

  : ات ألدوات المستعملة لجمع البيان ا- 5 

 البحث واإلجابة عن التساؤالت التي طرحها، اعتمدت الباحثة على أربع أهدافمن أجل تحقيق 

  :  في جمع البيانات وتتمثل في أدوات
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   .موجه لألباء و األمهات مقياس أساليب المعاملة الزوجية  -1

 استبيان خاص بأساليب المعاملة التي تستخدمها األمهات مع بناتهن المراهقات  -2

  مع أبنائهم المراهقين اآلباءان خاص بأساليب المعاملة التي يستخدمها استبي -3

 )أنظر الملحق(  )ذكور ، إناث(خاص بمشكالت األبناء المراهقين ) إختبار( مقياس  -4

   مقياس أساليب المعاملة الزوجية  -

منها : موزعة على أربعة أبعاد ) عبارة( بندا 114يتكون المقياس من  :  وصف المقياس- أ

 32(أسلوب التسلط والقسوة : ثالثة تتعلق باألساليب الالسوية في معاملة الزوج لزوجته وهي 

أما البعد )  بندا26(، وأسلوب التدليل والحماية الزائدة ) بندا20(، أسلوب اإلهمال والنبذ )بندا

  ) بندا36(أسلوب المودة والرحمة : الرابع فهو أسلوب سوي وهو

ماد على جزء هام من عبارات مقياس أساليب المعاملة الزوجية والبعض وقد قامت الباحثة باإلعت

 عبارة من المجموع 28من عبارات مقياس العالقات الزواجية، وقد إكتفت الباحثة باستعمال 

وحذفت " ال" أو "نعم"الكلي للمقياسين، باإلضافة إلى ذلك، إكتفت بخانتين لإلجابة وهي خانة 

  " ال"أو " نعم"ات العينة المختارة كانت  معظم إجابألنخانة أحيانا 

كتفت الباحثة باستعمال أسلوب إالنسبة لألساليب الالسوية في معاملة الزوج لزوجته أو العكس، بف

 13(، أما األسلوب السوي فتم اإلعتماد على أسلوب المودة والرحمة ) بندا15(التسلط والقسوة 

 520 عبارة على عينة قوامها 28لمتكون من طبق مقياس أساليب المعاملة الزوجية ا). بندا

 تلميذ، ومن مختلف الشعب وذوي مستوى نهائي، للتمكن من 300 تلميذة و220تلميذا أي 

 استمارة 240الحصول على عدد العينة المختارة، وعليه تم الوصول على العدد المرغوب وهو 

 إستمارة تم اإلجابة 120و) األمهات( استمارة تم اإلجابة عنها من طرف الزوجات 120أي 

  ). األباء(عنها من طرف األزواج 

لقد حرصت الباحثة على أن يتم ملىء اإلجابة على بنود أو فقرات المقياس فرديا بدون التعاون 

  .بين الزوجين أو فرد آخر

ستعانت الباحثة بتلميذات وتالميذ العينة المختارة الذين قاموا بتوزيع المقياس على آبائهم إ 

تهم، بحيث طلب منهم أن يكونوا موضوعيون في طرح فقرات أو عبارات المقياس، كما وأمها

من شجعت الباحثة، التالميذ والتلميذات أن تكون إجابات أبائهم، وأمهاتهم صادقة ودقيقة، نابعة 

  .حقيقة مشاعرهم ودوافعهم وإتجاهاتهم نحو الموضوع
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 ال، أواب عن بنود اإلستبيان بـ نعم  يج: طريقة التصحيح والحصول على الدرجة الخام - ب

والبنود كلها مصاغة في إتجاه وجود معاملة ال سوية، وفي إتجاه وجود معاملة سوية، أو أحيانا، 

  ويعطي) نعم( إذا أجاب بـ )2( تينتعطي له درج: وبالتالي فإن إجابة المفحوص تصحح كاألتي

وعلى هذا  )أحيانا(إذا أجاب ) 0(ا  و يعطى له صفر) ال(إذا أجاب بـ ) 1(درجة واحدة  له 

  : األساس فإن كل مفحوص تتراوح درجته النظرية على كل بعد كما يلي 

   درجة 15من صفر إلى :  أسلوب التسلط والقسوة -1

   درجة 13من صفر إلى :  أسلوب المودة والرحمة -2

   صدق اإلختبار - 3-2

  ليب المعاملة الزوجية، والعالقات لقد قام بعض الباحثين بقياس صدق المقياس الخاص بأسا

  الزوجية ومن بينهم الدكتور محمد محمد بيومي خليل، ومديحة منصور سليم الدسوقي 

) أ(أما دراسة محمد محمد بيومي خليل، فتعمدت على قياس صدق هذا اإلختبار بصورتيه 

نفسية للزوجة بعرضه على عدد من العاملين في مجال علم النفس والصحة ال) ب(للزوج، 

  واإلجتماع، وبعض األخصائيين اإلجتماعيين 

وقد تم تعديل أو حذف العبارات التي أجمع المحكمون على تعديلها أو حذفها، وتم بعد ذلك 

على مائة زوج ومائة زوجة وحسب الصدق أيضا بطريقة ) ب(، )أ(تطبيق المقياس بصورتيه 

  .المقارنة الطرفية لصورتي القياس

داللة الفروق بين متوسطى درجات الربعين األعلى واألدنى في ) 17(ويوضح الجدول رقم 

  ).أ(ابعاد المقياس الصورة 
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   داللة الفروق بين متوسطي درجات الربعين األعلى واألدنى 17يوضح الجدول رقم 

   27= 2ن= 1ن

  
  
  :  ثبات المقياس - 3-3

بطريقة إعادة اإلختبار بفاصل زمني قدره ثالثة ) ب(، )أ(تم حساب ثبات المقياس بصورتيه 

وكانت معامالت اإلرتباط بين المرتين ) مائة زوج ومائة زوجة(أسابيع على عينة التقنيين 

  : كمايلي 

  )ب(، )أ(يوضح ثبات المقياس بصورتيه ) 18(رقم جدول 

  )ب(الصورة   )أ(الصورة   األسلوب

  0.93  0.94  التسلط والقسوة 

  0.91  0.88  المودة والرحمة 

وتدل الدرجة المرتفعة على بعد التسلط والقسوة وبعد المودة والرحمة على ثبات اإلختبار وأنه 

مة، مادامت نتائجه مقبولة، ونفس الطريقة طبقتها صالح بأن يطبق على البيئة العربية بصفة عا

محمد محمد بيومي خليل، (الدكتورة مديحة منصور سليم الدسوقي وتوصلت إلى نفس النتائج 

  )23:، ص1996

  

  

  وداللتها) ت(  الربع األدنى  الربع األعلى  األسلوب

    ع  م  ع  م  

  التسلط والقوة 
20  5.9  11  3.19  9.77  

  المودة والرحمة 
2.2  6.3  16  5.8  5.1  
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  ):الخاص بالمعاملة الوالدية( بالنسبة لالستبيان - 3-2

ليمات  استمارة في نفس الوقت و في نفس الظروف و بنفس التع240لقد تم توزيع 

  للتالميذ و التلميذات حتى يقومون بدورهم بتطبيقها على أبائهم و أمهاتهم و قد تم الحصول على 

 إجابة لالستمارة الموجهة لألمهات بمراعاة 120 إجابة لالستمارة الموجهة لآلباء، و 120

  .المستويات التعليمية المختلفة لديهم

  :الموجه لألمهات هيإن المحاور التي تدور حولها أسئلة االستبيان 

  .بيانات شخصية حول أفراد العينة  -1

 .بيانات حول المستوى التعليمي لألمهات -2

 :بيانات حول الماضي التربوي لألمهات و يحتوى هذا على -3

المعاملة التربوية التي تلقتها األم أثناء مراهقتها و هذه تنقسم إلى محاور فرعية تحتوى -أ

  .على أسئلة متعلقة بالمعاملة

الثاني من  الجزء ولمعاملة التربوية التي تتخذها األم حاليا مع ابنتها المراهقة، و ها- ب

 هو اآلخر ينقسم إلى محاور فرعية تحتوى على أسئلة متعلقة دائما بالمعاملة لكن اإلستبيان

  .الحالية

يشمل االستبيان على مجموعة كبيرة من األسئلة و لكي تتناسب األسئلة مع كل هذه المحاور 

  .عمدنا إلى صياغة نوع األسئلة

  ال- و هي التي يطلب اإلجابة عنها بإحدى المتغيرات نعم: األسئلة المقيدة -1

  :أما المحاور التي تدور حولها أسئلة االستبيان الموجه لآلباء هي

  .بيانات شخصية حول أفراد العينة  -1

 .بيانات حول المستوى التعليمي لآلباء -2

 :باء و يحتوى هذا علىبيانات حول الماضي التربوي لآل -3

المعاملة التربوية التي تلقاها األب أثناء مراهقته و هذه تنقسم إلى محاور فرعية تحتوى -أ

  .على أسئلة متعلقة بالمعاملة

 الجزء الثاني من اإلستبيان هوالمعاملة التربوية التي يتخذها األب مع ابنه المراهق، و - ب

  .على أسئلة متعلقة دائما بالمعاملة لكن الحاليةهو اآلخر ينقسم إلى محاور فرعية تحتوى 
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يشمل االستبيان على مجموعة كبيرة من األسئلة و لكنها تختلف في محتواها و صياغتها عن 

األسئلة الخاصة باألمهات و لكي تتناسب األسئلة مع كل هذه المحاور عمدنا إلى صياغة نوع 

  .األسئلة

  ال -جابة عنها بإحدى المتغيرات نعمو هي التي يطلب اإل:  األسئلة المقيدة-1

  : قائمة من مشكالت األبناء المراهقين -

  عبارة عن قائمة خاصة بالمشاكل التي كثيرا ما تصادف الذكور و اإلناث في مرحلة 

" محمد محمد لحرش"، "منيرة حلمي"التعليم الثانوي، استخدمها  العديد من الباحثين من بينهم، 

ئمة لتالميذ المستوى الثانوي و في البيئة العربية و قد تم هذا التعديل بناءا بعد تعديلها لتصبح مال

 0.87، 0.96على اختبار تمهيدي للقائمة و اختيرت درجة ثبات القائمة، فوجد أن معامل ثباتها 

  .مما يدل على أن القائمة على درجة عالية من الثبات مما يدعو إلى االطمئنان إلى استخدامها

  :ئمة على مشاكلتحتوى القا

   صحية-

  مالية-

  جتماعية-

   دينية-

  أسرية-

  مهنية-

  مدرسية-

 أخرى تم عبارات أضيفت له قد " مشكالت البيت و األسرة " اكتفينا نحن عند االختيار بمجال 

   .ستطالعية إختيارها من خالل الدراسة اإل

ت و سلوكات اآلباء و األمهات و لقد وقع إختيارنا على قائمة من المشكالت، ألنها تقيس تصرفا

كما يدركها و يتصورها األبناء المراهقين، و ألنها أيضا أكثر صدقا من قياس سلوك اآلباء 

  .واألمهات من خالل قياس نوع معاملتهم ألبنائهم

 تلميذة  120 تلميذ و 120أنه بعد توزيع إستمارة القائمة على العينة المختارة : يجب التذكير

 بالنسبة للتعليمة،  مختلف الفروع التعليمية، تم شرح أي إستفسار أو غموضوالمنتمون إلى

إستغرقت مدة اإلجابة عن عبارات القائمة ساعة و نصف و بالنسبة لكل قسم، حيث كثرت 
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إستفساراتهم حول بعض عبارات القائمة، و قد قامت الباحثة بمفردها بتطبيق أدوات البحث حتى 

  .تضمن دقة و سالمة اإلجابة

  :  المعالجة اإلحصائية -4

إن الهدف من إستخدام التقنيات اإلحصائية هو التوصل إلى مؤشرات كمية تساعد على التحليل 

  .و التفسير و الحكم

  : و التقنيات التي إستعملت في الدراسة كالتالي 

هي تحويل التكرارات المحصل عليها إلى نسب مئوية ،و التي نحسبها  :  النسب المئوية -

  : لقانون التالي با

   X 100  مج ت= ن م 

           ن

  حيث يرمز مج ت إلى مجموع التكرارات  -

  و ن يرمز إلى عدد أفراد العينة  -

   ) :2كا( إختبار كاي مربع -

من أهم إختبارات الداللة اإلحصائية الالبرامترية و أكثرها شيوعا نظرا ) 2كا(يعتبر  إختبار 

 الفروق  بين العينات، أو في مدى تطابقها، و يستخدم في لسهولة إجرائه و فوائده في تقدير

  .و التي تكون على شكل تكرارات " المستوى األسمى" البيانات التي تكون على المقياس 

و يسمح هذا اإلختبار بحساب الفرق بين التكرار الواقعي و التكرار المتوقع، إذ أنه كلما زاد 

ين التكرارين، إستخدم في عالج فرضيات البحث الفرق بينهما، زادت لذلك داللة الفرق ب

  أساليب المعاملة الوالدية على األبناء المراهقين  لغرض قياس داللة تأثير )الخمسة(

  

  

  

  

  

  



  

 

 

:  
   - وتفسيرها عرض نتائج -

  

  

  :تمهيد       

 مناقشة النتائج الكمية و تحليلها  -

 اإلستنتاج العام  -
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  : تمهيد 

بعد التطرق في الفصل السابق إلى مختلف اإلجراءات المنهجية المتبعة في الجانـب الميـداني               

للدراسة ،و بعد جمع البيانات و تصنيفها و ترتيبها، سنحاول في هذا الفصل عـرض و تحليـل                  

النتائج المحصل عليها من خالل المعالجة اإلحصائية لها، وفق مقتضيات فرضـيات الدراسـة              

  .مسةالخ

   عرض و تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية األولى: أوال 

هل توج فروق في أساليب المعاملة الزوجية لألباء و األمهات وفقـا لمـستوياتهم              : التساؤل  -

  .التعليمية 

وللتحقق من صحة الفرضية، تم تطبيق مقياس أسـاليب المعاملـة الزوجيـة لألبـاء و                  

  : يلي األمهات و أسفرت النتائج عن ما 

يمثل الفروق في أساليب المعاملة الزوجيـة كمـا تـدركها الزوجـات وفقـا               ) : 19(الجدول  

  لمستوياتهن التعليمية

المجموعات    
  األسلوب

المستوى 
  األدنى

المستوى   %
  المتوسط

المستوى   %
  العالي

مستوى   2كا المجموع  %
  الداللة

  62  %32،5  13  %52،5  21  %70  28 القسوة و التسلط 

  58  %67،5  27  %47،5  19  %30  12 المودة و المحبة 

  

11،25  

    120  %100  40  %100   40  % 100  40  المجموع 

  

0،01  

  
الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي أسـاليب المعاملـة             إتضح من خالل نتائج     

) 11،25(المحـسوبة    2الزوجية كما تدركها الزوجات وفقا لمستوياتهن التعليمية ، حيث بلغت كا          

  ) .0،01(عند مستوى داللة 

كذلك النسب المئوية تبين لنا الفروق، حيث قدرت نسبة أسلوب القسوة بالنسبة للزوجـات ذوات               

و قدرت نسبة نفس األسـلوب عنـد الزوجـات ذوات            %) 70(المستوى التعليمي األدنى بـ     

المـستوى  بالنـسبة للزوجـات ذوات       %) 32،5(و نـسبة     %) 52،5(المستوى المتوسط بـ    

  .التعليمي العالي
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و قدرت نسبة أسلوب المودة و الرحمة بالنسبة للزوجات ذوات المستوى التعليمي األدنـى بــ                

و  %) 47،5(و قدرت نسبة نفس األسلوب عند الزوجات ذوات المستوى المتوسط بـ        %) 30(

  .بالنسبة للزوجات ذوات المستوى التعليمي العالي %) 67،5(نسبة 

   تؤكد وجود إختالف في أسلوبي القسوة و التسلط و المودة و الرحمة الذي يمارسه و هذه النسب

  :األزواج على زوجاتهم تبعا لمستوياتهن التعليمية و من خالل هذه النتائج نستنتج مايلي 

 كلما كان المستوى التعليمي للزوجات منخفضا كلما تعرضن ألسلوب القسوة و التسلط مـن               - 

  .طرف أزواجهن

كلما كان المستوى التعليمي للزوجات مرتفعا كلما تعرضن ألسلوب المودة و الرحمة مـن               و   -

  .طرف أزواجهن

و عليه ترى الباحثة أنه ليس من السهل أن تعطي تفسيرا لهذه الفروق، حيث أن هناك عوامـل                  

عديدة يمكن أن تتدخل في معاملة الزوجات بقسوة و تسلط من طرف أزواجهن، كما يمكـن أن                 

 المعاملة القاسية ألزواجهن لسبب معين أو لتطافر عدة أسباب ، ورغم ذلك ترى الباحثة أن                تعود

غياب الوعي لدى أزواجهن الناتج ربما عن إنخفاض المستوى التعليمي لديهم ، األمر الذي يدفع               

بهم إلى التمسك بأسلوب القسوة في معاملة زوجاتهم و إهمال رغباتهن و عدم تلبية إحتياجـاتهن       

ألساسية، أو قد يعود إلى التربية و الخبرات و التجارب و األحداث القاسـية التـي مـر بهـا                    ا

لديهم قوية  ) الذات العليا ( أين يكون الضمير الالشعوري      -األزواج عندما كانوا في سن الطفولة     

  .لدرجة القسوة و السيطرة و التحكم

 يدركها األزواج وفقا لمـستوياتهم      يمثل الفروف في أساليب المعاملة الزوجية كما      ) 20(الجدول  

  .التعليمية 

المجموعات     
  األسلوب

المستوى 
  األدنى

المستوى   %
  المتوسط

المستوى   %
  العالي

مستوى   2كا  المجموع  %
  الداللة

  19  %25  10  %17،5  7  %5  2 القسوة و التسلط 

  101  %75  30  %82،5  33  %95  38 المودة و المحبة 

  

  

6،1  

  

  

  د.غ 

      120  %100  40  %100   40  % 100  40  المجموع 

تبين من خالل نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق دالة داللة إحصائية في أسـاليب المعاملـة           

  ) 6،1( المحسوبة 2كا1الزوجية كما يدركها األزواج وفقا لمستوياتهم التعليمية حيث قدرت 
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 التسلط و المـودة و الرحمـة        كما تؤكد النسب المئوية عدم وجود إختالف في أسلوبي القسوة و          

التي تمارسه الزوجات على أزواجهن وفقا لمستوياتهم التعليمية ، حيث قـدرت نـسبة أسـلوب           

وقدرت نسبة نفس    %) 5(القسوة و التسلط بالنسبة لألزواج ذوي المستوى التعليمي األدنى بـ           

بالنـسبة   %) 25(و نـسبة     %) 17،5(األسلوب عند األزواج ذوي المستوى المتوسـط بــ          

  .لألزواج ذوي المستوى التعليمي العالي

و قدرت نسبة أسلوب المودة و الرحمة بالنسبة لـألزواج ذوي المـستوى التعليمـي األدنـى                 

ـ          %) 95(بـ و  %) 82،5(و قدرت نسبة نفس األسلوب عند األزواج ذوي المستوى المتوسط ب

 مما يدل على تقارب إسـتجابة       بالنسبة لألزواج ذوي المستوى لتعليمي الغالي ،       %) 75(نسبة  

الزوجات في معاملة أزواجهن بمودة ورحمة ، دون مراعاة مستوياتهم التعليمية ، و عليه تبقـى               

  .مكانة الرجل محفوظة ، و يبقى يمثل السلطة في األسرة 

  : نستنتج ما يلي ) 1(و من خالل هذه النتائج كلها ، المتعلقة بالفرضية 

تسلط و القسوة التي يمارسها أزواجهن عليهن أكثر من إدراكهـن            أدركت الزوجات أسلوب ال    -

  .ألسلوب المحبة و المودة

 أدرك األزواج أن أسلوب المودة و الرحمة التي تمارسها زوجاتهم عليهم ، أكثر من إدراكهم                -

  .ألسلوب القسوة و التسلط
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  .الثانيةعرض و تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية : ثانيا 

هل توجد فروق بين أساليب المعاملة التي تلقتها األمهات عندما كن مراهقات        : التساؤل 

  و األساليب التي يستخدمنها حاليا مع بناتهن المراهقات؟ 

و للتحقق من صحة الفرضية، تم تطبيق إستبيان أساليب المعاملة الخاصة باألمهات         

ء فترة المراهقة،  و األساليب التي يستخدمنها حاليا مع بناتهن و المتعلقة بمعاملتهن أثنا

  :و أسفرت النتائج عن ما يلي . المراهقات

  

  .المعاملة التي تعرضت لها األم أثناء مراهقتها -1

  . محور متعلق بتلبية حاجات األم و ميولها الخاصة- 1-1

  .يمثل تلبية حاجات األم و ميولها الخاصة): 21(الجدول 

  ات المجموع  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  اإلجابات
  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم

 

  2كا

مستوى 

  الداللة

 توفير غرفة -1

خاصة باألم أثناء 

  مراهقتها

.  

  

  

.  

  

  

40  

  

  

100  

  

  

6  

  

  

15  

  

  

34  

  

  

85  

  

  

15  

  

  

37.5  

  

  

25  

  

  

62.5  

  

  

12.72  

  

  

0.01  

  

  

  

  

 تزيين الغرفة -2

  وق األمحسب ذ

  

 

 

.  

  

  

 

 

.  
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 ممارسة هواية -3

لدى األم خالل 

  مراهقتها
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في آراء األمهات ذوات . ذات داللة إحصائيةوجود فروق ) 20(إتضح من خالل نتائج الجدول 

حيث . المستويات التعليمية المختلفة بخصوص توفير غرفة خاصة بهن عندما كن مراهقات

  .0.01عند مستوى داللة ) 12.72(المحسوبة  2قدرت كا

كما تبدو اإلجابات متقاربة، إذ بلغت النسب المئوية بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي 

 و يمكن ربطها بالعامل اإلقتصادي )%62، %85، %100: (نى فالمتوسط فالعالي ما يلياألد

و حتى التقاليد لم تكن ترى " الفتاة"الذي ال يسمح بتوفير غرف خاصة لألبناء و بالتحديد 

  .ضرورة منح غرفة خاصة للبنت

المستويات و يتضح في نفس الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات 

  .التعليمية المختلفة بشأن تزيين الغرفة حسب ذوق األم أثناء مراهقتها

    ).0.01(عند مستوى داللة ) 12.7(المحسوبة  2كاحيث بلغت 

، توضح )ال(كما أن النظرة األولى لنتائج هذه العبارة تنبئنا بأن كل اإلجابات تتمركز في خانة 

تهن التعليمية، حيث قدرت بالنسبة لألمهات ذوات تقارب في إجابات األمهات بمختلف مستويا

 بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط %85و  %100المستوى التعليمي األدنى بـ

  . بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي%62.5و بـ 

سبة وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات بالن) 20(و يؤكد نفس الجدول 

للمستويات التعليمية المختلفة بشأن ممارسة هواية معينة لديهن عندما كن مراهقات حيث 

  ).0.01(المحسوبة، عند مستوى داللة  2كاتمثل قيمة ) 13.86(

و يتبين لنا من خالل هذه العبارة، تقارب في إجابات األمهات بمختلف مستوياتهن التعليمية فيما 

هذا التأكيد في النتائج، إلى عدم وجود مانع أو حاجز يحد من يتعلق بممارسة هواية و يعود 

ممارسة هواية بالنسبة للفتاة، فكلهن أجبن بنعم، مما يدل أن المرأة في الماضي كانت تمارس 

  .نشاط معين في أوقات الفراغ
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  يمثل نوع الهواية المختارة من طرف األم أثناء مراهقتها): 22(الجدول 

 المجموعات
  اتاإلجاب

المستوى 
 %  األدنى

المستوى 
  % المتوسط

المستوى 
  2كا  %  العالي

مستوى 
  الداللة

  %12.5  5  .  .  .  .  الرسم
  %25  10  %37.5  15 %5  2  المطالعة
  %5  2  .  .  .  .  الموسيقى
  .  .  .  .  .  .  الرقص
  .  .          الغناء

  %37.5  15  %12.5  5  .  .  الرياضة
  %15  6  %50  20  %95  38  الخياطة
  %5  2  .  .  .  .  ال شيء
  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

56.6  0.01  

المحسوبة  2تبين من نتائج الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث قدرت كا

  ).0.01(عند مستوى داللة ) 56.6(

من  %95أن انسب المئوية المتعلقة بنوع الهواية المختارة، ) 22(كما نالحظ من خالل الجدول 

 التعليمي األدنى إخترن الخياطة التي تعتبر لهن الهواية المفضلة، أما ىاألمهات ذوات المستو

   %50بالنسبة لفئة األمهات ذوات المستوى المتوسط فبلغت نسبتها بالنسبة لهواية الخياطة بـ 

  .و تعتبر نسبة أعلى مقارنتها بالهوايات األخرى

هات ذوات المستوى التعليمي العالي، فأعلى نسبة بالنسبة للهواية أما الفئة األخرى التي تمثل األم

 %15 بالنسبة للمطالعة، أما الخياطة نسبتها تساوي %25 و %37.5المفضلة لهن هي الرياضة 

و تدل هذه النتائج اإلحصائية بأن الخياطة بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث لها أهميتها و 

   المفضلة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى مكانتها، و تعتبر الهواية

  .و أيضا المتوسط و بقليل المستوى العالي
  

  .يمثل مساعدة األم ألمها على إدارة الشؤون المنزلية عندما كانت مراهقة): 23(الجدول 

 المجموعات

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
% 

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

ى مستو

  الداللة

  %85  34  %90  36  %95  38  نعم
  %15  6  %10  4  %5  2  ال

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع
12.72  0.01  

  



 147 
 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ) 23(إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول 

كم مراهقات حيث قدرت ذوات المستويات التعليمية المختلفة بشأن إدارة الشؤون المنزلية عندما 

  ).0.01(عند مستوى داللة ) 12.72(المحسوبة  2كا

و كان هناك شبه إجماع، حسب المستويات التعليمية المختلفة لألمهات على أنهن كن يقمن بإدارة 

الشؤون المنزلية عندما كن مراهقات، إذ بلغت النسب على التوالي من المستوى التعليمي األدنى 

كما تشير النتائج إلى أهمية مساعدة البنت ألمها في . %85، %90، %95 :فالمتوسط فالعالي

أداء األعمال المنزلية، و ضرورة توجيهها إلى مثل هذه األعمال منذ صغرها حتى تتعلمها و 

  .تحسن إتقانها

 

  .يمثل تلبية حاجات األم و ميولها الخاصة): 24(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي   المتوسطالمستوى  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم %  ال % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

ذهاب األم -1

للسينما عند 

  مراهقتها

  غ د  2.21  75  30  25  10  62.5  25  37.5  15  75  30  25  10

 تزيين -2

األم خالل 

   مراهقتها

  غ د  0.49  67.5  27  32.5  13  62.5  25  37.5  15  70  28  30  12

 الذهاب -3

للحالقة لقص 

الشعر بالنسبة 

لألم خالل 

  مراهقتها

16  40  24  60  23  57.5  17  42.5  28  70  12  30  7.33  0.05  
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 24(إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول 

 2رت كااألمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة بشأن الذهاب للسينما عند مراهقتهن حيث قد

  .2.21المحسوبة 

و كان هناك تقارب بالنسبة للمجموعات المختلفة على أنهن كن يذهبن للسينما عندما كن 

: مراهقات، إذ قدرت النسب المئوية على التوالي من المستوى التعليمي األدنى فالمتوسط فالعالي

، قدرت نسبتها  كن يمنعن من الذهاب إلى السينماي بينما األمهات الالئ25%، 37.5%، 25%

 و قدرت نسبة نفس العبارة بالنسبة %75بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى بـ 

بالنسبة لألمهات ) %75(و بنسبة ) %62.5(لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط بـ 

 السينما، من الذهاب إلى) الفتاة آنذاك(مما يدل على منع األم . ذوات المستوى التعليمي العالي

  . ألنه يعتبر خروجا عن القيم و المعايير اإلجتماعية

أما عن تزيين األمهات خالل مراهقتهن، فقد أوضحت نتائج العبارة عدم وجود فروق ذات داللة 

  .0.49 المحسوبة 2كاإحصائية في آراء األمهات ذوات المستويات التعليمية الثالث، حيث قدرت 

عات المختلفة على أنهن كن يمنعن من التزيين، حيث قدرت في حين نجد تقارب بين المجمو

، %62.5، %70: النسب المئوية على التوالي من المستوى التعليمي األدنى فالمتوسط فالعالي

و عليه يعتبر إستعمال الزينة لدى الفتاة خروجا عن طاعة األم كما يمثل أيضا سلوكا . 67.5%

  .و لكن تخوفا من ردود أفعال األمهات السلبيةال أخالقيا بحكم العادات و التقاليد، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات بالنسبة للمستويات ) 24(يتبين من الجدول 

 عند 7.33 المحسوبة 2كاالتعليمية المختلفة بخصوص الذهاب للحالقة لقص الشعر، حيث بلغت 

  .0.05مستوى داللة 

نسب المئوية متقاربة فيما بينها، من مستوى تعليمي إلى مستوى كما يبدو من هذه العبارة، أن ال

تعليمي آخر و إن كانت تتوزع بين القبول و الرفض في المستوى التعليمي الواحد، ففي 

 منهن كن يذهبن %40المجموعة األولى التي تمثل األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى 

 من %57.5و في المجموعة الثانية فإن . ن منهن من كن يمنع%60للحالقة لقص شعرهن و 

في المجموعة الثالثة، .  منهن أجبن بالنفي الذي يدل على المنع%42.5أجبن بنعم، في حين أن 

  . منهن من أجبن بالنفي%30 من أجبن بالقبول،  %70فإن 
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، يعني هو شعرها، فالبنت التي تقص شعرها) آنذاك(كما تدل نتائج هذه العبارة، أن زينة الفتاة 

أنها خرجت عن طاعة أمها، و لذلك كان لزوما على األم إستعمال أسلوب العقاب لمنع البنت 

  .من قص شعرها

  

   محور متعلق بتحرك األم أثناء مراهقتها1-2

  يمثل تحرك األم أثناء مراهقتها): 25(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 مبيت األم -1
عند صديقتها 
عندما كانت 

  مراهقة

  غ د  1.67  87.5  35  12.5  5  87.5  35  12.5  5  95  38  5  2

 حرية -2
األم في 
الذهاب إلى 
أي مكان 

  تريده

  غ د  2.13  87.5  35  12.5  5  95  38  5  2  95  38  5  2

 لألم -3
صديقات 

ي يزورونها ف
البيت أثناء 

  مراهقتها

  غ د  1.44  62.5  25  37.5  15  70  28  30  12  75  30  25  10

 السماح -4
لألم الخروج 
عدة مرات 
  أثناء مراهقتها

  غ د  5.35  80  32  20  8  77.5  31  22.5  9  95  38  5  2

 السماح -5
لألم بعمل 

قالت أشياء 
لها عنها أمها 

  أنها خاطئة

  د.غ  2.5  75  35  25  10  75  30  25  10  87.5  35  12.5  5

 تغيير -6
رأي األم في 
األوامر التي 

أمها  تصدرها 
ها إتجاه

لتجعل 
األشياء أسهل 

  بالنسبة لها

  غ د  1.44  62.5  25  37.5  15  70  28  30  12  75  30  25  10
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عدم وجود فروق ذات داللة ) 25(أما عن المبيت عند الصديقات، فقد بينت نتائج الجدول 

 2كا تمثل قيمة 1.67ت المستويات التعليمية المختلفة حيث إحصائية في آراء األمهات ذوا

  .المحسوبة

  :و نفسر هذا بما يلي

إن سلوك األم تجاه ابنتها فيما يتعلق بالمبيت عند الصديقات، تعبر عنه النسب المئوية حيث تدل 

   من األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى من كن يمنعن من المبيت عند صديقاتهن 95%

 تمثل األمهات ذوات المستوى المتوسط من كن يمنعن هن أيضا من المبيت عند %87.5و 

  .بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي) %87.5(صديقاتهن و بنسبة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 25(و يتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول 

بخصوص حرية األم في ) أدنى، متوسط، عالي( المختلفة األمهات ذوات المستويات التعليمية

  . المحسوبة2كا تمثل قيمة 2.13الذهاب إلى أي مكان تريده حيث 

 من األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى من  %95كما يتبين من خالل النسب المئوية، أن 

 نجدها عند األمهات %95لم تكن لهن الحرية في الذهاب إلى أي مكان تريدينه، و نفس النسبة 

  .ذوات المستوى التعليمي العالي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات بالنسبة ) 25(و يتبين من نتائج الجدول 

 المحسوبة 2كاللمستويات التعليمية المختلفة بخصوص زيارة الصديقات في البيت، حيث بلغت 

 من األمهات على أنهن كن يمنعن من زيارة و نجد تقارب بين المجموعات المختلفة. 1.44

صديقات لهن في البيت إذ قدرت النسب المئوية على التوالي من المستوى التعليمي األدنى، 

     .  %62.5، %70، %75: فالمتوسط فالعالي

كما يتضح من نفس الجدول، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات 

ة المختلفة بخصوص السماح لهن بالخروج عدة مرات أثناء مراهقتهن، حيث المستويات التعليمي

  .5.35 المحسوبة 2كاقدرت 

و تبدو اإلجابات متقاربة، إذ بلغت النسب المئوية على التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط 

   .%80، %77.5، %95: فالعالي
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هات عندما كن مراهقات، كان نابعا من و عليه فإن انعدام الحرية و اإلستقاللية لدى هؤالء األم

خوف أمهاتهن عليهن، حيث كان الذهاب إلى المدرسة الفرصة الوحيدة لإللتقاء، أما غير ذلك، 

  .فهو ممنوعا عليهن، و أي نقاش في ذلك قد يعرضهن إلى المكوث في البيت

صائية في آراء عدم وجود فروق ذات داللة إح) 5(و بالنسبة للعبارة ) 25(و يشير نفس الجدول 

األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة بخصوص السماح لألم بعمل أشياء قيل لها عنها 

  ). 2.5( المحسوبة 2كاأنها خاطئة، حيث بلغت 

كما تدل النسب المئوية بتقارب النتائج حيث قدرت بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي 

درت نسبتها بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي و نفس العبارة ق) %12.5(األدنى بـ

  .بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي)  %25(و بنسبة ) %25(المتوسط بـ 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 6(و بالنسبة للعبارة ) 24(و يبين الجدول 

بشأن تغيير رأي األم في ) توسط، عاليأدنى، م(األمهات ذوات المستويات التعليمية الثالث 

 المحسوبة 2األوامر التي تصدرها البنتها، لتجعل األشياء أسهل بالنسبة لها، حيث قدرت كا

1.44.  

كما تؤكد النسب المئوية بتقارب اإلجابات ، حيث بلغت بالنسبة لألمهات ذوات المستوى 

مهات ذوات المستوى التعليمي و قدرت نفس العبارة بالنسبة لأل) 25(التعليمي األدنى بـ 

فهي نسب . بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي) 37.5(و بنسبة ) 30(المتوسط بـ 

مئوية منخفضة مقارنة باإلجابات التي تعبر عن نفي األمهات من استخدام األسلوب المتذبذب 

تمثل في إتباع المعايير مما يدل أن أسلوب األمهات في المعاملة، كان واضحا في صرامته، ي

 .اإلجتماعية و االمتثال التام لها
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  يمثل تحرك األم أثناء مراهقتها ): 26(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم %  ال % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 مراقبة -
تصرفات 

األم خارج 
 أثناء بيت ال

  مراهقتها

  غ د  2.21  75  30  25  10  62.5  25  37.5  15  75  30  25  10

 معاقبة -
األم إذا 

ارتكبت 
 أثناء أخطاء 
  .مراهقتها

  غ د  3.63  37.5  15  62.5  25  22.5  9  77.5  31  20  8  80  32

   

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء األمهات ) 26(يتضح من مناقشة نتائج الجدول 

ت المستويات التعليمية المختلفة بخصوص مراقبة تصرفاتهن خارج البيت عندما كن ذوا

  . المحسوبة2 تمثل قيمة كا2.21مراهقات حيث 

كما تبدو اإلجابات متقاربة بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث، إذ قدرت النسب على التوالي من 

                  .  %75، %62.5، %75: المستوى األدنى فالمتوسط فالعالي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء األمهات ذوات ) 26(و يتبين من الجدول 

 3.63المستويات التعليمية الثالث فيما يتعلق بمعاقبة األم إذا ارتكبت أخطاء عند مراهقتها حيث 

  . المحسوبة2كاتمثل قيمة 

مي األدنى فالمتوسط فالعالي على و كانت النسب في عينة األمهات ذوات المستوى التعلي

 .%62.5، %77.5، %80: التوالي

و تدل هذه النتائج بوضوح إنخفاض المراقبة على الفتاة و تبادل الثقة بين األم و ابنتها، و 

 من األمهات باختالف مستوياتهن التعليمية و يعود السبب %25، %37.5، %25انعدامها عند 

يبها من أذى، فأي تأخر عن البيت قد يستلزم منها تقديم إلى الخوف على البنت و ما قد يص

مبررات مقنعة و إال فالعقاب مصيرها كوسيلة للردع و عدم الوقوع مرة أخرى في نفس 

  ).1988بوعطة، (الموقف، و هذا التصرف قد عززه النظام التربوي التقليدي لألسرة الجزائرية 
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  . تقابله األم أثناء مراهقتهايمثل نوع العقاب التي كانت):27(الجدول رقم 

 المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

عقاب 
  %2.5  1  %17.50  7 %15  6  جسمي

عقاب 
  %60  24  %60  24  %65  26  لفظي

  %37.5  15  %22.5  9  %20  8  ال شيء
  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

7.22  

  

ناقشة نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، في آراء إتضح من خالل م

األمهات ذوات المستويات التعليمية الثالث بشأن نوع العقاب التي كانت تقابله األمهات أثناء 

  .7.22المحسوبة   2كامراهقتهن حيث قدرت 

ى التوالي من المستوى كما تبدو اإلجابات متقاربة بالنسبة للعقاب اللفظي، إذ قدرت النسب عل

: ي، أما بالنسبة للعقاب الجسدي فهي كالتال%60، %60، %65: األدنى، فالمتوسط، فالعالي

، أما من كن لم يعاقبن فقد قدرت النسب على التوالي من المستوى األدنى، 2.5، 17.50، 15%

  .%37.5، %22.50، % 20: فالمتوسط فالعالي

 

. لى ابنتها، باستعمال العقاب اللفظي و كأنه أفضل وسيلة للردعتدل هذه النتائج على قسوة األم ع

و مثل هذا التعامل، نادرا ما يحقق التوازن النفسي لدى األبناء و بالتحديد الفتاة، بل يساهم في 

  .مضاعفة الميول السلبية في سلوكها، و فكرها و قد يفقدها الثقة بنفسها

 

  .جب أن تتصرف بها األم أثناء مراهقتهايمثل تحديد الطريقة التي ي): 28(الجدول 

 المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  77.5  31  75  30  75  30  نعم
  22.5  9  25  10  25  10  ال

  100  40  100  40  100  40  المجموع
  غ د0,07
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دم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ع) 28(إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول 

بشأن تحديد الطريقة التي ) أدنى، متوسط، عالي(األمهات ذوات المستويات التعليمية الثالث 

  .0.07المحسوبة   2كايجب أن تتصرف بها األمهات أثناء مراهقتهن، حيث قدرت 

المستوى التعليمي األدنى كذلك النسب المئوية تظهر متقاربة، حيث بلغت بالنسبة لألمهات ذوات 

 و بنسبة %75، و قدرت بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط بـ %75بـ 

بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي، كما تدل النتائج، بتدخل األم في ) 77.5%(

مجادلة قد يهدئ تحديد تصرفات البنت، فاإلمتثال التام لرغباتها واختياراتها دون مناقشة أو 

  .الموقف، و أي نقاش أو مجادلة تعتبر نوعا من العصيان و التمرد عن طاعة األم

  

  .يمثل إرغام األم في اتباع أوامر أمها أثناء مراهقتها): 29(الجدول 

 المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  62.5  25  77.5  31  80  32  نعم

  37.5  15  22.5  9  20  8  ال

  100  40  100  40  100  40  المجموع

3.63  

  

  د.غ

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 29(إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول 

بشأن إرغامهن في إتباع ) أدنى، متوسط، عالي(األمهات ذوات المستويات التعليمية الثالث 

  .3.63المحسوبة   2كا أثناء مراهقتهن حيث قدرت أوامر أمهاتهن

 من األمهات ذوات المستويات التعليمية %62.5، %77.5، %80كما نالحظ في الجدول أن 

  .الثالث من كن يرغمن في إتباع أوامر أمهاتهن عندما كن مراهقات

رب على اإلمتثال و تبدو اإلجابات متقاربة بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث و يدل هذا التقا

  التام للقيم و المعايير اإلجتماعية ، و أي نقاش أو مجادلة، يعتبر نوعا من العصيان و التمرد 

  .و الخروج عن الطاعة الوالدية
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  .يمثل الشعور بالراحة النفسية عند نقاش أمور خاصة باألم عند مراهقتها): 30(الجدول 

 المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

وى المست

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %20  8  %25  10%22.5  9  نعم

  %80  32  %75  30  %77.5  31  ال

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

  غ د  0.28

   

إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء 

ليمية الثالث بشأن شعورهن بالراحة النفسية عند نقاش أمور األمهات ذوات المستويات التع

  . 0.28المحسوبة 2كاخاصة بهن أثناء مراهقتهن حيث بلغت 

من المستوى : كما تبدو اإلجابات متقاربة، عند قراءتنا للجدول، حيث قدرت النسب على التوالي

 تصال ، مما يدل على إنعدام اإل%80، %75، %77.5األدنى فالمتوسط فالعالي 

و الحوار داخل األسرة، و كأن الفتاة ليس لها الحق بأن تشارك في نقاش خاص  بقضايا األسرة 

 و التعبير عن أمورها الخاصة بكل حرية، و أن دورها ال يتعدى اإلهتمام باألعمال المنزلية 

  .و ينحصر حوارها مع أمها تحديدا لهذا المجال" األم"و اإلستجابة لوظيفتها 
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  .محور متعلق بالفروق الجنسية- 1-3

 

  يمثل الفروق الجنسية بالنسبة لألمهات أثناء المراهقة): 31(الجدول رقم 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

 %  ال % نعم  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 تفضيل -1
اإلبن عن 
البنت حسب 

   البنترأي

  غ د  3.75  25  10  75  30  25  10  75  30  10  4  90  36

 وقوع -2
شجار بين 
الطرفين من 
أجل تفضيل 
الذكر على 

  األنثى

  غ د  0.49  70  28  30  12  65  26  35  14  62.5  25  37.5  15

 شعور -3
األم باإلحتقار 
  عند مراهقتها

  غ د  5.66  45  18  55  22  22.5  9  77.5  31  25  10  75  30

شعور األم -4
كم معاملتها بح

عند 
مراهقتها، أن 
البنت تعد 

  "مشكلة"

  غ د  3.52  45  18  55  22  37.5  15  62.5  25  25  10  75  30

 حسرة -5
األم لو ولدت 

  ذكرا
35  87.5  5  12.5  25  62.5  15  37.5  22  55  18  45  8.3  0.05  

  

تشير نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات 

  .3.75المحسوبة  2كامستويات التعليمية الثالث بشأن تفضيل اإلبن عن البنت، حيث قدرت ال

كما تبدو اإلجابات متقاربة، حيث قدرت النسب المئوية بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي 

 و نفس العبارة قدرت بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط بـ %90األدنى بـ 

و هذا التقارب في .  بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي%75بنسبة  و 75%

النتائج يؤكد تمسك األمهات على تفضيل الذكر على األنثى و ما هذا التأكيد إال امتثاال للقيم و 

  .المعايير اإلجتماعية و ما تنصه من اهتمام بالذكور أكثر من اإلناث
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د فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات عدم وجو) 31(و يتضح من الجدول 

المستويات التعليمية الثالث بخصوص وقوع شجار بين الطرفين من أجل تفضيل الذكر على 

  .0.49المحسوبة  2كااألنثى، حيث بلغت 

كذلك تبدو اإلجابات متقاربة حيث قدرت النسب على التوالي من المستوى األدنى، فالمتوسط 

 من أجبن بنعم و التي تدل على وقوع شجارات بين الطرفين %30، %35 ،%37.5فالعالي 

من أجل تفضيل الذكر عن األنثى و إن كانت نسبتها منخفضة يجب اإلشارة أنه مهما كانت 

محبة البنت ألمها فالولد مقدم على أخته في كل مجاالت الحياة المختلفة و ال تشارك الفتاة إال 

  . في المجتمع لها بالمشاركة فيهبالقدر الذي يسمح به الذكور

كما يؤكد الجدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات المستويات 

  .المحسوبة 2كا تمثل قيمة 5.66التعليمية الثالث بشأن شعور األم باإلحتقار حيث 

تقار من  من األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى من يشعرن باإلح%75كما نالحظ أن 

   بالنسبة لألمهات ذوات المستوى المتوسط %77.5طرف أمهاتهن من خالل معاملتهن لهن، و 

  . بالنسبة لألمهات ذوات المستوى العالي%55و 

و يتضح لنا من خالل هذه النتائج بأن الشعور باإلحتقار سببه التمييز بين الذكور و اإلناث، 

مام و التقدير في التربية التقليدية، و أنه يلقى حيث أن الذكر مرغوب لذاته و هو محل اإلهت

العناية و الرعاية بشكل يفوق ما تلقاه األنثى، و تدعم ذلك المورثات الثقافية و تعتبره أمرا 

  .طبيعيا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات ) 31(كما يتبين من الجدول 

ور األم بحكم معاملتها أثناء مراهقتها أن البنت تعد المستويات التعليمية الثالث بخصوص شع

  .المحسوبة 2كا تمثل قيمة 3.52حيث " مشكلة"

تبدو النتائج متقاربة بالنسبة لهذه العبارة، إذ بلغت النسب على التوالي من المستوى األدنى، 

زته أفر" مشكلة"و عليه فإن الشعور بأن البنت تعد . %55، %62.5، %75فالمتوسط فالعالي 

العوامل الثقافية اإلجتماعية في أسلوب التفرقة و التفضيل، فالفتى مفضل عن أخته و في كل 

شيء، و الفتى مقدم على الفتاة في كل مجاالت الحياة المختلفة، و أن التشدد و القسوة على البنت 

  .أمر مرغوب في تنشئتها لتحقيق الضبط السلوكي
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لة إحصائية في آراء األمهات ذوات كما يتضح من الجدول وجود فروق ذات دال

المحسوبة  2كا تمثل قيمة 8.3المستويات التعليمية الثالث بشأن حسرة األم لو ولدت ذكرا حيث 

  .0.05عند مستوى داللة 

و تبدو اإلجابات متقاربة إذ تراوحت النسب على التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط 

التقارب على استخدام أسلوب التسلط و القسوة مع  و يدل هذا %55، %62.5، %87.5:فالعالي

البنت بدرجة أكبر من الولد، و شعور البنت باإلحتقار بأنوثتها و رغبتها لو ولدت ذكرا، فمثل 

هذا األسلوب يولد الخوف، فقدان الثقة بالنفس، و كذلك خلق شخصية متمردة تنزع إلى الخروج 

  .لتنفيس و التعويضعلى قواعد السلوك المتعارف عليها كوسيلة ل

  

  . محور متعلق باإلختالط بين الجنسين- 1-4

  

  .يمثل اإلختالط بين الجنسين بالنسبة لألمهات أثناء المراهقة): 32(جدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

ربط -
قة مع عال

شاب عند 
  .مراهقتها

  غ د  0.28  77.5  31  22.5  9  75  30  25  10  80  32  20  8

 منع األم -
من 

اإلختالط 
بالذكور 
خارج 

المدرسة 
عند (

  )مراهقتها

35  87.5  5  12.5  25  62.5  15  37.5  23  62.5  15  37.5  8.05  0.05  

             

ات داللة إحصائية في آراء إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذ

األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة بشأن ربط عالقة مع شبان عند مراهقتهن حيث  

  ).0.28(المحسوبة  2بلغت كا

يتبين من هذا الجدول أن المجوعات الثالث، قد أعطت تقريبا نفس اإلجابات، إذ بلغت النسب 

 و التي تدل عن %77.5، %75، %80: يفالعالعلى التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط 
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منعهن من ربط عالقات مع الذكور عندما كن مراهقات، ألن ظاهرة معاشرة الذكور تعتبر 

  .خروجا عن القيم و الدين و األخالق

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات في المستويات ) 32(كما تؤكد نتائج الجدول 

حيث ) عند مراهقتها(ص منع األم من اإلختالط بالذكور خارج المدرسة التعليمية الثالث بخصو

  .0.05المحسوبة، عند مستوى داللة  2كا تمثل قيمة 8.05

إن النظرة األولى لنتائج العبارة، تنبئنا بأنها تتمركز في خانة نعم، و توضح تقارب في إجابات 

التوالي، من المستوى األدنى األمهات بمختلف مستوياتهن التعليمية إذ قدرت النسب على 

، مما يدل عن منعهن من اإلختالط بالذكور %62.5، %62.5، %87.5: فالمتوسط فالعالي

  .خارج المدرسة و أي تمرد، يعتبر خروجا عن القيم الدينية و األخالقية

  

رة نستنتج من خالل ما سبق أن أساليب المعاملة الخاصة باألمهات و المتعلقة بمعاملتهن أثناء فت

المراهقة، تميزت بتقارب اآلراء في معظمها ، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية وفقا للمستويات التعليمية الدنيا، المتوسطة و العليا، ذلك أن المعاملة التي تلقتها 

 في األمهات أثناء فترة المراهقة كانت لها انعكاسات إيجابية أحيانا و سلبية أحيانا أخرى، تمثلت

    .أوامر و نواهي متسمة بالقيم و المعايير اإلجتماعية ،التي ساهمت في تحديد معاملة األمهات
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  .المعاملة التي تستخدمها األم مع إبنتها المراهقة حاليا -2

  . محور خاص بتلبية حاجات الفتاة و ميولها الخاصة- 2-1
  

  .لخاصةيمثل تلبية حاجات الفتاة و ميولها ا): 33(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

توفير -1
غرفة خاصة 

  بالبنت
15  37.5  25  62.5  25  62.5  15  37.5  35  87.5  5  12.5  21.3  0.01  

 السماح -2
للبنت تزيين 
غرفتها على 

  هواها

15  37.5  25  62.5  25  62.5  15  37.5  35  87.5  5  12.5  21.3  0.01  

ضرورة -3
تنمية هواية 

  لدى البنت
  غ د  5  5  2  95  38  12.5  5  87.5  35  25  10  75  30

ممارسة -4
هواية لدى 

  البنت
10  25  30  75  9  22.5  31  77.5  25  62.5  15  37.5  18  0.01  

  

إحصائية في آراء األمهات بالنسبة إتضح من خالل نتائج الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة 

) 21.31(المحسوبة بلغت  2للمستويات التعليمية الثالث بشأن توفير غرفة خاصة بالبنت، حيث كا

  ).0.01(عند مستوى داللة 

كما تبين النسب المئوية الفروق، حيث قدرت بالنسبة لألمهات اللواتي ينتمين إلى المستوى 

فس العبارة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى المتوسط بـ و قدرت نسبة ن) %37.5(األدنى بـ 

  . بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي) %87.5(و نسبة ) 62.5%(

  ).2(و نفس النتائج توصلنا إليها بالنسبة للعبارة رقم 

مما يؤكد إهتمام األمهات بمختلف مستوياتهن التعليمية و بالتحديد األمهات ذوات المستوى 

  بضرورة توفير غرفة خاصة لبناتهن، حتى يشعرن بالراحة النفسية ) %87.5(التعليمي العالي 

  .و اإلطمئنان و اإلستقاللية و السماح لهن أيضا بتزيين غرفتهن كما يحلو لهن

بشأن تنمية هواية لدى البنت بعدم وجود فروق دالة إحصائيا حيث ) 33(كما يوضح الجدول 

  .)5(المحسوبة  2كابلغت 
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و كذلك النسب المئوية تبدو متقاربة، حيث قدرت بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي 

و قدرت نسبة نفس العبارة عند األمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط ) %75(األدنى بـ 

بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي، مما يدل على ) %95(و نسبة ) %87.5(بـ 

 بحاجات و ميوالت الفتاة، لكن عندما يتعلق األمر بممارسة هواية لدى البنت، فإن اهتمامهن

استجابة األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى و المتوسط بشأن العبارة تبدو سلبية حيث 

و قدرت نفس ) %75(قدرت نسبة العبارة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى بـ 

بالنسبة ) 37.5(و نسبة ) 77.5(مهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط بـ العبارة عند األ

  .0.01عند مستوى داللة ) 18(المحسوبة  2كالالهمات ذوات المستوى التعليمي العالي، و قدرت 

  و عليه يبدو واضحا، أن الفتاة المراهقة تواجه تقصيرا في إشباع هذه الحاجة النفسية األساسية 

  .ا اضطرابات نفسية أو تمزق الروابط بين البنت و أمهاو قد يترتب عنه
  

  .يمثل إدارة الشؤون المنزلية من طرف البنت حسب رأي األم): 34(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

ضرورة -1
فتاة تدريب ال

على إدارة 
الشؤون المنزلية 

حسب رأي (
  )األم

  غ د  1  25  10  75  30  15  6  85  34  12.5  5  87.5  35

 مساعدة -2
البنت أمها في 
أداء الواجبات 
المنزلية حسب 

  رأي األم

  غ د  3  55  22  45  18  62.5  25  37.5  15  75  30  25  10

 غضب األم -3
على البنت 
عندما ال 
تساعدها في 
  األعمال المنزلية

30  75  10  25  25  62.5  15  37.5  18  45  22  55  6  0.05  

 تغيير رأي -4
األم في األوامر 
التي تصدرها 
للبنت لتجعل 
األشياء أسهل 

  .بالنسبة لها

30  75  10  25  26  65  14  35  15  37.5  25  62.5  12.46  0.01  
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مهات تشير نتائج الجدول المذكور أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األ

بالنسبة للمستويات التعليمية المختلفة بشأن ضرورة تدريب الفتاة على إدارة الشؤون المنزلية، 

  ).1(المحسوبة  2كاحيث قدرت 

حيث قدرت بالنسبة لألمهات اللواتي ينتمين إلى ) 1(كذلك تبدو النتائج متقاربة بالنسبة للعبارة 

ارة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى و قدرت نسبة نفس العب) %87.5(المستوى األدنى بـ 

بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي، مما يدل ) %75(و نسبة ) %85(المتوسط بـ 

  . على ضرورة تدريب الفتاة على إدارة الشؤون المنزلية

من ) %55، %62.5، %75(أن : بما يلي) 2(بالنسبة للعبارة ) 34(كما تشير نتائج الجدول 

ذوات المستوى التعليمي األدنى، فالمتوسط، فالعالي تصرحن بعدم مساعدة بناتهن لهن األمهات 

و عليه يتضح من خالل مناقشة العبارة، غضب األمهات على بناتهن . بأداء الواجبات المنزلية

عند مستوى داللة ) 6(المحسوبة  2كاعندما ال تساعدن في األعمال المنزلية، حيث قدرت قيمة 

  .كد عن وجود فروق ذات داللة إحصائية مما يؤ0.05

، %75) (أدنى، متوسط، عالي(و تبدو النسب المئوية مختلفة بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث 

تؤكد على غضبهن على بناتهن عندما ال تساعدهن في األعمال المنزلية مما ) 45%، 62.5%

غبتهن، كما أن استخدام هذا يدل على قسوتهن عليهن و إجبارهن على التعامل بما يرضي ر

األسلوب في المعاملة، عادة ما يؤدي إلى انخفاض قوة األنا عند الفتاة، و الشعور بالعداوة، و 

  ).118، ص 1993تركي مصطفى، (انخفاض القدرة على ضبط النفس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات اللواتي ) 4(و يتضح أيضا بالنسبة للعبارة 

مين إلى المستويات التعليمية المختلفة بشأن تغيير آرائهن في األوامر التي تصدرها لبناتهن ينت

  ).0.01(عند مستوى داللة )12.46( 2كالتجعلن األشياء أسهل بالنسبة لهن، حيث قدرت 

كذلك تبين النسب المئوية الفروق، حيث قدرت بالنسبة لألمهات اللواتي ينتمين إلى المستوى 

و قدرت نسبة نفس العبارة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى المتوسط بـ ) %75 (األدنى بـ

بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي، مما يدل عن عدم ) %37.5(و نسبة ) 65%(

ثبات األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة في آرائهن في األوامر التي تصدرها لبناتهن، 

، و تارة أخرى تتسامحن لتجعلن األشياء أسهل بالنسبة لهن، قد يعود هذا حيث تارة ترفضن
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التذبذب ربما إلى الضغوطات التي تتعرضن لها األمهات في حياتهن اليومية أو ربما يعود 

  .لخوفهن على بناتهن من رفقاء السوء

  

  .   يمثل إرتياح األم عند طاعة ابنتها، كأن تنفذ أوامرها): 35(الجدول 

 وعةالمجم

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %75  30  %87.50  35 %95  38  نعم

  %25  10  %12.50  5  %5  2  ال

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

6  0.05  

 

ي ينتمين إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات اللوات) 35(تشير نتائج الجدول 

حيث بلغت . المستويات التعليمية المختلفة بشأن ارتياحهن عند طاعة بناتهن كأن تنفذ أوامرهن

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 6(المحسوبة  2كا

بتقارب النتائج فيما يتعلق بارتياح األمهات عند طاعة بناتهن ) 35(كما يتبين من مناقشة الجدول 

بلغت النسب المئوية على التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط لهن، كأن تنفذ أوامرهن، إذ 

  مما يدل على ان األم أكثر مثال الستخدام أسلوب القسوة مع %75، %87.50، %95: فالعالي

 ابنتها خوفا عليها، و على هذا األساس، تعتبر المشورة مشورتها، فاإلمتثال التام لرغباتها 

و أيضا شعورها باإلرتياح و اإلطمئنان  .دلة قد يهدئ الموقفو اختياراتها دون مناقشة أو مجا

عند طاعة ابنتها لها، كأن تنفذ أوامرها، هو أيضا إمتثال لرغباتها و اختياراتها و أي نقاش أو 

 .مجادلة تعتبر نوعا من العصيان و التمرد و الخروج عن طاعتها
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  :هل تقابلينها بـإذا علمت أن ابنتك تتزين خفية عليك ): 36(الجدول 

 المجموعة
  اإلجابات

المستوى 
  %  األدنى

المستوى 
  % المتوسط

المستوى 
  2كا  %  العالي

مستوى 

  الداللة

بالعقاب 
  .  .  %5  2  %12.5  5  الجسمي

بالعقاب 
  %25  10  %55  22  %75  30  اللفظي

  %75  30  %40  16  %12.5  5  بالحوار
  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

31  0.01  

  
ا يؤكد عن م، م)0.01(عند مستوى داللة )31(بلغت  2كاتضح من خالل الجدول أعاله أن قيمة إ

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات بالنسبة للمستويات التعليمية المختلفة حول 

كما تدل نتائج الجدول، أن العقاب اللفظي أفضل الطرق . نوع العقاب الذي يستخدمنه مع بناتهن

، علما )%55، %75(عمول به عند األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى و المتوسط الم

منهن أنه وسيلة للردع و ضبط السلوك لضمان اإلستقامة لدى البنت، بينما طريقة الحوار، 

، و تعتبرها الحل )%75(تستعملها األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي، إذ بلغت نسبتها 

   و عليه فإن المعاملة الخاطئة، المليئة بعدم التفاهم و التسلط و السيطرة .األمثل للتفاهم

و الالمباالة كانت لها آثار سلبية على نفسية البنت و تمثلت في المشكالت األسرية واضطراب 

و إذا كانت األم هي الحجر األساسي في تحقيق . الحياة النفسية اإلجتماعية من ناحية أخرى

ى البنت من خالل توفير الحنان و العطف، فإن مثل هذه الممارسات، تعد من التوازن النفسي لد

     .بين المعوقات لتحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي لدى البنت
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يمثل تشجيع البنت على اختيار المالبس بنفسها ثم العودة لمنعها من إرتدائها ): 37(الجدول 

  .ألنها غير الئقة

 المجموعة

  اإلجابات

ستوى الم

  األدنى
%  

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %75  30  %87.50  35  %95  38  نعم

  %25  10  %12.50  5  %5  2  ال

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

6  0.05  

  

عند مستوى داللة ) 6(المحسوبة بلغت  2كايتبين من مناقشة نتائج الجدول أعاله، أن قيمة 

مما يدل عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث ) 0.05(

 المالبس بأنفسهن ثم العودة لمنعهن من رلألمهات فيما يتعلق تشجيعهن لبناتهن على اختيا

  .إرتدائها ألنها غير الئقة

ستوى األدنى،  بالنسبة للم%95كما يبدو، من خالل النتائج، تقارب النسب المئوية، إذ قدرت بـ 

 بالنسبة للمستوى العالي، مما يدل على تناقض %75 بالنسبة للمستوى المتوسط و %87.5و 

آراء األمهات فيما يتعلق هذه العبارة، حيث من جهة تشجعن بناتهن على اختيار المالبس 

و مثل . بأنفسهن، و من جهة أخرى و في نفس الموقف، يمنعهن من إرتدائها ألنها غير مناسبة

هذا السلوك يجعل الفتاة المراهقة ذات شخصية متذبذبة، متقلبة، غير متزنة ال تعرف الصواب، 

 .حينها تشعر بفقدان الثقة بالنفس و العجز و القصور عند مواجهة المواقف الحياتية
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  .مواصفات لباس البنت حسب رأي األم): 38(الجدول 

  المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

وى المست

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %30  12  %42.5  17  %45  18  حجاب
  %25  10  %22.5  9  %20  8  لباس محتشم
  لباس عصري

4  10%  4  10%  3  7.5%  

لباس عصري 
  %37.5  15  %25  10  %25  10  محتشم

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

  غ د  2

   

جدول أعاله أن هناك تقارب في آراء األمهات فيما يتعلق بمواصفات يتبين لنا من خالل نتائج ال

لباس بناتهن، إذ تراوحت النسب المئوية على التوالي بالنسبة للحجاب، من المستوى األدنى 

، أما بالنسبة للباس العصري المحتشم، فقد تراوحت %30، %42.5، %45: فالمتوسط فالعالي

 مما %37.5، %25، %25: ستوى األدنى فالمتوسط فالعاليالنسب المئوية على التوالي من الم

يدل أن األمهات يملن إلى الحجاب كلباس محترم لبناتهن، و اللباس العصري المحتشم، كما يؤكد 

عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات بالنسبة للمستويات التعليمية المختلفة 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 2(المحسوبة  2كا بشأن مواصفات لباس البنت حيث بلغت

و عليه فإن تدخل األمهات في شؤون بناتهن، و اإلشراف عليهن، و تقييد الحرية عليهن و عدم 

إعطائهن فرص التصرف، كل هذا قد يعطل النمو اإلنفعالي لديهن و يحدث سوء التوافق بين 

  .الطرفين
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  .يح شعرها عند حالقة النساءمعارضة األم ابنتها تسر): 39(الجدول 

 المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  .  .  %7.5  3  %5  2  نعم

  .  40  %92.5  37  %95  38  ال

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

  غ د  5

  

 2كاداللة إحصائية، حيث قدرت إتضح من خالل نتائج الجدول أعاله،عدم وجود فروق ذات 

  ).5(المحسوبة 

كما تبين من هذه النتيجة، تقارب اإلجابات عند المجموعات الثالث، إذ تراوحت النسب المئوية 

 مما يدل على %100، %92.5، %95: على التوالي، من المستوى األدنى فالمتوسط فالعالي

  . النساءعدم معارضة األمهات بناتهن من تسريح شعرهن عند حالقة

  

  .شعور األم بصداقة ابنتها لها): 40(الجدول 

 المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %95  38  %77.5  31  %37.5  15  نعم

  %5  2  %22.5  9  %62.5  25  ال

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

31  0.01  

  

المحسوبة  2كانتائج الجدول أعاله، وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث قدرت تبين من خالل 

  ).0.01(عند مستوى داللة ) 31(

كما تبدو اإلجابات متقاربة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط و األمهات ذوات 

 ط بالنسبة للمستوى المتوس) %77.5(المستوى التعليمي العالي، حيث قدرت نسبة 

بينما األمهات ذوات المستوى ) %95(و قدرت نسبة نفس العبارة بالنسبة للمستوى العالي بـ 

و هي نسبة منخفضة مقارنة بالنسب األخرى مما ) %37.5(التعليمي األدنى فقد بلغت نسبتها 
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 يدل على أهمية التعليم في تغيير نظرة األمهات تجاه بناتهن و محاولة التقرب إليهن و عليه فإن

الصداقة تحتاج ألسلوب معاملة سوية، قائمة على احترام آراء اآلخر و تفهم مشكالته و همومه 

  .عن طريق الحوار و المناقشة و التوجيه السليم

  

  .محاولة األم مساعدة ابنتها في حل مشاكلها): 41(الجدول 

 المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2اك  %

مستوى 

  الداللة

  %75  30  %55  22  %25  10  نعم

  %25  10  %45  18  %75  30  ال

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

20  0.01  

  

تشير نتائج الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث 

  ).0.01(عند مستوى داللة ) 20(المحسوبة  2كالألمهات، حيث 

 من األمهات ذوات المستوى التعليمي %75أن نسبة ) 41(يتبين لنا عند مناقشة نتائج الجدول 

أما بالنسبة لمجموعة . األدنى من يرفضن مساعدة بناتهن في حل مشاكلهن و ال يحاولن معرفتها

  منهن ال يحاولن فهم مشاكل %45األمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط، 

، تحاول فيها األمهات اإلصغاء لمشاكل %55 النسبة الباقية و التي تقدر بـو هموم بناتهن أما

أما الفئة األخيرة التي تمثل األمهات ذوات المستوى . بناتهن و إيجاد حلول موضوعية لهن

 منهن ال يرغبن في مساعدة %25 يحاولن مساعدة بناتهن في حل مشاكلهن، %75العالي 

دى أهمية المستوى التعليمي بالنسبة لألم في تغيير سلوكها فيما بناتهن، كما تدل نتائج الجدول م

يتعلق بهذا الموقف، فتحاول جاهدة في إيجاد حلول ممكنة و آنية البنتها حتى ال تعرضها 

ألن الفتاة المراهقة تحتاج إلى من يساعدها لحل مشاكلها التي هي نتاج طبيعي . لمخاطر أخرى

 من الحاالت تختلط عليها األمور، فالتدخل من أجل التوجيه لديناميكية المرحلة، و في كثير 

و اإلرشاد أمر ضروري، إال أن جهل بعض األمهات بقواعد التربية و إخفاقهن في معاملة 

أنهن لم يكتسبن : بناتهن بما يتناسب و المرحلة الحرجة التي يتعرضن لها، قد يعود لسبب

ة البنت بطرق صحيحة و بالتالي يتعاملن معها بكل التوجيهات التربوية السليمة التي تكفل تربي
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 ما لديهن من قصور و عدم معرفة، و هذا الموقف قد يعرضها إلى ألوان من اإلحباط و القلق 

  .و يدفع بها إلى سوء التكيف و عدم التمتع بالصحة النفسية بشكل مناسب

  

  .المراهقة) الفتاة( محور متعلق بتحرك الشابة - 2-2

      . يمثل تحرك الفتاة المراهقة حسب رأي األم): 42(الجدول رقم 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

معارضة -1
األمهات غياب 
البنت عن 

المنزل 
كالمبيت عند (

  )الصديقات

40  100  .  .  40  100  .  .  35  87.5  5  12.5  7.13  0.05  

 تحديد -2
للبنت نوع 
الصديقات التي 

تستطيع 
  الخروج معهن

  غ د  2.14  25  10  75  30  22.5  9  77.5  31  12.5  5  87.5  35

 تشجيع -3
البنت على 

اختيار 
الصديقات ثم 
العودة لمنعها 
  من مصادقتهن

38  95  2  5  35  87.5  5  12.5  30  75  10  25  6.40  0.05  

 السماح -4
بعمل للبنت 

أشياء قيل لها 
عنها أنها 
خاطئة كزيارة 

بعض 
الصديقات مثال 

من طرف (
  )األم

30  75  10  25  25  62.5  15  37.5  25  62.5  15  37.5  12.13  0.05  

 مراقبة -5
البنت خارج 

  المنزل
30  75  10  25  28  70  12  30  25  62.5  15  37.5  1.55  

  

 

ة إحصائية في آراء األمهات بالنسبة إتضح من خالل نتائج الجدول أعاله وجود فروق ذات دالل

، كالمبيت عند "معارضة األمهات غياب بناتهن عن المنزل"للمستويات التعليمية الثالث بشأن 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 7.13(المحسوبة  2كاالصديقات، حيث بلغت 
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دنى، كما تبدو النتائج متقاربة، حيث قدرت النسب المئوية على التوالي، من المستوى األ

 مما يدل على خوف األمهات على بناتهن ) %87.5، %100، %100(فالمتوسط فالعالي 

و حرصهن عليهن، فالمبيت عند الصديقات يعتبر ظاهرة غير عادية بالنسبة لألم و خارجة عن 

  .المعايير و القيم التي تؤمن بها األسرة

ود فروق ذات داللة إحصائية عدم وج) 2(و بالنسبة للعبارة رقم ) 42(كما إتضح من الجدول 

عند مستوى ) 2.14(المحسوبة  2كاحيث بلغت . بالنسبة للمستويات التعليمية الثالث لألمهات

إذ تراوحت النسب المئوية على ) 2(، كذلك تبدو اإلجابات متقاربة بالنسبة للعبارة )0.01(داللة 

، و التي تدل على %75، %77.1، %87.5: التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط فالعالي

  .أنهن يحددن لبناتهن نوع الصديقات الالتي يستطعن الخروج معهن، خوفا عليهن

تشجيع البنت على اختيار الصديقات ثم العودة " و بالنسبة للعبارة ) 42(و تبين من الجدول 

) 6.40(المحسوبة  2كاعن وجود فروق ذات داللة إحصائية حيث بلغت " لمنعها من معاشرتهن

  .0.05ند مستوى داللة ع

كما تشير النتائج المئوية، باختالف اآلراء حول العبارة حيث قدرت النسب المئوية بالنسبة 

و نفس العبارة قدرت بالنسبة لألمهات ) %95(لألمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى بـ

ت المستوى بالنسبة لألمهات ذوا) 75(و بنسبة ) 87.5(ذوات المستوى التعليمي المتوسط بـ

حيث يشجعن ) 3(التعليمي العالي، مما يدل عن عدم ثبات آراء األمهات فيما يتعلق بالعبارة 

بناتهن على اختيار صديقاتهن، و من جهة أخرى يعدن لمنعهن من معاشرتهن، و هذا التناقض 

د في سلوك هؤالء األمهات، ربما يعود إلى خوفهن على بناتهن من رفقاء السوء، أو ربما يعو

إلى تزاحم المسؤوليات الواقعة على عاتقهن، و عليه فإن المرأة اليوم تواجه أعباء متعددة ربما 

  .تؤثر على حالتها النفسية و الصحية فيمكن أن تصاب باإلضطرابات و التوترات اإلنفعالية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 4(و في العبارة ) 42(كذلك تبين نتائج الجدول 

عند مستوى ) 12.13(المحسوبة  2كامهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة حيث بلغت األ

  ).0.05(داللة 

و تبدو النتائج المئوية مختلفة حيث قدرت بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى بـ 

 ) 62.5(و نفس العبارة قدرت بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط بـ) 75(

بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي مما يدل أيضا عن عدم ثبات ) 62.5(و بنسبة 
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حيث يسمحن لبناتهن بعمل أشياء كالسماح لهن بزيارة ) 4(آراء األمهات فيما يتعلق بالعبارة 

  .بعض الصديقات، قيل عنهن أنهن غير الئقات للمعاشرة

عن عدم وجود فروق " مراقبة البنت خارج المنزل"عبارة و بالنسبة لل) 42(إتضح من الجدول 

 2ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة حيث بلغت كا

 و قد لوحظ من خالل إجابات عينة األمهات، أن 0.05عند مستوى داللة ) 1.55(المحسوبة 

، مما يدل عن عدم %62، %70، %75والي النتائج متقاربة، إذ بلغت النسب المئوية على الت

كأن يحدد لهن وقت العودة إلى (ثقة األمهات في بناتهن المراهقات، و خوفهن عليهن، فمراقبتهن 

أمر ضروري، حتى ال يقعن في مشاكل قد ) المنزل، كيف تم قضاء اليوم، مع من تم قضاءه

اة المراهقة إلى فقد السيطرة على تسبب لهن الضرر، غير أن اإلفراط في المراقبة قد تؤدي بالفت

سلوكها و إلى المبالغة في الثورة على أمها، و عليه تعتبر الحاجة إلى اإلستقاللية و تقليل القيود 

و الموانع التي تفرض عليها و التي قد يبالغ في حدودها، مع عدم التراخي و التساهل أكثر من 

 للنمو اإلجتماعي و اإلنفعالي الصحيح الالزم حتى يتواجد المناخ األسري الصحي المناسب

  .لديها

  .كيفية المراقبة لسلوك البنت حسب رأي األم): 43(الجدول 

  المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

اإلطالع على ما 

تفعله البنت 

  بأسلوب اللباقة

10  40%  22  55%  35  87.5%  

  %12.5  5  %45  18  %60  30  بالمتابعة المتشددة

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

32.08  0.01  

  

تبين من خالل نتائج الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمستويات التعليمية 

  ).0.01(عند مستوى داللة ) 32.08(المحسوبة  2كاالثالث لألمهات ، حيث قدرت 

 من األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى من يرين أن %60في الجدول أن كما نالحظ 

 منهن من يرين ضرورة %40مراقبة سلوك البنت يجب أن يكون عن طريق المتابعة المتشددة، 

  .اإلطالع على ما تفعله البنت خارج البيت بأسلوب اللباقة
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 يرين ضرورة %45يمي المتوسط بالنسبة للمجموعة الثانية من األمهات ذوات المستوى التعل

 يرفضن المتابعة المتشددة و يرين ضرورة %55مراقبة البنت عن طريق المتابعة المتشددة، 

  .اإلطالع على ما تفعله البنت خارج البيت بأسلوب اللباقة

 يرين ضرورة مراقبة البنت %12.5أما بالنسبة لفئة األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي 

 منهن يرين بأن اإلطالع على ما تفعله البنت خارج البيت %87.5 المتشددة، ةمتابععن طريق ال

  .بأسلوب اللباقة كأحسن طريقة للتفاهم

يبدو من خالل هذه النتائج مدى أهمية المستوى التعليمي لألم في تغيير سلوكها عند معاملة إبنتها 

ي معاملة الفتاة، كلما انخفض إستمرار ممارسة أسلوب القسوة ف: و هذه النتيجة تعني أيضا

  .المستوى التعليمي

 

  .يمثل تحرك الفتاة المراهقة): 44(الجدول رقم 

 المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

معارضة -1
بعض 

األمهات 
بناتهن 
السفر 

لوحدهن 
  ياحةللس

  غ د  2.5  25  10  75  30  25  10  75  30  12.5  5  87.5  35

 موافقة -2
بعض 

األمهات 
متابعة 

دراستهن 
خارج 
  الوطن

  غ د  5.25  37.5  15  62.5  25  55  22  45  18  62.5  25  37.5  15

 السماح -3
للبنت السفر 
مع أحد 

  األقرباء

30  75  10  25  35  87.5  5  12.5  38  95  2  5  6.4  0.05  

  

عدم وجود فروق ذات داللة ) 1(ائج الجدول أعاله و بالنسبة للعبارة إتضح من خالل نت

  ).2.5(المحسوبة  2كاإحصائية، حيث بلغت 
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كما نجد تقارب في النسب المئوية للمجموعات الثالث بشأن معارضتهن لبناتهن من السفر 

: لوحدهن حيث قدرت النسب المئوية على التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط فالعالي

)87.5% ،75% ،75%.(  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة ) 2(كما تبين من الجدول و بالنسبة للعبارة رقم 

  ).5.25(المحسوبة  2كاللمستويات التعليمية الثالث لألمهات، حيث بلغت 

ات تؤكد النتائج عن وجود فروق ذ" السماح للبنت السفر مع أحد األقرباء"أما بالنسبة للعبارة 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 6.4(المحسوبة  2داللة إحصائية حيث قدرت كا

و تبدو اإلجابات متقاربة بشأن هذه العبارة إذ بلغت النسب المئوية بالنسبة لألمهات ذوات 

  .%95، %87.5، %75: المستوى التعليمي األدنى فالمتوسط فالعالي

 الضبط و النظام في تنشئة الفتاة، إلتزام األمهات بقواعد ) 44(تدل نتائج الجدول 

و يظهر ذلك عند منعها من السفر لوحدها، بل يجب أن ترفق بأحد األقارب، كما أنهن ال يجدن 

مانعا من سفر بناتهن من أجل مواصلة الدراسة و هي استجابات إيجابية، تشير إلى احترام 

 ا من السفر من أجل العلم المعايير اإلجتماعية، مع اإلهتمام بمطالب الفتاة، كالسماح له

 .و المعرفة

  : محور متعلق بالفروق الجنسية- 2-3

  .يمثل الفروق الجنسية حسب رأي األمهات): 45(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

تفضيل الذكر -1
ى األنثى في عل

مجتمعنا ألنه أقدر 
على العمل و 

  التكفل بوالديه

30  75  10  25  26  65  14  35  15  37.5  25  62.5  12.46  0.01  

 األبناء -2
الذكور أكثر 
ضمانا للمستقبل 

  من البنات

  غ د  3.52  75  30  25  10  62.5  25  37.5  15  55  22  45  18

 أمنية األم أن -3
  يكون طفلها ذكرا

  غ د  1.44  37.5  15  62.5  25  30  12  70  28  25  10  75  30

وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمستويات ) 45(إتضح من خالل نتائج الجدول 

   ).0.01(عند مستوى داللة ) 12.4(المحسوبة  2كاالتعليمية الثالث لألمهات حيث 
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 المتوسط بالنسبة كما تبدو النتائج متقاربة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى و

 % 65 و بنسبة % 75حيث قدرت بالنسبة لالمهات ذات المستوى التعليمي األدنى ) 1(للعبارة 

مما يدل أن الذكر ما زال مفضل على األنثى بالنسبة لألمهات ذات المستوى التعليمي المتوسط 

فض المجموعة الثالثة في حين تر. و يبقى كذلك، و ما هذا التأكيد إال امتثاال للعادات و التقاليد

  ).%62.5(من األمهات التي تنتمي إلى المستوى التعليمي العالي هذا التفضيل بنسبة 

أن األبناء الذكور أكثر ضمانا للمستقبل من البنات، ) 2(بالنسبة للعبارة ) 45(و تبين من الجدول 

  ).3.52(المحسوبة  2كاعن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث قدرت 

لك النسب المئوية تؤكد لنا التقارب في النتائج، حيث قدرت بالنسبة للمستوى التعليمي األدنى كذ

و قدرت نسبة نفس العبارة بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط ) 55%(

بالنسبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي العالي مما يدل على أن ) %75(و نسبة ) %62.5(بـ

كتسب نفس األهمية و الفعالية كما كان عليه في السابق داخل األسرة، مثله مثل البنت، الذكر ال ي

لكن رغم كل هذا يبقى الذكر دائما مفضال . قد يترك المنزل يوما ما، ليعيش بعيدا عن األهل

المحسوبة  2كا، حيث "أمنية األم أن يكون طفلها ذكرا) "3(على األنثى و تؤكد ذلك نتائج العبارة 

و التي تدل عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية كما تبدو اإلجابات متقاربة بشأن ، )1.44(

، %70، %75: إذ قدرت النسب المئوية من المستوى األدنى فالمتوسط فالعالي) 3(العبارة 

 حيث يؤكدن على رغبتهن في إنجاب ولد عوضا عن بنت، خاصة عند الوالدة األولى، 62.5%

  . أزواجهن و الحفاظ على إسم األسرةالهدف منه إرضاء

  

  .شعور األم بعد وضعها للمولود الذكر و كيفية استقباله): 46(الجدول 

  المجموعة
  اإلجابات

المستوى 
  األدنى

%  
المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %62.5  25  %75  30  %90  36  بسرور كبير

  %37.5  15  %20  8  %10  4  بسرور

  .  .  .  .  .  .  بعدم رضى

بعدم رضا 
  .  .  .  .  .  .  تاما

  .  .  %5  2  .  .  بصفة محايدة

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

  غ د  11.57
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تبين من خالل نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمستويات 

  ).11.57(المحسوبة  2كاالتعليمية الثالث لألمهات، حيث قدرت 

كما اتضح لنا من خالل الجدول، أنه فعال هناك تقارب في نسب المجموعات المتعاملة معها، إذ 

 من األمهات ذوات %90نالحظ أنها تتمركز في خانات السرور الكبير في كل مجموعة، فـ 

المستوى التعليمي األدنى من يستقبلن أطفالهن الذكور بسرور كبير، و نفس العبارة قدرت 

 بالنسبة لألمهات %62.5 و بـ % 75سبة لألمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط بـ بالن

فهي استجابات تعبر عن شعور واحد و هو السرور الكبير عند . ذوات المستوى التعليمي العالي

  .إنجابهن ولدا

 

  .و كيفية استقبالها) األنثى(يمثل شعور األم بعد وضعها للمولود ): 47(الجدول رقم 

  مجموعةال

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %15  6  %5  2  .  .  بسرور كبير

  %60  24  %50  20  %75  30  بسرور

  %20  8  %30  12  %22.5  9  بعدم رضى

  .  .  .  .  .  .  بعدم رضا تاما

  %5  2  %15  6  %2.5  1  بصفة محايدة

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

  غ د  12.33

  

تبين من خالل نتائج الجدول أعاله، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للمستويات 

  ).12.33(المحسوبة  2كاحيث بلغت . التعليمية الثالث لألمهات

 :و سنعلل ذلك بما يلي

ى من يستقبلن  من األمهات ذوات المستوى التعليمي األدن%75أن ) 47(نالحظ في الجدول 

.  منهن يستقبلنها بسرور%50بسرور، بالنسبة للمجموعة الثانية من األمهات، ) األنثى(طفلهن 

، و ال تفوتنا %60أما الفئة الثالثة من األمهات التي تمثل المستوى العالي فتساوي نسبتهن 

ات في خانة اإلشارة إلى أننا سجلنا عند المجموعات الثالث، أدنى، متوسط، عالي بعض اإلجاب
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و في هذا تعبير . %20، %30، %22.5الشعور بعدم الرضى عند إنجاب األنثى و هذا بنسبة 

ففي حقيقة األمر، فاألم تفرح عند إنجاب أنثى، لكن في . عن ميل األمهات إلى إنجاب الذكور

ذي ال) زوجها، حماتها، أقاربها(نفس اللحظة من اإلنجاب، تفكر في محيطها اإلجتماعي الصغير 

  .ال يفرح باألنثى بنفس درجة فرحة الذكر، من هذا المنطلق تتمنى لو كان طفلها ذكرا

 

نستنتج على ضوء النتائج المتعلقة بهذا المحور بأن الذكر مفضل على األنثى، و أن ما هو سائد 

    .   من ممارسة يومية للعادات و التقاليد ال ينبئ بأي تغيير في ظاهرة تفضيل الولد على البنت

 

 . محور متعلق باإلختالط بين الجنسين- 2-4

  

  .يمثل اإلختالط بين الجنسين حسب رأي األمهات): 48(الجدول رقم 

  لمجموعاتا  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

ميل الفتاة المراهقة -
ها إلى بحكم مرحلت

ربط عالقات 
  بالجنس اآلخر

5  12.5  35  87.5  10  25  30  75  10  25  30  75  7.99  0.05  

 موافقة بعض -
األمهات بناتهن 

  معاشرة الذكور
2  5  38  95  5  12.5  35  87.5  10  25  30  75  6  0.05  

 موافقة بعض -
األمهات معاشرة 
بناتهن أصدقاء من 
الجنس اآلخر قصد 
المطالعة و 

  المراجعة

35  87.5  5  12.5  30  75  10  25  38  95  2  5  6.4  0.05  

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهات ذوات ) 48(إتضح من خالل نتائج الجدول 

ميل الفتاة المراهقة بحكم مرحلتها إلى ربط عالقات بالجنس "المستويات التعليمية الثالث بشأن 

  .0.05لة  عند مستوى دال7.99المحسوبة  2كاحيث قدرت " اآلخر

، إذ قدرت النسب المئوية بالنسبة لألمهات ذوات )1(كذلك تبدو النتائج متقاربة بالنسبة للعبارة 

و قدرت نسبة نفس العبارة بالنسبة لألمهات ذوات ) %87.5(المستوى التعليمي األدنى بـ

، مما يدل عن جهلهن بخصائص مرحلة )%75(المستوى التعليمي المتوسط و العالي بـ
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قد يعود ربما إلى اإلحتكاك المحدود بمصادر الثقافة المختلفة التي تزودهن . هقة و مطالبهاالمرا

  .بالخبرات اإليجابية المناسبة لمعاملة بناتهن

موافقة بعض األمهات بناتهن معاشرة الذكور، على ) "2(بالنسبة للعبارة ) 48(كما يؤكد الجدول 

و ). 0.05(عند مستوى داللة ) 6(المحسوبة  2كاوجود فروق ذات داللة إحصائية حيث بلغت 

تدل النسب المئوية المتحصل عليها من األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة أدنى، 

من منع بناتهن معاشرة الذكور، ألن هذه الظاهرة ) %75، %87.5، %95: (متوسط، عالي

  .تعتبر خروجا عن القيم و الدين و األخالق

موافقة بعض األمهات معاشرة بناتهن أصدقاء ) "3(لجدول و بشأن العبارة و يتضح من نتائج ا

، عن وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث "من الجنس اآلخر قصد المطالعة و المراجعة

و تبدو اإلجابات متقاربة بالنسبة ألفراد . 0.05عند مستوى داللة ) 6.4(المحسوبة  2كاقدرت 

حيث يوافقن معاشرة بناتهن ) %95، %75، %87.5(الي العينة، مستوى أدنى، متوسط، ع

  .أصدقاء من الجنس اآلخر قصد المطالعة و المراجعة، و ال يجدن مانع لذلك

  

و عليه فإن النتائج التي خلص إليها الجزء الثاني من اإلستبيان المخصص لألمهات باختالف 

التي ترى بتميز فئة ) 1986(عبد الفتاح القرشي / مستوياتهن التعليمية، تتفق مع دراسة 

األمهات األقل تعليما بزيادة أساليب المعاملة الغير السوية كالقسوة و التفرقة و التذبذب لدى 

  .بناتهن

 التي ترى أن أسلوب القسوة يتأثر بنوع التربية التي 2002كما تتفق مع دراسة الديب أميرة، 

 قاسية، وجدن أنفسهن مرغمات على تلقتها األمهات في طفولتهن، أو ما تعرضن له من خبرات

  .تطبيقها على بناتهن

التي ترى أنه كلما إرتفع المستوى ) 2001(تغريد تركي آل سعيد / و أيضا تتفق مع دراسة

  .التعليمي لألم، كلما كانت إتجاهاتها في التنشئة تميل إلى السواء

هات ذوات المستويات مما سبق يشير إلى فروق دالة إحصائيا في أساليب المعاملة لدى األم

  .التعليمية المختلفة بشأن التفرقة، القسوة، التذبذب تعزى إلى تباين المستوى التعليمي
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كما يشير إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب المعاملة لدى األمهات ذوات 

القيم المستويات التعليمية المختلفة بشأن التفرقة، القسوة، التذبذب تعزى إلى المعايير و 

  .اإلجتماعية السائدة

و ترى الباحثة أن تميز فئة األمهات األقل تعليما بزيادة ممارسة األساليب غير السوية في 

معاملة بناتهن، في مقابل تميز األمهات األكثر تعليما بزيادة استخدام األساليب السوية 

  .كالديمقراطية في معاملة بناتهن
  

  

  علقة بالفرضية الثالثة عرض و تحليل النتائج المت: ثالثا

هل توجد فروق بين أساليب المعاملة التي تلقاها اآلباء عندما كانوا مراهقين         : التساؤل 

  و األساليب التي يستخدمونها حاليا مع أبنائهم المراهقين؟

من صحة الفرضية، تم تطبيق إستبيان أساليب المعاملة الخاصة باآلباء ، و و للتحقق 

عاملتهم أثناء فترة المراهقة، و أساليب المعاملة التي يستخدمونها حاليا مع أبنائهم المتعلقة بم

  :  المراهقين و أسفرت النتائج عن ما يلي

  

  : المعاملة التي تعرض لها األب أثناء مراهقته-1

  . محور متعلق بتلبية حاجات األب و ميوله الخاصة1-1

  .يوله الخاصةيمثل تلبية حاجات األب و م) 49(الجدول رقم 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 توفير غرفة -1

خاصة باألب عند 

  مراهقته

2  5  38  95  5  12.5  35  87.5  10  25  30  75  6.69  0.05  

 تزيين الغرفة -2

حسب ذوق األب 

  قتهعند مراه

2  5  38  95  5  12.5  35  87.5  10  25  30  75  6.69  0.05  

ممارسة هواية -3

معينة لدى األب 

  أثناء مراهقته

5  12.5  35  87.5  12  30  28  70  15  37.5  25  62.5  7.16  0.05  
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي المستويات ) 49(يتضح من الجدول 

 2كار غرفة خاصة بهم عندما كانوا مراهقين، حيث قدرت التعليمية المختلفة بخصوص توفي

  .0.05عند مستوى داللة ) 6.69(المحسوبة 

كما تبدو اإلجابات متقاربة إذ بلغت النسب المئوية على التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط 

 و يمكن ربطها بالمستوى اإلقتصادي المتوسط أو %75، %87.5، %95: فالعالي ما يلي

حيث كانت تخصص بيت .  و عدد األبناء الذي ال يسمح بتوفير غرف خاصة لألبناءالضعيف

  .للنوم لألخوة الذكور و األخرى للبنات، دون مراعاة توفير أدنى الحاجات األساسية لألبناء

و يتبين في نفس الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في أراء اآلباء في المستويات 

المحسوبة  2كان تزيين الغرفة حسب ذوق األب عند مراهقته، حيث قدرت التعليمية المختلفة بشأ

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 6.69(

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء في المستويات ) 49(و يؤكد نفس الجدول 

سوبة المح 2التعليمية المختلفة بشأن ممارسة هواية معينة لدى األب خالل مراهقته، حيث بلغت كا

  .0.05عند مستوى داللة ) 7.16(

متقاربة، إذ بلغت النسب المئوية على التوالي من المستوى األدنى ) ال(كما تبدو اإلجابات بـ 

 من اآلباء، أنه لم يكن هناك %70 كما صرح %62.5، %70، %87.5: فالمتوسط فالعالي

المرافق المخصصة لذلك، تشجيع من طرف األولياء لممارسة هواية معينة، باإلضافة إلى نقص 

و إن كانت موجودة، فهي بعيدة عن األماكن السكنية فقد كانت تمارس رياضة كرة القدم في 

  .األحياء التي يقطنون فيها
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  :محور متعلق بتحرك األب عند مراهقته - 1-2

  

  .تحرك األب أثناء مراهقته): 50(الجدول 

  لمجموعاتا  المستوى العالي  توسطالمستوى الم  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 مبيت األب عند -1

  أصدقائه
  غ د  0.39  37.5  15  62.5  25  40  16  60  24  45  18  55  22

 حرية األب في -2

الذهاب إلى أي 

  مكان تريده

  غ د  3.45  30  12  70  28  25  10  75  30  12.5  5  87.5  35

 ذهاب األب -3

سنيما عند لل

  مراهقته

  غ د  3.31  25  10  75  30  37.5  15  62.5  25  45  18  55  22

 زيارة أصدقائه -4

  في البيت
  غ د  0.80  40  16  60  24  45  18  55  22  50  20  50  20

 السماح له -5

  الخروج عدة مرات
  د.غ  0.49  35  14  65  26  30  12  70  28  37.5  15  62.5  25

 مراقبة -6

تصرفاته خارج 

  البيت

  غ د  4.64  75  30  25  10  65  26  35  14  55  22  45  18

 معاقبته إذا -7

  ارتكب أخطاءا
  غ د  2.02  25  10  75  30  20  8  80  32  12.5  5  87.5  35

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 50(إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول 

المحسوبة  2كاء، حيث اآلباء ذوي المستويات التعليمية المختلفة بشأن المبيت عند األصدقا

)0.39.(  

نجد تقارب في آراء اآلباء في المستويات التعليمية الثالث على أنهم كانوا يبيتون عند أصدقائهم، 

  .%62.5، %60، %55: إذ بلغت النسب من المستوى األدنى فالمتوسط فالعالي على التوالي

سماح للولد بالمبيت عند أصدقائه، قد بال) 1(تنبئنا النظرة األولى لهذا الجدول و بالنسبة للعبارة 

يعزز هذا السلوك أساليب التنشئة اإلجتماعية التي تقوم على نظام المسموحات المخصص للذكر 

  .أين يسمح له بالتصرف كما يشاء
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) 50(كما يتبين من الجدول 

 2كاصوص حرية األب في الذهاب إلى أي مكان يريده حيث المستويات التعليمية المختلفة بخ

  ).3.45(المحسوبة 

متقاربة إذ بلغت نسبتها بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي ) نعم(كذلك تبدو اإلجابات بـ 

و قدرت نسبة نفس العبارة بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط ) %87.5(األدنى بـ 

  .بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي) %70(و نسبة ) %75(بـ 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) 50(و تشير نتائج الجدول 

 2كاالمستويات التعليمية الثالث بخصوص الذهاب للسينما عندما كانوا مراهقين، حيث بلغت 

  ).3.31(المحسوبة 

 الثالث من اآلباء على أنهم كانوا يذهبون للسينما عندما كانوا و كان هناك تقارب بين الفئات

، %62.5، %50: مراهقين إذ بلغت النسب المئوية من المستوى األدنى فالمتوسط فالعالي

75%.  

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء في ) 50(كما تشير نتائج الجدول 

  ).0.80(المحسوبة  2كازيارة األصدقاء في البيت، حيث المستويات التعليمية الثالث بشأن 

بعدم ) 49(كذلك كان يسمح لآلباء بالخروج عدة مرات دون تقييد و قد أوضحت نتائج الجدول 

، و حتى النسب المئوية )0.49(المحسوبة  2وجود فروق ذات داللة إحصائية، حيث قدرت كا

حيث قدرت عند اآلباء ذوي المستوى التعليمي ) 5(فيما يتعلق العبارة . تدل على تقارب اآلراء

بالنسبة لآلباء ذوي ) %65(و نسبة ) %70(و اآلباء ذوي المستوى المتوسط ) %62.5(األدنى 

  .المستوى التعليمي العالي

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء في ) 50(كما يتضح من نتائج الجدول 

 بخصوص مراقبة تصرفاتهم خارج البيت عندما كانوا مراهقين، المستويات التعليمية المختلفة

  ).4.64(المحسوبة  2كاحيث قدرت 

  ) %55(كما تبدو اإلجابات متقاربة حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى 

بالنسبة لآلباء ذوي ) %75(بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط، و ) %65(و 

  .ى التعليمي العاليالمستو
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء في المستويات ) 50(و تؤكد نتائج الجدول 

المحسوبة  2كاالتعليمية الثالث بشأن  معاقبتهم إذا ارتكبوا أخطاءا عند مراهقتهم، حيث قدرت 

)2.02.(  

ء ذوي المستوى التعليمي األدنى كما تشير النسب المئوية بتقارب اإلجابات حيث قدرت عند اآلبا

بالنسبة ) %75(و ) %80(و بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط ) 87.50(بـ 

لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي مما يدل على صرامة اآلباء و تزمتهم في تطبيق المعايير 

  .المختلفة على أبنائهم عند ارتكابهم أخطاء

دم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي المستويات تشير نتائج الجدول ع

  التعليمية المختلفة بخصوص كل العبارات، مما يدل على تقارب اآلراء حول حرية الذكر 

و السماح له بالذهاب إلى أي مكان يريده دون تقييده و هو إتجاه الالمباالة من طرف األب 

ة و هذا ما يؤكد على عدم قيام األب بوظيفته الموقرة له بالرغم من تواجده الجسدي داخل األسر

  و التي هي واجب من واجباته األساسية خاصة عندما يتعلق األمر بضبط سلوكات األبناء 

  و تصرفاتهم و كأن الذهنية األبوية في نزعتها السلطوية ترفض النقد و ال تقبل بالحوار 

  ذكر بل هي تشجيع و إستمرار له كرمز للقوة و المناقشة في مثل هذه المعامالت خاصة مع ال

  .و السلطة
  

 .يمثل نوع العقاب الذي كان يقابله األب أثناء مراهقته): 51( الجدول رقم
  المجموعة

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %10  4  %5  2  %12.5  5  عقاب جسمي

  %65  26  %75  30  %75  30  ظيعقاب لف

  %25  10  %20  8  %12.5  5  ال شيء

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

  غ د  3.11

  

تبين من خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء 

 مراهقته، في المستويات التعليمية المختلفة بشأن نوع العقاب الذي كان يتعرض له األب أثناء

  ).3.11(المحسوبة  2كاحيث قدرت 
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و كانت النسبة المئوية بالنسبة للعقاب اللفظي عند اآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى تساوي 

  .%12.5 أما العقاب الجسدي فقدرت نسبته 75%

 بالنسبة للعقاب  %5 بالنسبة للعقاب اللفظي، %75أما عند اآلباء ذوي المستوى المتوسط قدرت 

  .الجسدي

 بالنسبة  %10 بالنسبة للعقاب اللفظي، 21.66و أخيرا اآلباء ذوي المستوى العالي قدرت 

 عند اآلباء في األسرة، و يعتبر للعقاب الجسدي، مما يدل أن العقاب اللفظي كان أكثر استعماال

لألثر طريقة للردع و ضبط السلوك لضمان استقامة االبناء دون مراعاة أنها أخطر وسيلة نظرا 

الذي تتركه في نفسية األبناء على المدى البعيد و عليه تتفق دراسة المخزنجي السيد أحمد 

، على أن هذا النوع من العقاب يؤدي إلى شعور األبناء بعدم الكفاءة و الدونية، كما يمكن 1999

 أن يؤدي هذا األسلوب في المعاملة إلى تسيب األبناء في ممارسة العنف و رفض السلطة و

             . النظام
 

  .يمثل تحرك األب أثناء مراهقته): 52(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

إرغام األب -1
في إتباع أوامر 

أثناء (أبيه 
  )مراهقته

  غ د  0.03  45  18  55  22  47.5  19  52.5  21  45  18  55  22

 السماح -2
لألب بعمل 
أشياء قيل له 
عنها أنها 

أثناء (خاطئة 
  )مراهقته

  غ د  1.5  87.5  35  12.5  5  95  38  5  2  92.5  37  7.5  3

 تشجيع -3
األب على 

اختيار 
األصدقاء ثم 
العودة لمنعه 
من معاشرتهم 

  )أثناء مراهقته(

  غ د  0.28  75  30  25  10  77.5  31  22.5  9  80  32  20  8

  

إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء 

" إرغام األب في إتباع أوامر أبيه أثناء مراهقته"اآلباء ذوي المستويات التعليمية المختلفة بشأن 

  .0.03المحسوبة  2كاحيث قدرت 
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لنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى بـ كذلك تبدو النسب المئوية متقاربة، حيث قدرت با

 ) %52.5(و قدرت نفس العبارة بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط بـ ) 55%(

بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي، و التي تدل على إرغام اآلباء في ) %55(و بنسبة 

لمجموعة من األوامر المانعة ) األب(ث كان يخضع إتباع أوامر آبائهم عندما كانوا مراهقين، حي

فكما له سلطات و حقوق، عليه أيضا حقوق و سلطات تصدر من . و القامعة التي توقفه عند حده

األب و ال يمكن الخروج عنها، و عليه يعد الخضوع ألوامر السلطة األبوية، إستمرارية للقيم 

و قبول كل أوامره دون نقاش و مثل هذا التربوية الموروثة، حيث على اإلبن طاعة أبيه 

األسلوب في المعاملة من شأنه أن يغرس أنماطا تسلطية و نزعات عدوانية في سلوك األبناء 

  ).1994الزعبي أحمد محمد، (فيما بعد 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2(و في العبارة ) 52(كما تبين من خالل نتائج الجدول 

بعمل ) اإلبن آنذاك(السماح لألب "المستويات التعليمية المختلفة بخصوص في آراء اآلباء ذوي 

  .1.5المحسوبة  2كاحيث قدرت ". أشياء قيل له عنها أنها خاطئة

كما تبدو النسب المئوية متقاربة، حيث قدرت بالنسبة اآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى بـ 

  ) %5( المستوى التعليمي المتوسط بـ و نفس العبارة بلغت بالنسبة لآلباء ذوي) 7.5%(

  .بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي) %12.5(و بنسبة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 3(و في العبارة ) 52(و تؤكد نتائج الجدول 

إلبن ا(بخصوص تشجيع األب ) أدنى، متوسط، عالي(اآلباء ذوي المستويات التعليمية المختلفة 

  .0.28المحسوبة  2حيث قدرت كا. على اختيار أصدقائه ثم العودة لمنعه من معاشرتهم) آنذاك

كذلك تبدو النسب المئوية متقاربة، حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى بـ 

  ) 22.5(و قدرت نفس العبارة بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط بـ ) 20%(

  .بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي) 25(و بنسبة 

أن أسلوب اآلباء في المعاملة كان صارما و ) 3، 2(و في العبارة ) 52(كما تدل نتائج الجدول 

  .واضحا يتمثل في احترام المعايير اإلجتماعية و اإلمتثال التام لها
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  . محور متعلق بالفروق الجنسية- 1-3

  

  . يمثل الفروق الجنسية  حسب رأي اآلباء):53(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  % نعم  %  ال  % نعم %  ال  % نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 تفضيل -1

اإلبن عن البنت 

حسب رأي 

  األب

40  100  .  .  38  95  2  5  30  75  10  25  11.55  0.05  

 وقوع -2

 أجل شجار من

تفضيل الذكر 

  عن األنثى

  غ د  1.84  62.5  25  37.5  15  62.5  25  37.5  15  75  30  25  10

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) 53(تبين من خالل مناقشة نتائج الجدول 

عند ) 11.55(المحسوبة  2كاالمستويات التعليمية المختلفة بشأن تفضيل اإلبن عن البنت، حيث 

  ).0.05(ى داللة مستو

لكن عند مالحظة نتائج الجدول أعاله، يتضح لنا تفضيل اإلبن عن البنت، حيث كانت النسب 

، %100: (المئوية في عينة اآلباء ذو المستوى التعليمي األدنى فالمتوسط فالعالي على التوالي

ول منذ لحظة فالتقبل لصالح الذكر و هذا موروث ثقافي، أن يلقى اإلهتمام و القب) 75%، 95%

ميالده، باعتباره لقب األسرة وامتدادها الطبيعي، فالذكر مفضل عن أخته و في كل شيء و مقدم 

عليها في كل مجاالت الحياة المختلفة، و ال تشارك الفتاة إال بالقدر الذي يسمح به الذكور في 

  .المجتمع لها بالمشاركة فيه

 ذات داللة إحصائية في آراء العينة من عدم وجود فروق) 53(كما يتضح من نتائج الجدول 

اآلباء في المستويات التعليمية المختلفة بخصوص وقوع شجار من أجل تفضيل الذكر عن األنثى 

  ).1.84(المحسوبة  2كاحيث قدرت 

كذلك تبدو اإلجابات متقاربة في انعدام الشجار حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى 

 العبارة قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي  و نفس%75التعليمي األدنى 
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بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي، مما يدل على أن ) %62.5(و ) %62.5(المتوسط

  " أنثى"الفتاة منذ صغرها و بحكم أساليب التنشئة اإلجتماعية تخضع ألخيها  و تقبل بفكرة أنها 

و إن كانت تشعر بالتفرقة، فليس لها الحق أن تناقش أو . و أن تربيتها تختلف عن تربية أخيها

  .تجادل ألنه يعتبر نوعا من العصيان و التمرد و الخروج عن الطاعة الوالدية

  

  : محور متعلق باإلختالط بين الجنسين- 1-4

  . حسب رأي اآلباءنيمثل اإلختالط بين الجنسي): 54(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  ستوى المتوسطالم  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 ربط -1

عالقة مع شابة 

  عند مراهقته

  غ د  0.03  45  18  55  22  47.5  19  52.5  21  45  18  55  22

المناقشة مع -2

األب في أمور 

تخص 

  المراهقة

  غ د  1.44  62.5  25  37.5  15  70  28  30  12  75  30  25  10

منع األب -3

من اإلختالط 

باإلناث خارج 

  المدرسة

  غ د  0.49  30  12  70  28  35  14  65  26  37.5  15  62.5  25

  

إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء 

  ).0.03(المحسوبة  2كااآلباء ذوي المستويات التعليمية الثالث بشأن ربط عالقة مع فتاة، حيث 

كذلك لوحظ من خالل إجابات العينة، أن النتائج متقاربة حيث قدرت النسب المئوية بالنسبة 

  و اآلباء ذو المستوى التعليمي المتوسط ) %55(لآلباء ذو المستوى التعليمي األدنى بـ 

و التي تدل بربط عالقات . بالنسبة لآلباء ذو المستوى التعليمي العالي) %55(و ) %52.5(بـ 

داقة مع فتيات عندما كانوا مراهقين، بينما النتائج التالية من المستوى األدنى فالمتوسط ص

  . تدل بعدم ربط عالقة مع الفتيات%45، %47.5، %45فالعالي 



 187 
 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء في ) 54(كما يتبين من نتائج الجدول 

 2كااقشة مع األب في أمور تخص مراهقته حيث قدرت المستويات التعليمية الثالث بشأن المن

  ).1.44(المحسوبة 

كما تبدو اإلجابات متقاربة حيث قدرت النسب المئوية بالنسبة لآلباء ذو المستوى التعليمي 

 بالنسبة لآلباء %62.5 و بنسبة %70 و اآلباء ذو المستوى التعليمي المتوسط %75األدنى بـ 

ي، و تدل على انعدام الحوار و المناقشة مع األب فيما يتعلق بأمور ذو المستوى التعليمي العال

عندما كانوا مراهقين، و هذا امتثاال للقيم التربوية، كما أن الحوار كان ) ءاآلبا(تخص مراهقة 

  .يدور أكثر حول أمور األسرة واحتياجاتها المادية

ية في آراء اآلباء في من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ) 54(و تؤكد نتائج الجدول 

  ).0.49(المحسوبة  2كاالمستويات التعليمية الثالث بشأن اإلختالط باإلناث خارج المدرسة حيث 

كذلك النسب المئوية تبين عدم اإلختالف في آراء اآلباء حيث قدرت النسب بالنسبة لآلباء ذو 

آلباء ذو المستوى و نفس العبارة قدرت بالنسبة ل) %62.5(المستوى التعليمي األدنى بـ 

  .بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي) %70(و ) %65(التعليمي المتوسط 

  

نستنتج من خالل تحليلنا لنتائج الجزء األول من اإلستبيان المخصص لآلباء و كيفية معاملتهم 

يات عندما كانوا مراهقين، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء في المستو

التعليمية  الثالث بشأن معاملتهم أثناء المراهقة، مما يدل على استمرارية القيم التربوية الموروثة 

و أساليب التنشئة اإلجتماعية التي يقوم بها اآلباء في تربية أبنائهم الذكور و التي تبقى متحيزة 

و يستمر هذا اإلحساس إلى حد ما إلى الرجل و تمنح له العديد من المزايا ال تعطيها لألنثى، 

بالتمايز لدى الذكر حتى يكبر و ينضج و يتزوج، و تستمر عالقته مع زوجته في وجود نفس 

  .اإلحساس بهذا التمايز
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  :نوع المعاملة التي يستخدمها األب مع ابنه حاليا-2

  : محور متعلق بتلبية حاجات الشاب و ميوله الخاصة- 2-1

  . المراهق و ميوله الخاصةيمثل تلبية حاجات): 55(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 توفير -1

غرفة خاصة 

  بالشاب المراهق

18  45  22  55  23  57.5  17  42.5  30  75  10  25  7  0.05  

 تزيين -2

غرفته على 

  هواه

18  45  22  55  23  57.5  17  42.5  30  75  10  25  7  0.05  

ضرورة -3

تنمية هواية لدى 

  اإلبن

18  45  22  55  25  62.5  15  37.5  30  75  10  25  6  0.05  

  

إتضح من خالل الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي المستويات 

عند مستوى ) 7(المحسوبة  2كا حيث التعليمية المختلفة بخصوص توفير غرفة خاصة ألبنائهم،

  .0.05داللة 

كذلك تبين النسب المئوية هذه الفروق حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى 

  .و نفس العبارة قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي) %45(بـ 

ف خاصة بهم، ألن المراهق يشعر و تدل النتائج بضرورة اإلهتمام باألبناء، بتوفير لهم غر

  .بالراحة و اإلطمئنان في بيته الصغير، كما تنمو تصوراته و يشعر باإلستقاللية الذاتية

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) 55(كما اتضح من نتائج الجدول 

المحسوبة  2كاهواهم حيث المستويات التعليمية المختلفة بشأن السماح لألبناء تزيين غرفهم على 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 7(

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) 55(و تؤكد نتائج نفس الجدول 

) 6(المحسوبة  2المستويات التعليمية الثالث بخصوص تنمية هواية لدى األبناء، حيث قدرت كا

ة المستوى التعليمي يزداد تأكيد اآلباء و يالحظ على أنه بزياد). 0.05(عند مستوى داللة 
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و يظهر اإلهتمام بتنمية . بضرورة اإلهتمام بميوالت األبناء و رغباتهم و تنمية هوايتهم المفضلة

 ثم %62.5 فالمتوسط %75الهواية لدى األبناء أكثر عند اآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي 

  .%55األدنى 

  

  .ضاء أوقات الفراغيمثل كيفية ق): 56(الجدول رقم 

  المجموعات

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
% 

المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %5  2  %25  9 %37.5  15  مع األصدقاء

  %27.5  11  %15  10  %5  2  ممارسة الرياضة

مشاهدة البرامج 

  اإلذاعية
3  7.5%  .  .  5  12.5%  

  %55  22  %37.5  21  %50  20  مراجعة الدروس

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

21.7  0.05  

 

إتضح من مناقشة نتائج الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي 

المحسوبة  2كاالمستويات التعليمية المختلفة بخصوص كيفية قضاء أوقات الفراغ، حيث بلغت 

  .0.05عند مستوى داللة ) 21.7(

 خالل هذا الجدول تأكيد اآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي على مراجعة أبنائهم نالحظ من

، أما اآلباء ذوي المستوى %27.5، ثم تليها ممارسة الرياضة %55الدروس في أوقات الفراغ 

، ثم ممارسة الرياضة %37.5التعليمي المتوسط يفضلون هم أيضا مراجعة أبنائهم الدروس 

 ذوي المستوى التعليمي األدنى من يفضلون ألبنائهم مراجعة الدروس في  و أخيرا اآلباء15%

  .%37.5 ثم تليها اإللتقاء مع أصدقائهم %50أوقات فراغهم 

تدل نتائج هذا الجدول على اعتناء اآلباء بمختلف مستوياتهم التعليمية بتعليم األبناء و اإلهتمام 

م مشغولين بقضاياه و مشكالته بدرجة تفوق بدراستهم التي تمثل مستقبلهم، لذلك يجدون أنفسه

  .أخته
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  :يمثل تدخل األب في طريقة لباس إبنه بـ): 57(الجدول 

  المجموعات

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
% 

المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %25  10  %37.5  15 %35  14  المنع
  00  00  00  00  %5  2  التحذير و التهديد
  %62.5  25  %62.5  25  %60  24  النصح و اإلرشاد

  التشجيع 
  00  00  00  00  00  00  و التحفيز

 في  هو حر
  %12.5  5  00  00  00  00  تصرفاته

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

10.4  0.05  

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول أعاله 

المحسوبة  2كابالنسبة للمستويات الثالث بخصوص التدخل في طريقة لباس أبنائهم، حيث بلغت 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 10.4(

فمن خالل إجابات اآلباء الحظنا أن أغلبهن جعلوا من محددات الشخصية الفردية هي في طريقة 

 فقد صرحوا بأن غالبا ما تكون طبيعة اللباس تعكس مباشرة الشخصية الحقة و كيفية اللباس،

لذلك الفرد، فالعالقة وطيدة بين التربية و نوعية اللباس الذي يرتديها األبناء، و عليه فضلوا بأن 

تكون عملية النصح هي أفضل طريقة لتغيير وجهة نظر أبنائهم نحو اللباس المرتدى، إذ 

، %62.5: التوالي من المستوى التعليمي العالي فالمتوسط فاألدنى ما يليتراوحت النسب على 

62.5% ،60%. 
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  . محور متعلق بتحرك الشاب المراهق2-2

    . يمثل تحرك الشاب المراهق حسب رأي اآلباء): 58(الجدول 

  المجموعات   المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  لداللةا

 محاولة -1

معرفة أين كان 

اإلبن و ماذا 

  فعل

35  87.5  5  12.5  30  75  10  25  30  75  10  25  10.51  0.05  

 السماح -2

لإلبن الذهاب 

إلى أي مكان 

  يريده

10  25  30  75  15  37.5  25  62.5  5  12.5  35  87.5  6.66  0.05  

 السماح -3

لإلبن بعمل 

اء قيل له أشي

  عنها أنها خاطئة

36  90  4  10  30  75  10  25  25  62.5  15  37.5  11.57  0.05  

 تشجيع اإلبن -4

على اختيار 

األصدقاء ثم 

العودة لمنعه من 

  معاشرتهم

35  87.5  5  12.5  30  75  10  25  30  75  10  25  7.99  0.05  

مراقبة -5

تصرفات اإلبن 

  خارج البيت

30  75  10  25  25  62.5  15  37.5  35  87.5  5  12.5  6.66  0.05  

  

إتضح من نتائج الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي المستويات 

) 10.51(المحسوبة  2كاالتعليمية المختلفة بشأن معرفة أين كان اإلبن و ماذا فعل، حيث قدرت 

  ).0.05(عند مستوى داللة 

 المئوية على التوالي من المستوى التعليمي األدنى كما تبدو اإلجابات متقاربة، إذ بلغت النسب

 ، تدل هذه النتائج على محاولة اآلباء معرفة %75، %75، %87.5فالمتوسط فالعالي 

تصرفات و سلوكات أبنائهم خارج البيت، قصد تعليمهم و تلقينهم اآلداب العامة، و تقويم 

  .إتجاهاتهم و الحرص عليهم من مظاهر الشذوذ و اإلنحراف
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) 2(و تبين من نفس الجدول و في العبارة 

 2كاالمستويات التعليمية الثالث بشأن السماح لألبناء الذهاب إلى أي مكان يريدونه حيث بلغت 

  ). 0.05(عند مستوى داللة ) 6.66(المحسوبة 

بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى كذلك نجد إختالف في النسب المئوية، حيث قدرت 

 بالنسبة %87.5 بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط و بنسبة %62.5، و 75%

  .لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي

و عليه، فإن انهيار القيم في مجتمعنا و تراجع األخالق أدى بالعديد من اآلباء بعدم السماح 

فإن األبناء ) مرحلة المراهقة(تحرك الغير المناسب، ألن في مثل هذه المرحلة ألبنائهم بال

  .معرضين الرتكاب أخطاء

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء ) 3(بالنسبة للعبارة ) 58(كما تشير نتائج الجدول 

/ أنها خاطئةاآلباء ذوي المستويات التعليمية الثالث بشأن السماح لإلبن بعمل أشياء قيل له عنها 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 11.57(المحسوبة  2كاحيث قدرت 

كذلك نجد اختالف في النسب المئوية، حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى 

  ) %75(و قدرت نفس العبارة بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط بـ ) %90(بـ 

  .ة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العاليبالنسب) %62.5(و بنسبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ) 4(و يتضح من نفس الجدول و في العبارة 

بخصوص تشجيع اإلبن على اختيار ) أدنى، متوسط، عالي(ذوي المستويات التعليمية الثالث 

عند مستوى داللة ) 7.99(وبة المحس 2كاحيث بلغت . األصدقاء، ثم العودة لمنعه من معاشرتهم

)0.05.(  

كما تبين النتائج اإلحصائية، إختالف في النسب المئوية، حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي 

و قدرت نفس العبارة بالنسبة لآلباء ذوي المستوى ) %87.5(المستوى التعليمي األدنى بـ 

  .المستوى التعليمي العاليبالنسبة لآلباء ذوي ) %75(و بنسبة ) %75(التعليمي المتوسط بـ 

حيرة اآلباء عند معاملتهم ألبنائهم المراهقين، حيث يظهر التناقض ) 4، 3(كما تدل نتائج العبارة 

في األوامر التي يصدرونها، كأن يسمحون ألبنائهم بعمل أشياء ما ثم يعاقبون عليها مرة أخرى، 

  .من معاشرتهم في أيام أخرأو يشجعونهم على اختيار أصدقائهم بأنفسهم، ثم يمنعونهم 
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و الواقع أن ممارسة مثل هذه األساليب في معاملة األبناء من جانب اآلباء، يترتب عليه آثار 

سلبية في بناء شخصية األبناء حيث ينمي لديهم مشاعر اإلحباط، كما يشعرون بفقدان الثقة 

  ).1994، عمار زغينة(بالنفس و العجز و القصور عند مواجهة المواقف الحياتية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ) 5(و يتضح من نفس الجدول و في العبارة 

المحسوبة  2كابالنسبة للمستويات التعليمية الثالث بخصوص مراقبة تصرفات األبناء، حيث بلغت 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 6.66(

لى التوالي من المستوى األدنى فالمتوسط كما تبدو اإلجابات مختلفة، إذ قدرت النسب المئوية ع

، حيث تدل على أن سلطة األب لم تضمحل، بل بقيت %87.5، %62.5، %75: فالعالي ما يلي

و عليه فالمراقبة األسرية . كضابط الستمرارية القيم األسرية و التوازن اإلجتماعي لألسرة

ا و التي من شأنها أن تخل أصبحت ضرورة لمعرفة كل اإلنحرافات و اإلنزالقات و الحد منه

  .باإلستقرار األسري

  

  .يمثل معاقبة اإلبن عند ارتكابه أخطاء): 59(جدول 

 المجموعات

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
% 

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  100  40  100  40  100  40  نعم

  .  .  .  .  .  .  ال
40  0.05  

  

عن إصرار اآلباء في معاقبة أبنائهم عند ارتكابهم أخطاء، ) 59(الجدول إتضح من خالل نتائج 

 من اآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى و المتوسط و العالي ينظرون إلى العقاب %100حيث 

  .كوسيلة للردع و ضبط السلوك

  

  

  

  

  



 194 
 

  .يمثل نوع العقاب الذي يستخدمه األب مع ابنه): 60(جدول رقم 

  المجموعة

  تاإلجابا

المستوى 

  األدنى
%  

المستوى 

  المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %100  40  %100  40 %75  30  عقاب لفظي
عقاب 
          %25  10  جسمي 

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

15.15  0.05  

  

باء وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآل) 60(إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول 

 2كاذوي المستويات التعليمية المختلفة حول نوع العقاب الذي يستخدمونه مع أبنائهم حيث قدرت 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 15.15(المحسوبة 

كما تدل النسب المئوية، أن العقاب اللفظي هو أفضل الطرق المعمول به عند اآلباء و بمختلف 

ة للردع و ضبط السلوك لضمان اإلستقامة، و هو عملية مستوياتهم التعليمية، علما منهم أنه وسيل

  .ضرورية للحد من كل اإلنحرافات و اإلنزالقات و التي من شأنها أن تخل باإلستقرار األسري

  

  :يمثل أثناء تأخر اإلبن عن العودة إلى البيت هل تقوم بـ): 61(الجدول 

  المجموعات

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
% 

المستوى 

 المتوسط
%  

لمستوى ا

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

الصراخ في 
  %7.5  3  %5  2 %25  10  وجه اإلبن

التحذير بعدم 
  %17.5  7  %32.5  13  %25  10  التكرار

محاولة التفهم 
  %75  30  %62.5  25  %50  20  و المناقشة

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

11.40  0.05  

 

اله وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء إتضح من خالل مناقشة نتائج الجدول أع

ذوي المستويات التعليمية المختلفة فيما يتعلق بموقفهم من تأخر أبنائهم عن العودة إلى البيت 

   ).0.05(عند مستوى داللة ) 11.40(المحسوبة  2كاحيث 
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 تفضل أسلوب  لصالح فئة اآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي، من%75كما بلغت أعلى نسبة 

الحوار و المناقشة، و لقد جعلوا هذا األسلوب من أفضل الطرق التربوية الفعالة في عملية 

 منهم بأن سلوك اإلبن مهما كانت طبيعته، فإن %70لقد صرح . التوجيه و اإلرشاد و النصح

 -على حد تعبيرهم–ذلك يستوجب النظر في أسباب ذلك الفعل أو السلوك، ألن وراء كل فعل 

أسبابا و غايات إجتماعية و تجنبا من الوقوع في المشاكل و سوء الفهم أصبح اللجوء إلى 

 ذوي المستوى ء من اآلبا%62.5كما أن . أسلوب الحوار و المناقشة الطريقة المثلى للتوجيه

 تمثل نسبة اآلباء %50التعليمي المتوسط يفضلون أسلوب المناقشة بطريقة اإلقناع و أخيرا 

 وى التعليمي األدنى التي هي األخرى تتجه إلى هذا األسلوب كطريقة للتوجيه ذوي المست

  .و المساعدة

  

  :يمثل السماح لإلبن السفر لـ): 62(الجدول 

 المجموعات

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
% 

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

  %12.5  5    0    0  وحده

مع أحد 
  %25  10  %50  20  %37.5  15  رباألقا

قصد 
مواصلة 

الدراسة في 
  الخارج

25  62.5%  20  50%  25  62.5%  

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

  غ د  7.06

  

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) 62(تبين من خالل نتائج الجدول 

المحسوبة  2كان بالسفر، حيث قدرت المستويات التعليمية المختلفة فيما يتعلق بالسماح لإلب

)7.06.(  

كما اتضح في آراء اآلباء في المستويات التعليمية المختلفة عن طريق النسب المئوية بعدم 

 السماح لألبناء بالسفر لوحدهم، بل يفضلون سفر أبنائهم مع أحد األقارب ، لكن عندما يتعلق 

 . لذلكاألمر بسفرهم قصد مواصلة الدراسة، فال يجدون مانع
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   محور متعلق بالفروق الجنسية- 2-3

  .يمثل الفروق الجنسية حسب رأي اآلباء): 63(الجدول 

  المجموعات  المستوى العالي  المستوى المتوسط  المستوى األدنى

  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات
  2كا

مستوى 

  الداللة

 تفضيل -1
الذكر على 
األنثى في 
مجتمعنا ألنه 

على أقدر 
العمل و التكفل 

  بوالديه

23  57.5  17  42.5  22  55  18  45  10  25  30  75  7  0.05  

 المطالبة -2
من البنت 
بطاعة إخوتها 
الذكور األكبر 
منها مهما 
  كانت الظروف

28  70  12  30  25  62.5  15  37.5  15  37.5  25  62.5  9.3  0.05  

 يمثل -3
األبناء الذكور 
أكثر ضمانا 
للمستقبل من 

  البنات

25  62.5  15  37.5  20  50  20  50  16  40  24  60  6.4  0.05  

 أمنية األب -4
أن يكون طفله 

  األول ذكرا
38  95  2  5  35  87.5  5  12.5  30  75  10  25  6.6  0.05  

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ) 63( مناقشة نتائج الجدول  إتضح من خالل

الذكر على األنثى ألنه أقدر على العمل و التكفل ذوي المستويات التعليمية الثالث بشأن تفضيل 

  ).0.05(عند مستوى داللة ) 7(المحسوبة  2كابوالديه حيث بلغت 

كذلك تبين النسب المئوية هذه الفروق، حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى 

. عمل و التكفل بوالديه ال يوافقون على أن الذكر مفضل على األنثى ألنه أقدر على ال42.5بـ 

 بالنسبة لآلباء %75 و بنسبة %45كما بلغت نسبتها بالنسبة لآلباء ذوي المستوى المتوسط بـ 

  .ذوي المستوى التعليمي العالي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 2(و بالنسبة للعبارة ) 63(كما يتبين من نتائج الجدول 

بطاعة إخوتها الذكور األكبر منها مهما كانت آراء اآلباء بخصوص المطالبة من البنت 

    ).0.05(عند مستوى داللة ) 9.39(المحسوبة  2كاحيث قدرت . الظروف
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كما يبدو اختالف في النسب المئوية، حيث قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى 

) %62.5(لمتوسط بـ و نفس العبارة قدرت بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي ا) %70(بـ 

  .بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي) %37.5(و بنسبة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ) 3(بالنسبة للعبارة ) 63(و تؤكد نتائج الجدول 

) 6.42(المحسوبة  2كاحيث بلغت " األبناء الذكور أكثر ضمانا للمستقبل من البنات"بخصوص 

     ).0.05(ى داللة عند مستو

 من اآلباء ذوي %62.5حيث ) 3(و تدل النسب المئوية باختالف آراء اآلباء حول العبارة 

المستوى األدنى غير موافقين على أن الذكور أكثر ضمانا للمستقبل من البنات و قدرت نفس 

سبة لآلباء  بالن %40 و بنسبة %50العبارة بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط بـ

  .ذوي المستوى التعليمي العالي

 في آراء اآلباء ةوجود فروق ذات داللة إحصائي) 4(بالنسبة للعبارة ) 63(تشير نتائج الجدول 

) 6.6(المحسوبة  2كاذوي المستويات التعليمية المختلفة بشأن أمنيتهم في إنجاب الذكور، حيث 

    ).0.05(عند مستوى داللة 

 من كانوا يتمنون أن يكون طفلهم األول ى ذوي المستوى التعليمي األدن من اآلباء%95كذلك 

 %75 بالنسبة لآلباء ذوي المستوى المتوسط و بنسبة %87.5و ) بنت(عوضا عن ) ذكرا(

  .بالنسبة لآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي

ى الذكر دائما نستنتج على ضوء هذه النتائج، أنه رغم تعدد األسباب في معاملة األبناء، يبق

مفضال على األنثى، حيث نجد مطالبة اآلباء من بناتهن بطاعة إخوتهم الذكور األكبر منهم مهما 

كانت الظروف، باإلضافة إلى رغبتهم في إنجاب الذكور، و هذا موروث ثقافي أين يلقى الذكر 

بيعي و لكن هذا ال اإلهتمام و القبول منذ لحظة ميالده باعتباره حامل لقب األسرة وامتدادها الط

  .ينفي حبهم لبناتهن
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  .يمثل موقف اآلباء في السماح لألبناء حرية الرأي و اتخاذ القرارات): 64(الجدول 

  المجموعات

  اإلجابات

المستوى 

  األدنى
% 

المستوى 

 المتوسط
%  

المستوى 

  العالي
  2كا  %

مستوى 

  الداللة

اإلستماع إلى 
رأي األب و 

  تنفيذه كليا
20  50% 16  40%  6  15%  

اإلستماع إلى 
رأي األب 
مع تنفيذ ما 
يراه اإلبن 

  مناسبا

15  37.5%  22  55%  30  75%  

عدم العودة 
إلى األب 

  أصال
5  12.5%  2  5%  4  10%  

  %100  40  %100  40  %100  40  المجموع

13.7  0.05  

 

يات وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء في المستو) 64(تشير نتائج الجدول 

حيث بلغت . التعليمية المختلفة بخصوص موقفهم إزاء اتخاذ أبنائهم قرارات حول مواضيع معينة

    ).0.05(عند مستوى داللة ) 13.7(المحسوبة  2كا

و كان للتعليم تأثيرا واضحا، فكلما ارتفع المستوى التعليمي زاد معه إعطاء األبناء هذا الحق و 

ء الذين ينتمون إلى المستوى التعليمي العالي بضرورة اإلستماع كما يتبين من الجدول تأكيد اآلبا

  ).%75(إلى رأي األب مع تنفيذ ما يراه اإلبن مناسبا 

 منهم فضلوا اإلستماع %55أما مجموعة اآلباء الذين ينتمون إلى المستوى التعليمي المتوسط 

  .إلى رأي األب و تنفيذ ما يراه اإلبن مناسبا

 فضلوا اإلستماع  %37.5ء الذين ينتمون إلى المستوى التعليمي األدنى و أخيرا مجموعة اآلبا

 منهم فضلوا اإلستماع إلى رأي األب مع %50إلى رأي األب مع تنفيذ ما يراه اإلبن مناسبا، 

 و هي النسبة المنخفضة في الجدول و التي أجابت عنها %10، %5، %12.5تنفيذه كليا، مقابل

لمفضل لديهم هو عدم عودة األبناء إليهم أصال، بمعنى إعطائهم عينة اآلباء، بأن السلوك ا

 .الحرية المطلقة في اتخاذ القرارات
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   محور متعلق باإلختالط بين الجنسين- 2-4

  .يمثل اإلختالط بين الجنسين حسب راي االباء ): 65(الجدول 

 المستوى

  األدنى
  المستوى العالي  المستوى المتوسط

  المجموعات

 
  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  %  ال  %  نعم  اإلجابات

  2كا
مستوى 

  الداللة

 يميل الفتى -1
المراهق بحكم 
مرحلته إلى 
ربط عالقات 
  بالجنس اآلخر

5  12.5  35  87.5  10  25  30  75  25  62.5  15  37.5  24.3  0.05  

 موافقة -2
األب إبنه 

معاشرة 
أصدقاء من 
الجنس اآلخر 
  قصد المطالعة

18  45  22  55  22  55  18  45  35  87.5  5  12.5  16.8  0.05  

 محاولة -3
األب مساعدة 
إبنه في حل 

  مشاكله

10  25  30  75  22  55  18  45  30  75  10  25  20.2  0.05  

  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي ) أعاله(تبين من خالل نتائج الجدول 

المحسوبة  2كاحيث بلغت . خرالمستويات التعليمية المختلفة بشأن ربط األبناء عالقات بالجنس اآل

     ).0.05(عند مستوى داللة ) 24.3(

 من اآلباء ذوي %12.5أن ) 1(كما توضح لنا النسب المئوية باختالف اآلراء حول العبارة 

 األدنى من يجعلون أن الفتى المراهق بحكم مرحلته يميل إلى ربط عالقات يالمستوى التعليم

بالنسبة للمجموعة الثانية من اآلباء ذو . فقون على ذلك منهم ال يوا%87.5بالجنس اآلخر، 

أما فئة اآلباء الحاصلين .  منهم ال يوافقون%75 يوافقون، %25المستوى التعليمي المتوسط 

  . منهم ال يوافقون%37.5 يوافقون، %62.5على مستويات عالية 

ة إحصائية في آراء وجود فروق ذات دالل) 2(و بالنسبة للعبارة ) 65(و تؤكد نتائج الجدول 

اآلباء ذوي المستويات التعليمية الثالث بشأن موافقتهم معاشرة أبنائهم أصدقاء من الجنس اآلخر 

       ).0.05(عند مستوى داللة ) 16.84(المحسوبة  2كاقصد المطالعة و المراجعة، حيث بلغت 
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ألدنى من يوافقون  من اآلباء ذوي المستوى التعليمي ا%45كما تدل النسب المئوية على أن 

و .  منهم ال يوافقون%55على أن يعاشر أبنائهم أصدقاء من الجنس اآلخر قصد المطالعة، 

 منهم %45 يوافقون %55بالنسبة للمجموعة الثانية من اآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط 

 %87.5عالية  يرفضون، أما الفئة الثالثة و التي تمثل اآلباء الحاصلين على مستويات تعليمية 

  . منهم لم يوافقوا%12.5يوافقون، 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ) 3(بالنسبة للعبارة ) 65(و تشير نتائج الجدول 

 2كاذوي المستويات التعليمية المختلفة بشأن مساعدة أبنائهم على حل مشاكلهم حيث قدرت 

قد تبين أيضا أنه بارتفاع المستوى التعليمي و ). 0.05(عند مستوى داللة ) 20.2(المحسوبة 

لدى اآلباء، يزداد معه اتجاه اآلباء في محاولة مساعدة أبنائهم على حل مشاكلهم إذ تقدر نسبتهم 

 يحاولون مساعدة أبنائهم %55أما مجموعة اآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط . %75بـ

  . منهم يرفضون ذلك%45على حل مشاكلهم 

 فقط يحاولون مساعدة أبنائهم على %25 مجموعة اآلباء ذو المستوى التعليمي األدنى و أخيرا

  . منهم يرفضون ذلك%75حل مشاكلهم، 

  

  :يمثل إذا سمعت أن ابنك في عالقة مع الجنس اآلخر هل تتدخل بـ): 66(الجدول 

 المجموعات
  اإلجابات

المستوى 
 %  األدنى

المستوى 
  % المتوسط

المستوى 
  2كا  %  العالي

مستوى 

  الداللة

  المنع
  0  0  %10  4  %25  10   و التحريم

  التحذير
  0  0  %35  14  %32.5  13   و التهديد

  المناقشة
  %80  32  %50  20  %37.5  15   و الحوار

هو حر في 
  %20  8  %5  2  %5  2  تصرفاته

100  40  %100  40  المجموع
%  40  100%  

23.5  0.05  
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ود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي إتضح من خالل نتائج الجدول أعاله وج

) 23.5(المحسوبة  2كاالمستويات التعليمية المختلفة بشأن ربط عالقة بالجنس اآلخر، حيث بلغت 

، و كانت هذه الفروق لصالح المستوى التعليمي األعلى، فكلما ارتفع )0.05(عند مستوى داللة 

قشة مع األبناء في األمور التي تخص بربط عالقة مع المستوى التعليمي زاد معه الحوار و المنا

من اآلباء يفضلون أسلوب الحوار و ) %80(الجنس اآلخر، و التي تعتبر الحل األمثل للتفاهم 

المناقشة، فاإلتزان و اإلعتدال في عملية التوجيه هي أنجح وسيلة في تقويم سلوك األبناء بالنسبة 

 من يفضلون أسلوب  )%50(ء ذو المستوى التعليمي المتوسط لهذه الفئة، ثم تليها مجموعة اآلبا

الحوار و المناقشة كحل أمثل لتربية األبناء، خالفا لموقف بعض المنتمون إلى المستوى التعليمي 

  .من يفضلون أسلوب المنع و التحذير كطريقة لتقويم سلوك أبنائهم) %32، %25(األدنى 

   

ء الثاني من اإلستبيان المخصص لآلباء و كيفية معاملتهم نستنتج من خالل تحليلنا لنتائج الجز

ألبنائهم، على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء بالنسبة للمستويات التعليمية 

المختلفة بشأن معاملتهم ألبنائهم المراهقين مما يسمح بالقول، أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي 

ارسة األسلوب الديمقراطي في معاملة األبناء الذكور، و كلما انخفض لآلباء، كلما زاد معه مم

المستوى التعليمي لآلباء، كلما زاد معه ممارسة األسلوب التسلطي في تربية األبناء الذكور و 

 .معاملتهم

كما تشير النتائج أيضا أن هناك ممارسة ألسلوب التفرقة في معاملة األبناء من قبل اآلباء ذوي 

  .التعليمي المتدني و المتوسط مقارنة مع اآلباء ذوي المستوى التعليمي العاليالمستوى 

أما بالنسبة لألسلوب المتذبذب، ظهرت نتائجه عند تحليل آراء اآلباء في المستويات التعليمية 

المختلفة بشأن معاملتهم ألبنائهم، تدل على عدم ثبات اآلباء عند ممارسة أساليبهم التربوية تجاه 

  :و ترى الباحثة أن مثل هذه التناقضات في معاملة األبناء ربما يعود. همأبنائ

  .إلى خوف اآلباء على أبنائهم من رفقاء السوء -

أو إلى ضغوطات الحياة اليومية و العملية، أين يشعر فيها اآلباء بالتعب النفسي و التوتر  -

 .     فون مع أبنائهماإلنفعالي حينها يثورون على أتفه األسباب، و ال يعرفون كيف يتصر

  

  



 202 
 

   عرض و تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:رابعا 

هل توجد فروق بين المستوى التعليمي لألمهات و المشكالت األسرية التي تتعرض : التساؤل 

  ؟  لها بناتهن المراهقات

 و للتحقق من صحة الفرضية، تم تطبيق إختبار المشكالت التي تتعرض لها التلميذات

  : المراهقات، و أسفرت النتائج عن ما يلي) اإلناث(

يوضح الفروق في مشكالت البيت و األسرة بين التلميذات اللواتي ينتمين إلى ): 67(جدول رقم 

  .األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى و العالي

أمهات ذوات /إناث
  ى األدنىالمستو

أمهات ذوات /إناث
  المستوى العالي

                                     المجموعات
  الفقرات

  %  ت  %  ت
  2كا

مستوى 
  الداللة

  0.05  12.34  %40  16 %100  40  )صديقاتي( ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي -1
 0.05  5.52  %32.5  13  %90  40   أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني-2
 0.05  5.91  %52.5  21  %100  40   أشعر باأللم ألن أمي ال تفهمني-3
 0.05  13.4  %37.5  15  %77.5  31   أشكو قسوة أخي األكبر مني-4
 0.05  3.54  %17  15  %85  34  )صديقاتي( أتأسف ألن أسرتي ال ترحب بأصدقائي -5
 0.05  25.8  %70  28  %92.5  37  يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت-6
 0.05  6.26  %35  14  %82.5  33   يؤلمني تقييد حريتي في البيت-7
 0.05  33  %65  26  %100  40   يضايقني أن عقلية أمي قديمة-8
 0.05  5.16  %32.5  13  %67.5  27   أشكو قلة الراحة في البيت-9

 0.05  45.9  %60  24  %100  40   تؤلمني معاملة أمي لي بقسوة- 10
 0.05  45.9  %42.5  17  %82.5  33   يؤسفني أن أمي تعاملني و كأني طفلة- 11
 0.05  37  %72.5  29  %90  36   تسمح لي بعمل أشياء قالت لي عنها أنها خاطئة- 12
 0.05  10.3  %35  14  %72.5  29   ال يسمح لي اختيار مالبسي بنفسي- 13
 0.05  10.32  %45  18  %67.5  27   تنتقدني أمي- 14
 0.05  13.12  %70  28  %80  32   أمي تفضل أخي علي- 15
 0.05  17  %22.5  9  %90  36   ليس لي غرفة خاصة بي- 16
 0.05  18.2  %60  24  %80  32   أريد حرية أكثر في البيت- 17
 0.05  52.4  %95  38  %100  40   تتعارض آرائي مع آراء أمي- 18
 0.05  29  %85  34  %100  40   أريد حبا و عطفا- 19
 0.05  38.4  %45  18  %95  38   ال أجد من أفضي إليه بمتاعبي- 20
 0.05  35.6  %47.5  19  %80  35  لتي تصدرها إلي سريعا ما تنسى أمي أوامرها ا- 21
 0.05  12.7  %45  18  %67.5  27   أحمل ذكريات لطفولة غير سعيدة- 22
 0.05  32.5  %82.5  28  %95  38   مشاحنات عائلية- 23
 0.05  23.8  %50  20  %95  38   ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في البيت- 24
 0.05  27.4  %72.5  29  %95  38   أداء الواجبات المنزلية في أوقات فراغي- 25
 0.05  20.16  %70  28  %100  40   الحيرة في التفضيل بين الولد و البنت- 26
 0.05  24  %62.5  25  %85  34   أتمنى أحيانا لو لم أخلق- 27
 0.05  21.3  %32.5  13  %67.5  27   ال تسمح لي أسرتي بتنمية هواية عندي- 28
 0.05  24  %70  28  %95  38  خر ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآل- 29
 0.05  15.2  %45  18  %82.5  33   متألمة ألن أمي ال تثق بي- 30
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اللواتي ) البنات(الفروق في مشكالت البيت و األسرة بين التلميذات ) 67(تبين نتائج الجدول 

  .ينتمين إلى األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى و العالي

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية : ال يسمح لي بالخروج مع صديقاتي -1

 لدى التلميذات ذوات األمهات %100بين استجابات التلميذات، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات %40 للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة اللواتي ينتمين

 فروق ذات داللة مما يؤكد وجود. األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي

و تفسر هذه النتائج أن الفتيات ال يسمح لهن بالخروج مع . 0.05إحصائية عند مستوى 

صديقاتهن و يعود السبب في ذلك إلى خوف أمهاتهن عليهن من مرافقة فتيات السوء، 

) Rogers، 1972(دون مراعاة بأن ربط عالقة باآلخرين عامل هام في تقويم الذات 

              صدقاء تلعب دورا هاما في تقدير الفرد لذاته كما أن جماعة األ

)1979 ،Newman et Newman(  حيث أن مفهومه عن أهمية ذاته، يستمد إلى حد

و من المؤكد أن الفرد كائن إجتماعي ) Gale،1979(بعيد من إتجاهات أصدقائه نحوه 

كيدها، و تعتبر جماعة في إتصال مستمر مع اآلخرين و ذلك من أجل تحقيق الذات و تو

األصدقاء هي الوسط المناسب إلشباع الحاجات النفسية اإلجتماعية كاإلنتماء و المكانة 

  ).Schlenker، 1985(اإلجتماعية و تأكيد الذات اإلجتماعية 

تدل نتائج العبارة وجود فروق دالة : أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني -2

 لدى التلميذات ذوات األمهات %90ات حيث بلغت نسبتها إحصائيا بين استجابات التلميذ

 لدى تلميذات ذوات %32.5اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي، مما يؤكد وجود فروق ذات داللة 

 .0.05إحصائية عند مستوى 

اة من مصارحة أسرتها باألشياء التي تخصها إلنعدام الثقة و تدل هذه النتائج عن تخوف الفت

  .المتبادلة بين الطرفين و سوء المعاملة

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين :  أشعر باأللم ألن أمي ال تفهمني-3

 لدى التلميذات ذوات األمهات %100، حيث بلغت نسبتها )الفتيات(استجابات التلميذات 

 لدى تلميذات ذوات األمهات %52.5لواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة ال
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اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

و تدل النتائج عن معاناة الفتيات من عدم التفاهم مع أمهاتهن، ففقدانهن لهذه العالقات 

ألسرية، جعلتهن يشعرن بعدم تقديرهن لذواتهن أو شعورهن بحرمان شديد أو عدم ا

الطمأنينة، و كل هذه المشاعر تعمل على تقوية التوترات اإلنفعالية و تحمل آثار محطمة 

  .لذوات الفتيات 

ت و عليه فإن المعاملة المليئة بعدم التفاهم و التسلط و السيطرة، تؤثر سلبيا على نفسية الفتيا

  .و تؤدي إلى إضطراب الحياة النفسية اإلجتماعية

 لدى %77.5تدل نتائج هذه العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  أشكو قسوة أخي األكبر مني-4

 لدى %37.5التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

لتعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى ا

  .0.05داللة إحصائية عند مستوى 

و تدل هذه النتائج عن قسوة األخ األكبر على أخته، و كأن سلطة األب هي نفسها سلطة 

كاستخدام الضرب (اإلبن األكبر أين تمنح له الحرية الكاملة في التصرف مع أخته كما يشاء 

  و مثل هذه الممارسات تدل عن استمرارية نقل المعايير . خاصة عند غياب األب) و الشتم

  ).1985زهير حطب و عباس مكي، (و القيم اإلجتماعية عبر األجيال 

تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت :  يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت-5

التعليمي األدنى  لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى %92.5نسبتها 

 لدى تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما %70مقارنة بنسبة 

  .0.05يؤكد عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

و تدل هذه النتائج على رفض الفتاة النقد و التوبيخ عند تأخرها عن العودة إلى البيت ألنها 

تريد أن يسألها أحد أين كانت ؟ و مع من كانت؟ و لماذا تأخرت؟ لكن أصبحت راشدة و ال 

  فالتمرد . من انحراف ابنتها، بمثل هذه التصرفات تزداد العالقة تعقيدا أمام تخوف األم

حيث يمتاز سلوكها . و العصيان بسبب الصراعات األسرية من بين السلوكات األساسية لديها

و تكون الثورة ضد السلطة .  في األسرة بسبب ثقل األوامربالرغبة في مقاومة السلطة ممثلة

باللجوء إلى عالم آخر خارج البيئة المنزلية عالم ملئ باألصدقاء، عالم ملئ باإلتجاهات 
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، و هي إذا تتطلع إلى كل ذلك "الطفلية"الجديدة و بالحرية و باإلستقالل و التحرر من التبعية 

  ).234، ص 1974: مصطفى فهمي(يق أمنيتها ترى أسرتها عقبة  تؤود في سبيل تحق

 لدى %82.5تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  يؤلمني تقييد حريتي في البيت-6

 لدى %35التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

لي مما يؤكد وجود فروق ذات تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العا

  .0.05داللة إحصائية عند مستوى 

و تفسر هذه الفروق، في انخفاض المستوى التعليمي لألمهات واستخدام أسلوب القسوة الذي 

  يتجلى في تقييد حرية الفتاة، و منعها عن التعبير عن آرائها و كأن أسلوب الحوار 

  .ال يصح لها الكالم إال بعد طلب اإلذنو المناقشة منعدم في البيت بالنسبة لفتاة و 

 لدى %100تبين نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  يضايقني أن عقلية أمي قديمة-7

 لدى %65التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

 مما يؤكد وجود فروق ذات تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي

  .0.05داللة إحصائية عند مستوى 

و تفسر هذه الفروق في انخفاض المستوى التعليمي لألمهات مما جعل بناتهن يتضايقن من 

عقليتهن، حيث يشعرن بالفرق بين تفكيرهن و تفكير أمهاتهن، و بخاصة عندما يؤدي إلى 

يدركن أن الصراع بين الجانبين هو خلق مواقف صعبة بين الطرفين، و على األمهات أن 

صراع بين قيم جيلين و عليه يجب مراعاة اإلختالفات بين الطرفين و محاولة فهم الفتاة 

  .المراهقة

 لدى %67.5تدل نتائج هذه العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  أشكو قلة الراحة في البيت-8

 لدى %32.5األدنى مقارنة بنسبة التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي 

تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات 

  .0.05داللة إحصائية عند مستوى 

قد يعود السبب إلى عوامل عدة منها مادية تتعلق بالبناية و األثاث و إجتماعية مثل كثرة 

  .د األسرة أو بين أفراد األسرة نفسهاالمشاجرات و المنازعات بين أفرا

 لدى %100تدل نتائج هذه العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  تؤلمني معاملة أمي بقسوة-9

 لدى %60التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 
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مما يؤكد وجود فروق ذات تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي 

، ذلك أن استخدام أسلوب القسوة لتقويم سلوك البنات 0.05داللة إحصائية عند مستوى 

اعتقادا من األمهات بالحفاظ على هيبتهن، غير أن استخدام أسلوب القسوة و الرفض يؤدي 

، 1994عواطف حسين صالح، (إلى اإلدراك السلبي لفعالية الذات لدى األبناء المراهقين 

  ).90: ص

تدل نتائج هذه العبارة بأنه بلغت نسبتها :  يؤسفني أن أمي تعاملني و كأني طفلة-10

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 82.5%

 لدى تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد 42.5%

  .0.05د فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجو

مما يدل أن الجهل المطبق و المعلومات الخاطئة عن طبيعة المراهقة أدت إلى معاملة الفتاة 

المراهقة و كأنها طفلة و عليه فإن المراهق يرغب في التحرر من التبعية الطفولية و الرغبة 

  .مه أسرة متفهمةو لن يتأتى ذلك إال إذا وجد أما. في تحقيق الذات

تدل نتائج هذه العبارة، بأنه بلغت :  تسمح لي بعمل أشياء قالت لي عنها أنها خاطئة-11

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة %90نسبتها 

 مما  لدى تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي%42.5بنسبة 

  .0.05يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

كما تفسر هذه الفروق بعدم اإللتزام بمعيار تربوي واضح، و تناقض توجيهات األمهات مما 

يؤدي إلى اضطراب ثقافة المراهقة التربوية التي تعدها ألداء دورها التربوي عندما تكون 

  ).43:، ص1997إسماعيل حلمي، (أما في المستقبل 

 لدى التلميذات ذوات %67تدل نتائج هذه العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  تنتقدني أمي-12

 لدى تلميذات ذوات %45األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05توى مس

يتضح من هذه النتيجة أن انتقادات األمهات لبناتهن يعتمد على أساس إثبات آرائهن 

واتجاهاتهن نحو المواقف الحياتية، حفاظا على بناتهن من الوقوع في األخطاء و الخروج 

  .عن القيم و المعايير اإلجتماعية
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 لدى التلميذات ذوات %80تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها : أمي تفضل أخي عليا-13

 لدى تلميذات ذوات %70األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد عدم وجود فروق ذات داللة 

  .0.05إحصائية عند مستوى 

لبنت، مهما كانت محبة البنت ألمها، تبدو اإلجابات متقاربة مما يفسر تفضيل الولد على ا

فالولد مقدم على أخته في كل مجاالت الحياة المختلفة و ال تشارك الفتاة إال بالقدر الذي 

يسمح به الذكور في المجتمع لها بالمشاركة فيه و ما هذا التأكيد إال إمتثاال للقيم اإلجتماعية 

  .المتوارثة

 لدى التلميذات %80ج العبارة، بأنه بلغت نسبتها تدل نتائ:  أريد حرية أكثر في البيت-14

 لدى تلميذات %60ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد عدم وجود فروق ذات 

  .0.05داللة إحصائية عند مستوى 

لى شعور الفتاة المراهقة بتقييد حريتها في البيت و مطالبتها باستقاللية و تشير هذه النتائج إ

أكثر، ألن هناك بعض األمهات يفرضن آرائهن على بناتهن في تحديد وقت النوم و نوع 

  .األصدقاء، و نوع األفالم التي يجب مشاهدتها

 لدى %100تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  تتعارض آرائي مع آراء أمي-15

 لدى %95التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات 

  .                   0.05داللة إحصائية عند مستوى 

 عرفن تعارض آلرائهن من طرف أمهاتهن و إجبارهن و تفسر نتائج العبارة من أن الفتيات

و يكمن وراء استخدام األمهات هذا األسلوب في . على التصرف بما يرضي رغبتهن

صرامة األمهات و تزمتهن في تطبيق المعايير و الفيم (المعاملة أسباب كثيرة منها 

هات بجيلهن و و أمام تعصب األم) اإلجتماعية التي تربت عليها، دون تحريف أو تغيير

تزمتهن الشديد ألرائهن، يشتد الصراع بينهن و يؤدي إلى تمرد البنت على األسرة و الرغبة 

  .في التحرر من التبعية الفكرية
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 لدى التلميذات ذوات %100تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  أريد حبا و عطفا-16

 لدى تلميذات ذوات %85ارنة بنسبة األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مق

األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .                   0.05عند مستوى 

و تفسر هذه النتائج بشعور الفتيات بفقدانهن الحب و الحنان و يطالبن أمهاتهن بأن يكن 

 الحاجة إلى الحب في فترة المراهقة، تعتبر شيئا أساسيا بالنسبة عطوفات عليهن، و عليه فإن

ألن المراهق . لصحتهن النفسية، فهي السبيل إلى أن يشعرن بالتقدير و التقبل اإلجتماعي

الذي يعاني من الحرمان العاطفي يفقد و يرفض الثقة بنفسه و اإلحساس بقيمة وجوده و يتسم 

  ).52:، ص1981ليمان مخول، مالك س(سلوكه بالتردد و التراجع 

تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  سريعا ما تنسى أمي أوامرها التي تصدرها إلي-17

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 80%

عالي مما يؤكد  لدى تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي ال47.5%

   .        0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وتفسر هذه النتائج أن عدم اإللتزام بمعيار تربوي واضح، و تناقض توجيهات األمهات 

  .يؤدي إلى خلق شخصية متناقضة تعاني من اإلحباط و القلق و عدم اإلستقرار

 لدى %67.5 العبارة، بأنه بلغت نسبتها تدل نتائج:  أحمل ذكريات لطفولة غير سعيدة-18

 لدى % 45التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة

تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات 

  .        0.05داللة إحصائية عند مستوى 

ائج أهمية دور الوالدين في مرحلة الطفولة، فالتكيف اإليجابي في الطفولة، و تفسر هذه النت

حيث تبقى ذكريات . يدل على إمكان التكيف بنجاح في المراحل التالية و العكس صحيح

  .الطفولة غير السعيدة تؤثر على حالة المراهق النفسية و تؤدي به إلى سوء التوافق

 لدى التلميذات ذوات %95بارة، بأنه بلغت نسبتها تدل نتائج الع:  مشاحنات عائلية-19

 لدى تلميذات ذوات % 82.5األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  .         0.05عند مستوى 
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ج باضطراب العالقة الزوجية لألبوين و ما تحدثه من ضغط نفسي مدمر، و تفسر هذه النتائ

. يدفع الفتاة المراهقة نحو العزلة و اإلنطواء أو الهروب من البيت و ما ينتج عنه من تبعات

إن سوء العالقة بين األبوين قد يجعل حياتي : فتذكر الفتاة من خالل تعبيرها الحر ما يلي

. ين والدي في البيت لدرجة أنني أفكر في تركه بال رجعةمضطربة، مشاجرات مستمرة ب

  .كثيرا ما يتشاجر والدي و نكون نحن الضحية

تدل نتائج العبارة وجود فروق دالة :  ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في البيت-20

 لدى التلميذات ذوات األمهات %95إحصائيا بين استجابات التلميذات حيث بلغت نسبتها 

 لدى تلميذات ذوات األمهات %50نتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة اللواتي ي

اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

كما تدل نتائج العبارة عن انعدام الحوار بين الطرفين لصعوبة اإلتصال كما . 0.05مستوى 

  .ردود أفعال أمها السلبية عند طرحها مشاكل معينة في البيتتشير إلى خوف البنت من 

 %95تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  أداء الواجبات المنزلية في أوقات فراغي-21

 % 72.5لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة

 ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق لدى تلميذات ذوات األمهات اللواتي

  .         0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

كما تدل النتائج من أن الفتيات ال يستغلن وقت فراغهن جيدا بسبب القيود التي تعيقهن عن 

النشاط الترفيهي، فحسب تعبيرهن الحر، فإن معظمهن يقضين وقت فراغهن في أداء 

  .ت المنزليةالواجبا

و دراسة لويزة موساوي ) 1988...(و يؤكد هذه النتائج ما توصلت إليها دراسات سليمان 

على أنه من الضروري على الفتاة التحكم في ) 1988(و دراسة شريفة بوعطة ) 1984(

الوظائف المنزلية و إتقانها إعدادا ألداء المهام األسرية المستقبلية كأم و القيام باألدوار 

  .جتماعية على أحسن وجهاإل

 %100تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  الحيرة في التفضيل بين الولد و البنت-22

 % 70لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

يؤكد وجود فروق لدى تلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما 

كما تدل عن حيرة الفتيات من تفضيل الذكور . 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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و هذه الظاهرة أفرزتها العوامل الثقافية اإلجتماعية حيث يمنح المجتمع لآلباء دور . عنهن

 تنشئة أبنائهم على هدى ثقافته و قيمه ثم نقلها بدورهم عبر األجيال و هذا الدور هو ضابط

  ).1985زهير حطب و عباس مكي، (اإلستمرارية اإلجتماعية 

 لدى التلميذات %85تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  أتمنى أحيانا لو لم أخلق-23

 لدى تلميذات % 62.5ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

التعليمي العالي مما يؤكد عدم وجود فروق ذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى 

  .         0.05داللة إحصائية عند مستوى 

و تفسر النتائج بعدم إحساس البنت بالسعادة، و مصدر هذا الحزن يعود إلى أسباب متنوعة 

المتمثل في فشل العالقات األسرية خاصة مع األم و صعوبة إشباع الحاجات " الفقدان"منها 

  .إلجتماعية و الشعور بالتفرقة و عليه فإن الحزن هو النتيجة العاديةالنفسية و ا

 %67.5تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  ال تسمح لي أسرتي بتنمية هواية عندي-24

 % 32.5لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة

 اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق لدى تلميذات ذوات األمهات

، مما يدل أن التعليم هو الفرصة السانحة لها 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بالخروج إلكتساب المعرفة، و ليس من الضروري اإلهتمام بمطالب الفتاة كالحاجة لتنمية 

في مساعدة أمها في أداء الواجبات المنزلية ألنه يفضل استغالل وقت فراغها . هواية عندها

  .أو استغالله في الدراسة و المراجعة

تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآلخر-25

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 95%

ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود  لدى تلميذات 70%

كما تدل عن غضب األسرة من الفتاة عند . 0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  اإلجتماع بالجنس اآلخر، ألن هذه الظاهرة تعتبر خروجا عن القيم و الدين و األخالق 

نس اآلخر أمر ضروري، و قد يعود اللوم على األم و أيضا عدم السماح لها باإلجتماع بالج

  .التي أساءت تربيتها

 لدى %82.5تدل نتائج العبارة، بأنه بلغت نسبتها :  متألمة ألن أمي ال تثق بي-26

 لدى % 45التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 
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تمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات تلميذات ذوات األمهات اللواتي ين

كما يدل عن شعور الفتاة باأللم ألن أمها ال تثق بها علما . 0.05داللة إحصائية عند مستوى 

أنه كلما إتسمت العالقة بين الطرفين بعدم الثقة، كلما كانت الفتاة عرضة للتصدع النفسي 

فسية و كل هذه المشاعر تعمل على تقوية التوترات كاإلحساس بعدم الطمأنينة و الراحة الن

  .اإلنفعالية و تحمل آثار محطمة لذات الفتاة

  

ارتأينا أن ) 69، 67(تفاديا لتكرار نفس التحليل الكيفي بالنسبة لنتائج الجداول : مالحظة

  .         نكتفى بالتحليل الكمي فقط
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مشكالت البيت و األسرة بين التلميذات اللواتي ينتمين يوضح الفروق في ): 68(جدول رقم 

  .        إلى األمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط و العالي

أمهات ذوات /إناث
  متوسطالمستوى ال

أمهات ذوات /إناث
  المستوى العالي

   المجموعات                                  
  الفقرات

  %  ت  %  ت
  2كا

مستوى 
  الداللة

  0.05  8.36  %40  16 %80  32  )صديقاتي( ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي -1

 0.05  6.72  %32.5  13  %87.5  35   أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني-2
 0.05  26.6  %75  21  %90  36   أشعر باأللم ألن أمي ال تفهمني-3
 0.05  10.78  %37.5  15  %72.5  29   أشكو قسوة أخي األكبر مني-4
 0.05  8.2  %37.5  15  %55  22  )صديقاتي( أتأسف ألن أسرتي ال ترحب بأصدقائي -5
 0.05  19.44  %70  28  %87.5  35  يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت-6
 0.05  6.96  %35  14  %72.5  29   يؤلمني تقييد حريتي في البيت-7
 0.05  29  %65  26  %95  38   يضايقني أن عقلية أمي قديمة-8
 0.05  11.2  %32.5  13  %94.5  38   أشكو قلة الراحة في البيت-9

 0.05  35.06  %60  24  %97.5  39   تؤلمني معاملة أمي لي بقسوة- 10
 0.05  22.4  %42.5  17  %65  26   يؤسفني أن أمي تعاملني و كأني طفلة- 11
 0.05  38.34  %72.5  29  %77.5  31   تسمح لي بعمل أشياء قالت لي عنها أنها خاطئة- 12
 0.05  10.4  %35  14  %60  24   ال يسمح لي اختيار مالبسي بنفسي- 13
 0.05  18.4  %45  18  %100  40   تنتقدني أمي- 14
 0.05  15  %70  28  %80  32   أمي تفضل أخي علي- 15
 0.05  8.78  %22.5  9  %95  38   ليس لي غرفة خاصة بي- 16
 0.05  19.72  %60  24  %70  28   أريد حرية أكثر في البيت- 17
 0.05  46.18  %95  38  %100  40   تتعارض آرائي مع آراء أمي- 18
 0.05  25.52  %85  34  %97.5  39   أريد حبا و عطفا- 19
 0.05  30.5  %45  18  %100  40   ال أجد من أفضي إليه بمتاعبي- 20
 0.05  23.14  %47.5  19  %97.5  39   سريعا ما تنسى أمي أوامرها التي تصدرها إلي- 21
 0.05  5  %45  18  %67.5  27  فولة غير سعيدة أحمل ذكريات لط- 22
 0.05  22.58  %82.5  28  %90  36   مشاحنات عائلية- 23
 0.05  29.7  %50  20  %100  40   ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في البيت- 24
 0.05  24.24  %72.5  29  %92.5  37   أداء الواجبات المنزلية في أوقات فراغي- 25
 0.05  9.08  %70  28  %95  38  د و البنت الحيرة في التفضيل بين الول- 26
 0.05  5.9  %62.5  25  %100  40   أتمنى أحيانا لو لم أخلق- 27
 0.05  6.4  %32.5  13  %67.5  27   ال تسمح لي أسرتي بتنمية هواية عندي- 28
 0.05  29.76  %70  28  %95  38   ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآلخر- 29
 0.05  5.9  %45  18  %77.5  31   متألمة ألن أمي ال تثق بي- 30
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) البنات(الفروق في مشكالت البيت و األسرة بين التلميذات ) 68(يتضح من خالل نتائج الجدول 

  .اللواتي ينتمين إلى األمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط و العالي

إحصائية تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : ال يسمح لي بالخروج مع صديقاتي -1

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %80بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات األمهات %40ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات : اف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصنيأخ -2

 لدى التلميذات %87.5داللة إحصائية بين استجابات التلميذات، حيث قدرت نسبتها 

 لدى %32.5ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

 للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين

  .0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية : أشعر باأللم ألن أمي ال تفهمني -3

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %90بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات األمهات %75ي المتوسط مقارنة بنسبة ينتمين للمستوى التعليم

اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : أشكو قسوة أخي األكبر مني -4

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %72.5 استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها

 لدى التلميذات ذوات األمهات %37.5ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

العبارة وجود فروق ذات داللة تدل نتائج : أتأسف ألن أسرتي ال ترحب بصديقاتي -5

 لدى التلميذات ذوات %55إحصائية بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات %37.5األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 
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لة ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات دال

  .0.05إحصائية عند مستوى 

تشير نتائج العبارة وجود فروق : يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت -6

 لدى التلميذات %87.5ذات داللة إحصائية بين استجابات التلميذات، حيث قدرت نسبتها 

  لدى%70ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق 

  .0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : يؤلمني تقييد حريتي في البيت -7

 األمهات اللواتي  لدى التلميذات ذوات%72.5استجابات التلميذات، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات األمهات %35ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

ئية بين تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصا: يضايقني أن عقلية أمي قديمة -8

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %95استجابات التلميذات، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات األمهات %90ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : قلة الراحة في البيتأشكو  -9

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %94.5استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات األمهات %32.5ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند اللواتي ينتمين للمستوى التعليم

  .0.05مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية : تؤلمني معاملة أمي لي بقسوة -10

 لدى التلميذات ذوات األمهات %97.5بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات %60نسبة اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة ب
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األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة 

  .0.05إحصائية عند مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : يؤسفني أن أمي تعاملني و كأني طفلة -11

 التلميذات ذوات  لدى%65إحصائية بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات %42.5األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة 

  .0.05إحصائية عند مستوى 

العبارة وجود فروق ذات تدل نتائج : تسمح لي بعمل أشياء قالت لي عنها أنها خاطئة -12

 لدى التلميذات %77.5داللة إحصائية بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى %72.5ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق 

  .0.05داللة إحصائية عند مستوى ذات 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : ال تسمح لي باختيار مالبسي بنفسي -13

 لدى التلميذات ذوات %60إحصائية بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات %35األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة ذوات 

  .0.05إحصائية عند مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : أمي تفضل أخي عليا -14

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %80استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات األمهات %70ى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة ينتمين للمستو

اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : أريد حرية أكثر في البيت -15

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %70رت نسبتها استجابات التلميذات حيث قد

 لدى التلميذات ذوات األمهات %60ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 
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اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  .0.05مستوى 

 فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات تدل نتائج العبارة وجود: أريد حبا و عطفا -16

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين %97.5التلميذات، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %85للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

 عند مستوى ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية

0.05.  

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات : سريعا ما تنسى أمي أوامرها التي تصدرها إلي -17

 لدى التلميذات %97.5داللة إحصائية بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى %47.5ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق التلميذات ذوات 

  .0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : أحمل ذكريات لطفولة غير سعيدة -18

 لدى التلميذات ذوات %67.5إحصائية بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات %45 ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة األمهات اللواتي

ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة 

  .0.05إحصائية عند مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : مشاحنات عائلية -19

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي ينتمين %90ث قدرت نسبتها التلميذات حي

 لدى التلميذات ذوات األمهات اللواتي %82.5للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

0.05.  

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : لبيتال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في ا -20

 لدى التلميذات ذوات %100إحصائية بين استجابات التلميذات حيث بلغت نسبتها 

 لدى التلميذات %50األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 
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جود فروق ذات داللة ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد و

  .0.05إحصائية عند مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : أداء الواجبات المنزلية في أوقات فراغي -21

 لدى التلميذات ذوات %92.5إحصائية بين استجابات التلميذات، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التلميذات %72.5األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد عن وجود فروق ذات 

  .0.05داللة إحصائية عند مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : الحيرة في التفضيل بين الولد و البنت -22

 التلميذات ذوات  لدى%95إحصائية بين استجابات التلميذات حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات %70األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة 

  .0.05إحصائية عند مستوى 

جود فروق ذات داللة تؤكد نتائج العبارة و: ال تسمح لي أسرتي بتنمية هواية عندي -23

 لدى التلميذات ذوات %67.5إحصائية بين استجابات التلميذات، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات %32.5األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ذوات األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يدل وجود فروق ذات داللة 

  .0.05ائية عند مستوى إحص

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات : ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآلخر -24

 لدى التلميذات ذوات %95داللة إحصائية بين استجابات التلميذات، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التلميذات %70األمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ألمهات اللواتي ينتمين للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة ذوات ا

 .0.05إحصائية عند مستوى 
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  عرض و تحليل النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة : خامسا 

هل توجد فروق بين المستوى التعليمي لآلباء و المشكالت األسرية التي يتعرض لها : التساؤل 

  هقين ؟أبناؤهم المرا

و للتحقق من صحة الفرضية ، تم تطبيق إختبار المشكالت التي يتعرض لها التالميذ   

  : و أسفرت النتائج عن ما يلي) الذكور(

يوضح الفروق في مشكالت البيت و األسرة بين التالميذ الذين ينتمون إلى ): 69(جدول رقم 

  .اآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى و العالي

 ي ذواآلباء/ذكور
  المستوى األدنى

 ي ذواآلباء/ذكور
  المستوى العالي

   المجموعات                                  
  الفقرات

  %  ت  %  ت
  2كا

مستوى 
  الداللة

  0.05  7.12  %32.5  13 %30  12  )صديقاتي( ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي -1

 0.05  4.4  %17.5  7  %80  32   أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني-2
 0.05  6.4  %40  16  %82.5  33   أشعر باأللم ألن أبي ال يفهمني-3
 0.05  13.76  %65  26  %87.5  35  يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت-4
 0.05  16.4  %67.5  27  %87.5  35   يضايقني أن عقلية أبي قديمة-5
 0.05  9.78  %10  4  %47.5  19   أشكو قلة الراحة في البيت-6
 0.05  13.8  %67.5  27  %77.5  31   تؤلمني معاملة أبي لي بقسوة-7
 0.05  15.4  %65  26  %67.5  27  كثيرا ما يغير القواعد التي عليا أن أتبعها-8
 0.05  13.4  %45  18  %37.5  15   يؤسفني أن أبي يعاملني و كأني طفل-9

 0.05  16.4  %75  28  %70  30   ينتقدني أبي- 10
 0.05  10.4  %15  6  %92.5  37  رفة خاصة بي ليس لي غ- 11
 0.05  11.42  %37.5  15  %60  24   أريد حرية أكثر في البيت- 12
 0.05  4  %20  8  %20  8   متألم ألن أبي ال يثق بي- 13
 0.05  26.8  %92.5  37  %100  40   تتعارض آرائي مع آراء أبي- 14

 0.05  15.34  %42.5  17  %65  26   أريد حبا و عطفا- 15
 0.05  12.22  %32.5  13  %87.5  35  د من أفضي إليه بمتاعبي ال أج- 16
 0.05  7.2  %32.5  13  %25  10   أحمل ذكريات لطفولة غير سعيدة- 17
 0.05  20.6  %57.5  23  %95  36   مشاحنات عائلية- 18
 0.05  15  %37.5  15  %92.5  37   ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في البيت- 19
 0.05  15.16  %60  24  %79.5  32  لد و البنت الحيرة في التفضيل بين الو- 20
 0.05  4.8  %25  10  %37.5  15   أتمنى أحيانا لو لم أخلق- 21
 0.05  14.8  %40  16  %75  30   ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآلخر- 22
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الفروق في مشكالت البيت و األسرة بين التالميذ الذين ينتمون إلى ) 69(تبين نتائج الجدول 

  .وي المستوى التعليمي األدنى و العالياآلباء ذ

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية : ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي -1

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %30بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

باء الذين ينتمون  لدى التالميذ ذوي اآل%32.5للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

  .0.05للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

و تفسر هذه النتائج أن الذكور ال يسمح لهم بالخروج مع أصدقائهم و يعود السبب في ذلك 

إلى خوف آبائهم عليهم من مرافقة رفقاء السوء، دون مراعاة بأن ربط عالقة باآلخرين 

  ).Rogers، 1972(مل هام في تقويم الذات عا

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات : أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني -2

 لدى التالميذ ذوي %80داللة إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

ذ ذوي  لدى التالمي%17.5اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة

اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية 

و تفسر هذه النتائج عن تخوف الفتى من مصارحة أبيه باألشياء . 0.05عند مستوى 

  .التي تخصه إلنعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين و سوء اإلتصال

 نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تؤكد: أشعر باأللم ألن أبي ال يفهمني -3

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون % 82.5استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون % 40للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

، 0.05ة إحصائية عند مستوى للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات دالل

كما تدل النتائج معاناة الذكور من عدم التفاهم مع آبائهم نتيجة لما يسمى بالهوة بين 

  .األجيال، و ذلك راجع إلى اختالف قيم الجيلين و إتجاهاتهما

تدل نتائج العبارة وجود فروق : يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت -4

 لدى التالميذ %87.5ة بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها ذات داللة إحصائي

 لدى التالميذ %65ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة 
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ئج على رفض الفتى النقد و التوبيخ عند ، كما تدل هذه النتا0.05إحصائية عند مستوى 

تأخره عن العودة إلى البيت، ألنه أصبح راشدا حسب اعتقاده، و ال يريد أن يسأله أحد 

من انحراف ابنه، تزداد  أين كان ؟ و مع من كان؟ و لماذا تأخر؟ لكن أمام تخوف األب

عالم ملئ باألصدقاء، حينها يلجأ إلى عالم آخر خارج البيئة المنزلية، . العالقة تعقيدا

  ، "الطفلية"عالم ملئ باإلتجاهات الجديدة و بالحرية و باإلستقالل و التحرر من التبعية 

مصطفى (و هو إذا يتطلع إلى كل ذلك يرى أسرته عقبة  تؤود في سبيل تحقيق أمنياته 

  ).234، ص 1974فهمي، 

ذات داللة إحصائية بين تشير نتائج العبارة وجود فروق : يضايقني أن عقلية أبي قديمة -5

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %87.5استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %67.5للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

. 0.05للمستوى التعليمي العالي مما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

كما يؤكد أن هناك تناقضا بين اآلباء من جهة األبناء نتيجة لما يسمى بالهوة بين الجيلين 

أو صراع بين قيم جيلين و عليه يجب مراعاة اإلختالفات بين الطرفين و محاولة تمكين 

األبناء من النمو اإلجتماعي السليم الذي يجعلهم قادرين على بناء عالقات إجتماعية 

  .األسري و التعاون معهم و احترام وجهات نظرهمسليمة في محيطهم 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : أشكو قلة الراحة في البيت -6

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %47.5استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

اآلباء الذين ينتمون  لدى التالميذ ذوي %10للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

. 0.05للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

قد يعود السبب إلى عوامل عدة منها مادية تتعلق بالبناية و األثاث و إجتماعية مثل كثرة 

  .المشاجرات و المنازعات بين أفراد األسرة أو بين أفراد األسرة نفسها

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : ملة أبي لي بقسوةتؤلمني معا -7

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %77.5استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %67.5للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

، 0.05دل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى للمستوى التعليمي العالي مما ي

كما تشير العبارة أن ما يجعل األبناء المراهقين في حالة من عدم القدرة على تحقيق 
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التوافق الشخصي و اإلجتماعي مع مختلف المواقف الجديدة داخل المنزل و خارجه، هو 

  راهقين الثقة بالنفس المحيط األسري الذي تسوده القسوة، حينها يفقد األبناء الم

و باآلخرين و يشعرون بالنقص و عدم اإلطمئنان، و صعوبة تكوين عالقات ناجحة مع 

  ).55: ، ص2002النيال، ماسية أحمد، (غيرهم من األبناء 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : كثيرا ما يغير القواعد التي عليا أن أتبعها -8

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %67.5ذ، حيث قدرت نسبتها إحصائية بين استجابات التالمي

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %65الذين ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

ار تربوي واضح، و تناقض و تفسر هذه النتائج أن عدم اإللتزام بمعي. 0.05مستوى 

توجيهات اآلباء يؤدي إلى خلق شخصية متناقضة، تعاني من اإلحباط و القلق و عدم 

اإلستقرار و عليه يجب أن تتصف تصرفات اآلباء و أقوالهم بحسن السياق و أال تكون 

  .متناقضة، ألنهم بالنسبة ألبنائهم خير قدوة تحتذى

ؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة ت: يؤسفني أن أبي يعاملني و كأني طفل -9

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %37.5إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %45الذين ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

ة إحصائية عند الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يدل وجود فروق ذات دالل

، كما يشير أن الجهل المطبق و المعلومات الخاطئة عن طبيعة المراهقة 0.05مستوى 

أدت إلى معاملة الفتى المراهق و كأنه طفل و عليه فإن المراهق يرغب في التحرر من 

التبعية الطفولية و الرغبة في تحقيق الذات و لن يتأتى ذلك إال إذا وجد أمامه أسرة 

 .  متفهمة

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : نتقدني أبيي -10

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى %70التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي %75التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

يتضح من هذه النتيجة، . 0.05ة إحصائية عند مستوى مما يؤكد وجود فروق ذات دالل

أن انتقاد اآلباء ألبنائهم يعتمد على أساس إثبات آرائهم و اتجاهاتهم نحو المواقف 
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الحياتية ، حفاظا على أبنائهم من الوقوع في األخطاء و الخروج عن القيم و المعايير 

 .اإلجتماعية

جود فروق ذات داللة إحصائية بين تدل نتائج العبارة و: ليس لي غرفة خاصة بي -11

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %92.5استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %15للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

، 0.05ى للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

كما يشير أن المراهق يريد أن تكون له غرفة خاصة به، يشعر فيها بالحرية و 

كما يطمح كذلك و هو في جو األسرة إلى اإلختالء إلى نفسه و يميل إلى . اإلستقاللية

  .     العزلة المؤقتة و هو بهذا ال يريد من يتدخل في شؤونه الخاصة به من أفراد أسرته

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : البيتأريد حرية أكثر في  -12

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %60استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %37.5للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

، 0.05 ذات داللة إحصائية عند مستوى للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق

  كما تدل نتائج هذه العبارة عن شعور األبناء المراهقين بتقييد حريتهم في البيت 

و عليه يجب إتاحة . و مطالبتهم باستقاللية أكثر، كأن يحدد لهم وقت النوم، وقت الكالم

 حدود اللياقة الفرصة للمراهق التعبير عن ذاته و رغباته و أفكاره و وجهات نظره في

 .و األدب

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية : تتعارض آرائي مع آراء أبي -13

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %100بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %92.5ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ينتمون 

، كما تشير النتائج إلى تزمت اآلباء في تطبيق األساليب التربوية التي تربى عليها 0.05

: ، ص2002الديب أميرة، (و التي ترتبط بخبراتهم السابقة و التي يصعب تغييرها 

عام إلى هذه األساليب عند معاملتهم ألبنائهم ألنها ، كذلك فإنهم يميلون بوجه ) 172

و أمام تعصب ) 306: ، ص1984سناء الخولي، (أصبحت جزءا أساسيا من شخصيتهم 
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اآلباء بجيلهم و تزمتهم الشديد ألرائهم، يشتد الصراع بينهم و بين أبنائهم و يؤدي إلى 

.                                     فكريةتمرد األبناء على األسرة و الرغبة في التحرر من التبعية ال

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : أريد حبا و عطفا -14

وي اآلباء الذين ينتمون للمستوى  لدى التالميذ ذ%65التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى % 42.5التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

، و تفسر 0.05التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طوفا عليه، هذه النتائج بشعور الفتى بفقدانه الحب و العطف و يطالب أبيه بأن يكون ع

مما يدل أن العطف أوثق الروابط التي تحكم الصلة بين اآلباء و األبناء في األسرة، ذلك 

أن المراهق الذي يعاني من الحرمان العاطفي، يفقد الثقة بنفسه و اإلحساس بقيمة 

وجوده، و يتسم سلوكه بالتردد و التراجع، و عليه فإن الحاجة إلى الحب في المراهقة 

   أساسيا بالنسبة لصحته النفسية، فهي السبيل إلى أن يشعر بالتقدير تعتبر شيئا

  . و التقبل اإلجتماعي

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية  :ال أجد من أفضي إليه بمتاعبي -15

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %87.5بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %32.5مي األدنى مقارنة بنسبة ينتمون للمستوى التعلي

ينتمون للمستوى التعليمي العالي، مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

كما تشير نتائج العبارة أن المراهق يحتاج إلى مساعدة عندما تعترضه . 0.05مستوى 

يه، ألنه ال يشعر بالثقة صعوبات و مشاكل في حياته، و ال يستطيع مواجهة والد

و عليه يعتبر المناخ األسري، الركيزة . تجاههم، كما يخاف من ردود أفعالهم السلبية

  التي يتوقف عليها نجاح تنمية السلوك السوي، فإذا كان المناخ األسري مليء بالحب 

ق و التفاهم و اإلتصال العاطفي، و اإلهتمام بالمشاكل و الصعوبات التي تعترض المراه

  في حياته، يجعله أكثر استعدادا للتوافق النفسي اإلجتماعي بسبب إحساسه باألمان 

  و اإلطمئنان و الحب الذي يربطه بوالديه، و إذا كان المناخ األسري مشبع بالتوتر 

و القسوة و التسلط، فإن ذلك ينعكس على سلوك المراهق و يصبح مضطربا فاقدا الثقة 

  . بنفسه و بالناس أجمعين
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تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : حمل ذكريات لطفولة غير سعيدةأ -16

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %25إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %32.5الذين ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

الي مما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند الذين ينتمون للمستوى التعليمي الع

و تشير نتائج العبارة أن ذكريات الطفولة غير السعيدة تبقى تؤثر على . 0.05مستوى 

المراهق، كما تفسر هذه النتائج أهمية دور الوالدين في التربية و المعاملة، فسوء العالقة 

  ، نجد نتائجها في سلوكات األبناء الزوجية لألبوين و أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة

و تصرفاتهم، حيث تظهر إنعكاساتها السلبية في فترة المراهقة على شكل تمرد و ثورة 

  .و الهروب من الواقع

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : مشاحنات عائلية -17

اء الذين ينتمون للمستوى  لدى التالميذ ذوي اآلب%95التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى %57.5التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

و تفسر . 0.05التعليمي العالي، مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فع هذه النتائج باضطراب العالقة الزوجية لألبوين و ما تحدثه من ضغط نفسي مدمر، يد

باألبناء المراهقين نحو العزلة و اإلنطواء أو الهروب من البيت، كما يؤدي المناخ 

  األسري الذي يسوده الصراع، و تنعدم فيه عوامل األمان إلى القلق 

و اإلضطراب لدى األبناء، لذا نجدهم يثورون على سلطة الوالدين و يسعون دائما إلى 

يونس إنتصار، (يعانونه من الكبت و اإلحباط شلة األصدقاء لتكون لهم خير متنفض لما 

  ). 144:، ص2002

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات : ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في البيت -18

 لدى التالميذ ذوي %92.5داللة إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي % 37.5نسبة اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة ب

اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي، مما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية 

كما تشير نتائج العبارة عن انعدام الحوار بين اآلباء و األبناء . 0.05عند مستوى 

  ذاته و عليه يجب إتاحة الفرصة للمراهق للتعبير عن . المراهقين لصعوبة اإلتصال
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و أفكاره و وجهات نظره في حدود اللياقة و األدب، و احترام آراءه و مشاعره و غباته 

  .المعقولة

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : الحيرة في التفضيل بين الولد و البنت -19

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %79.5إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %60مون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة الذين ينت

الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

كما تدل عن حيرة الذكور في التفضيل بين الذكر و األنثى، حيث . 0.05مستوى 

و عليه فإن . ها العوامل الثقافية اإلجتماعيةيشعرون بهذا التفضيل و هذه الظاهرة أفرزت

المناخ األسري الذي يسوده العدل و المساواة بين الذكور و اإلناث، تعم فيه عوامل 

األمان و المحبة لدى األبناء بشكل يدفعهم للتفاعل مع الحياة بشكل إيجابي، حيث يزداد 

 بين األبناء، يقول محمد و على العدل و عدم التمييز. إحساسهم باإلنتماء إلى األسرة

  ".إتقوا اهللا و أعدلوا بين أوالدكم: "صلى اهللا عليه و سلم

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : أتمنى لو لم أخلق -20

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى %37.5التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى % 25 بنسبة التعليمي األدنى مقارنة

و تفسر . 0.05التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

النتائج بعدم إحساس األبناء بالسعادة و الشعور بالحزن، و مصدر هذا الحزن قد يعود 

  ت النفسية و اإلجتماعية إلى فشل العالقات األسرية و صعوبة إشباع الحاجا

  .و الشعور بالوحدة

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات : ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآلخر -21

 لدى التالميذ ذوي %75داللة إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

لتالميذ ذوي  لدى ا%40اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي األدنى مقارنة بنسبة 

اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية 

كما تدل النتائج عن غضب األسرة من الفتى عند اإلجتماع بالجنس . 0.05عند مستوى 

اآلخر، ألن هذه الظاهرة تعتبر خروجا عن القيم و الدين و األخالق و عدم السماح له 
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بالجنس اآلخر يعد عملية ضرورية للحد من كل اإلنحرافات و اإلنزالقات باإلجتماع 

 .التي من شأنها أن تخل باإلستقرار األسري

  

يوضح الفروق في مشكالت البيت و األسرة بين التالميذ الذين ينتمون إلى ): 70(جدول رقم 

  .اآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط و العالي

    

 ي ذواآلباء/ذكور
 التعليمي المستوى

  المتوسط

 ي ذواآلباء/ذكور
التعليمي المستوى 

  العالي

                            
   المجموعات                                           

                  
  %  ت  %  ت  الفقرات                  

  2كا
مستوى 
  الداللة

  0.05  4.6  %32.5  13 %25  10   ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي -1

 0.05  4.06  %17.5  7  %72.5  29   أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني-2
 0.05  8.8  %40  16  %75  30   أشعر باأللم ألن أبي ال يفهمني-3
 0.05  13  %65  26  %72.5  29  يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت-4
 0.05  16.4  %67.5  27  %87.5  35   يضايقني أن عقلية أبي قديمة-5
 0.05  4.8  %10  4  %52.5  21   أشكو قلة الراحة في البيت-6
 0.05  15  %67.5  27  %67.5  27   تؤلمني معاملة أبي لي بقسوة-7
 0.05  15.2  %65  26  %55  22  كثيرا ما يغير القواعد التي عليا أن أتبعها-8
 0.05  8.6  %45  18  %37.5  15   يؤسفني أن أبي يعاملني و كأني طفل-9

 0.05  21.2  %75  28  %72.5  29   ينتقدني أبي- 10
 0.05  11  %15  6  %95  38   ليس لي غرفة خاصة بي- 11
 0.05  6.16  %37.5  15  %55  22   أريد حرية أكثر في البيت- 12
 0.05  5.5  %20  8  %10  4   متألم ألن أبي ال يثق بي- 13
 0.05  31.8  %92.5  37  %95  38   تتعارض آرائي مع آراء أبي- 14

 0.05  5.48  %42.5  17  %77.5  31   أريد حبا و عطفا- 15
 0.05  11.5  %32.5  13  %67.5  37   ال أجد من أفضي إليه بمتاعبي- 16
 0.05  4.12  %32.5  13  %42.5  17   أحمل ذكريات لطفولة غير سعيدة- 17
 0.05  12.6  %57.5  23  %77.5  31   مشاحنات عائلية- 18
 0.05  18.8  %37.5  15  %90  36  ة في البيت ال أستطيع مناقشة مشاكل معين- 19
 0.05  6.56  %60  24  %75  30   الحيرة في التفضيل بين الولد و البنت- 20
 0.05  3.6  %25  10  %20  8   أتمنى أحيانا لو لم أخلق- 21
 0.05  18.5  %40  16  %77.5  31   ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآلخر- 22
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في مشكالت البيت و األسرة بين التالميذ الذين ينتمون إلى الفروق ) 70(تبين نتائج الجدول 

  .اآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط و العالي

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية : ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي -1

ن  لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمو%25بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون % 32.5للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

  .0.05للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : أخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني -2

 لدى التالميذ ذوي اآلباء % 72.5ات التالميذ، حيث قدرت نسبتها إحصائية بين استجاب

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %17.5الذين ينتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة

الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

 . 0.05مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : همنيأشعر باأللم ألن أبي ال يف -3

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %75استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون % 40للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

  .0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق 

تدل نتائج العبارة وجود فروق : يزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى البيت -4

 لدى التالميذ % 72.5ذات داللة إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 التالميذ  لدى%65ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة 

 . 0.05إحصائية عند مستوى 

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : يضايقني أن عقلية أبي قديمة -5

الذين ينتمون  لدى التالميذ ذوي اآلباء %87.5استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %67.5للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

  . 0.05للمستوى التعليمي العالي مما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين : أشكو قلة الراحة في البيت -6

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون % 52.5التالميذ، حيث بلغت نسبتهااستجابات 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %10للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

 . 0.05للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

كد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تؤ: تؤلمني معاملة أبي لي بقسوة -7

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %67.5استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %67.5للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

  . 0.05لة إحصائية عند مستوى للمستوى التعليمي العالي مما يدل وجود فروق ذات دال

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : كثيرا ما يغير القواعد التي عليا أن أتبعها -8

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %55إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 اآلباء  لدى التالميذ ذوي%65الذين ينتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  . 0.05مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : يؤسفني أن أبي يعاملني و كأني طفل -9

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %37.5إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %45نتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة الذين ي

الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

 .0.05مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : ينتقدني أبي -10

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى %72.5ها التالميذ، حيث بلغت نسبت

 لدى التالميذ الذين ينتمون للمستوى التعليمي %75التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

 . 0.05العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ية بين تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائ: ليس لي غرفة خاصة بي -11

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %95استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 
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 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %15للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

  .0.05للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين :  البيتأريد حرية أكثر في -12

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %55استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %37.5للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

 . 0.05وق ذات داللة إحصائية عند مستوى للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فر

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية : تتعارض آرائي مع آراء أبي -13

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون %95بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

ء الذين ينتمون  لدى التالميذ ذوي اآلبا%92.5للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

.                0.05للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات تؤكد نتائج العبارة : أريد حبا و عطفا -14

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى %77.5التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى % 42.5التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

  . 0.05 مستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية  :ال أجد من أفضي إليه بمتاعبي -15

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %67.5بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %32.5ينتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

توى التعليمي العالي، مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ينتمون للمس

 . 0.05مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : أحمل ذكريات لطفولة غير سعيدة -16

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %42.5إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %32.5سط مقارنة بنسبة الذين ينتمون للمستوى التعليمي المتو

الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  . 0.05مستوى 
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تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : مشاحنات عائلية -17

ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى  لدى التالميذ %77.5التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى %57.5التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

 . 0.05التعليمي العالي، مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تؤكد نتائج العبارة وجود فروق ذات : ال أستطيع مناقشة مشاكل معينة في البيت -18

 لدى التالميذ ذوي اآلباء %90داللة إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء % 37.5الذين ينتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي، مما يدل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

  . 0.05مستوى 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة : حيرة في التفضيل بين الولد و البنتال -19

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %75إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث بلغت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين %60ينتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

 العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ينتمون للمستوى التعليمي

0.05 . 

تدل نتائج العبارة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات : أتمنى لو لم أخلق -20

 لدى التالميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى %20التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

الميذ ذوي اآلباء الذين ينتمون للمستوى  لدى الت% 25التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

  . 0.05التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

تشير نتائج العبارة وجود فروق ذات : ال تسمح لي أسرتي باإلجتماع بالجنس اآلخر -21

ي  لدى التالميذ ذو%77.5داللة إحصائية بين استجابات التالميذ، حيث قدرت نسبتها 

 لدى التالميذ ذوي %40اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي المتوسط مقارنة بنسبة 

اآلباء الذين ينتمون للمستوى التعليمي العالي مما يؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية 

  . 0.05عند مستوى 
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توجد "أنه نستنتج من خالل تحليلنا لنتائج اإلختبار الخاص بمشكالت األبناء المراهقين على 

" فروق في المستوى التعليمي لألمهات و المشكالت األسرية التي تتعرض لها بناتهن المراهقات

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت ) 67(حيث اتضح من خالل نتائج الجدول 

  التي تتعرض لها البنات اللواتي ينتمين إلى أمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى

مما يدل أن األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى أكثر معاناة ) 0.05(ي عند مستوى و العال

  . من المشكالت األسرية من بنات األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 68(و كشف التحليل اإلحصائي في الجدول 

 ينتمين إلى أمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط المشكالت التي تتعرض لها البنات اللواتي

مما يدل عن أن األمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط أكثر ) 0.05(و العالي عند مستوى 

  .معاناة من المشكالت األسرية من بنات األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي

توجد فروق في المستوى التعليمي "ه على أن) 70، 69(كما تبين من خالل مناقشة نتائج الجدول 

  ".لآلباء و المشكالت التي يتعرض لها أبناءهم المراهقين

وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 69(فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية في الجدول 

  المشكالت التي يتعرض لها األبناء الذين ينتمون إلى آباء ذوي المستوى التعليمي األدنى 

مما يدل عن أن اآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى أكثر معاناة ) 0.05(ي عند مستوى و العال

  .من المشكالت األسرية من أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي

وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي ) 70(و اتضح من خالل نتائج الجدول 

ى آباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط و العالي عند مستوى يتعرض لها األبناء الذين ينتمون إل

مما يدل عن أن اآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط أكثر معاناة من المشكالت ) 0.05(

  .األسرية من أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي

قراطي عند اآلباء على أنه حتى األسلوب الديم) 70، 69، 68، 67(كما تبين من نتائج الجدول 

و األمهات ذووا المستوى التعليمي العالي، ال يخلو من المشكالت األسرية، لكنها أقل حدة من 

تلك المشكالت التي يتعرض لها األبناء المراهقون المنتمون إلى آباء و أمهات ذوي مستوى 

  .  تعليمي متوسط و أدنى
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  :اإلستنتاج العام 

أساليب المعاملة الوالديـة  " سة الحالية التي أجريت حول موضوع القد أسفرت نتائج الدر  

)  تلميـذ و تلميـذة     240(و  )  أب و أم   240(األبناء المراهقين على عينة مكونة من       و مشكالت   

  و طفولتهمالغرض الكشف عن تأثير أساليب المعاملة الوالدية بنوعية العالقة الزوجية لألبوين 

  والمستوى التعليمي

  : بالنسبة للفرضية األولى 

بعد عرض النتائج الكمية مناقشتها و تحليلها، فلقد أثبتت النتائج صحة الجزء األول مـن               

وفقـا  ) األمهـات (أن هناك فروق في أساليب المعاملة الزوجيـة للزوجـات   " الفرضية األولى   

، بمعنى يوجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي           )أدنى ، متوسط، عالي   (لمستوياتهن التعليمية   

الـذي يمارسـه األزواج علـى زوجـاتهم تبعـا           أسلوبي القسوة و التسلط و المودة و الرحمة         

أنه كلما كان المـستوى التعليمـي       : و تسمح بالقول    ) 0،01(لمستوياتهن التعليمية عند مستوى     

طرف أزواجهن، و كلما كـان      لتسلط من   اللزوجات منخفضا ، كلما تعرضن ألسلوب القسوة و         

 ألسلوب المـودة و الرحمـة مـن طـرف           نمرتفعا، كلما تعرض  المستوى التعليمي للزوجات    

  .أزواجهن

أن هناك  " كما أكدت نتائج الفرضية األولى عدم صحة الجزء الثاني من الفرضية األولى           

مية بمعنى ال يوجـد     وفقا لمستوياتهم التعلي  ) اآلباء(فروق في أساليب المعاملة الزوجية لألزواج       

إختالف في أسلوبي القسوة و التسلط و المودة و الرحمة التي تمارسه الزوجات على أزواجهـن            

وفقا لمستوياتهم التعليمية و الذي يدل على تقارب إستجابة الزوجات ذوات المستويات التعليميـة              

ة معاملـة   تفوق نـسب   %) 75،   %82،5،  %95(المختلفة في معاملة أزواجهن بمودة ورحمة       

مما يؤكد على أن العالقة الزوجية مازالت        %) 25،   %17،5،    %5(أزواجهن بقسوة و تسلط     

تتأثر بمجموعة من العوامل التي تتمثل في نمط التنشئة الـذي تلقـاه الـزوجين فـي مختلـف          

عمريهما، الذي يتميز بأسلوب التفرقة و التمييز بين الذكر و األنثى و التحيز إلى حد مـا إلـى                   

لذكر و منحه العديد من المزايا ال تعطيها لألنثى و عليه تبقى مكانة الرجل محفوظة، و يبقـى                  ا

  .يمثل السلطة في األسرة 
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، 1980حامـد زهـران     (و تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة التي أجراها             

   أسلوب القسوةعلى أن . Peterson and Zill) ،1994،1986 ، أحمد محمد 1990بيومي 

 و نزعات عدوانية في سـلوك       ةالتسلط في العالقة الزوجية من شأنه أن يغرس أنماطا تسلطي          و  

عد ، كما أن أي إختالف يقع بين الزوجين يدركه األبناء و يشعرون به، فالجدال و                باألبناء فيما   

اء ، و يدفع بهـم      المشاجرات و سوء التفاهم ، يقضي على الشعور باإلتزان اإلنفعالي عند األبن           

   .نحو العزلة و اإلنطواء أو الهروب من البيت

  : بالنسبة للفرضية الثانية 

الجـزء األول   "  عدم صحة    ،سة الحالية   اتبين من خالل النتائج المحصل عليها في الدر       

توجد فروق في أساليب المعاملة التي تلقتها األمهات أثناء مراهقتهن وفقـا            " من الفرضية الثانية    

بمعنى ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي آراء األمهـات ذوات              " توياتهن التعليمية   لمس

  .المستويات التعليمية المختلفة بشأن معاملتهن في فترة المراهقة 

كما ظهرت النتائج متقاربة بالنسبة لألمهات ذوات المستويات التعليمية الدنيا و المتوسطة            

المستوى التعليمي على أساليب المعاملة ، حيث كانت تتميـز          مما يدل عن غياب تأثير      . لعليااو  

آراء العينة من األمهات بخصوص معاملة أمهاتهن لهن في فترة المراهقة بالقسوة و التفرقـة و                

  .يتجلى ذلك في نتائج مختلف محاور الجزء األول من اإلستبيان

اتهن و الـذي يقـوم      فيما يخص إستخدام األمهات األسلوب الديمقراطي في معاملة بن        أما  

لـم  ... هن و محاولة حل مشاكلهن، آرائهن، عالقتهن بصديقاتهن    تاعلى تلبية حاجياتهن، و تحرك    

ألن . وجود مثل هذه الممارسات تجاه األمهات، الفتيـات آنـذاك   لى  يكشف التحليل اإلحصائي ع   

و مطالبهـا   الواقع اإلجتماعي في معظم األحيان يخالف هذه النظرة المثالية، فحاجـات البنـت              

  .تصطدم دائما باإلطار األسري الذي تعيش فيه و الذي يجهل هذه المطالب و ال يعطيها أهمية

و ترى الباحثة أن إنعدام المودة ، و إحترام البنت و تقدير مشاعرها و إشـراكها فـي مناقـشة                    

حاجياتها ير عن آرائها و أفكارها إلى جانب إشباع         عبها و إعطائها الفرصة للت    خصاألمور التي ت  

  و النفسية قد تؤدي إلى طبع شخصية البنت بطابع التمرد و العصيان اإلجتماعية 

  و فيما يخص النتائج حول إستخدام األمهات أسلوب القسوة و التسلط في معاملة بناتهن الذي
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 يقوم على منعهن من ممارسة نشاطاتهن خارج المنزل و التعامل معهن بصيغة األمر و النهي،               

  .و منعهن من زيارتهن و معاقبتهن  لصديقاتهناختياراتهنل في و التدخ

فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية عن عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي آراء                  

  .األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة بشأن معاملتهن بقسوة

 علـى أثـر طفولـة       )2002(الديب أميرة،   " كما تتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه         

األمهات و إنعكاساتها على األبناء ، فإذا كانت تتسم بالقسوة ، نجدهن تتبعهن نفس األساليب في                

علـى مـا للتنـشئة      ) 1980(معاملتهن مع أبنائهن، كما تتفق مع ما توصلت إليه فوزية دياب            

ـ   تهاإلجتماعية في األسرة من أثر في تشكيل شخصية الطفل و تنشئ           ة خـالل    اإلجتماعية خاص

ـ حلة األولى من حياته، حيث في هذه المرحلة يكون سهل التشكيل، شديد القابلية لإلي             رالم اء و  ح

التعلم، قليل الخبرة ، و عليه فإن الخبرات التي تحصل عليها الفتاة خالل إتصالها بأمها، تعد أول  

ها ، لـذلك فـإن      الخبرات و أهمها، و لها األثر السلبي أو اإليجابي في بناء شخصيتها و تكوين             

إستخدام األمهات أساليب القسوة و التسلط في معاملة بناتهن يؤدي إلى طبـع شخـصية البنـت               

و العصيان إلى جانب كره السلطة الوالديـة و الـسلطة           تمرد  البطابع اإلستسالم و الخضوع أو      

  . و عدم الثقةصالخارجية في المجتمع و الشعور بالنق

ألمهات أسلوب التفرقة في معاملة بناتهن و الذي يتجلى في تمييز           و فيما يرتبط بنتائج إستخدام ا     

  .الذكور عن اإلناث منذ الوالدة و شعور البنت باإلحتقار

 فقد كشفت نتائج التحليل و المعالجة اإلحصائية عن عـدم وجـود فـروق ذات داللـة                 

أسلوب التفرقة في   إحصائية في آراء األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة بشأن إستخدام           

  .معاملتهن

و دراسة تغريد   ) 1996(مايسة حسن علي    (و بهذا تتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج         

ث دلت نتائج هـذه الدراسـات أن        يح) 2002"(محمد نعيمة   "و دراسة   ) 2001(تركي آل سعيد    

ـ              ة بـالغيرة ،    إستخدام أسلوب التفرقة في المعاملة ، يترتب عليه تكوين شخصيات حقودة ، مليئ

تشعر بالظلم كما تشعر بالدونية و عدم الثقة بالنفس إلى جانب إنعدام األمن النفسي و العطف و                 

  .الحب و الحنان
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و ترى الباحثة أن إعتماد األمهات على أسلوب التفرقة و سياسة عـدم المـساواة بـين                 

 في نمو الفتاة و سلوكها،      را سلبية ا يترك أث  ،الذكور و اإلناث في المعاملة و العطاء و العواطف        

المجتمع، و ربمـا تقـوم     و إتجاهات سلبية نحو أمها و أخوتها و اآلخرين            خذفتشعر بالظلم و تت   

كما يمكن أن يزداد لـديها الـشعور        .  فيما بعد  اآلخرينالظلم و القسوة في سلوكها مع        بممارسة

 أخوتها، إذ تكـون سـيئة       بعدم األمان و عدم الثقة بالنفس، و تتميز بإضطراب في عالقتها مع           

  .التوافق مع المجتمع الخارجي

أما فيما يخص النتائج حول إستخدام األمهات األسلوب المتذبذب في معاملة بناتهن ، الذي يتجلى               

 أو تـشجيعها علـى إختيـار        أخـرى  ثم معاقبتها عليها مرة      ،ا م عمل أشياء بفي السماح للبنت    

  . مصادقهن في أيام أخرىصديقاتها بنفسها ثم منعها من معاشرتهن و

فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية عن عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي آراء                  

 مما يدل على أن أسـاليب       ،األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة بشأن معاملتهن بتذبذب       

لسلطة األبوية و    ، كان واضحا يتجلى في إصدار أوامر ا        تهنالمعاملة لدى األمهات أثناء مراهق    

 و إن كان ممارسا عند فئة قليلـة         . لألسلوب المتذبذب  ن مما يؤكد أنهن لم يتعرض     ،الخضوع لها 

  .ءمنهن ، ربما يعود إلى خوفهن على بناتهن من رفقاء السو

توجد فروق  : " الثانية قد تحقق جزئيا و التي مفادها         كما أن الجزء الثاني من الفرضية       

تبين من " مستوياتهن التعليمية للتي تستخدمها األمهات مع بناتهن حاليا وفقا        في أساليب المعاملة ا   

خالل النتائج التي توصلنا إليها على أنه تارة توجد فروق في آراء األمهات بالنسبة للمـستويات                

بشأن معاملتهن لبناتهن و تارة أخرى ال توجد فروق         ) لياأدنى ، متوسط ، ع    (التعليمية المختلفة   

  .إحصائيةلة ذات دال

فيما يخص إستخدام األمهات األسلوب الديمقراطي في معاملة بناتهن تبعا لمستوياتهن            أما

تجاه إستخدام األسـلوب الـديمقراطي و لـصالح         ) 0،05(التعليمية ، توجد فروق عند مستوى       

 ،  أنه كلما كان المستوى التعليمي عاليـا لألمهـات        : و تسمح بالقول    . المستوى التعليمي العالي  

  .كلما زدات ممارسة األسلوب الديمقراطي في معاملة بناتهن المراهقات
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أما فيما يخص إستخدام األمهات أسلوب القسوة و التسلط فـي معاملـة بنـاتهن، تبعـا                 

لمستوياتهن التعليمية ، فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية وجود فروق ذات داللة إحـصائية              

ارة ب في الع  41 ،   37(عدم وجود فروق في الجدول      عن  لنتائج  ، كما دلت ا   ) 0،05(عند مستوى   

 في تربيـة    زيادة ممارسة األسلوب التسلطي   : و هذه النتائج تعنى     ) 2،1ارة  ب في الع  43) (3،2

  .ا إنخفض المستوى التعليمي لألمهاتالفتاة و معاملتها، كلم

) 1980(اب فوزيـة    سات السابقة كدراسة دي   اتوصلت إليه الدر  ما  و تتفق هذه النتائج مع      

  ).1992(فايزة قنطار ) 1990(غباش أمنة ) 1991(عبد الباقي ) 2001(حمزة جمال مختار 

. حيث كشفت نتائج هذه الدراسات ، ما للمستوى التعليمي من أثر في سلوك األبناء و تـوافقهم                

 ، في حين أن     فاألمهات األعلى تعليما هن أكثر ميال إلى توفير اإلستقالل و المساواة بين األبناء            

األمهات األقل تعليما و األدنى من حيث المستوى الثقافي، كن أكثر ميال إلى إسـتخدام أسـلوب                 

  .الضبط و العقاب

من أثر عميق فـي تـشكيل         و عليه تجدر اإلشارة ، ما للتنشئة اإلجتماعية في األسرة           

عليها أن تتمثلها كأسلوب    ة الفتاة و تزويدها منذ طفولتها بأساليب السلوك اإلجتماعي التي           يشخص

  .في سلوكها

كما أن جهل األمهات بأساليب المعاملة الوالدية ، نتيجة عدم تحصيلهن قدرا مناسبا مـن               

لة بتنشئة بنـاتهن    تصالتعليم ، ال يمكنهن من اإلطالع على المعارف و المهارات و التجارب الم            

  .تنشئة سليمة

ي إتجاهاتهن و أساليبهن في معاملة بناتهن ، كما         و عليه فإن المستوى التعليمي لألمهات يؤثر ف       

يؤثر في القيام بأدوارهن بشكل متوازن و مستوى كفاءتهن لمواجهة متطلبات تربيـة بنـاتهن و    

  .تنشئتهن

 أما فيما يتعلق بإستخدام األمهات أسلوب التفرقة تجاه بناتهن ، فقد كـشفت نتـائج التحليـل و                  

 ذات داللة إحصائية ي آراء األمهات ذوات المـستويات          المعالجة اإلحصائية عدم وجود فروق    

  .التعليمية المختلفة بشأن إستخدام أسلوب التفرقة في المعاملة 
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و عليه تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات كدراسـة طـوالبي نـور الـدين                  

  .H Genevois) 1966 (جنفوا ،ح)1973(كاميلرى كارمل ) 1988(مظهر سليمان ) 1975(

حيث كشفت نتائج هذه الدراسات، أن التمييز في المعاملة بين األبناء الذكور و اإلناث سببته القيم            

و المعايير اإلجتماعية السائدة في المجتمع ، و بالرغم من التغيرات اإلجتماعية القاعديـة التـي              

بناء تعمل عملها حتى عنـد      شهدتها العائلة الجزائرية ، تبقى النظرة التقليدية في المعاملة مع األ          

  مية لمة و الحائزة على الشهادات العلالطبقات المتع

و عماد الـدين إسـماعيل      ) 1980( خليل عمر    نكما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة مع       

)1974.(  

كشفت نتائج هذه الدراسات، أن تطبيع البنت يختلف تماما عن تطبيع الولد، و أن القيم التي                حيث  

 و مطالبة الوالدين من األبناء الـذكور فـي          سينا هذا التطبيع تخلق نمطين مختلفين للجن      يعكسه

كما أنه من حقهم مراقبة سلوكاتهن و سيرتهن        . وضع المحرمات و الموانع على إخوتهم اإلناث      

  .و حتى أنهم يستطعون معاقبتهن في بعض األحيان

ي الـسماح   ف معاملة بناتهن و الذي يتجلى       و فيما يتعلق بإستخدام األمهات األسلوب المتذبذب في       

أشياء ما، ثم معاقبتهن عليها مرة أخرى، أو السماح لهن إختيار لباسهن بأنفسهن ثـم               لهن بعمل   

  .منعهن من إرتدائها ، أو تشجيعهن على إختيار صديقاتهن ثم منعهن من معاشرتهن 

ـ    حفقد كشف التحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة إ          فـي آراء    0،05ستوى  صائية عنـد م

بشأن إستخدام األسـلوب    ) أدنى ، متوسط ، عالي      (األمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة      

  .المتذبذب في معاملة بناتهن

 مختـار و    تو عليه تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات كدراسة وفيق صـفو             

و دراسة جالل إسماعيل ) 1984(لعيساوي و دراسة عبد الرحمن ا    ) 1994(دراسة عمار زغينة    

  ) 1997(حلمى 

حيث كشفت نتائج هذه الدراسات ، أن تربية األبناء على التذبذب من قبل الوالدين، قد يؤثر على                 

سلوكهم و يمنعهم من تعلم السلوك و العادات و األساليب الصحيحة ، كما يؤدي إلى إضطراب                 

 تعدهم ألداء أدوارهم التربوية عندما يكونون آباء و أمهات          ثقافة األبناء المراهقين التربوية التي    

  .في المستقبل
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  : و ترى الباحثة ، أن وجود مثل هذه األساليب في األسرة قد يعود 

 مضامين متعاكسة ، حيث تجد فيها األم نفسها بين          ا إلى تعارض أو تناقض نمطين تربويين ذ       -

يم التربويـة  قاألول ينادي بالمحافظة على ال تها ،ألن تار بينهما في معاملة إبن    حأمرين مؤلمين ، ت   

بيتها في ذهنية الفتاة ، و الثاني يستلزم منها التكيف و التغيرات التي             ثثة و ت  وو اإلجتماعية المور  

 بها الحياة اإلجتماعية العصرية و في كلتا الحالتين، تتعرض األم إلى صراع نفـسي و                صفتت

  .إجتماعي مؤكد

معاملتها، حيث تجد نفسها غير قادرة علـى        ت أن أمها، ليس لها خطا ثابتا في         و عليه تدرك البن   

  .تحديد حالة أمها المزاجية بسبب إتسامها بالتقلب و عدم الثبات

   أو ربما يعود لخوفها على إبنتها من رفقاء السوء -

.  أو يعود إلى تعدد األدوار اإلجتماعية التي تقوم بها، و تزاحم المسؤليات الواقعة على عاتقها            -

و عليه فإن المرأة اليوم تواجه أعباء متعددة ربما تؤثر على تكوينها النفسي و صحتها النفسية ،                 

  .بات و التوترات اإلنفعاليةافيمكن أن تصاب باإلضطر

   :بالنسبة للفرضية الثالثة 

تبين من خالل النتائج المحصل عليها في الدراسة ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي                 

 في المستويات التعليمية المختلفة بشأن معاملتهم في مرحلة المراهقة و عليـه فـإن               اآلباءآراء  

التي توجد فروق في أساليب المعاملة      : " لم يتحقق التي مفادها     الجزء األول من الفرضية الثالثة      

  ).أدنى ،  متوسط، عالي( مراهقتهم وفقا لمستوياتهم التعليمية المختلفة أثناءتلقاها األباء 

ففيما يخص إستخدام اآلباء األسلوب الديموقراطي في معاملة أبنائهم و الذي يقوم على الصداقة،              

  . تلبية الحاجياتالرأي،داء بالحوار و المناقشة و إ

و جود مثل هذه الممارسات ، لكن كانت تمنح الفرصة لألباء            ى  عللم يكشف التحليل اإلحصائي     

  .في الخروج عدة مرات ، المبيت عند أصدقائهم و اإللتقاء بهم

و فيما يخص إستخدام اآلباء أسلوب القسوة و التسلط في معاملة أبنائهم الذي يتجلى في مـنعهم                 

 و النهـي و التـدخل فـي         من ممارسة نشاطهم خارج المنزل و التعامل معهم  بصيغة األمـر           

  . المنزللىإختيارهم ألصدقائهم و منعهم من مرافقتهم إ
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فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء اآلباء ذوي               

  .المستويات التعليمية المختلفة بشأن إستخدام أسلوب القسوة و التسلط في معاملتهم

باء عند مراهقتهم ألسلوب القسوة ، بل كانت لهم الحرية التامـة فـي              حيث لم يكن يتعرض اآل    

 الجماعة و اإلمتثـال     ئالتصرف دون تدخل أبائهم في ذلك ، غير أنهم كانوا يخضعون إلى مباد            

و أي خروج عنها قد يعرضهم للعقاب، و قد كان العقاب اللفظي أحسن طريقة              .التام إلختياراتها 

ستقامتهم باإلضافة إلى ذلك ، الخضوع ألوامر السلطة األبويـة          للرذع و ضبط السلوك لضمان إ     

  .مما يحث اإلبن على إحترام و طاعة أبيه و قبول كل أوامره دون مناقشة

أما فيما يخص بنتائج إستخدام اآلباء أسلوب التفرقة في معاملة أبنائهم الـذكور و الـذي                

  .يتجلى في التمييز بين الذكر و األنثى

في عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       التحليل و المعالجة اإلحصائية     فقد كشفت نتائج    

 و عدم   ،ي المستويات التعليمية المختلفة بشأن إستخدام أسلوب التفرقة في المعاملة         وآراء اآلباء ذ  

و ) الولد(ألسرة من أثر عميق في تشكيل شخصية الذكر         اي  فداللتها تشير ما للتنشئة اإلجتماعية      

  .م إلختياراتها و التمييز بين الذكر و اإلنثىاإلمتثال التا

: أما بالنسبة للجزء الثاني من الفرضية الثالثة ، فلقد أثبتت النتائج صحتها و التي مفادها                

وفقا لمستوياتهم  تي يستخدمها اآلباء مع أبنائهم الذكور حاليا        لتوجد فروق في أساليب المعاملة ا     " 

  " التعليمية

 فقد كشفت نتائج المعالجة     ،حول إستخدام اآلباء األسلوب الديمقراطي    ففيما يتعلق بالنتائج    

 ذوي المستويات التعليمية المختلفـة       اآلباء اإلحصائية وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء       

عنـد  في معاملة األبناء الذكور ،      تجاه إستخدام األسلوب الديمقراطي     ) أدنى ، متوسط ، عالي      (

زيـادة ممارسـة    : و هذه النتيجـة تعنـي       . مستوى التعليمي العالي     و لصالح ال   0،05مستوى  

  .رتفع المستوى التعليمي لألباءإاألسلوب الديمقراطي في معاملة األبناء الذكور، كلما 

الحجـاج  ) 2001(كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع عدد من الدراسات كدراسة عيادة أحمـد              

  ) .1998(أبو جادو ) 1984(يشيل  منةبنا) 1998(محمد عبد اهللا الكايد 
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 كشفت ، أن إستخدام األسلوب الديمقراطي من قبل الوالدين في معاملـة األبنـاء و                كما

  .تربيتهم يؤثر بطريقة ملحوظة في التوافق اإلجتماعي للمراهق

و ترى الباحثة أن الجو األسري المفعم بالمودة ، و إحترام األبناء المراهقين و تقدير مشاعرهم                

نفـسية و   لير عن آرائهم و أفكارهم إلـى جانـب إشـباع حاجيـاتهم ا             عب إعطائهم الفرصة للت   و

اإلجتماعية تؤدي إلى نتائج إيجابية و مهمة في إكتساب األبناء المراهقين القـيم و اإلتجاهـات                

  .اإليجابية نحو الوالدين و األسرة و المجتمع

تسلط في معاملة أبنائهم الذكور وفقا لمستوياتهم       أما فيما يتعلق بإستخدام اآلباء أسلوب القسوة و ال        

التعليمية فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى              

ا إنخفض المستوى التعليمي    مأنه كل : و لصالح المستوى التعليمي األدنى، و تسمح بالقول          0،05

سلط في معاملة األبناء الذكور، و عليه فإن المستوى         لألباء ، زادت ممارسة أسلوب القسوة و الت       

التعليمي المنخفض لألباء يؤدي إلى ممارسة أساليب معاملة خاطئة ، لجهلهم باألساليب الـسوية              

  .في تربية أبنائهم و تنشئتهم

و تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه فايزة قنطار، إلى لجوء األباء منخفضوا التعليم                

ى أسلوب القسوة و العنف عند تعاملهم مع أبنائهم ، في حين أن اآلبـاء ذو التعلـيم العـالي،                    إل

 في التنـشئة و المعاملـة       ىيدركون أن أسلوب التفاهم و الحوار و المناقشة أحد األساليب المثل          

  .الوالدية 

  .رو فيما يخص النتائج حول إستخدام اآلباء أسلوب التفرقة في معاملة أبنائهم الذكو

فـي آراء    اإلحصائية عن وجود فروق ذات داللة إحـصائية         فقد كشفت نتائج المعالجة     

بشأن إستخدام أسلوب التفرقة في     ) أدنى ، متوسط ، عالي    ( التعليمية الثالث    لمستوياتاآلباء في ا  

أنه كلما إنخفض المستوى التعليمي لآلباء ، زاد        :  كما تعني النتائج     0،05المعاملة عند مستوى    

  . ي المعاملة فه ممارسة أسلوب التفرقة مع

 حـول  اآلباءكما تبين لنا أيضا من خالل المعالجة اإلحصائية ، أنه مهما إختلفت إستجابة هؤالء    

تفضيل الذكر عن األنثى، فإن والدة الذكور في األسرة الجزائرية ال زالـت مـصحوبة بأمـل                 

  مازال ينظر إلى. قبوال أكثر فأكثر ذكر ، على الرغم من أن الجنس اآلخر أصبح مإنجاب طفل
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  ).1984( األم التي لم تنجب ذكرا على أنها ناقصة مصطفى يوتفنوشت 

و فيما يتعلق بنتائج إستخدام اآلباء األسلوب المتذبذب في معاملة أبنائهم الذكور و الذي يتجلـى                

 إختيار أصـدقائه    في السماح للولد بعمل أشياء ما ثم معاقبته عليها مرة أخرى أو تشجيعه على             

  .بنفسه ثم منعه من معاشرتهم في أيام أخرى

فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي آراء األبـاء ذوي                 

المستويات التعليمية المختلفة بخصوص إستخدام األسلوب المتذبذب في المعاملة عنـد مـستوى             

أنه كلما إنخفض المستوى التعليمي لألبـاء ،        : لقول   و لصالح المستوى األدنى ، يسمح با       0،05

  .كلما زاد ممارسة األسلوب المتذبذب في المعاملة 

ــار     ــة عم ــائج دراس ــع نت ــة م ــة الحالي ــائج الدراس ــق نت ــة و تتف                )1994( زعين

   ) 1984عبد الرحمان العيسوي

، أن عجـــز اآلبـــاء مـــن إتخـــاذ               حيـــث دلـــت نتـــائج هـــذه الدراســـات 

فقدان الثقة بالنفس و القصور عنـد مواجهـة         بسلوكات ثابتة تجاه أبنائهم، قد يولد لديهم الشعور         

حباط و يؤدي إلى حـاالت مـن القلـق و عـدم             ي لديهم مشاعر اإل   مالمواقف الحياتية ، كما ين    

  .اإلستقرار

ذوي المـستويات التعليميـة الـثالث       حثة أن ظهور األسلوب المتذبذب عند اآلباء         و ترى البا  

  : ربما يعود إلى ) األدنى ، المتوسط ، العالي (

تمسك اآلباء بالنموذج التربوي التقليدي في معاملة أبنائهم الـذكور و محاولـة تطبيـق                -

طية كأسلوب الحوار و المناقشة ، مما يجعلهم يحتارون في إختيار أي            اساليب الديمقر األ

  .األساليب المناسبة في تربية أبنائهم و توجيههم

 أو ربما يعود إلى خوفهم على ابنائهم من رفقاء السوء  -

 أو يعود إلى ضغوطات الحياة اليومية و المهنية التي يتعرض لها اآلباء و التي تؤدي إلى   -

توترات إنفعالية ، حينها يصبحون اآلباء ال يعرفون كيف يتصرفون مع أبنائهم ، حيـث               

 . األسبابتفهورون على أبنائهم ألث يرفضون أو يىتارة يقبلون و تارة آخر
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  : بالنسبة للفرضية الرابعة 

  توجد : " صحة الفرضية الرابعة و التي مفادها ) 68 ،67(تبين من خالل مناقشة نتائج الجدول 

  ." فروق في المستوى التعليمي لألمهات و المشكالت األسرية التي تتعرض لها بناتهن المراهقات

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي         ) 67(لقد إتضح من خالل نتائج الجدول       

عنـد  مهات ذوات المستوى التعليمي األدنى و العـالي         أين إلى   متتعرض لها البنات اللواتي ينت    

 أن األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنـى أكثـر معانـاة مـن              لى مما يدل ع   0،05مستوى  

  المشكالت األسرية من بنات األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في المـشكالت        ) 68( كشف التحليل اإلحصائي في الجدول       لقد

نتمين إلى أمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط و العـالي          التي تتعرض لها البنات اللواتي ي     

 أن األمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط أكثر معاناة مـن           لىمما يدل ع   0،05عند مستوى 

  .المشكالت األسرية من بنات األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي

  : بالنسبة الفرضية الخامسة 

: "  صحة الفرضية الخامسة و التـي مفادهـا          )70 ،   69(دول  تبين من خالل مناقشة نتائج الج     

  .توجد فروق في المستوى التعليمي لآلباء و المشكالت التي يتعرض لها أبنائهم المراهقين 

وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي        ) 69(فقد كشفت نتائج المعالجة اإلحصائية في الجدول        

مون إلى آباء ذوي المـستوى التعليمـي األدنـى و           المشكالت التي يتعرض لها األبناء الذين ينت      

 أكثـر   ،اآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنـى     أبناء   أن   على مما يدل    0،05العالي عند مستوى    

  .معاناة من المشكالت األسرية من أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي

صائية في المشكالت التـي     وجود فروق ذات داللة إح    ) 70( إتضح من خالل نتائج الجدول       كما

يتعرض لها األبناء الذين ينتمون إلى آباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط و العالي عند مستوى               

أكثر معاناة من المشكالت    ،  اآلباء ذوي المستوى التعليمي المتوسط    أبناء   أن   على مما يدل    0،05

  . ذوي المستوى التعليمي العالي األباء األسرية من أبناء

 ، على أنه حتى األسلوب الـديمقراطي عنـد         )70،  69 ، 68،  67(إتضح من نتائج الجدول     كما  

  اآلباء و األمهات ذووا المستوى التعليمي العالي ، ال يخلو من المشكالت األسرية ، لكنها أقل 
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المنتمين إلى آبـاء و أمهـات ذوي        حدة من تلك المشكالت التي يتعرض لها األبناء المراهقين          

  .ليمي متوسط و أدنىمستوى تع

و دراسة فوزية دياب ) 2001(سة الحالية مع نتائج دراسة حمزة جمال مختار       او تتفق نتائج الدر   

)1980.(  

حيث دلت نتائج هذه الدراسات ، أن الوالدين ذوي المستوى التعليمي المنخفض، يتميزون بعـدم               

و التواصل مـع األبنـاء، و       النضج اإلنفعالي و العجز عن إقامة عالقات طيبة أساسها الحوار           

كما تشير أن أمية الكثيـرين مـن اآلبـاء و           . أسلوب القسوة هو أفضل األساليب لتقويم الطفل      

األمهات و جهلهم باألساليب السوية في تربية أبنائهم و تنشئتهم و بمطالب النمو و حاجاته، قـد                 

 تـأثير مـن الناحيـة      يوقعهم عن غير قصد في كثير من األخطاء التي تؤثر في أبنائهم أسـوء             

الصحية و الجسمية و النفسية و تسبب في معاناتهم لعديد من المشاكل السلوكية أو تـؤدي إلـى                  

  .سوء توافقهم داخل األسرة

و دراسة نوال محمد    ) 1997(سة الحالية مع نتائج دراسة عبد الفتاح دويدر         اكما تتفق نتائج الدر   

 حل مشاكلهم و عجزهم عن مـسايرة القـوانين          أن إخفاق األبناء المراهقين عن    ) 2001(عطية  

اإلجتماعية و معاييرها، ناتج من أساليب المعاملة الخاطئة ، و أن المـشكالت األسـرية التـي                 

تصاحب شخصية المراهق، ما هي إال إمتدادات لمواقف و خبرات حياته السابقة أثنـاء فتـرة                

ر في تكوين الشخصية و نموها منـذ        ثأاإلجتماعية في األسرة من     الطفولة ، مما يدل ما للتنشئة       

  .الطفولة

و ترى الباحثة ، أن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اآلبـاء و األمهـات ذوي المـستوى                   

 لهـا أبنـاؤهم   التعليمي األدنى و العالي، و المتوسط و العالي في المـشكالت التـي يتعـرض        

  : المراهقون، قد يعود إلى 

مستوى التعليم الذي يـدفع باآلبـاء و   مهات الناتج عن إنخفاض  غياب الوعي لدى اآلباء ، األ  -

األمهات إلى التمسك باألساليب الخاطئة في معاملة أبنائهم و المتمثلة في القـسوة ، التفرقـة ،                 

  .التذبذب

   أوقد يعود إلى طول المدة الزمنية التي يمضيها اآلباء و األمهات ، بعيدا عن منازلهم ، مما -
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  .قادرين على تأمين إحتياجات أبنائهم و اإلشراف على تربيتهم و رعايتهميجعلهم غير 

   أو ربما يعود السبب في ذلك إلى اإلحتكاك المحدود لألباء و األمهات، بمصادر الثقافة -

  .المختلفة التي تزودهم بالخبرات اإليجابية المناسبة لرعاية األبناء و معاملتهم

ـ       و عليه تبين النتائج عامة، أن ا        ، هـي    ونلمشكالت األسرية التي يتعرض لها األبناء المراهق

نتيجة سوء العالقة الزوجية لألبوين و أساليب المعاملة الوالدية الخاطئة، و هذا يتفق مـع مـا                 

في أن إنعدام التوافق ) 1982(واميرى ) 1986(أنتهت إليه بعض نتائج دراسات بيترسون وزيل       

يؤثر في العالقة بين األباء و األبناء و يؤدي إلى نشوء العديد            في العالقة الزوجية بين األبوين،      

  .من المشكالت السلوكية لدى األبناء 

و لتحقيق أساليب معاملة والديه سليمة، نرى أنه من المفيد، إعادة النظر في أسـاليب التنـشئة                 

بية ال تزال متحيـزة     اإلجتماعية التي نقوم بها في تربية أبنائنا الذكور و اإلناث، ألن ثقافتنا العر            

إلى حد ما إلى الرجل ، و تمنحه العديد من المزايا التي ال تعطيها لألنثى ، و ما من شك ، فإن                      

 و يتزوج ، كما تستمر عالقته       ضجلدى الذكر يستمر معه حتى يكبر و ين       هذا اإلحساس بالتمايز    

نه و بين زوجتـه ثـم       مع زوجته في وجود نفس اإلحساس بهذا التمايز، و هذا يفسد العالقة بي            

ينعكس سلبا في العالقة بين اآلباء و األبناء و هذا يؤدي حتما إلى ظهور مشكالت سلوكية عنـد              

  .األبناء

كما تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن تعميم نتائج الدراسة الحالية على المجتمع الجزائري ، ألنهـا                 

   .عاصمة فقط  أم ، بالجزائر ال120 أب ، 120أجريت على عينة متكونةمن 
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  :تمة ـــاالخ

  .صمم البحث الحالي للتعرف على أساليب المعاملة الوالدية و مشكالت األبناء المراهقين

) 120(تلميـذا و    ) 120(أبا باإلضافة إلـى     ) 120(أما و   ) 120(و لقد تكونت عينة البحث من       

ـ       ) 04(تلميذة ، ثم إختيار التالميذ من أربع         ة خيـر   مؤسسات تعليمية ثانوية، عمر راسم ، ثانوي

  .بربروس، ثانوية اإلدريسي، ثانوية عائشة أم المؤمنين الموجودة بالجزائر العاصمةالدين 

وحتى تتم دراسة الموضوع بطريقة علمية منهجية، أجريـت الدراسـة اإلسـتطالعية بهـدف               

المراجعة النهائية لخطوات البحث ، و التأكيد من هدف و ثبات أدوات البحـث وجعلهـا قابلـة                  

  .وضوعي قبل القيام بالتنفيذ النهائي للدراسة للقياس الم

مقياس أساليب المعاملة الزوجيـة لألبـوين ، إسـتبيان أسـاليب            و قد تمثلت أدوات البحث في       

 األساليب المتعددة للمعاملة    من المعاملة موجه لألباء، و     أساليب المعاملة موجه لألمهات ، إستبيان    

األسرة الجزائريـة و     في   نها ، و التي ترى أنها تسود      م) 04(الوالدية، وقع إختيار الباحثة على      

باإلضافة إلـى   ). التسلط و القسوة ، األسلوب  الديمقراطي ، األسلوب المتذبذب ، التفرقة             (هي  

  .ن في حياتهم األسريةوقائمة من المشكالت التي يتعرض لها األبناء المراهق

، كما إسـتخدمت     2تم اإلعتماد على إختيار كا    أما بالنسبة لمعالجة النتائج و بيانات البحث ، فلقد          

  .الباحثة النسب المئوية لتحليل معطيات البحث 

اإلستطالعية بإستخدام معامل اإلرتباط لبيرسـون مـن أجـل          سة  او لقد تمت معالجة نتائج الدر     

  .ثبات أدوات البحث المستخدمة صدق ومعرفة 

   :وخلصت الدراسة الحالية إلى النتائج التالية

 ألسلوب القسوة و التـسلط مـن        نكان المستوى التعليمي للزوجات منخفضا ، كلما تعرض       كلما  

طرف أزواجهن، و كلما كان المستوى التعليمي للزوجات مرتفعا، كلما تعرضن ألسلوب المودة             

  .و الرحمة من طرف أزواجهن

 كما كشفت نتائج الدراسة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أسلوبي القـسوة و              

التسلط و المودة و الرحمة التي تمارسه الزوجات على أزواجهن وفقا لمستوياتهم التعليمية ، مما               

  تقارب إستجابة الزوجات في معاملة أزواجهن بمودة و رحمة، دون مراعاة مستوياتهم على يدل 
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ـ التعليمية ، مما يؤكد أن العالقة الزوجية مازالت تتأثر بنمط التنشئة الذي تلقـاه الزو              فـي  انج

 و األنثى و التحيـز      الذي يتميز بأسلوب التفرقة و التمييز بين الذكر       وعمريهما  مراحل  مختلف  

 تعطيها لألنثى، و هي تتفق مـع دراسـة          التي ال  العديد من المزايا     ه ومنح إلى حد ما إلى الذكر    

ـ       التي  ) 1994(ودراسة أحمد محمد    ) 1990(بيومي   ي وجدت تأثيرا ألسلوب القسوة و التسلط ف

 ونزعات عدوانية في سلوك األبنـاء       ةيالعالقة الزوجية ، حيث من شأنه أن يغرس أنماطا تسلط         

 وسـوء   لن به ، فالجـدا    روعش كما أن أي إختالف يقع بين الزوجين يدركه األبناء و ي           .فيما بعد 

واء التفاهم ، يقضي على الشعور باإلتزان اإلنفعالي عند األبناء، و يدفع بهم نحو العزلة و اإلنط               

  .وهذا ما دعم جزئيا الفرضية األولى

 المعاملة و غيـاب تـأثير       أساليبسة، تأثير طفولة األمهات على      اكما كشفت نتائج الدر   

المستوى التعليمي ، حيث كانت تتسم معاملة األمهات أثناء مراهقتهن بالقسوة و التفرقة، و هـي     

جتماعية في األسرة من أثر فـي       على ما للتنشئة اإل   ) 1986(تتفق مع توصلت إليه فوزية دياب       

ـ            ير إلـى عـدم تحقـق        شتشكيل شخصية الطفل خاصة خالل المرحلة األولى من حياته، مما ي

، حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األمهـات ذوات               كليا الفرضية الثانية 

  .المستويات التعليمية المختلفة بشأن معاملتهن في فترة المراهقة

، أنه توجـد فـروق فـي آراء األمهـات ذوات            تم التوصل إليها   من خالل النتائج التي      و تبين 

 لبناتهن حاليا حيث تتـسم      نبشأن معاملته ) أدنى ، متوسط ، عالي    (المستويات التعليمية المختلفة    

 ال توجد فـروق  كما أنهباألسلوب الديمقراطي عند األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي ، و         

 التربوية لألمهات ذوات المستويات التعليمية المختلفة ،        اآلراء، حيث تتشابه     إحصائية ةذات دالل 

  .حيث تتسم معاملتهن لبناتهن حاليا بالقسوة و التذبذب و التفرقة 

ودراسة حمزة جمال مختار    ) 1980(وصلت إليه دراسة فوزية دياب      ما ت و تتفق هذه النتائج مع      

 ما للمستوى التعليمي لألمهات من أثر في سـلوك           على )1990(و دراسة غباش أمنة     ) 2001(

 وما للتنشئة اإلجتماعية في األسرة من أثر عميق في تشكيل شخصية            ،األبناء و توافقهم من جهة    

 عليهم أن يتمثلونه كأسلوب في      الذياألبناء و تزويدهم منذ طفولتهم بأساليب السلوك اإلجتماعي         

   .ا صحة الفرضية الثانيةمما يثبت جزئيسلوكهم من جهة أخرى 
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 أثناء مراهقتهم و التربية     اآلباءأما في ما يخص التساؤل الثالث حول التربية التي تلقاها           

التي يستخدمونها مع أبنائهم الذكور حاليا وفقا لمستوياتهم التعليمية، فقد دلت النتائج عدم وجـود               

 المختلفة بشأن معاملتهم في مرحلـة       فروق ذات داللة في آراء اآلباء ذوي المستويات التعليمية        

ر ي ممـا يؤكـد تـأثير القـيم و المعـاي           ،حيث كانت تتسم المعاملة بالقسوة و التفرقة      ،المراهقة  

اإلجتماعية ، كما أثبتت وجود فروق في أساليب المعاملة التي يستخدمها اآلباء مع أبنائهم الذكور      

 ،  لآلبـاء أنه كلما إنخفض المستوى التعليمي      : حاليا وفقا لمستوياتهم التعليمية مما يسمح بالقول        

لمـا إرتفـع    و ك   الـذكور،    بنـاء األط في معاملة    لكلما زاد معه ممارسة أسلوب القسوة و التس       

المستوى التعليمي لآلباء ، كلما أدركوا أن أسلوب التفاهم و الحوار و المناقشة أحـد األسـاليب                 

  . الفرضية الثالثة  صحةجزئيامما يثبت . التنشئة و المعاملة الوالدية المثلى في 

  : يلي   الرابع و الخامس فقد وجدت الدراسة ماينلؤأما عن نتائج التسا

اللة إحصائية في المشكالت التي تتعرض لها البنات اللواتي ينتمـين           هناك فروق ذات د    -

أن على   مما يدل    0،05إلى أمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى و العالي عند مستوى           

بنات األمهات ذوات المستوى التعليمي األدنى أكثر معاناة من المشكالت األسـرية مـن     

  .ليبنات األمهات ذوات المستوى التعليمي العا

سة، و جود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت األسـرية التـي             اكما كشفت نتائج الدر   

تتعرض لها البنات اللواتي ينتمي إلى أمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط و العـالي عنـد                

 مما يدل أن بنات األمهات ذوات المستوى التعليمي المتوسط أكثـر معانـاة مـن                0،05مستوى

  .سرية من بنات األمهات ذوات المستوى التعليمي العالي المشكالت األ

هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت التي يتعرض لها األبناء الذين ينتمون إلى               -

 أن أبناء   على، مما يدل    0،05آباء ذوي المستوى التعليمي األدنى و العالي عند مستوى          

اة من المشكالت األسرية من أبناء اآلباء       اآلباء ذوي المستوى التعليمي األدنى أكثر معان      

  .ذوي المستوى التعليمي العالي

كما إتضح من نتائج البحث، وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي المـشكالت التـي                 -

 مستوى التعليمي المتوسط و العالي عند اليتعرض لها األبناء الذين ينتمون إلى آباء ذوي 
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ذوي المستوى التعليمي المتوسط أكثر معاناة مـن        ء   أن اآلبا  على ، مما يدل     0،05مستوى  

 .المشكالت األسرية من أبناء اآلباء ذوي المستوى التعليمي العالي

هي نتيجـة   ) ذكور، إناث (ن  ومما يؤكد أن المشكالت األسرية التي يتعرض لها األبناء المراهق         

مـع مـا    هذه النتائج قو تتف ،خاطئةسوء العالقة الزوجية لألبوين و أساليب المعاملة الوالدية ال       

فـي أن إنعـدام   ) 1982(يـرى  مو إ) 1986(إنتهت إليه بعض نتائج دراسات بيترسون وزيل      

 و يؤدي إلـى     ، و األبناء  اآلباءالتوافق في العالقة الزوجية بين األبوين ، يؤثر في العالقة بين            

 .ة الرابعة و الخامسة نشوء العديد من المشكالت السلوكية لدى األبناء ، وهذا ما دعم الفرضي

رغم النتائج المهمة التي توصل إليها البحث، فإنها تظل نتائج جزئية، تحتـاج             و  و عليه   

 فرضيات أخرى ، فليس هناك  ث للتحقق من صحة بعض النتائج ، و إلختبار        إلى مزيد من البحو   

ء المراهقين ،   من بحث واحد يمكنه التعرف على كل  أساليب المعاملة الوالدية و مشكالت األبنا             

ومع ذلـك   إذ أن الصورة الشاملة و الكاملة لدراسة األسرة تتطلب مجهودات و إمكانيات كبيرة              

فإن نتائج البحث الحالي ، تفتح أفاقا جديدة لبحوث قادمة تلقي الـضوء علـى دراسـة معمقـة                   

ين، و ين ، و النفـسي  التربـوي نعية مختلف المـسؤولي تووواسعة لمشكالت األبناء المراهقين و      

علماء اإلجتماع بمخاطرها، ألن الحديث عنها يوحي بالتشديد على ضرورة إصالح واقع األسرة             

 فاألسرة هي الموقع األول الذي تبدأ فيـه شخـصية األبنـاء             .يالنفسي و التربوي و اإلجتماع    

اعي حيث إتجاهاتهم وميولهم الفكرية و عقائدهم و أذواقهم التي تحدد سلوكهم اإلجتم            بالتبلور من 

  ).151 ،ص 1981قيس النوري،.(العام 

و على ضوء ما تقدم نأمل أن تكون هذه الدراسة قد أسهمت و لو بقسط بسيط في إلقاء الـضوء                    

 و األساليب التربوية المعمول بها في األسرة الجزائرية و الوقوف على األسـاليب              قعلى الطر 

ب التفرقة و التي يترتب عليها آثار       و أسلوب التذبذب و أسلو    سلط  التالخاطئة كأسلوب القسوة و     

  .ف و ضعف الشخصيةومنها الخ،سلبية في بناء شخصية المراهق 

بناء المراهقين إلى الشعور بفقـدان      ألمثل هذه األساليب، قد يعرض ا     بة  ناعكما أن اإلست  

فهمـي ،   (الثقة بالنفس و العجز و القصور عند مواجهة المواقف أيا كانت درجـة صـعوبتها                

  ).106: ص مصطفى ، 
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ؤكد ضرورة إعادة النظر الجادة فـي       تسة الحالية ،    او أخيرا يمكننا القول بأن نتائج الدر      

ـ          ،الطرق و األساليب التربوية     يني الممارسة فعليا في األسرة الجزائرية، حتى تـسمح للممارس

ين و اإلجتمـاعيين بتـوفير جهـودهم فـي بحـث مختلـف التفـاعالت                يالتربويين و العيـاد   

(interactions)         ،عالقتهمـا بأبنـائهم    و داخل األسرة، ضمن عالقة الزوجين بعضهما البعض

المراهقين، للحد من بعض الممارسات التربوية الخاطئة ، و إسـتبدالها باألسـاليب و الطـرق                

 بالحـب و التفـاهم و اإلتـصال         ئ مل ئالسليمة التي من شأنها تحقيق مناخ أسري سعيد و هاد         

 . اإلجتماعيلنفسي للتوافق اااء المراهقين أكثر إستعداديجعل األبنمما العاطفي 
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  : اإلقتــراحات  
  . يمكن تقديم اإلقتراحات التالية ،في ضوء ما كشفت عنه الدراسة الحالية من نتائج

تحقيق التوافق النفسي اإلجتماعي لألبناء  فإنه علـى اآلبـاء و            في  همية األسرة   ألنظرا   -

األمهات أن يقدموا نماذج سوية في المعاملة بينهما حتى يقتدي بها أبناءهم فـي حيـاتهم                

  .زوجية مستقبالال

إتباع أساليب سوية مع أبنائهم تشعرهم بالحب و التقبل مما يؤدي إلى تكوين شخـصيات                -

 وناضجة تتحمل عبء الحياة الزوجية مستقبال، و اإلبتعاد عن األسـاليب الغيـر              سوية  

  .سوية التي تؤدي إلى اإلضطراب مما ينعكس سلبا على الحياة الزوجية مستقبال

ج الذي يسبق قيام األسرة للبحث العلمـي أو التوجيـه المخطـط             يجب أن يخضع الزوا    -

 لمعالجة األزمات و التعقيدات التي يواجهها األزواج و التي تهدد أدوارهم التربوية

  . و اإلجتماعية  

خالفات الزوجية  المقابلة الزوجين عن طريق العالج النفسي األسري ومحاولة الحد من            -

 .لتي تؤدي إلى إعاقة تعلم الطفل لدوره الجنسيالمزمنة و الحادة و المستمرة ا

 . يكون باإلعتماد على مهارة الزوجين في حل صراعاتهما،نجاح الحياة الزوجية لألسرة -

تجنب المشكالت التافهة المتفرعة من المشكلة الرئيـسية،        : يجب أن يتفق الزوجان على       -

قشة أو تحميـل كـل طـرف        كما يتعلمان تجنب تبادل اإلتهامات أو اإلهانات أثناء المنا        

 .للطرف اآلخر سبب المشاكل

تدريب األزواج على حل معظم مشاكلهم بأنفسهم باإلعتماد على المنطق و الموضوعية،             -

 .و دون إشراك أحد األقارب في ذلك

القوامة في يد الرجل، ال يعني السلطة على المرأة بل يعني ضرورة التعاون و التشاور                -

 أمور األسرة ومن ضرورة إحسان الزوج لزوجته و حسن          بين الزوجين في كل أمر من     

 " . بينهمىو أمرهم شور: " معاشرتها و معاملتها إمتثاال لقوله جل شأنه 

كما يستلزم على األسرة أن تدرك إدراكا واعيا، أن للمراهق خصائص وحاجات يجـب               -

 .فهمها و تلبيتها
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ديد على ضرورة إصـالح واقـع       التسب مشكالت األبناء المراهقين، يوحي       من األن جانب  -

األسرة النفسي و التربوي و اإلجتماعي، فاألسرة هي الموقـع األول الـذي تبـدأ فيـه                 

حيث إتجاهاتهم و ميولهم الفكرية و عقائدهم و أذواقهم التي          "شخصية األبناء بالتبلور من     

 .تحدد سلوكهم اإلجتماعي العام

األساليب التي يميالن إليها في تنشئة      إن الحديث عن األسرة، هو الحديث عن األبوين و           -

األبناء، فإذا كان نمط هذه األساليب يميل إلى خلق نموذج لشخصية تعاني من مـشكالت               

سلوكية معينة، فإن على علماء األنتروبولوجيا و اإلجتماع و التربيـة و علـم الـنفس                

 .تشخيص تلك المشكالت و تصميم األساليب العلمية و العملية لمعالجتها

ب أن ترتكز األساليب في تربية األنثى ليس على الضبط القهري القيمي، بل يتعـدى               يج -

 .ذلك إلى إستثمار مبدأ المكافأة لغرس الميول اإليجابية في شخصية الفتاة

السلبية في  لقد تركت ظاهرة الفصل بين الجنسين في مراحل الطفولة و المراهقة أثارها              -

وجـوب  " مواقف الفتيات بالنسبة لعملية التفاعل الجاري بين الذكر و األنثـى و عليـه               

العملية التي تسببها اإلتجاهات التقليديـة غيـر        و يةالتركيز على النتائج الفكرية و العاطف     

 .المتحيزة ضد األنثىالموضوعية التي تولدها المعايير 

ية و التجريبية إلعادة تنظيم عالقات األفراد من األجيال         اإلستعانة بالبحوث العلمية الميدان    -

المتعاقبة ذات اإلتجاهات الفكرية و النفسية المختلفة، و أن التناقض بين نظرة األبنـاء و               

الوالدين ، يمكن عن طريق البحوث العلمية الميدانية أن يحول إلى إختالف ينطوي على              

عني أن األدوار التي يؤديها طرف ، يعتمد        عنصر التكامل البناء، إذ ما صور على أنه ي        

 ) .153:  ، ص 1981قيس النوري، .(عليها نجاح األدوار التي يؤديها الطرف األخر 

توعية اآلباء و األمهات بمخاطر القسوة و إستعمال األساليب الديكتاتورية المتسلطة على             -

 األبناء المراهقين 

 المراهقين ، حيث ال يتوقعان منهم أكثر ممـا          أن يكونا واقعيين فيما يتوقعانه من أبنائهم       -

 و العقلية كاناتهم البدنية تسمح به طاقتهم و إم

 أن يهيئا ألبنائهم المثل الطيب و القدوة الصالحة في كل ما يدعوانه إليهم من خير، و أن  -
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النبيلة، يراته الثقافية و المملوء بالعواطف اإلنسانية       ثيهيئا لهم الجو المنزلي الصالح، الغني بم      

 اإلمكان من التوترات، و الصراعات و الخالفات العائلية، ومن التناقض فـي             بقدرو الخالي   

 .سياسة تربية أبنائهم 

 عن طريق مشاركتهم فـي المواضـيع         بهم ثقتهماأن يعبرا ألبنائهم المراهقين عن مدى        -

 .األسرية و إتخاذ آراءهم بكل إهتمام

تهم ومواهبهم و قدراتهم العقلية، و      او تنمية إستعداد  أن يساعدا أبنائهم من كشف و تفتيح         -

إكتساب المعارف و المهارات و اإلتجاهات العقلية السليمة التي يحتاجونها في مواجهـة             

 .مشكالتهم

ن يتركا ألبنائهم التصرف ضمن حدود معقولة و أن يتوصلوا إلى قرارات خاصة بهم،              أ -

 .منابعة من تفكيره

حدث معهم، و إشعارهم بالحرية في إشـراكهم فيمـا يقلقهـم            أن يشجعا أبنائهم على الت     -

 . إليهم عندما يشعرون بالرغبة في التحدثعاتمبتواجدهما و اإلس

أسرته فـي صـناعته و      إتخاذه ، و مشاركة     أن يكون األب صاحب القرار، قادرا على         -

يـه  تنفيذه ، أي أن يكون مؤثرا، فعال الدور و الشخصية في إدارة شؤون األسرة و توج               

 .حياتها ومستقبلها

أن يتواجد األب مع أبنائه، و يعايشهم لحظة بلحظة و يتـابع أخبـارهم، وطموحـاتهم                 -

 . لها كلما لزم أن يقضي أكثر ما يستطيع من وقته معهمتجيبالفردية، و يس
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  :المراجع باللغة العربية 

كيف نفهم الشباب و نتعامل معهم، دار اللطائف للنشر و ): 2002(األقصرى يوسف  -1

 .1التوزيع، ط

سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية ، دار المسيرة ) : 1998(أبو جادو صالح محمد علي  -2

  للنشر و الطباعة، عمان

ما يدركها األبناء، دار النهضة المعاملة الوالدية ك) : 1987(أبو ناهية صالح الدين  -3

 .العربية ، القاهرة

النمو في مرحلة المراهقة، دار القلم بالكويت، ) : 1982(إسماعيل محمد عماد الدين  -4

 .1ط

 كيف نربي –االتجاهات الوالدية في تنشئة الطفل ) : 1984(إسماعيل محمد عماد الدين  -5

 .ة دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة ثاني–أطفالنا 

المشكالت األسرية و االنفعالية للمراهق المغربي، ): 1978(أوزي أحمد، الدريج محمد  -6

 ، الرباط6مجلة التدريس، العدد 

 .معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان): 1978(بدوي أحمد زكي  -7

و سيكولوجية العالقات األسرية، دار قباء للطاعة ) : 2000(بيومي محمد وآخرون  -8

 .النشر، القاهرة

دراسات و بحوث في الطفولة المصرية، كلية البنات لجامعة ): 1995(بدير كريمان  -9

 .1عين شمس، ط
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 علم – القسم األول –مبادئ علم اإلجرام و علم العقاب ): 1982(بكير سلوى توفيق  -10

 . مطبعة األمانة، القاهرة–اإلجرام 

 .وث العلمية، الكويتعلم نفس النمو، دار البح): 1980(بهادر سعدية  -11

األسلوب األمثل لتنمية إحترام الذات لدى طفلك، سلسلة ) : 2002(بيكادر كارل إي  -12

 . الرياض–كتب بارون في تربية الطفل، ترجمة مكتبة جرير، السعودية 

سيكولوجية الطفولة، دار الكتب العلمية، بيروت، ) : 1996(البيومي محمد رجب  -13

 1لبنان، ط

النمو االجتماعي و الجنسي للطفل، مكتبة الخانجي، ) : 1979(التنداوي سمير  -14

 .القاهرة

األسرة و التنشئة االجتماعية في المجتمع ): 2001(التويجرى محمد عبد المحسن -15

 .العربي السعودي، مكتبة العبيكان، الرياض

مناهج البحث في التربية و علم النفس، دار النهضة ): 1990(جابر عبد الحميد جابر  -16

 .العربية

المشكالت النفسية للطفل و طرق عالجها، دار المعارف، ): 1990(جرجس مالك  -17

 .القاهرة، طبعة ثانية

مشكالت الفتاة المراهقة و حاجاتها اإلرشادية، القاهرة ، دار ): 1955(حلمي منيرة  -18

 .النهضة العربية 

مشكالت الطفل النفسية، دار الفكر الجامعي، ): 1986(حسين محمد عبد المؤمن  -19

 .صر، اإلسكندريةم
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علم تغيير االتجاهات النفسية االجتماعية، مكتبة االنجلو ) :ت.د(حسين على حسين -20

 .المصرية

 موجز لمقوماتها و تاريخها –األسرة و المجتمع ) : 1990(حمدان محمد زياد  -21

): 1993(دويدار، عبد الفتاح . ووظائفها اإلنسانية، دار التربية الحديثة، عمان ، األردن

 .وجية النمو و اإلرتقاء، دار النهضة العربية، بيروت، دون طسيكول

مشكالت المراهقة و الشباب، دار النفاس للطباعة ): 1997(خير الزراد فيصل محمد  -22

 .1و النشر و التوزيع، ط

دراسات في االجتماع العائلي، دار النهضة العربية ): 1985(الخشاب مصطفى  -23

 .للطباعة و النشر

إرشاد الطفل و توجيهه في ): 1993(ب إبراهيم، محمد ليلى الخضري عيادة مواه -24

 .األسرة و دور الحضانة، منشأة المعارف، اإلسكندرية

 .األسرة و الحياة العائلية، بيروت، دار النهضة العربية): 1984(الخولي سناء  -25

 .سيكولوجية الطفولة ، دار المستقبل ، عمان): 1980(دبانة ميشيل  -26

القيم و العادات اإلجتماعية مع بحث ميداني لبعض العادات ) : 1980(دياب فوزية  -27

 .2اإلجتماعية ، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ط 

سيكولوجية النمو و اإلرتقاء ، دار النهضة العربية، ) : 1993(دويدار عبد الفتاح  -28

 .بيروت ، دون ط

ق، دار النهضة العربية، النمو التربوي للطفل و المراه): 1979(الدسوقي كمال  -29

 .بيروت
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 .علم النفس و دراسة التوافق، دار النهضة العربية، بيروت): 1974(الدسوقي كمال  -30

التوافق الزواجي للوالدين و عالقته ببعض ): 1993(الدسوقي مديحة منصور سليم  -31

 .المشكالت السلوكية لألبناء، دار النهضة العربية ، القاهرة

س بناء القيم الخلقية في مرحلة الطفولة ، مطابع الهيئة أس): 2002(الديب أميرة  -32

 .المصرية العامة للكتاب، القاهرة

بحوث و دراسات في المراهقة، مصر، دار المطبوعات ): 1983(رشدي عيده حسين  -33

 .1الجديدة، ط

الشخصية و تأثير معاملة الوالدين في تكوينها، جامعة عين ): ت.د(الرفاعي نعيم  -34

 .شمس

 .كيف نربي أبناءنا و نعالج مشكالتهم، دار الفكر، دمشق): 1983(زريق معروف -35

 الطفولة و المراهقة ، عالم –علم نفس النمو ): 1990(زهران حامد عبد السالم -36

 .5الكتب، القاهرة، ط

النمو النفسي للطفل و المراهق و أسس الصحة ): 1990(زيدان محمد مصطفى  -37

 .3النفسية، دار الشروق، ط

األمراض النفسية و المشكالت السلوكية و الدراسية ) : 1994(مدالزعبي أحمد مح -38

 .عند األطفال ، دار الحكمة اليمانية، ضعفاء

أسس سيكولوجية الطفولة و المراهقة، مكتبة ): 1986(سالمة أحمد عبد العزيز  -39

 .1الفالح، الكويت، ط
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جتماعي، دار علم النفس اال): 1980(سالمة أحمد عبد العزيز، عبد الغفار عبد السالم  -40

 .النهضة العربية، القاهرة

سيكولوجية المراهقة للمربين ، ترجمة احمد ): 1970(ستانلي هول، ستيوارن جونز -41

 .عبد العزيز، دار النهضة العربية ، القاهرة

علم النفس اإلحصائي و مقياس العقل البشري، دار ): 1986(السيد فؤاد البهي  -42

 رة>المعارف، القاه

 .علم النفس اإلحصائي، القاهرة، دار الفكر العربي): 1978(البهي فؤاد السيد  -43

األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، دار الفكر ): 1997(السيد فؤاد البهي  -44

 .4العربي، ط

المجتمع و الثقافة و الشخصية، دراسة في علم االجتماع ) : 1999(السيد عبد العاطي  -45

 .القاهرةالثقافي ، دار المعرفة الجامعية، 

اسهامات الزواج في تحقيق التوافق النفسي لكل ) : 1986(السيد عبد الرحمان محمد  -46

 .2، العدد1من الرجل و المرأة، كلية التربية، الزقازق، المجلد 

مناهج البحث العلمي في علم النفس، جامعة ): 1988(السيد عبد الحليم محمود  -47

 .القاهرة، كلية اآلداب، القاهرة

 .علوم التربية، تونس، دار التونسية للنشر) :ت.د(شبشوب أحمد -48

 .أبحاث في علم النفس االجتماعي، دار الشمال، طوابلس): 1989(شكور جليل وديع  -49

مطابع روز ) الجزء األول'االضطرابات النفسية عند األطفال ): 1997(شعالن محمد  -50

 .اليوسف، توزيع الجهاز المركزي للكتب الجامعية، القاهرة



 259

تنشئة الطفل و سبل الوالدين في معاملة و ): 2001(زكريا، صادق يسرية الشربيني  -51

 .مواجهة مشكالته، دار الفكر العربي، القاهرة

 .، دون تاريخ1علم النفس التربوي، جامعة عين شمس ، ط) : ت.د(صالح أحمد زكي -52

أساسيات التنشئة االجتماعية ): 1979(صوالحة محمد، حوامدة مصطفى محمود  -53

 .دار الكندي، أربدللطفولة ، 

 .المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب اللبناني): 1973(صليبا جميل  -54

خروج المرأة للعمل و أثره في رعاية األبناء، كتاب ): 1989(الطحاوي ملك محمد  -55

 جامعة عين شمس، – تنشئته و حاجاته –بحوث المؤتمر السنوي للطفل المصري 

 .القاهرة

 الشخصية للشباب و الراشدين، مركز الكتاب للنشر، مقاييس): 2001(عبادة أحمد  -56

 .مصر

التنشئة الوالدية و عالقتها بفاعلية الذات لدى ): 1994( عواطف حسين صالح  -57

 .المراهقين من الجنسين ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازق

 .األسرة و الطفولة ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة) : 1980(عبد الباقي زيدان  -58

في سيكولوجية المرأة العاملة، مكتبة القاهرة الحديثة، ) : 1972(فتاح  كاميليا عبد ال -59

 .القاهرة

مدخل في علم النفس النمو و الطفولة و المراهقة و ): 1990(عوض عباس محمود  -60

 .الشيخوخة، دار المعرفة
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سيكولوجية الطفولة و المراهقة، بيروت، دار ) : 1997(العيسوى عبد الرحمان محمد  -61

 .1ضة العربية ، طالنه

سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار النهضة العربية ) : 1984(العيسوى عبد الرحمان  -62

 .و النشر، بيروت

 .سيكولوجية الطفولة و المراهقة، منشورات هالل، بيروت): ت.د(غالب مصطفى  -63

التغير االجتماعي و التنشئة االجتماعية، سلسلة دراسات ): 1990(غباش آمنة  -64

 .ات العربية المتحدة، دار البحار، بيروتاإلمار

 .المراهقة مشكالتها و حلولها، القاهرة): 1969(فرانك لورانس  -65

 .4فن البحث العلمي، بيروت، ط): 1983(فهمي زكريا  -66

الصحة ، دراسات في سيكولوجية التكيف، مكتبة الخانجى، ): 1995(فهمي مصطفى  -67

 .3القاهرة،ط

دراسات في سيكولوجيا النمو، دار القلم، الكويت، ): 1988(الفقي حامد عبد العزيز  -68

 .4 ط

 .الطفل تنشئته و حاجاته، مكتبة اإلنجلو المصرية، القاهرة): 1983(قناوي هدى  -69

 .سيكولوجية المراهقة، مؤسسة عز دين للطباعة و النشر): 1992(قناوي هدى  -70

مد سيكولوجية الطفولة و الشخصية، ترجمة اح): 1970(كونجر جون، و آخرون  -71

 .عبد العزيز سالمة و جابر عبد الحميد جابر، دار النهضة العربية، القاهرة

 .علم النفس الطفولة و المراهقة، جامعة دمشق): 1981(مخول سليمان  -72
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علم النفس االجتماعي، منشورات جامعة دمشق، كلية التربية، ): 1982(مخول مالك  -73

 .دمشق

و التوافق النفسي للطفل، دار العلم المدرسة و المجتمع ) : ت.د(مختار وفيق صفوت  -74

 .و الثقافة للنشر و التوزيع،القاهرة

األسرة و مشكالتها، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ): 1981(محمود حسن  -75

 .1بيروت، ط

الوجيز ألحكام األسرة في اإلسالم، دار النهضة العربية، ): 1978(مدكور محمد سالم  -76

 .القاهرة

 األسس –علم نفس الطفولة ): 1998( الشربيني زكريا أحمد منصور عبد المجيد، -77

 . دار الفكر العربي، القاهرة–النفسية و االجتماعية و الهدى اإلسالمي 

التربية الوجدانية و المزاجية للطفل، ترجمة منير العصرة و ): 1978(موكو جورج  -78

 .آخرون، دار المعرفة، القاهرة

 دار – الطفولة و المراهقة –جية النمو سيكولو) : 1983(معوض خليل ميخائيل  -79

 .الفكر الجامعي ، اإلسكندرية

اإلحصاء و القياس النفسي و التربوي مع نماذج من ): 1993(مقدم عبد الحفيظ  -80

 .المقاييس و االختبارات، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر

ركز مبادئ علم النفس النمو، م): 2000(منسي محمود عبد الحليم، و آخرون  -81

 .اإلسكندرية للكتاب، مصر، دون ط
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محاضرات في علم النفس اإلجتماعي، ديوان المطبوعات ): 1982(مختار محي الدين  -82

 .الجامعية

الشامل، قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية، إنجليزي، ): 1999(مصلح الصالح  -83

 عربي، دار علم الكتب للطباعة و النشر و التوزيع

التأصيل التربوي لألبناء، الهيئة المصرية العامة ): 1999(المخزنجي السيد أحمد  -84

 .للكتاب، القاهرة

النمو النفسي ، دار المعرفة الجامعية، ): 1982(المليجي حلمي، المليجي عبد المنعم  -85

 .اإلسكندرية، الطبعة السادسة

 .كتبة الحياةالطفولة و المراهقة، بيروت، دار م) : 1996(الموسوعة الجنسية  -86

 –مبحث في علم النفس االجتماعي . التنشئة االجتماعية) : 2002(النيال مايسة أحمد  -87

 .دار المعرفة الجامعية، االسكندرية

 .علم النفس التكويني ، مديرية دار الكتب، الموصل) : 1988(هرموز صباح  -88

عربي، بنية السلطة و إشكالية التسلط التربوي في الوطن ال): 1999(وطفة علي  -89

 .مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت

األسرة و المجتمع، ملتزمو الطبع و النشر، أصحاب ) : 1995(وافي على عبد الواحد  -90

 .دار إحياء الكتب العربية، عيسى الياس الحلبي و شركاه
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  :الرسائل الجامعية

تيار العالقة بين األب و األم و أثرها على اخ) : 1995(بن يونس عائشة محمد  -91

 و زوجاتهم ، رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة عين شمس، ناألبناء ألزاوجه

  .القاهرة

توزيع السلطة بين الوالدين و أثره في بعض النمو اإلجتماعي ): 2001(الحافظ روال  -92

 .للمراهق، رسالة ماجيستير كلية التربية، جامعة دمشق

نشئة األسرية و المستويات االجتماعية أنماط الت): 1998(الحجاج محمد عبد اهللا الكابد  -93

و االقتصادية و الثقافية السائدة لدى األحداث الجانحين في مراكز االصالح و التأهيل 

 .في األردن، رسالة ماجيستير ، جامعة اليرمك

أثر المعاملة الوالدية في تكوين الشخصية، رسالة ماجيستير ): 1965(رحمة أنطوان  -94

 . كلية التربية، دمشقغير منشورة، جامعة دمشق،

أساليب المعاملة الوالدية و أثرها على التوافق النفسي، رسالة ): 1994(زغينة عمار  -95

 مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في علم النفس االجتماعي، جامعة الجزائر

دراسة التفوق العقلي من حيث عالقته باتجاهات ): 1977(الطحان محمد خالد  -96

ستواهما الثقافي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، الوالدين في التنشئة و م

 .جامعة عين شمس، القاهرة

 دراسة –تنشئة األطفال لدى المرأة العاملة و غير العاملة ): 1974( عبد الجواد أنعام  -97

 . رسالة ماجيستير غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية اآلداب ، القاهرة–مقارنة 
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لعالقة بين المعاملة الوالدية و بعد العصابية عند األبناء، ا) : 1991(كشرود هدى  -98

 .رسالة ماجيستير في علم النفس العيادي، جامعة الجزائر

العالقة بين المعاملة الوالدية و اإلكتساب و استراتيجية ): 2003( كشرود هدى  -99

 .الجزائرالكوبين عند األبناء في إطار نموذج القابلية للتأثير ، رسالة دكتوراه، جامعة 

دراسة لمشكالت المراهقين في الجزائر و العراق، ): 1982(لحرش محمد محمد  -100

 .رسالة ماجيستير، جامعة بغداد

التنشئة اإلجتماعية لألبناء و عالقتها ): 1991(محمود مصطفى ، حوامدة عبد الهادي  -101

دن ،  دراسة مقارنة بين الذكور و اإلناث لدى عينة من طالب األر–بانساقهم القيمية 

رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه في دراسات الطفولة من قسم الدراسات 

 .النفسية و االجتماعية، جامعة عين شمس
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  ثانوية خير الدين برباروس 

  
  أقسام" 8"موزعين على  " 301"مجموع التالميذ 

  ) 05(علوم الطبيعة و الحياة خمسة أسام  -

 )01(تسيير و إقتصاد  قسم واحد  -

 )01( قسم واحد إنسانيةآداب و علوم  -

 )01(لغات أجنبية قسم واحد  -

  

و شعبة لألمهات و اآلباء توزيع إحصائي للعينية حسب المستوى الدراسي (  ) الجدول رقم 

  ) إناث–ذكور (الدراسة ألبنائهم 

  

            الفرع  

  مستوى التعليمي 

علوم الطبيعة 

  و الحياة

تسيير و 

  اقتصاد

آداب و علوم 

  إنسانية

  لغات أجنبية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكوراألمهات   اآلباء

  1  *  *  *  *  1  14  11  14  12  ) ين(األميات 

المستوى 

  اإلبتدائي 

9  19  6  11  3  
  

2  *  3  *  3  

  5  4  2  1  3  6  5  7  15  18  المتوسط

  7  5  6  8  6  9  32  15  51  37  الثانوي

  8  4  3  5  3  2  25  17  39  28  الجامعي 

  24  13  14  14  14  21  87  56  138  104  المجموع 

  

   242= عدد التالميذ المجيبين 

  

  

  

  

  



  ثانوية خير الدين برباروس 

  ل السابق بالنسب المئويةنفس الجدو

  

الفرع المستوى        

  التعليمي

  لغات أجنبية  إنسانيةآداب و علوم   تسيير و اقتصاد  علوم الطبيعة و الحياة

  % إناث  %ذكور  % إناث  %ذكور  % إناث  %ذكور  % إناث  % ذكوراألمهات  اآلباء

األميات 

  ) ين(

12  14  11  4.55  14  5.79  1  0.41 *  *  *  *  *  *  *  *  1  0.41 

المستوى 

  اإلبتدائي 

9  19  6  2.48  11  4.55  3  1.24 2  0.83 *  *  3  1.24 *  *  3  1.24 

 2.07  5 1.65  4 0.83  2 0.41  1 1.24  3 2.48  6  2.07  5  2.89  7  15  18  المتوسط

 2.89  7 2.07  5 2.48  6 3.31  8 2.48  6 3.72  9 13.22  32  6.20  15  51  37  الثانوي

 3.31  8 1.65  4 1.24  3 2.07  5 1.24  3 0.83  2 10.33  25  7.02  17  39  28  الجامعي 

 9.92  24 5.37  5.7913  14 5.79  5.7914  8.6814  21 35.96  23.1487  56  138 104  المجموع 

  



  ثانوية اإلدريسي  

  
  أقسام" 12"موزعين على  " 320"مجموع التالميذ 

  ) 05(علوم الطبيعة و الحياة خمسة أسام  -

 )03(الثة أقسام  ثإنسانيةآداب و علوم  -

 )03(لغات أجنبية ثالث أقسام  -

 ) 01(علوم إسالمية قسم واحد  -
 

  

توزيع إحصائي للعينية حسب المستوى الدراسي لألمهات و اآلباء و شعبة (  ) الجدول رقم 

  ) إناث–ذكور (الدراسة ألبنائهم 

  

            الفرع  

  مستوى التعليمي 

علوم الطبيعة 

  و الحياة

تسيير و 

  دإقتصا

آداب و علوم 

  انسانية

  لغات أجنبية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكوراألمهات   اآلباء

  1  2  3  1  5  2  7  5  16  10) ين(األميات 

المستوى 

  اإلبتدائي 
30  30  15  16  7  7  3  6  5  1  

  2  2  4  5  5  5  9  10  20  22  المتوسط

  5  3  7  7  6  2  14  32  32  44  الثانوي

  2  2  3  1  8  4  34  48  47  55  الجامعي 

  11  14  23  17  30  20  80  110  144  161  المجموع 

  

   305= عدد التالميذ المجيبين 

  

  

  

  



  

  نفس الجدول السابق بالنسب المئوية

  

       الفرع المستوى 

  التعليمي

  لغات أجنبية  آداب و علوم إنسانية  تسيير و اقتصاد  علوم الطبيعة و الحياة

  % إناث  %ذكور  % إناث  %ذكور  % إناث  %ذكور  % إناث  %ذكوراألمهات  اآلباء

األميات 

  ) ين(
10  16  5  1.64  7  2.30  2  0.66  5  1.64  1  0.33 3  0.98 2  0.66 1  0.33 

المستوى 

اإلبتدائي 
30  30  15  4.92  16  5.25  7  2.30  7  2.30  3  0.98 6  1.97 5  1.64 1  0.33 

 0.66  2 0.66  2 1.31  4 1.64  5  1.64  5  1.64  5  2.95  9  3.28  10  20  22 المتوسط
 1.64  5 0.98  3 2.30  7 2.30  7  1.97  6  0.66  2  4.59  14 10.49  32  32  44  الثانوي

 0.66  2 0.66  22 0.98  3 0.33  1  2.62  8  1.31  4 11.15  34 15.74  48  47  55الجامعي 
 3.62  11 4.60  7.5414  23 5.58  10.1717  11.1730  20 26.24  36.0780 110  161144المجموع 

  

  

  



    عائشة ثانوية 

  
  أقسام" 07"موزعين على  " 214"مجموع التالميذ 

  ) 03(ثالث أقسام علوم الطبيعة و الحياة  -

 )03(آداب و علوم انسانية ثالثة أقسام  -

 )01(قسم واحد لغات أجنبية آداب و  -
 

  

 اسةتوزيع إحصائي للعينية حسب المستوى الدراسي لألمهات و شعبة الدر(  ) الجدول رقم 

  لبناتهن 

  

الفرع المستوى 

  التعليمي

علوم الطبيعة و   %  العلوم اإلنسانية

  الحياة

آداب و علوم   %

  انسانية

%  

  3.14  6  10.99  21  7.85  15  األميات

المستوى 

  اإلبتدائي

18  9.42  19  9.95  10  5.24  

  2.62  5  13.09  25  5.76  11  المتوسط

  2.09  4  14.66  28  4.71  9  الثانوي

  3.66  7  5.24  10  1.57  3  الجامعي

 16.75  32 53.93  103 29.31  56  المجموع 

  

   191: عدد التلميذات المجيبات 

  



     عمر راسم ثانوية 

  
  قسم " 14"موزعين على  " 408"مجموع التالميذ 

  ) 06(أقسام ستة علوم الطبيعة و الحياة  -

 )03(آداب و علوم انسانية ثالثة أقسام  -

 )02(نين ين إثآداب و لغات أجنبية قسم -

 )01(علوم دقيقة قسم واحد  -

 ) 01(و اقتصاد واحد تسيير  -

 ) 01(محاسبة قسم واحد تقني  -
 

 
  

 توزيع إحصائي للعينية حسب المستوى الدراسي لألمهات و شعبة الدراسة(  ) الجدول رقم 

  لبناتهن 

  

     الفرع 

المستوى 

  التعليمي

علوم 

الطبيعة 

و 

  الحياة

آداب   %

و 

علوم 

  إنسانية

آداب   %

و 

لغات 

  أجنبية

علوم   %

  دقيقة

تسيير   %

و 

  إقتصاد

تقني   %

  محاسبة

%  

    *  *  *  *  *  0.50  2  2.24  9  0.75  3  األميات

المستوى 

  اإلبتدائي

15  3.75  11  2.74  4  1  *  *  3  0.75  1  0.25  

  1.50  6  1.25  5  0.25  1  2.99  12  4.49  18  6.73  27  المتوسط

  2.74  11  1.75  7  0.75  3  5.24  21  9.23  37  12.72  51  الثانوي

  1.25  5  0.75  3  1.75  7  3.74  15  4.25  17  26.93  108  الجامعي 

 5.74  22 4.50  18 2.75  11 13.47  54  22.94  92 50.88  204  المجموع 

  

   401: عدد التلميذات المجيبات 



  توصيات خاصة 
  

طاء ‘ب منك المحترمة أمامك مجموعة من األسئلة التي تصف العالقة الزوجية و المطلوسيدتي 

  :آراء و أجوبة صادقة و صريحة عنها 

  :السن

  :المستوى التعليمي

 عالي  -

 ثانوي -

 متوسط -

 إبتدائي -

 أمي  -

  

  ال   نعم                                                      زوجي يحترمني -1

 ال   نعم                              األشياء كما أراهايحاول زوجي أن يرى  -2

 ال          نعم  .ال يهتم بي و ال يستمع إلي، و ال يحاول أن يعرف عني شيئا -3

 ال   نعم                             يؤكد وجودي، و يثق بي و يحترم حريتي -4

 ال                                نعم  يلتزم بحدود العقل و األدب عند اختالفنا -5

 ال                            نعم   و بين زوجيوجدت التكامل و التفاهم بيني -6

 ال       نعم  توجد تارة خالفات بيني و بين زوجي فيما يخص حياتنا الزوجية -7

 ال   نعم                                    ال يطلعني زوجي بمشاكله الخاصة -8

 ال   نعم                                          يمأل علي حياتي و يعد أيامي -9

 ال   نعم                             يحاسبني حسابا عسيرا على أتفه األشياء -10

 ال   نعم                                   يركز على نقائصي و يعيرني بها -11



 ال         نعم     يشككني في قدراتي  يصفني بالضعف و العجز  -12

 ال                            نعم هيعاملني كتابع له و ليس كشريكة حيات -13

 ال        نعم                      ال يسمع لي بإبداء رأي في أية مسألة -14

 ال       نعم           ال أشعر بحرية تامة في تصرفاتي -15

 ال       نعم                              يحتقرني و يهينني و يضربني -16

 ال     نعم                                          يعاملني بجفاء شديد -17

 ال        نعم                               يعاملني برفق و لين و حزم -18

 ال     نعم                            يتشاجر معي و يهينني أمام أبنائي -19

 ال       نعم                       يهددني دائما بالطالق ثم الزواج علي -20

 ال      نعم                       ليتي لرأي طالما كان صوابايحترم عق -21

                يحملني دائما نتائج أي فشل يصيبه أو تتعرض -22

 ال    نعم                                                      له األسرة     

 ال        نعم          ال يكلفني ماال أطيق و ال يطلب مني ماال أستطيع -23

 يشركني في اختيار حاجياته الخاصة و يعجب -24

 ال       نعم                                     بذوقي و يحترم مالحظاتي       

 ال       نعم                   ال يخطئ في حقي في أشد حاالت غضبه -25

 ال        نعم             يعتبرني شريكته، و أن حياة األسرة قسمة بيننا -26

 ال     نعم                                     يعتبرني دائما سر نجاحه -27

  ال        نعم                  يتركني أعارك الحياة وحدي دون معونته -28



  *توصيات خاصة * 
  

أمامك استبيان خاص باألم وعالقتها بابنتها المراهقة و يمثل هذا االستبيان مجموعة من األسئلة 

  .بية ابنتك المراهقة و حسب تصوركالمتعلقة بتر

  . المحترمة إعطاء أراء و أجوبة صادقة و صريحة عن هذه األسئلة" األم "فالمطلوب منك أيتها 

  إن أجوبتك ستبقى في طي الكتمان حيث أننا ال نطلب إسمك و ال عنوانك الشخصي

  :معلومات خاصة 

  :......................السن 

  ...:............سن الزواج 

  :...............مدة الزواج 

  :المستوى التعليمي للزوج 

  عالي  -

 ثانوي -

 متوسط -

 ابتدائي  -

  أمي  -

  :المستوى التعليمي للزوجة 

  عالي  -

 ثانوي -

 متوسط -

  ابتدائي أمي  -



I. ا أثناء مراهقتهم لها األتالمعاملة التي تعرض:   

   الخاصة ها و ميولممحور متعلق بتلبية حاجات األ •

     ال       نعم               نت تتوفر لديك غرفة خاصة بكهل كا -1

    ال              نعم         هل كنت تزينين غرفتك على هواك -2

    ال      نعم       هل كنت تمارسين هواية معينة أثناء مراهقتك -3

    ال  هل كنت تساعدين أمك على إدارة الشؤون المنزلية                    نعم  -4

    ال  تذهبين و أنت فتاة إلى السينما لمشاهدة فيلما                 نعم هل كنت  -5

    ال  هل كنت تتزينين و أنت فتاة                                          نعم  -6

    ال  نعم  هل حصل لك و أن ذهبت إلى الحالقة لقص شعرك                   -7

 محور متعلق بتحرك األب و هو مراهق  •

     ال  هل حدث و أن بتي عند صديقتك                                   نعم  -1

    ال  هل كانت لك الحرية في الذهاب إلى أي مكان تريدينه                 نعم  -2

    ال  نعم  هل كانت لديك صديقات يزورونك في البيت                          -3

    ال  ياء قالت لك عنها أنها خاطئة        نعم هل كانت أمك تسمح لك بعمل أش -4

    ال  هل كان يسمح لك الخروج عدة مرات                                نعم  -5

 هل كانت أمك تغير رأيها في األوامر التي تصدرها اتجاهك لتجعل -6

    ال    نعم          األشياء أسهل بالنسبة لها                                           

  



     ال  هل كنت تراقبين في تصرفاتك خارج البيت                           نعم  -7

    ال  هل كنت تعاقبين إذا ارتكبتي أخطاء                                   نعم  -8

 :نوع العقاب التي كنت تقابلينه من أمك  -9

     ال                      نعم  عقاب جسدي                                 -

    ال   عقاب لفظي                                                      نعم -

     ال  هل كانت تحدد لك الطريقة التي يجب أن تتصرفين بها            نعم  -10

    ال  هل كنت تتبعين أوامر أمك بإكراه                                   نعم  -11

  هل كنت تشعرين بالراحة النفسية عند نقاش أمور خاصة بك         -12

     ال                                                         نعم       أثناء مراهقتك

  محور متعلق بالفروق الجنسية   •

     ال  هل كانت أمك تفضل أخوك عنك                                      نعم  -1

    ال  هل وقع بينكما شجار من أجل ذلك                                    نعم  -2

    ال  نعم  هل كنت تشعرين باحتقار أمك لك                                     -3

    ال  نعم "               مشكلة" أن البنت تعد ) بحكم معاملتك(هل كنت تضنين  -4

    ال      ال و ولدت ذكرا                               نعمهل تنتابك حسرة في أنك ل -5

 محور متعلق باإلختالط بين الجنسين  •

     ال  هل كانت لك عالقة مع شاب و أنت فتاة مراهقة                       نعم  -1

    ال  هل كنت تمنعين منعا تاما من اإلختالط بالذكور خارج المدرسة        نعم  -2

  



II. عاملة التي تستخدمها األم مع ابنتها حاليانوع الم : 

 محور متعلق بتلبية حاجات الشابة وميولها الخاصة  •

     ال  نعم  هل تتوفر إلبنتك غرفة خاصة بها                                     -1

    ال                           نعم  هل تسمحين إلبنتك تزيين غرفتها على هواها -2

    ال               نعم  ن أنه من واجب األم تنمية هواية ابنتها المفضلةهل تضني -3

    ال                                          نعم  هل تمارس ابنتك هواية معينة -4

    ال  نعم  هل ترين ضرورة تدريب الفتاة على إدارة الشؤون المنزلية            -5

    ال  نعم  ات المنزلية                             هل تساعدك ابنتك أداء الواجب -6

 هل تغضبين من ابنتك و تحقدين عليها عندما ال تساعدك في -7

    ال     األعمال المنزلية                                                       نعم 

 هل تغيرين رأيك في األوامر التي تصدريها إلبنتك لتجعلي  -8

    ال                                               نعم  شياء أسهل بالنسبة لك    األ

    ال  هل ترتحين عند طاعة ابنتك لك، كأن تنفذ أوامرك                    نعم  -9

 :إذا علمت أن ابنتك تتزين خفية عنك هل تقابلينها -10

     ال             نعم                                     بالعقاب الجسدي -

    ال                                                  نعم  بالعقاب اللفظي -

    ال  بالحوار                                                        نعم  -

  

 



 هل تشجعين ابنتك على اختيار المالبس بنفسها ثم تعودين لمنعها -11

     ال  نعم .                                              من ارتدائها ألنها غير الئقة

 : هل تريدين أن يكون لباس ابنتك  -12

     ال  حجاب                                                            نعم  -

    ال        نعم لباس محتشم                                                 -

    ال  لباسا عصري                                                     نعم  -

    ال  لباس عصري محتشم                                             نعم  -

     ال  هل تعارضين ابنتك تسريح شعرها عند حالقة النساء                نعم  -13

    ال   إبنتك لك؟                                      نعم هل تشعرين بصداقة -14

     ال  هل تحاولين مساعدة إبنتك في حل مشاكلها                          نعم  -15

 محور متعلق بتحرك الشابة المراهقة  •

     ال  هل تعارضين مبيت ابنتك عند صديقاتها                            نعم  -1

    ال  إلبنتك نوع الصديقات الالئي تستطيع الخروج معهن     نعم هل تحددين  -2

 هل تشجعين ابنتك على اختيار الصديقات ثم تعودين لمنعها  -3

    ال                                                        نعم       من مصادقتهن

    ال             نعم  هل تسمعين البنتك بعمل أشياء قلتي لها عنها أنها خاطئة -4

    ال  هل تعتقدين بأن البنت يجب أن تراقب خارج البيت                  نعم  -5

 كيف تتم مراقبتك البنتك حسب رأيك بواسطة  -6

     ال  اإلطالع على ما تفعله البنت خارج البيت بأسلوب اللباقة         نعم  -



    ال                      نعم بالمتابعة المتشددة                            -

 هل تعارضين ابنتك السفر لوحدها للسياحة -7

    ال  بعد تسريح من وزارة التربية اتفق على سفر ابنتك لمتابعة            نعم  -8

    ال       دراستها خارج الوطن، هل توافقين ذلك؟                              نعم 

    ال  ع أحد األقرباء                            نعم هل تسمحين البنتك السفر م -9

 محور متعلق بالفروق الجنسية  •

 هل تعتقدين أن الذكر مفضل على األنثى في مجتمعنا ألنه أقدر -1

     ال       على العمل و التكفل بوالديه                                           نعم 

    ال  نعم  م أكثر ضمانا للمستقبل من البنات      هل ترين أن األبناء الذكور ه -2

    ال                                نعم  هل كنت ترغبين أن يكون طفلك ذكرا -3

    ال  كيف كان شعورك بعد وضعك للمولود الذكر                         نعم  -4

    ال     نعم كيف كان شعورك بعد وضعك للمولود األنثى                      -5

 محور متعلق باالختالط بين الجنسين  •

     ال  هل تعلمين أن الفتاة تميل إلى ربط عالقات بالجنس اآلخر               نعم  -1

    ال  هل توافقين على أن تعاشر إبنتك شابا                                   نعم  -2

 اآلخرهل توافقين على أن تعاشر ابنتك أصدقاء من الجنس  -3

     ال        قصد المطالعة و القراءة                                               نعم 

  

  



  *توصيات خاصة * 
  

من األسئلة  المراهق و يمثل هذا االستبيان مجموعة بابنه خاص باألب و عالقته استبيانأمامك 

  .المتعلقة بتربية االبن المراهق حسب تصورك

  . المحترم إعطاء أراء و أجوبة صادقة و صريحة عن هذه األسئلة" األب"ا فالمطلوب منك أيه

    نطلب إسمك و ال عنوانك الشخصي الكتمان حيث أننالإن أجوبتك ستبقى في طي ا

  :معلومات خاصة 

  ..........:............السن 

  .........:......سن الزواج 

  .......:.......مدة الزواج 

  :مستواك التعليمي 

  عالي  -

 ثانوي -

 متوسط -

 ابتدائي  -

  أمي  -

  :المستوى التعليمي للزوجة 

  عالي  -

 ثانوي -

 متوسط -

  ابتدائي أمي  -



I. المعاملة التي تعرض لها األب أثناء مراهقته:   

  محور متعلق بتلبية حاجات األب و ميولة الخاصة  •

  ال      نعم                   هل كانت تتوفر لديك غرفة خاصة بك -1

 ال      نعم                    تزين غرفتك على هواكهل كنت  -2

 ال      نعم              مراهقتكأثناءهل كنت تمارس هواية معينة  -3

  محور متعلق بتحرك األب و هو مراهق    •

  ال      نعم         هل كنت تذهب و أنت فتى إلى السينما لمشاهدة فيلما  -1

 ال      م نع            عند صديقك) أو نمت(هل حدث و أن بت  -2

 ال       نعم         هل كانت لك الحرية في الذهاب إلى أي مكان تريده -3

 أنها  بعمل أشياء قال لك عنهاأبوك هل كان يسمح لك  -4

 نعم          ال                                                خاطئة أثناء مراهقتك      

 نعم          ال                              هل كان لك أصدقاء يزورونك في البيت -5

  ال             نعم                هل كان يسمح لك الخروج عدة مرات -6

       هل كان أبوك يشجعك على إختيار أصدقائك ثم يعود لمنعك  -7

     نعم            ال           ثناء مراهقتك أ من معاشرتهم    

                                      نعم           ال" كراهبإ"هل كنت تتبع أوامر أبيك  -8

                             نعم           الهل كنت تراقب في تصرفاتك خارج البيت  -9

                                   نعم           ال هل كنت تعاقب إذا ارتكبت أخطاء -10

                                نوع العقاب الذي كنت تقابله من أبيك  -11



     نعم           ال               عقاب جسدي -

 نعم           ال                                                      عقاب لفظي -

  محور متعلق بالفروق الجنسية  •

             نعم            ال         هل كان يفضل أبوك أختك عنك  -1

  نعم            ال                                      بينكما شجار من أجل ذلكهل وقع -2

 محور متعلق باإلختالط بين الجنسين  •

                    نعم            ال    هل كانت لك عالقة مع شابة و أنت فتى مراهق  -1

  نعم            ال                       هل كنت تنافش أبيك في أمور تخص مراهقتك -2

          نعم            الهل كنت تمنع منعا تاما من اإلختالط باإلناث خارج المدرسة  -3

III. نوع المعاملة الذي يستخدمها األب مع ابنه حاليا:  

 محور متعلق بتلبية حاجات الشاب و ميوله الخاصة  •

     نعم            ال             توفر إلبنك غرفة خاصة بهتهل  -1

 نعم            ال                                هل تسمح إلبنك تزيين غرفته على هواه -2

               نعم            ال   هل تضن أنه من واجب األب تنمية هواية إبنه المفضلة -3

                            نعم            ال   هل يقضى ابنك أوقات فراغه مع أصدقائه -4

                   نعم            ال   هل يقضي إبنك أوقات فراغه في ممارسة الرياضة -5

            نعم            ال   فراغه في مشاهدة البرامج اإلذاعيةهل يقضي إبنك أوقات  -6

                    نعم            ال   هل يقضي إبنك أوقات فراغه في مراجعة دروسه -7

                                     نعم            ال   خل في طريقة لباس إبنك ؟هل تتد -8



 :محور متعلق بتحرك الشاب المراهق  •

                          نعم            الهل تريد ان تعرف أين كان إبنك و ماذا فعل  -1

       نعم            ال                    هل تترك إبنك الذهاب إلى أي مكان يريده  -2

   نعم            ال صدقاء ثم تعود لمنعه من معاشرتهمهل تشجع إبنك على إختيار األ -3

                               نعم            الهل تراقب تصرفات إبنك خارج البيت  -4

 م            ال                                   نع هل تعاقب إبنك إذا ارتكب أخطاء -5

                                 :نوع العقاب الذي تستخدمه مع إبنك  -6

  نعم            ال                                                   العقاب اللفظي -

 نعم            ال                                                  العقاب الجسدي -

                         نعم            ال وم ابنك عند تأخره عن العودة إلى البيت هل تل -7

                  نعم            ال هل تسمح إلبنك بعمل أشياء قلت له عنها أنها خاطئة -8

 : بنك السفر لـ مح إلهل تس -9

        نعم            ال                                                       وحده -

 نعم            ال                                                  مع احد األقارب -

 نعم            ال                                قصد مواصلة الدراسة في الخارج -

  :محور متعلق بالفروق الجنسية  •

  ا ألنه هل تعتقد ان الذكر مفضل على األنثى في مجتمعن -2

                                        نعم            الأقدر على العمل و التكفل بوالديه   

                



  الذكور األكبر منها مهما كانت إخوتهاهل تطالب ابنتك بطاعة  -3

   ال  نعم                           الظروف

 نعم            ال       تقبل من البناتهل ترى أن األبناء الذكور هم أكثر ضمانا للمس -4

                          نعم            الهل كنت ترغب ان يكون طفلك األول ذكرا  -5

 : بـ هل تسمح إلبنك حرية الرأي و إتخاذ القررات  -6

  نعم            ال                             كلياهاإلستماع إلى رأي األب و تنفيذ -

             نعم            التماع إلى رأي االب مع تنفيذ ما يراه اإلبن مناسبااإلس -

                                      نعم            ال عدم العودة إلى االب أصال -

  :محور متعلق باإلختالط بين الجنسين •

   نعم            ال             هل تعلم أن الفتى يميل إلى ربط عالقات بالجنس اآلخر -1

 هل توافق على أن يعاشر ابنك أصدقاء من الجنس اآلخر -2

 نعم           ال                                                       قصد المطالعة    

                             نعم            البنك في حل مشاكلهإهل تحاول مساعدة  -3

 :في عالقة مع الجنس اآلخر ، هل تتدخل بـإذا سمعت أن ابنك  -4

                                                  نعم            ال المنع و التحريم -

 نعم            ال                                                التحذير و التهديد -

                   نعم            ال                             المناقشة و الحوار -

 نعم            ال                                             هو حر في تصرفاته -

  



  جزء من قائمة لمشكالت الطلبة في المدارس الثانوية

  

  :النموذج الخاص بتالميذ المستوى النهائي 

  السن -

 السنة الدراسية -

 الثانوية -

 اإلسم -

 تاريخ الميالد -

 الشعبة -

  /أختي الطالبة       /  أخي الطالب 

ليس هذا اختبار و إنما هو قائمة بالمشاكل التي كثيرا ما تصادف التالميذ في مثل سنك، مشاكل 

تكون هذه عائلية اجتماعية بعض المشاكل تضايقك، و بعضها ال يسبب لك أي ضيق، قد 

ية و ما يفرضانه من أساليب تربوية المشاكل نتيجة لعوامل عديدة أبرزها ، سوء المعاملة الوالد

  .قد تؤثر مباشرة على حياة المراهق

  : إقرأ القائمة و تبين المشاكل التي تضايقك و هناك ثالثة خطوات عليك اتباعها و هي 

   .ا، فإذا صادفت منها مشكلة تضايقك ضع تحتها خطبتأنالخطوة األولى إقرأ القائمة  -

 أعيد النظر في المشاكل التي وضعت تحتها األولىوة الخطوة الثانية إذا انتهيت من الخط -

 من غيرها و بين هذه أكثر و أختار من بينها المشاكل التي تشعر أنها تضايقك اخط

 .المشاكل بوضع دائرة حول الرقم الذي أمامها في القائمة

الخطوة الثالثة إذا انتهيت من الخطوة الثانية اجب على األسئلة التي توجد في الورقة  -

 .األخيرة



  )قاتي(ال يسمح لي بالخروج مع أصدقائي  -1

 اخاف مصارحة أسرتي باألشياء التي تخصني -2

 أشعر باأللم الن أمي ال تفهمني -3

 أشعر باأللم ألن أبي ال يفهمني -4

 أشكو قسوة أخي األكبر مني -5

 )صديقاتي(ألن أسرتي ال ترحب بأصدقائي أتأسف  -6

 يتيزعجني لوم أسرتي عند تأخري عن العودة إلى الب -7

 يد حريتي في البيتييؤلمني تق -8

 يضايقني أن عقلية أمي قديمة -9

 يضايقني أن عقلية أبي قديمة  -10

 أشكو قلة الراحة في البيت -11

 تؤلمني معاملة أبي لي بقسوة -12

 تؤلمني معاملة أمي لي بقسوة -13

  طفلةكأني أمي تعاملني و أنيؤسفني  -14

 كثيرا ما يغير القواعد التي علي أن أتبعها -15
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