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  :دمةــــمقالـ

  

و   فمنھم سيكون القادة و السياسيون و العلماء ،الشباب ذخيرة ا&مة و عدتھا للمستقبل

  .لمفكرون و رجال الدين وا$قتصادا

  .أھمھا و راھم يعيشون أقوى مراحل الشبابالذين ن المراھقونو من ھؤ$ء الشباب نجد 

م بھا علماء النفس و التربية و علم ھتاإن مرحلة المراھقة تعد من المواضيع الھامة التي 

  . من العلماء و الصحة و غيرھم و السياسة جتماعا$

&ن قوة  بالمراھقين ضرورة تحتمھا مصلحة الفرد و المجتمع الذي ينتمي إليه ا$ھتماملذا 

متشبعا بثقافة مجتمعه، معتزا  المراھقينالمجتمع و تماسكه و س=مته تتطلب جي= من 

   .ا على قيمه، و مضحيا &جلهفظمحا، بتراثه

عن  لةئومسأنظمتھا  باخت=فمؤسساتھا و  باخت=ف ا$جتماعيةو مما $شك فيه أن التنشئة 

ھم او تس ا$جتماعيةدواره أ و عن تربيته وتوجيھه و إص=حه و تكوينه لتكسبه المراھقھذا 

  .في تنشئته ا&خ=قية و القيمية

  ا$جتماعيةرحلة المراھقة فھي إحدى المؤسسات تلعب دورا خطيرا في م ا&سرةفنجد 

  .ھافراد& ا$جتماعيةالتي تقع عليھا مسؤولية التنشئة 

و            و في ھذا الصدد تكشف لنا بعض الدراسات التي أجريت على أدوار ا باء 

  : ا&مھات تجاه أبنائھم خ=ل مختلف مراحل نموھم عن حقيقة و ھي

$ تقل   &مھات يعتقدون أن أدوارھم في مرحلة الشباب و المراھقة أن كثيرا من ا باء و ا

كثافة و عمقا و صعوبة عن ذلك الدور الذي قاموا به تجاه أبنائھم في مرحلة الطفولة 

  .)1(المبكرة

أسلوب جديد من تفھم حاجات و  صطناعا إلىمرحلة المراھقة  تحتاج من الوالدين   نإذ

في مرحلة تتسم بخصائص نفسية مختلفة من حالة   رغباتھم مشك=ت أبنائھم و مطامحھم و

و     و الحساسية الزائدة و القلق و الخجل  ا$جتماعيعدم التكيف مع الواقع 

   .الخ.....ا$نسحاب

  .52ص  .2006عمان )1ط(دار الشروق للنشر و التوزيع   ،"الشباب و القيم في عالم  متغير" :ماجد الزيود) 1(



و  ا&جيال المتعاقبة في شكل قيم و عادات  إلىفي نقل ثقافة المجتمع  ا&سرةفمساھمة 

عن  المسئولةفا&سرة ھي ، )1(ائز و الغير الجائزن لدى المراھق عقلية الجوتك اتجاھات

  .تشكيل نسقه القيمي

و الخصائص  أن السمات و القيم ،ا$جتماعيةحيث تؤكد الكثير من ا&بحاث النفسية و

عله مع  أساليب تربوية معينة في امن أسرته، ونتيجة لتف كتسبهاالشخصية، ھي نتيجة لما 

  .)2(ا&سرةمحيط 

 المؤثرة فيمن العوامل  لKبناء وا&ول عن تشكيل النسق القيمي  لالمسئوھي  ا&سرةف 

الوالدين في تربية أو معاملة أبنائھم سواء كانت  اتجاھات ا&سرية التنشئة ا$جتماعيةعملية 

  .مقصودة أو عفوية

 جتماعياالقيم التي ھي نتاج  كتسابالمراھق يحدث تعلم و فمن خ=ل التنشئة ا&سرية ل

  المرجعي  إطاره إلىيضيفھا ل  و يستدخلھا تدريجيا يتشربھافيكتسبھا و 

يقيمھا أكثر من  أي ،و يفضل بعضھا على غيرھا للسلوك فيتعلم بعض الدوافع و ا&ھداف

  .غيرھا

و            ضرورة $زمة على المستوى الفردي  و بحث موضوع القيم لدى المراھق

تعامله مع المواقف و   حاجة ماسة  فيالجماعي فعلى المستوى الفردي نجد أن المرء ب

ل  ھذه وإذا غابت مث موجھات لسلوكه  نسق للمعايير و القيم تعمل بمثابة إلى الحاجات  

  .يغترب عن ذاته و عن مجتمعه القيم  أو تضاربت فإن المراھق

 نسق قيمي يشبه ا&نساق القيمية إلىفإن أي تنظيم بحاجة  ،أما على المستوى الجماعي

سرعان   يضمن له أھدافه و مثله العليا و إذا تضاربت أو لم تتضح ،فرادلدى ا&  ودةالموج

   .)3(التفكك وا$نھيار إلى ا$جتماعيما يحدث صراع  قيمي قد يدفع بالتنظيم 

 "بحث الدكتور ،ھمئأوليا اتجاھاتو نجد من الدراسات التي تدل على ع=قة قيم ا&بناء ب

في  القيم السائدةفكانت وجھة نظره تكشف عن "  ا$جتماعيةمنا قي"  ":عماد الدين إسماعيل

   . ريةضو الع=قات ا&سرية لدى أسر ريفية و أسر ح ا&سرةمجال 

بما فيھا تربية ا&طفال ضعيفة لدى ا&سر  ا&سرة أفرادو وجد أن قيمة التعاون بين 

ة الدنيا عن الوسطى و في الحضرية و بالنسبة للقيام با&دوار وجد أنه يزداد حدة في الطبق

 

 .131.ص .دمشق 1981 ،مطابع مؤسسة الوحدة، "علم النفس الطفولة و المراھقة" :مالك سليمانمخول  )1(

 لمعاملة الوالدية لطلبة المدارس بناء مقاييس ا" : بد الرحيم و عبد العزيز عبد القادر المغيصيبعأنور رياض  )2(

  .329.ص 1991).08(الثانوية و الجامعات كما يدركھا ا&بناء في المجتمع القطري، حولية جامعة قطر العدد      



ة الدنيا بشكل قكما وجد أن قيمة تفضيل الولد على البنت تزداد في الطب  الريف عن المدينة

   .)1( .في الطبقة الوسطى واضح عنه 

عماد "أما بحث الصراع القيمي بين ا باء و ا&بناء و ع=قته بتوافق ا&بناء النفسي للدكتور 

فقد حاولوا الكشف عن قيم ا&بناء  ،"سيد لبيب "و "حميد جابرجابر عبد ال"و "الدين سلطان

في القيم بينھم  فوجدوا أن ا&بناء الذكور أكثر  خت=فاتا$و ا باء في عدة مجا$ت بدراسة 

  أما ا"ناث أكثر . و الطاعة ،خت=طا$من أبائھم في مجال  نقدا

من الذكور في مجال التعليم في جميع  نقدا"ناث أكثر امن ا باء أيضا كما وجدوا أن  نقدا

  .)2(مراحله

يدرس ديناميات الع=قة بين  الذي.)3()1992(بحث الدكتور عبد الفتاح يوسف  إلىإضافة 

 "أنور رياض "الرعاية الوالدية  كما يدركھا ا&بناء و توافقھم و قيمھم و دراسة الدكتور

يرھم من راھقين يشكون أكثر من غعلى عينة من المراھقين في مدينة الرياض وجد أن الم

و كثرة  ا&سرة أفرادالع=قة بين الوالدين، و انعدام الثقة بين  الخ=فات ا&سرية و من سوء

  .مشك=ت صحية أخرى إلىإضافة . الخ...نقدالتعرض لل

الدراسات و البحوث التربوية السابقة الذكر و جميع الدراسات السابقة التي  ءو باستقرا

  :ھا البحث تبين لنا ما يليإلي استند

و المثل  تجاھاتا$أن تلقين المراھق القيم و المعايير في فترة تتميز بالصراع الدائر بين  -1

يتأثر بأساليب المعاملة الوالدية التي تتم تنشئته  .بالتواتر المستمر و الحياةأساليب  و القيمو 

المراھق نحو أساليب المعاملة  اھاتاتجو بالتالي تنمو . ةإيجابيبھا سواء كانت سلبية أو 

المراھق في  اتجاھاتالوالدية من خ=ل ا&ساليب التي يتبعھا أولياؤه في تنشئته، فتظھر 

أو ا&سلوب الممارس عليه في         شكل سلبي  أو إيجابي  كدليل على نوع المعاملة

  ھم إيجابية  كانت دليل على اتجاھاتالتربية فمن تكون 

و العكس صحيح و ھذا ا&خير يؤثر في نوعية و شكل  ةملة الوالدية إيجابيأن نوع المعا

مراھقين الذين أتبع في ال قيم  القيم التي تختلف من مراھق  خر، فكيف تكون طبيعة

في تبع اإيجابية  و كيف تكون طبيعتھا عند المراھقين الذين   والدية معاملة  تنشئتھم أساليب

  .سلبية لديةمعاملة وا أساليب تنشئتھم 

 

القاھرة  1974العربية دار النھضة  ،" ة للطفل في الب=د العربيةا$جتماعي أطفالنا التنشئةكيف نربي " :إسماعيل محمد عماد الدين )1(
 .290ص 

 .210ص  2004)2ط(دار النفائس بيروت  "مشكلة المراھقة و الشباب في الوطن العربي: "فيصل محمد خير الزراد )2(

الھيئة ) 24(، مجلة علم النفس العدد"ديناميات الع=قة بين الرعاية الوالدية كما يدركھا ا&بناء و توافقھم وقيمھم: "عبد الفتاح يوسف )3(
  .القاھرة 1992المصرية العامة للكتاب 

  

 



بالمستوى التعليمي للوالدين و بالمستوى  و تلقين القيم للمراھق كتسابايتأثر  – 2

و بالموقع الجغرافي لKسرة أي  ا&سرة أفرادلKسرة و كذلك بعدد  ا$قتصاديو  ا$جتماعي

  .و بجنس المراھق) حضر  ،ريف( مكان السكن 

نحو أساليب المعاملة  ينالمراھق جاهاتفي دراستنا ھذه أن نستكشف طبيعة  نحاول لذلك

و استكشاف طبيعة القيم لدى ھذه الفئة من الشباب  مالوالدية الممارسة عليھم في تنشئتھ

  .المراھق

و         المOOراھقين وفقOOا لمتغيOOراتھم الديمغرافيOOة  لOOدىھOOذين المتغيOOرين لو دراسOOة الفOOروق 

المOنھج ھOو الطريقOة التOي يتبعھOا  ا أنو بمO استكشاف ما إذا كانت ھناك ع=قة بين المتغيرين

الباحث و ھو ا"طار الذي يرسOمه لبلOوغ أھOداف بحثOه كمOا يOرتبط المOنھج بطبيعOة و أھOداف 

  .و كذا بإمكانيات البحث و الوقت المحدد للبحث ،موضوع البحث أو الدراسة

صOOاء ستقاالنفسOOية و التربويOOة ھOOو كOOل  ا$جتماعيOOةفنجOOد المOOنھج الوصOOفي فOOي مجOOال العلOOوم 

Oد ب ينصOOر بقصOي الحاضOة فOي قائمOا ھOية كمOة أو النفسOواھر التعليميOن الظOاھرة  مOى ظOعل

و بOين ظOواھر تعليميOة   تشخيصھا و كشف جوانبھا و تحديد الع=قة بين عناصرھا أو بينھOا 

وقOع اختيارنOا و ھو المنھج المعتمد عليOه فOي ھOذه الدراسOة كمOا  أخرى اجتماعيةأو نفسية أو 

  .راھقين في المرحلة الثانوية و خاصة في ا&قسام النھائيةعلى عينة الم

  

  

  :ةـيـالـكــا
ش

ودورھم في المجتمع أصبح من   وقيمھم  ھماتجاھاتو  المراھقين وقضاياھمب ا$ھتمامإن 

المراھقين ف  ا$جتماعيةات الرئيسية في مختلف فروع الدراسات ا"نسانية والعلوم ا$ھتمام

نشئة تشغل وضعا متميزا في بنية أي مجتمع ھذا المراھق الذي يتلقى ت جتماعيةاھم شريحة 

  .أسرية تتمثل في أساليب يتعامل بھا والديه معه بطريقة مقصودة أو عفوية

فنجد عند التلميذ المراھق خاصة في المرحلة الثانوية مشك=ت ينبغي تفھمھا من قبل 

  .ا&ولياء و كل من يتعامل مع ھذا المراھق



ا تصب في الدراسات السابقة الخاصة بمشك=ت المراھقين نجدھمن خ=ل تطلعنا على و

أن معظم  ستنتاجاجانب  إلىالقيم  مشك=ت في مواضيعھا فھي باخت=فقالب يحوي القيم 

  .المراھقين يشكون من مشك=ت عائلية

و         متغيرات الدراسة على أساس الدراسات السابقة التي أثبتت ل  ختيارناالذا وقع 

الوالدية و كل من المستوى بوية التر بأھمية  تأثير كل من نوعية ا&سالي إلىأشارت 

و مدى   على عملية نقل القيم و المعايير السلوكية و التعليمي قتصاديا$و  ا$جتماعي

  .ا$جتماعيةو        حياته الشخصيةوعلى المراھق  عندالقيم  على طبيعةتأثيرھا 

 و من      النسق القيمي للفرد و المجتمع  بأن عوامل كثيرة تأثر على ستد$لا$ إلىإضافة 

الجنس الدين و المھنة،  :ا$جتماعي و قتصاديا$المستوى  ،)1(ية الثقافيةفالخل :العوامل ھذه

  .)2(مي للوالدينمستوى التعليالو 

  :مغرافية للمراھق و المتمثلة في ما يلييحيث تناولت دراستنا المتغيرات الد

  

  

التعليمOOي للوالOOدين، عOOدد سOOرة، المسOOتوى لK وا$جتمOOاعي قتصOOاديا$ ىالجOOنس، المسOOتو( 

  .)ا"خوة، الموقع الجغرافي 

التربويOة الوالديOة التOي  بسOاليا&المOراھقين  نحOو  تجOاهالذا تبحOث ھOذه الدراسOة عOن طبيعOة 

و العOادات        &نه عن طريق ھذه ا&سOاليب تنتقOل لKبنOاء القOيم  ،تتبناھا أسرته في تنشئته

  .المختلفة جتماعيةا$و النماذج السلوكية و المفاھيم 

المرحلOOة  مOOنالقOOيم و ترتيبھOOا عنOOد المOOراھقين فOOي القسOOم النھOOائي  طبيعOOةو كOOذلك تبحOOث عOOن 

 بالمOراھقين نحOو أسOالي اتجاھOاتالثانوية، و أخيرا تبحث عن ما إذا كانت ھناك ع=قOة بOين 

  .قيمھم أي عن حجم الع=قات بين المتغيرين طبيعة و ،الوالديةالمعاملة 

  :في ا&سئلة الرئيسية التالية ن حصر ا"شكاليةوعليه يمك

و ھOل          ؟.المعاملة الوالدية الممارسOة علOيھم بالمراھقين نحو أسالي تجاهاما طبيعة  -1

  :يمغرافية التاليةدالمتغيرات ال باخت=ف تجاها$يختلف ھذا 

 

 .186القاھرة ص  1959 .النھضة المصرية مكتبة ،"التوجيه التربوي و المھني" :عطية محمود ءھنا  )1(

القانونيOة لOبعض  ا$رتباطOات، دراسOة "المنظومOة القيميOة لطلبOة جامعOة اليرمOوك": ، خالد، نشوان، عبد المجيدالعمري  )2(
  .143ص ).01(العدد) 01(ة مجلدا$جتماعيأبحاث اليرموك سلسلة العلوم ا"نسانية و  1985العوامل المؤثرة فيھا،

  



  ؟).&سرةا أفرادالجغرافي، عدد  ع، الموقا$جتماعيو قتصاديا$ ى، المستوالجنس( 

الديمغرافيOة ؟  ھممتغيOرات بOاخت=فما طبيعة القيم و ترتيبھا لدى المOراھقين؟ ھOل تختلOف  -2

 يذو عنOOد المOOراھقين تترتOOبالسOOلبي؟ كيOOف  تجOOاها$ يذوكيOOف تترتOOب القOOيم عنOOد المOOراھقين 

  .ا"يجابي؟ تجاها$

بOين القOيم المترتبOة  الوالديOة  و يب المعاملOةالمراھق نحOو أسOال تجاهاھل توجد ع=قة بين  -3

  ؟)دينية ،سياسية، جتماعيةا ،قتصاديةا ،جمالية ،نظرية( :عنده من قيم

  .التي تخص ھذه الدراسة؟ يمغرافية لدا المتغيرات  باخت=فو ھل تختلف ھذه الع=قة 

  



 أھمية الدراسة:  فـصل تـــمـھيـــدي
 

 

أھــمـيـة الــدراســة: 

ترتبط مشك&ت ت&ميذ المدرسة الثانوية  في ھذه المرحلة من حياتھم بحالة عدم 

التكيف مع الواقع ا6جتماعي، و نتيجة للتعارض بين الدوافع و الحاجات النفسية 

للمراھقين و خاصة نمط  القيم و المعايير، و تتركز أغلب مشاكلھم في المجال 

اFسري حيث يكون صراع دائم بينھم و بين أوليائھم في جميع المجا6ت. 

 ھذه اFسرة التي 6 يزال المراھق يتلقى تنشئته فيھا حيث تكون Fساليب معاملة 

أوليائه معه اFثر الكبير على حياته النفسية و ا6جتماعية وعلى اكتسابه القيم          

و المعايير السلوكية. 

فنرى مجمل الدراسات التي لھا ع&قة بالموضوع تشير إلى أھمية ھذه النقطة 

 التربية الوالدية و تأثيرھا على تلقين القيم لUبناء، سواء كانت ھذه بالمتمثلة في أسالي

ا
شارة مباشرة أو غير مباشرة. 

كما نجد في عصرنا الحالي الكثير من الشكاوى من اFولياء و من اFبناء المراھقين 

فالطرفين يشكون من عدم التكيف و فھم اYخر. فربما يرجع ھذا  6خت&ف القيم 

لديھم  كما نرى أن  قيم المراھقين في ھذه المرحلة بالذات تتأثر بالعديد من العوامل 

الخارجية منھا و الداخلية، فيجب أن نتعرف على طبيعة القيم الست: (النظرية- 

الجمالية - ا6قتصادية - السياسية -ا6جتماعية  - الدينية) للمراھق. 

و بھذا تبرز أھمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:  -

إبراز أھمية طبيعة القيم الست لدى المراھقين في المرحلة الثانوية.  -1

التركيز على المراھقين في القسم النھائي من المرحلة الثانوية Fھمية ھذه الفئة  -2

في المجتمع و التي تعاني مرحلة صعبة من حياة نفسية، و اجتماعية، و علمية يتم 

 فيھا حسم مستقبلھم ا6جتماعي و العلمي و تحديد مكانتھم في المجتمع. 

فا6ھتمام بھم يُعد واجبا لخدمتھم و خدمة المجتمع. 

أھمية مفھوم اتجاه المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية.  -3

و من خ&ل ھذا تبرز أھمية مفھوم ا6تجاه في علم النفس ا6جتماعي، و نقول في 

اFخير إن أھمية الدراسة تكمن في أھمية النتائج المتوصل إليھا. 



 تحديد مصطلحات الدراسة:  فـصل تـــمـھيـــدي
 

 

تحديد مصطلحات الدراسة: 

/- القيم: 1

القيم عبارة عن تنظيمات Fحكام تفضيلية عقلية انفعالية صريحة أو ضمنية معممة 

نحو اFشخاص أو اFشياء أو المعاني و لذا فھي تتكون من ث&ثة أبعاد: 

- معرفي يحتوي على المعلومات و المعارف التي كونھا الفرد حول موضوع معين. 

- وجداني يتمثل في الشحنة ا6نفعالية التي تنشط القيمة وتكون شدتھا حسب قوة 

 القيمة.

 . )1(- نزوعي يتمثل في اFسلوب الذي يجب أن يسلكه الفرد تجاه موضوع معين

و قد حاول العديد من الباحثين تصنيف القيم وفق أسس فعلى أساس المحتوى،       

أو أبعاد الشخصية صنفت القيم إلى: قيم نظرية و اقتصادية و جمالية و اجتماعية        

. و ھذا التصنيف جاء به الفيلسوف اFلماني "سبرانجر" في )2(و سياسية و دينية

كتابه "أنماط الرجال" و اعتمده "البورت" و وضع مقياسا لھذا التصنيف سمي 

باختبار القيم و انظم إليه بعد ذلك "فرنون و لندزي" و ھو التصنيف المعتمد في ھذه 

الدراسة  ( في صورته المختصرة المعربة )، حيث أدخلت تعدي&ت على المقياس 

اFصلي 
عداد الصورة المختصرة المعتمدة في دراستنا الحالية من طرف :  

"د. سيد عبد العال" و"د. محمود السيد أبو النيل" في رسالة دكتوراه بعنوان  

"دينامكية الع&قة بين القيم و الطموح في فئات من المجتمع المصري في ضوء 

المستوى ا6قتصادي ا6جتماعي". تحت إشراف: " د. سيد غنيم و د. محمود أبو 

 بكلية آداب عين شمس. مصر" و استخدمت ھذه الصورة المختصرة في 1977النيل 

العديد من البحوث و الدراسات الرسمية كدراسة القيم و ا
نتاج للدكتور محمود السيد 

. )3(1982أبو النيل سنة 

 
 القيم ا6جتماعية ال&زمة لت&ميذ الحلقة الثامنة من التعليم اFساسي و دور مناھج المواد " :مبارك فتحي يوسف )1(

 .143 ص)1) العدد (12 المجلد (1992 المجلة العربية للتربية،"،ا6جتماعية في تنميتھا       
 . 126 ص 1984). القاھرة 4حامد عبد الس&م زھران: "علم النفس ا6جتماعي"، عالم الكتب (ط  )2(
. 25) بيروت، ص 1(طـ 1982محمود السيد أبو النيل:" القيم وا
نتاج دراسات عربية وعالمية "، دار النھضة العربية،  )3(
 

 



 الـفـرضـيـات:  فـصل تـــمـھيـــدي
 

 

فــرضيــات الـــدراســة: 

ننطلق في إجابتنا على أسئلة البحث التي  طرحناھا في إشكالية الدراسة من خ&ل 

الفرضيات التالية: 

يكون اتجاه المراھقين في القسم النھائي من المرحلة الثانوية نحو أساليب المعاملة  -1

 الوالدية سلبيا.

يختلف اتجاه المراھقين في القسم النھائي من المرحلة الثانوية نحو أساليب  -2

 المعاملة الوالدية باخت&ف متغيراتھم الديمغرافية.

تختلف طبيعة القيم عند المراھقين في  القسم النھائي من المرحلة الثانوية   -3

 باخت&ف متغيراتھم الديمغرافية وكذا باخت&ف اتجاھھم نحو أساليب المعاملة الوالدية.

توجد ع&قة بين طبيعة قيم المراھقين في  القسم النھائي من المرحلة الثانوية        -4

 و اتجاھھم نحو أساليب المعاملة الوالدية.

تختلف الع&قة بين  قيم المراھقين في  القسم النھائي من المرحلة الثانوية           -5

و اتجاھھم نحو أساليب المعاملة الوالدية  باخت&ف متغيراتھم الديمغرافية حيث 

 المتغيرات الديمغرافية تتمثل في ھذه الدراسة : 

-الجنس. 1

 -المستوى ا6قتصادي ا6جتماعي:2

أ- المستوى التعليمي للوالدين. 

ب- المستوى ا6قتصادي لUسرة. 

 جـ - عدد أفراد اFسرة (ا
خوة). 

 د - الموقع الجغرافي أو السكني ( ريف - حضر). 



 أھـداف الدراسة:  فـصل تـــمـھيـــدي
 

 

أھــداف الــدراســة: 

تھدف الدراسة الحالية إلى: 

 -  استكشاف طبيعة اتجاه المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية.1

، ا6جتماعية، الجمالية، ة- التعرف على طبيعة القيم الست:( النظرية، السياسي2

  عند المراھقين.)الدينية، ا6قتصادية

- الكشف عن القيم التي تميز المراھقين ذو ا6تجاه السلبي نحو أساليب المعاملة 3

الوالدية، و القيم التي تميز المراھقين ذوي ا6تجاه ا
يجابي نحو أساليب المعاملة 

 الوالدية.

- الكشف عن نوعية  الع&قة بين القيم، و اتجاه المراھقين نحو أساليب المعاملة 4

الوالدية. 

-  دراسة الفروق في اتجاه المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية والفروق في 5

القيم حسب المتغيرات الديمغرافية للمراھقين.   

    

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



   

 

 



 

  :تــمــھــيــد .1

من مرتكزات العمل التربوي داخل المجتمع  يتعد القيم ھدف التربية ا"نسانية و غايتھا وھ

على تحديد ع=قات الناس ببعضھم  لتحقيق  لفتعمم تمس الع=قات اليومية و خارجه و القي

  .ا&ھداف التي تسعى إليھا الجماعة

تربوية كثيرة أعطت  اعتباراتراغ بل جاء نتيجة بدراسة القيم لم يأتي من ف ا$ھتمامإن 

  :عتباراتا$رة في حياة البشر و من أھم ھذه للقيم أھمية كبي

  .قيمال إلىإن أي تفسير للسلوك ا"نساني و التنبؤ به يجب أن يستند  -1

و     و يحكم عليھا بأنھا حسنة  نسانيةللحاجات ا" ا$طمئنانإن للقيم معايير تحقق  -2

 ."بقاء عليھايحرصون على ا

بعض و ھي أھداف ثابتة $بد من وجودھا التحدد القيم طبيعة ع=قات الناس مع بعضھم  -3

 .ا$ستمرار ةجتماعيا$في كل مجتمع يريد لتنظيماته 

 .ةجتماعيا$كل المجتمعات البشرية تعتمد على القيم في  تكامل بنياتھا  -4

نا التربوية نظرا &ن قيمنا ھي تمكننا دراسة القيم من تحديد إيديولوجياتنا و فلسفت -5

 .لنا نفكر به في ضل ثقافة معينة، و فترة زمنية معينة انعكاس

 أو         المؤشرات المھمة لتحديد نوعية الحياة و مستوى الرقي  أحدإن القيم ھي  -6

 .التحضر في أي مجتمع من المجتمعات كما يراھا المفكرون

لوب منه وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق القيم تحدد للفرد إمكانية أداء ما ھو مط -7

  .وتحقيق الرضا عن نفسه

القيم ميزان يضبط شھوات الفرد بحيث $ تتغلب على عقله و وجدانه &نھا تربط سلوكه  -8

 . )1(بمعايير و أحكام، يتصرف في ضوئھا و على ھديھا

  

  

لتربية في جوھرھا عملية و لھذا تعتبر القيم من أھداف التربية  حيث أكد البعض أن عملية ا

و القيم تمثل ركنا رئيسيا من أركان الثقافة &ي مجتمع من المجتمعات &ن الثقافة  )1(قيمية

و تمثل دافعا  )2(مجموعة من ا&ھداف و القيم و المعايير التي تترجم أسلوب حياة الجماعة

  .)3(قويا في توجيه سلوكه

 

 ) 10(العدد.مجلة العلوم ا"نسانية. "لوجيةمفاھيم القيم في العملية التربوية رؤية سسيو": خروف حميدة )1(

  .16 ص 1991 قسنطينة      

  

  

  



أما   جتماعيى  بالقبول ا$ضشك أنھا تجعله يح الفرد بقيم مجتمعه $ التزامأن  إلىإضافة 

   .أزمة نفسية إلى سيؤدي به  فإن ذلك   في حالة تناقض قيمه مع قيم مجتمعه

  :تعريف القيم .2

و ا"نسانية إ$ أنه $  ةجتماعيا$يعتبر مفھوم القيم من المفاھيم الشائعة في مختلف العلوم 

منطلقاتھم  $خت=فلھذا المفھوم و ذلك  بين العلماء حول تعريف موحد اتفاقيوجد ثمة 

و النفسية و من بين  ةجتماعيا$القيم في ا&دبيات  فتعدد تعريف. لفكرية و حقولھم الدراسيةا

  :المختلفة لمفھوم القيم ما يلي اريفالتع

  ):Persons TalKott( تعريف تالكوت بارسونز  -

بين بدائل  ل=ختيارمستوى  أوعنصر في نسق رمزي مشترك يعتبر معيارا، : " القيم

المعايير التي نحكم بھا على "  :و يعرفھا كذلك على أنھا" التوجيه التي توجد في الموقف

        )4(."غير مرغوب فيه أوفيه  اكون الشيء مرغوب

 :)E. Durkheim( ميل دوركھايم تعريف إ -

الخارجة عن  المستقلة عن ذوات ا&فراد جتماعيا$القيم ھي إحدى آليات الضبط " 

   )5(."تجسداتھم الفردية

  

 

  

 

 :)Kluckhonn( تعريف ك4كھون  -

بالمرغوب فيه يؤثر على  -بالجماعة أوخاص بالفرد،  - ضمني أوواضح  –القيم مفھوم " 

   .)1("الغايات أوالوسائل  أوبين نماذج من ا&فعال  ا$ختيار

   :)Hofstad( تعريف ھوفستاد  -

    .)2("تحدد الصواب من الخطأ، و ا&شياء المفضلة من غير المفضلةعامة  اعتقاداتالقيم " 

 

 .32ص ،الرياض .1983 )1ط(المريخ  دار "القيم والتربية" :لطفي بركات أحمد )1(

 .118.ص ،القاھرة. 1973دار النھضة  "الشخصية  ةسيكولوجي ": سيد محمدغنيم  )2(

  .35.صالمدينة المنورة  1988 حلبي  إبراھيممكتبة  )1ط"(و التربية  ا"س=ميةالقيم  ": على خليل أبو العينين )3(

(4) Parsons, Talcott (1964) Social structure and personality, the free pressm New york P12. 

(5) Durkheim. E.(1953) Sociology and philosophy, Farm slated by D.F pococh Glencoe,    

       Free press. 

  



  :)Schwart( تعريف شوارت  -

 أوتصورات للمرغوب، تتعلق بضرب من ضروب السلوك،  أوالقيم عبارة عن مفاھيم، " 

تعلو على المواقف النوعية، و يمكن ترتيبھا حسب أھميتھا  أوغاية من الغايات، و تسمو 

   .)3("النسبية 

  :)Patrick(تعريف باتريك  -

القيم إطارا مرجعيا يحكم تصرفات الفرد و الجماعة، و بالتالي فإن دورھا يتمثل في " 

  .)4(" الشخصية القومية أوتكوين شخصية الفرد و نسقه المعرفي، و تشكل الطابع القومي 

 :تعريف حليم بركات -

ل السلوك المفضلة لدى الناس توجه القيم ھي المعتقدات حول ا&مور و الغايات و أشكا" 

مشاعرھم، تفكيرھم، مواقفھم، تصرفاتھم، اختياراتھم، و تنظم ع=قاتھم بالواقع والمؤسسات 

وا خرين وأنفسھم والمكان والزمان وتسوغ مواقفھم وتحدد ھويتھم ومعنى وجودھم، أي 

  .)5("تتصل بنوعية السلوك المفضل بمعنى الوجود و غاياته

  

  

  

 :السمالوطيف يتعر -

القيم مجموعة ا&فكار المشتركة وجدانيا، تدور حول ما ھو مرغوب فيه، و التي يرتبط " 

و التي  ةجتماعيا$فيھا أعضاء الجماعة وجدانيا بحكم تمثيلھم إياھا بفعل عمليات التنشئة 

    )1( ."تسھم في تنظيم السلوك

ضمنية معممة  أونفعالية صريحة و القيم ھي عبارة عن تنظيمات &حكام تفضيلية عقلية ا -

  .لذا فھي تتكون من ث=ثة أبعاد يا&شياء المعان أونحو ا&شخاص 

  .بعد معرفي يحتوي على المعلومات و المعارف التي كونھا الفرد حول موضوع معين -

   .التي تنشط القيمة وتكون شدتھا حسب قوة القيمة ا$نفعاليةبعد وجداني و يتمثل بالشحنة  -

 

(4) Kluch Hommm(1962) values and value-orientation in the theory of action-int. Parson    

      and shills eds,Toward a general theory of action Cambridge, Mass Harvard Univ press,  

      P395.  

(5) Hofstad G.(1990) Measuring organizational. Cultures. A Qualitative and quantitative  
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   )2(أن يسلكه الفرد تجاه موضوع معين بنزوعي يتمثل با&سلوب الذي يج بعد -

و القيم ھي جملة من المعتقدات والمبادئ يتضمنھا الفرد فتعمل على ضبط و توجيه 

و تعتبر ھذه  و تعمل على تنظيم ع=قته وسط مجتمعه من جميع جوانب الحياة، سلوكاته،

و الخبرات          فرد من خ=ل تفاعله مع المواقف القيم كذالك المعايير التي تتكون لدى ال

بحيث تمكنه من اختيار أھداف و توجيھات لحياته، يراھا جديرة  ةجتماعيا$الفردية و 

اللفظي  أوالسلوك العملي،  أو، تجاھاتا$ أو، اتا$ھتمامبتوظيف إمكاناته، وتتجسد خ=ل 

  .)3( بطريقة مباشرة و غير مباشرة

توجھھا تنشئته فموجھات للسلوك ا"نساني يتشربھا الفرد من ثقافة مجتمعه  و القيم إذن ھي

  .، و تثبته عليھاةجتماعيا$

  

  

  

  :تعريف ھنا عطية محمود -

ا&شياء  أوالقيم ھي عبارة عن تنظيمات معقدة &حكام عقلية انفعالية معممة نحو ا&شخاص 

و . ضمنيا أوتة صريحا وارات المتفالمعاني سواء أكان التفضيل الناشئ عن ھذه التقدي أو

إن من الممكن تصور ھذه التقديرات على أساس أنھا امتداد يبدأ بالتقبل و يمر بالتوقف و 

  .)1(ينتھي بالرفض

  :فوزية ديابتعريف  -

حكم يصدره ا"نسان على  أواختيار و تفضيل  أونه يمكن أن ننظر للقيمة على أنھا اھتمام إ

المبادئ و المعايير التي و ضعھا المجتمع الذي يعيش فيه و الذي شيء ما مھتديا بمجموعة 

  . )2(يحدد المرغوب فيه و المرغوب عنه من السلوك

و       تخصصات  خت=ف$في بعض ا&مور نتيجة  واختلفتاريف و بھذا تعددت التع

   .أصحابھا اتجاھاتمذاھب و 

  :تصنيفات القيم .3

 

  .59ص  1974.ا"سكندريةدار الكتاب الجامعي . "البناء النظري لعلم ا$جتماع": بيلالسمالوطي ن )1(
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  :)Klakhonك=كھون (ت القيم يقول أحد المفكرين العاملين في تصنيفا

و على الرغم من صعوبة التصنيف إ$ أن  )3("إننا لم نتوصل بعد إلى تصنيف شامل للقيم " 

في التراث الفلسفي للقيم و يمكن  من التصنيفات ظھرت وفق أسس كمحاو$ت ھناك نماذج

  :استعراضھا كما يلي

  ) ةأو على أساس أبعاد الشخصي(  تصنيف على أساس المحتوى -

  :القيم في فئتين ھما) يربانإ(في ضوء ھذا التصنيف يضع 

 : قيم عضوية  - أ

  :قتصاديةا$م الجسمية وتتضمن القي

 

 

 :قيم فوق العضوية   -  ب

 . )1(تشتمل على القيم العقلية و الجمالية و الشخصية و الدينية

ة أنواع إلى ست) أنماط الرجال(نفسه في كتابه  قفي السيا) Springer(نجر او قد صنفه سبر

  :ھي

  ):Theoretical values( القيم النظرية  -

العميق للفرد و ميله إلى اكتشاف الحقيقة  و الموازنة بين ا&شياء حيث  ا$ھتماميعبر عنھا ب

يتخذ اتجاھا معرفيا من العالم المحيط به و يتميز ا&شخاص الذين تسود عندھم ھذه القيمة 

فيسعون إلى معرفة القوانين التي تحكم ا&شياء . يةبنظرة موضوعية، نقدية، معرفية، تنظيم

  .من خ=ل النظرة الموضوعية المعرفية، و يكونون عادة من الف=سفة و العلماء

  ):Economical values(  قتصاديةا*القيم  -

يعبر عنھا اھتمام الفرد و ميله لما ھو نافع و يعتبر العالم المحيط وسيلة للمنفعة و الحصول 

و استثمار ا&موال فھي  ا$ستھ=كوة و زيادتھا عن طريق ا"نتاج و التسويق و على الثر

تعطي اھتمامات عملية نفعية و ھي قيم يتصف بھا رجال المال و العمال، و النظرة العملية 

  .فيھا تأتي تبعا للمنفعة

 

  .602ص  1959، مكتبة النھضة المصرية  القاھرة "التوجيه التربوي و المھني" :ھنا عطية محمود )1(

 .153القاھرة ص  2003). 6ط (، عالم الكتب "علم النفس ا$جتماعي" :حامد عبد الس=م زھران )2(

  بحث دكتوراه غير  ،"في ضوء نمط التعليم في ا"س=م القيم ا&خ=قية و تعليمھا" :حميدة، حميدة عبد العزيز )3(

 .87ص 1987.كلية التربية منشورة، جامعة ا"سكندرية       

 

  



  ):Aesthetic values( القيم الجمالية  -

و التنسيق و التوافق الشكلي أي النظرة  بكل ما ھو جميل في الشكل ا$ھتمامو تعني 

الجمالية التذوقية لKشياء و يتميز ا&شخاص الذين تسود عندھم ھذه القيمة بالفن و ا$بتكار 

  .و تذوق الجمال و ا"بداع الفني و نتائجه

  

  

  

  ):Social values( ةجتماعيا*القيم  -

و يحبھم و يميل إلى مساعدتھم و يجد يعبر عنھا اھتمام الفرد و ميله إلى غيره من الناس، فھ

و الحنان و   في ذلك إشباعا له و يتميز ا&شخاص الذين تسود عندھم ھذه القيمة بالعطف 

  . ةجتماعيا$خدمة الغير، و يكونون عادة من رجال الخدمة 

  :)Political values(القيم السياسية  -

و      قيق أھداف الفرد السيطرة يعبر عليھا باھتمام الفرد بالنشاط السياسي و تعني تح

الذين تسود عندھم ھذه القيمة بالقيادة في نواحي الحياة  صكما يتميز ا&شخا. التحكم و القوة

  .و يتصفون بقدرتھم على توجيه غيرھم، و يكونون عادة من المشتغلين بالسياسة. المختلفة

  ):Religion values( القيم الدينية  -

و        كشف عن ما وراء العالم الظاھري لمعرفة أصل ا"نسان تعني اھتمام الفرد بال

و ھو يحاول أن يصل . مصيره، حيث يرى أن ھناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه

نفسه بھذه القوة، و يتميز معظم ا&شخاص الذين تسود عندھم ھذه القيمة بإتباع تعاليم الدين 

  .و ميله إلى ما وراء الطبيعة    بالمسائل الدينية  في كل النواحي وتعبر عن اھتمام الفرد

و إنما  نجر للقيم  $ يعني أن الفرد توجد لديه مجموعة من القيم دون أخرى اإن تقسيم سبر

و . و ضعفا  يعني أن ھذه القيم توجد جميعا في كل فرد غير أنھا تختلف في ترتيبھا  قوة 

العلمية في دراسة القيم منذ  نط=قةا$ل في صاحب فض) سبرانجر(لماني يعتبر  العالم ا&

 

 أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابع جامعة السلطان قابوس،  ،"الثقافة و القيم ": عبد الرؤوف فضل V و آخرون )1(

 .325 ص 2002 )1ط( عمان بيروت        

  

  

  



القيم  ختبارابووضع مقياسا لھذا التصنيف و سمي  ألبورته أواسط القرن العشرين فاعتمد

   ."فرنون و لندزي". إليه بعد ذلك نظماو 

  

  

وفيه تنتظم قيم الفرد و المجتمع في نسق أو سلم قيمي ترتبط في ما بينھا و تترتب بحسب 

 . الفرد أو المجتمعاتأھميتھا لدى 

 ):Rokeachميلتون روكاتش ( تصنيف على أساس المعتقد أو المقصد  -

  :حيث حاول روكاتش تصنيف القيم حسب مقصدھا إلى 

  .)Instrumental values(القيم الوسيلة أو الوسائلية   - أ

ية و كالقيم ا&خ=ق: و التي ينظر إليھا ا&فراد و الجماعات على أنھا وسائل لغايات أبعد

المسؤولية  -العق=نية الشجاعة - مثل ا"خ=ص في العمل و مثل الطموح  )1(الكفاءة

  . )2(الصدق

  ): values Terminal(القيم الغائية  - ب

و             و ھي ا&ھداف التي تصنعھا الجماعات و ا&فراد &نفسھا كالقيم الشخصية 

 اتھا و$ تستمد د$$تھا كونھا وسيلة لغايةو ھي القيم النھائية التي تطلب لذ )3(ةجتماعيا$

  . )4(احترام الذات - حرية ا$ختيار-الكمال -الحكمة: مثل

لية  في الحياة العملية $ن بعض ا&مور قد ائمن الصعب  التمييز بين القيم الغائية و الوس  

سيلة و الو        لية، الغايةائتتضمن قيما غائية و في نفس الوقت يمكن اعتبارھا وس

متداخ=ن، و التمييز بينھما نسبي و من الصعب تخيل الوسيلة بمعزل عن الغاية أو 

  . )5(العكس

  :تصنيف على أساس الشدة -

  :و تتوزع القيم ھنا على ث=ثة مستويات ھي

  :القيم ا?لزامية -أ  



كون ھي القيم التي ترتبط بالمبادئ و تتفق على إلزاميتھا الجماعة أي ت) ناھية - آمرة ( 

  لھا قدسية خاصة من جانب ا&فراد –ملزمة  للجميع و من الضروري تنفيذھا 

  

و المجتمع و يحرص على تحقيقھا بشتى الوسائل كالقيم الدينية و القيم الخاصة بتنظيم 

  .  )1(الع=قة بين الجنسين

  : القيم التفضيلية -ب

و $    . إلى درجة ا"لزام ھي القيم التي يتم تشجيع ا&فراد على ممارستھا لكنھا $ تصل

يعاقب المبتعدون عنھا بالعقاب الحازم كما في القيم الملزمة و ليس لھا قدسية في المجتمع 

 . )2(فھي تحدد ما يفضل أن يكون مثل إكرام الضيف

 :القيم المثالية -ج

و تؤثر في  ھي قيم يطمح المجتمع إليھا فيحس الفرد بصعوبة تحقيقھا بصورة كاملة

ت ا&فراد مثل الدعوة إلى مقابلة ا"ساءة با"حسان و مثل القيم التي تتطلب من الفرد سلوكيا

  .)3(أن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا و &خرته كأنه يموت غدا

  :تصنيف على أساس العمومية -

  :قيم عامة  - أ

و  ھي قيم يعم شيوعھا و انتشارھا في المجتمع كله بصرف النظر عن ريفه و حضره 

  .إلخ....في أھمية الدين و الزواج و العفة ا$عتقادفئاته المختلفة مثل  طبقاته و

  :قيم خاصة -ب

متعلقة بمواقف أو مناسبات خاصة أو موضوع محدد أو طبقة أو جماعة خاصة أو دور 

  .إلخ...القيم المتعلقة بالزواج و ا&عياد: خاص مثل اجتماعي

  :تصنيف القيم من حيث الدوام -

  :ھذا المنحى إلى نوعين ھماتصنف القيم وفق 
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 .مصر للطبع و النشر درا النھضة. ترجمة فؤاد زكريا القاھرة" الفلسفة أنواعھا و مشك=تھا " : ميد ھنتر )5(

  .274 ص 1975      



  

 

  :القيم الدائمة  - أ

مثل القيم المرتبطة بالعرف و . ھي القيم التي تبقى زمنا طوي= و تنتقل من جيل إلى جيل

فتمتد جذورھا في أعماق التاريخ و تعتبر القيم الروحية ضمن ھذا النوع و ينظر . )1(التقاليد

لكن الدوام الحقيقي للقيم يرجعه الف=سفة . مادةإليھا على أنھا دائمة طالما أنھا بعيدة عن ال

حب  -الجمال  –الخير  –قيم الحق : إلى الموضوعات المثالية الدائمة الخالدة ا&بدية مثل

  .الخالق

  :القيم الوقتية أو العابرة  -  ب

و ھي      و ھي القيم التي ترتبط بموضوعات عارضة وقتية، قصيرة الدوام سريعة الزوال

ھم و مواقفھم و ھذه القيم $ تمس اتجاھاتب في أذواق الناس و أمزجتھم و تعبر عن التذبذ

  .  )2(جوھر حياة الناس، و إنما ھي في الغالب تھتم بالشكليات لذا فھي غير مستقرة على حال

مثل الموضات و البدع و النزوات و يقبل عليھا المراھقون بالدرجة ا&ولى و يعتقد أنھا 

  . )3(ترتبط بالقيم المادية

  :تصنيف على أساس الوضوح -

أو صريحة أي التي يصرح بھا، و يعبر عنھا بالك=م مثل القيم المتعلقة :قيم ظاھرة -أ

  .و المصلحة العامة ةجتماعيا$بالخدمة 

و       تجاھاتا$أي التي يستدل على وجودھا من م=حظة الميول و  :قيم ضمنية  -  ب

 . )4(المرتبطة بالسلوك الجنسيمثل القيم :  بصفة عامة جتماعيالسلوك ا$

  

  

  

  :تصنيف القيم على أساس تاريخھا -

  ):أصيلة(قيم تقليدية  -أ

 

   .120 ص 2003 القاھرة ).6 ط(، عالم الكتب "علم النفس ا$جتماعي": حامد عبد الس=م زھران )1(
 أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابع جامعة السلطان قابوس،  ،"الثقافة و القيم ": رؤوف فضل V و آخرونعبد ال )2(

  .326 ص 2002 )1ط( عمان بيروت       

  .26ص  2006دار الشروق للنشر و التوزيع عمان ) 1ط(،"الشباب و القيم في عالم  متغير": ماجد الزيود )3(
  

  

 

  .120 ص 2003 القاھرة ).6 ط(الم الكتب ، ع"علم النفس ا$جتماعي": حامد عبد الس=م زھران )1(

 بحث دكتوراه غير  ،"القيم ا&خ=قية و تعليمھا في ضوء نمط التعليم في ا"س=م" :العزيزحميدة، حميدة عبد  )2(

 .93ص 1987.كلية التربية منشورة، جامعة ا"سكندرية      

  .26ص  2006نشر و التوزيع عمان دار الشروق لل) 1ط(،"الشباب و القيم في عالم  متغير": ماجد الزيود )3(
  .160 ص 2003 القاھرة ).6 ط(، عالم الكتب "علم النفس ا$جتماعي": حامد عبد الس=م زھران )4(

  



  . تتواجد لدى الشباب ذوي الشخصيات الموجھة نحو ا خرين ونحو الشخصيات التقليدية

  :قيم عصرية - ب

  .   )1(تتواجد لدى الشباب ذوي الشخصيات الموجھة في الذات 

  :اس وظائفھاتصنيف القيم على أس -

معين،  اجتماعيإلخ، بمعنى ربط كل قيمة بنظام ...و السياسية و الدينية قتصاديةا$كالقيم 

   )2(كما فعل دوركھايم،

و ھناك تصنيفات أخرى جاءت مشتقة من التصنيفات السابقة، تؤكد بعدا معينا أو عدة أبعاد 

  :وھي

 :تصنيف فوزية دياب للقيم -

  :كما يلي  تا&بعاد في تصنيف واحدا فكانعلى دمج مجموعة من  اعتمدت

  .نجراتصنيف سبر على اعتمدت: من حيث المحتوى  - أ

 .ليةائإما أن تكون القيمة غائية أو وس :من حيث المقصد  -  ب

 .الملزمة، و التفضيلية، و القيم المثالية متظھر القي :من حيث الشدة - جـ

 .و تكون القيمة إما عامة أو خاصة :من حيث العمومية -د

 .و تكون القيمة إما ظاھرة أو ضمنية: من حيث الوضوح -و

 .و تكون القيم إما وقتية أو دائمة: من حيث الدوام -ھـ

و من ھذا التصنيف يتبين أن القيم الروحية تتصل بأشياء غير مادية، أو مجموعات 

 ا&ديانو ھي تتبع ....التعاون، الصداقةمثل قيم الشرف المحبة، الطاعة، . ةاجتماعي

و ھذه القيم أكثر دواما و كلما كانت القيم ...لتقوى و العدل و الس=م و العفة و الصبركا

  . )3(بعيدة عن الماديات كان بقاؤھا أطول و كانت أكثر ثباتا

  

  

   :تصنيف ريشر -

تصنيفا يعتمد على محكات متعددة و يقوم على أسس ومعايير ) Rescher(لقد أقام ريشر 

  :ھي

 

  .26ص  2006دار الشروق للنشر و التوزيع عمان ) 1ط(،"الشباب و القيم في عالم  متغير": ماجد الزيود )1(
 .26ابق ص نفس المرجع الس )2(

 جامعة) أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابع(  ،"الثقافة و القيم ": عبد الرؤوف فضل V و آخرون )3(

  .318 ص. 2002) 1ط( بيروت  ،السلطان قابوس، عمان       

  

  



  .و الموضوعيةمعيار الذاتية أ -أ

  .معيار العمومية أو التخصص - ب

  .معيار النھائية أو الوسطية  -ج

  .معيار المضمون -د

  . )1(معيار الع=قة بين صاحب القيمة و المستفيد منھا -ھـ

  :تصنيف وايت -

  :صنف وايت القيم على شكل أھداف على النحو التالي

  :أھداف فسيولوجية -أ

  .، الفاعلية، الصحة، ا&من، الھواءالطعام، الجنس، الراحة: و تشمل

  :ةاجتماعيأھداف  - ب

  .الصداقة-الحب -و تشمل الجنس 

  :أھداف تحقيق الذات -ج

  .و تشمل ا$ستق=ل، ا"نجاز، ا$عتراف، السيطرة ا$عتداء

  :أھداف عملية -د

  .الملكية، العمل قتصاديةا$تشمل القيم 

  .او تتمثل في المعرفة بأنواعھ:أھداف معرفية -ھـ

  . )2(و تشمل السعادة والقيمة بصورة عامة: أھداف متفرقة -و

  

  

   :تصنيف شيلر -

  :صنف شيلر القيم في أربعة مستويات ھي

 

  .70 ص 1984 القاھرة ).4 ط(، عالم الكتب "علم النفس ا$جتماعي": حامد عبد الس=م زھران )1(

 .138ص1995المطبعة العلمية دمشق .)1ط(" يةأدب ا&طفال و القيم التربو"  :كنعان أحمد علي )2(

  

  

  



  :المستوى ا&دنى-أ

  .و ھو مستوى قيمي مرتبط بالطبيعة الحسية و يختلف باخت=ف ا&فراد 

  :  مستوى القيم الحيوية - ب

  .الموتكالصحة و المرض و الراحة و التعب أو 

  :مستوى القيم الروحية -ج

  .و ھي مستقلة على الجسم

  : مستوى القيم الدينية -د

  . )1(و قوامھا المقدس وينبوعھا المطلق وھي تحدث في نفوسنا مشاعر ا"يمان والعبادة

  :تصنيف *فيل -

  .يقدم $فيل تصنيفا فلسفيا للقيم 

و يرى      ھذه الوظائف و غايتھا، فيربط القيم بوظائف الشعور من حيث أن القيم ھي بنية 

أن كل قيمة تعبر عن وظيفة و إذا نظرنا إلى ا"نسان في العالم فإننا نميز بين نوعين من 

  :القيم ھما

وإذا نظرنا إلى ا"نسان أمام العالم أمكننا تمييز نوعين  ا$نفعاليةالقيم  و قتصاديةا$القيم 

  . )2(لدينية الروحيةا و القيم ا&خ=قية: آخرين من القيم ھما

يصنف القيم وفق العوائد المنتظرة أو المتوقعة و تتمثل في  ):Haward(تصنيف ھوارد  -

  :ما يلي

  

  

  .الصحة الراحة ا&مان: قيم مادية جسمانية -

  .ا&مانة، العدالة، المساواة: قيم أخ=قية -

  .الحرية: قيم سياسية -

 

 .434 ص 1986.دمشق ط=س للدراسات و الترجمة و النشر ،"العمدة في فلسفة القيم": العوا عادل )1(

  .435نفس المرجع السابق ص  )2(
  

  

  

  



  .العبادات: قيم دينية -

  .ا"نتاج، الكفاية: اقتصاديةقيم  -

  .التعاطف، ا"حسان: ةاجتماعيقيم  -

  .الجمال: قيم جمالية -

  .الذكاء صفاء الذھن التعقل: قيم عقلية  -

  .الوعي المھني، النجاح المھني: قيم مھنية -

  .    )1(الرضا والحب  :قيم عاطفية -

  :تصنيف القيم من منظور إس4مي -

  :صنيف و ھيو توزع القيم على مجا$ت رئيسية للت

  .مجال قيم ا"يمان الصادق -

  .مجال قيم العمل الصالح -

  .مجال قيم العلم النافع -

  .مجال ا&خ=ق الحسنة -

  .  )2(مجال التعاون الجماعي -

( عن قيم خاصة مثل قيم العمل ) Super 1962(ھذا و يتحدث البعض كذلك مثل سوبر -

Work values (لدى كل فرد غير أنھا تختلف في ترتيبھا  و ي=حظ أن القيم جميعھا توجد

  تنتظم قوة و ضعفا، أي أنھا ) و من جماعة &خرى( من فرد  خر 

  

  

و ي=حظ كذلك أن القيم نسبية مكانا و . في ترتيب ھرمي حسب قوة كل منھا عند الفرد

  زمانا و أنھا ذاتية

  :تفسيرات للقيم .4

 

(1) Howard D. Mehaliger (Hand book for the teaching of social studies) Paris, UNESCO. 

       1981 P 11. 

 أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابع جامعة السلطان قابوس،  ،"الثقافة و القيم ": عبد الرؤوف فضل V و آخرون )2(

 .320ص 2002 )1ط( عمان بيروت       

  

  



  )الفلسفة المثالية(  :القيم عند المثاليين  - أ

القيم عند المثاليين بالثبات فھي تجسيد لمفھوم الحقيقة و مصدرھا القوى العظمى تتصف 

  كما يرى .وھي مكتسبة يتم تعلمھا من خ=ل البحث و ا$كتشاف و الوحي

المثاليون  أن القيم أتت لنا  عبر العصور و يجب أخذھا و السير بموجبھا دون جدال و إذا 

ة و ما ھو مطلوب للحياة القائمة على المسؤولية و ما حصل تنافر بين ھذه القيم الموروث

الكفاية فإن ھذا $ يعني أن القيم غير صادقة  بل أن طرق و أساليب حياتنا و فكرتنا عن ما 

و تصحيح و السبيل الوحيد        ھو مطلوب للحياة السعيدة خاطئة وتحتاج إلى تصويب 

  . )1(لقرونلذلك ھو العودة إلى القيم التي ثبت نجاحھا عبر ا

. الجمال -الخير -الحق: و يكاد المثاليون يجمعون على أن القيم المثالية العليا تمثل ث=ثية

فقيمة الحق تتعلق بالمعرفة، و قيمة الخير تتعلق بالسلوك و قيمة الجمال تتعلق بالوجدان، و 

  .تشكل ھذه القيم أھداف التربية المثالية

  :القيم عند الواقعيون  -  ب

يون أن القيم من نتاج ا"نسان و خبراته و يستدل عليھا من طريق التجربة و يرى الواقع

و         و ا"نسان ھو الذي يحدد القيم و يضفي عليھا معانيھا حسب ظروفه . الحس

و  جتماعياحتياجاته و بھذا تستمد القيم من الحياة الواقعية التي يحييھا المجتمع و الواقع ا$

ن يمكن اكتشافھا من خ=ل يفالقيم عند الواقعي .لحدس و ا"لھام$ يمكن أن تستمد من ا

  . )2(الم=حظة الدقيقة لحياة الناس في المجتمع

 

  :القيم في الفكر البراغماتي  - ج

إن الحياة عملية متجددة و متغيرة و متجددة دوما و : " انط=قا من الفكرة البراغماتية القائلة 

فلسفة البراغماتية $ يوجد ھناك قيم مطلقة و أن القيم ففي ال" أن التغير ھو قانون الطبيعة

  ھو  نو أن ا"نسا. )1(التي يؤمنون بھا تتغير بتغير الزمان و المكان

بل . الذي يخلق قيمه الخاصة كذلك البراغماتيون $ يتساءلون عن أصل القيم و وجودھا

  ي ھي قيمةيتساءلون عن فائدتھا و أن القيم ا&ھم التي يلتزم بھا البراغمات

 

  .28ص  2006دار الشروق للنشر و التوزيع عمان ) 1ط(،"ب و القيم في عالم  متغيرالشبا": ماجد الزيود )1(
  .29ص  نفس المرجع السابق )2(

 

  

  

  



و         القائمة على ا"يمان بالمساواة  ةجتماعيا$الديمقراطية و تطبيقاتھا السياسية و 

 .)2(حقوق ا&فراد في المجتمع

  :القيم عند الوجوديون  - د

و ھو      يرى الوجوديون على أن الفرد قادرا على ابتكار قيمه الخاصة، و ھو خالق القيم 

نسبية و عاطفية و شخصية، و ترفض الوجودية أية قيم الوجود ا&ول، و القيم عندھم 

على ا"نسان من الخارج مھما كانت خيرة أو شريرة،  صحيحة أو غير  ةأخ=قية مفروض

أو ثابتة أو متغيرة وتطالب ا"نسان بتطوير مفاھيمه القيمية و  - صادقة أو كاذبة  –صحيحة 

  :لهعن ھذه الفكرة بقو) سارتر( ا&خ=قية بنفسه فيعبر 

حريتى ھي أساس القيم، $ شيء آخر،$ شيء آخر على ا"ط=ق يدفعني إلى اعتناقي " 

  . )3("&ية قيمة 

  :القيم في المنظور ا?س4مي -ھـ

في المنظور ا"س=مي القيم ھي مجموعة من المثل العليا، و الغايات، و المعتقدات، و 

ا&فراد و الجماعات مصدرھا V  التشريعات، و الوسائل و الضوابط، و المعايير لسلوك

كما يؤكد ا"س=م على . و مصدر القيم ھنا ھو القرآن الكريم و السنة النبوية. عز و جل

  . )4(أھمية الجانب القيمي و ا&خ=قي في بناء الشخصية المسلمة

  

تتفق الدراسات و ا&بحاث التي تعاملت مع القيم على صعوبة تصنيفھا حيث $ يوجد  -

يمكن ا$تفاق عليه و $ شك أن مجا$ت القيم متداخلة في ما بينھا فقد ظھرت  تصنيف

  . خ=فات كثيرة حول كيفية دراسة القيم ا"نسانية

فكرية  تالفلسفية التي مرت بھا دراسة القيم يتضح له ث=ثة تيارا تالمتتبع للصراعا إن -

  .يفھاتفسر القيم و تقدم إسھامات جليلة لدراستھا و تصن :فلسفية

  :ا*تجاه الذاتي -أ

إميل ( يطلق عليه النزعة العلمية في دراسة القيم و رائده عالم ا$جتماع الفرنسي 

نفسه،  عحيث ينظر إلى القيمة نظرة ذاتية، و قيمة الشيء $ توجد في الموضو) دوركھايم

  وإنما توجد فيما يحققه ھذا الشيء من آثار تنشئ عنه حسب تقدير الذات 

 

 .العراق وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة الموصل، "دراسات في فلسفة التربية" :فرحان محمد جلبوب )1(

  .116ص 1989     

  .30ص  2006دار الشروق للنشر و التوزيع عمان ) 1ط(،"الشباب و القيم في عالم  متغير": ماجد الزيود )2(
 .العراق وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة الموصل، "دراسات في فلسفة التربية" :فرحان محمد جلبوب )3(

  .148ص 1989     

  .31ص  2006دار الشروق للنشر و التوزيع عمان ) 1ط(،"متغيرالشباب و القيم في عالم  ": ماجد الزيود )4(



  . )1( )الجمعيةالذات ( 

  : ا*تجاه الموضوعي -ب

  :يطلق عليه النزعة المثالية و أنصار ھذا ا$تجاه

  و يشمل العلم  الحق: وقد حددا القيم العليا بث=ث قيم رئيسية ھي) أف=طون -سقراط( 

  . )2(ويشمل الفن والتناسق الجمالو يشمل ا&خ=ق و السلوك و الخيروو المعرفة 

  . يطلق عليه النظرية العامة للقيمة  :ا*تجاه الثالث -ج

الذي يعتبر  ا$ھتمامفيتبنى مفھوم ) بارتون بيري(الفيلسوف ا&مريكي  ةصاحب ھذه النظري

) بيري( ا&ساس في تفسير القيمة و تنطلق من أن القيم تنبع من الخبرة الشخصية لذا وضع 

  .  )3(الذي يحظى به ا$ھتماممعادلته الشھيرة قيمة الشيء  تساوي 

الفكرية توحي بأن القيم من صنع ا"نسان  تجاھاتا$إن الطروحات  التي تبنتھا الفلسفات و 

  . أو المجتمع و ھي قابلة للتغيير  و التبديل مع تغيير المجتمعات

  

  

  :القيم فوظائ .5

في الحياة العامة و في مجا$تھا  ك$ يستھان به في ا"طار المرجعي للسلو إن القيمة جزء

  :و يمكن إجمالھا  في ما يلي. الخ...سياسيا -اقتصاديا -ااجتماعي: لفةالمخت

 .المواقف المختلفة يتعمل كمعيار لتوجيه القول و الفعل و السلوك الصادر عن ا&فراد ف -

الوصول إلى التكامل أو التضامن في المجتمع من خ=ل نفس القيمة العامة تعمل على  -

  .ف الجمعية و تحديد المسؤوليةالتي تعطي شرعية لمصالح ا&ھدا

  .للقيم دور كبير في بناء الشخصية الفردية -

  .جتماعيتعمل على تنظيم المجتمع و ضبطه و استمراره و تحافظ على البناء ا$ -

ھوية المجتمع و ثقافته، فلكل مجتمع ھويته الثقافية المميزة التي تعمل تعمل على تنظيم  -

  .القيم على الحفاظ عليھا

 

(1) Owen R. (Life of robert. Owen by himself)Bell London (1920) P 38. 
 ، المنعقد خ=ل الفترة من  ورقة بحث مقدمة إلى مؤتمر القيم في عالم متغير" ماھية القيم و أنواعھا" : الحياري حسن )2(

  .11ص )1999( أربد جامعة اليرموك. يوليو كلية التربية و الفنون 27-29      

 أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابع جامعة السلطان قابوس،  ،"الثقافة و القيم ": عبد الرؤوف فضل V و آخرون )3(

  .317ص  2002 )1ط( عمان بيروت      

  



  .مساعدة على التكيف  مع ا&وضاع المستجدة للفردال -

المبادئ التي  تساعد في حل الصراعات و اتخاذ القرارات ذلك أن القيم ھي مجموعة من -

و اتخاذ      يتعلمھا الفرد لتساعده على ا$ختيار بين البدائل المختلفة و حل الصراعات 

  . )1(في المواقف التي تواجھه تالقرارا

  :قيم على المستوى الفرديوظائف ال -أ

إنه تھيأ ا&فراد $ختيارات معينة تحديد السلوك الصادر عنه فھي تلعب دورا ھاما في  -

  .تشكيل الشخصية الفردية و تحديد أھدافھا في إطار معياري صحيح

تعطي الفرد إمكانية أداء ما ھو مطلوب منه ليكون قادر على التكييف و التوافق بصورة  -

  .ةإيجابي

  تحقق للفرد ا"حساس با&مان فھو يستعين بھا على تعمل على مواجھة ضعف  -

  

  .نفسه والتحديات التي تواجھه في حياته

  .تعطي للفرد فرصة للتعبير عن نفسه و تأكيد ذاته -

تدفع الفرد لتحسين إدراكه و معتقداته لتتضح الرؤية أمامه و بالتالي تساعده على فھم  -

  .العالم من حوله

  .مل على إص=ح الفرد نفسيا و خلقيا و توجھه نحو ا"حسان و الخير و الواجبتع -

  .تعمل على ضبط الفرد لشھواته كي $ تتغلب على عقله و وجدانه -

  :جتماعيوظائف القيم على المستوى ا* -ب

  .تحافظ على تناسق المجتمع فتحدد له أھداف حياته و مثله العليا و مبادئه -

على مواجھة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدھا ا$ختيارات الصحيحة و تساعد المجتمع  -

  .ذلك يسھل على الناس حياتھم و يحفظ للمجتمع استقراره و كيانه في إطار موحد

تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضھا حتى تبدو متناسقة كما أنھا تعمل على إعطاء النظم  -

  .ن أعضاء المجتمع المنتمين إلى ھذه الثقافةأساسا عقليا يصبح عقيدة في ذھ ةجتماعيا$
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ي أتقي المجتمع من ا&نانية المفرطة و النزاعات و الشھوات الطائشة فالقيم و المبادئ في  -

  .جماعة ھي الھدف الذي يسعى جميع أعضائھا للوصول إليه

ده و تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بھا مع العالم و تحدد له أھداف و مبررات وجو -

  . مKفراد سلوكياتھلبالتالي يسلك في ضوئھا و تحدد 

أما بالنسبة لوظائف القيم و أھميتھا في التوجيه و ا"رشاد النفسي يبدو بصفة خاصة في 

أخصائيين  -رجال السياسة  - انتقاء ا&فراد الصالحين لبعض المھن مثل علماء الدين 

  ي المھن الطبية و غيرھم و العاملين ف -ينجتماعيا&خصائيين ا$ -نفسيين

  

   .)1(في تعليم الناس القيم الصالحة

أما في ما يخص الصحة النفسية و الع=ج و الع=ج النفسي و ما تلعبه القيم من أھمية و 

  .دور كبير في ھذا المجال

جميع جوانب الشخصية  ا$عتبارفأي عملية تھدف إلى تعديل السلوك ينبغي أن تضع في 

إلى جانب الدور الذي تلعبه في . اجتماعيافق نفسي و توو ما تقوم به من  في ذلك القيم بما

  .عملية الع=ج النفسي

و       فالم=حظ أن تصارع القيم عند بعض الناس يؤدي بھم إلى اضطرابات سلوكية 

  .نشھد ھذا في حا$ت العصاب النفسي

 لسياسيةأو العقيدة ا ةجتماعيا$مث= ا&فراد الذين ينتمون إلى والدين مختلفين في الطبقة  -

أو الذين يواجھون ثقافات جديدة مع احتفاظھم بثقافاتھم القديمة يكونون أكثر عرضة من 

=ت المريض في غيرھم ل=ضطرابات النفسية فيركز ھنا الع=ج النفسي على حل مشك

قيم وخبراته ونسقه القيمى  فيعمل على التنسيق بين قيم الفرد و  ضوء إطاره المرجعي

  .)2(و تحقيقا لذاته  يجعله أكثر توافقا  ا"طار الثقافي الذي يعيش فيه بشكل

  :)3(فردللفي الحياة التنظيمية  موقع القيم .6

القيم باختصار ھي بنية مفاھيمية  افتراضية تشير إلى التفضي=ت التي تمتلك قوة الحفز و  -

ھي بذلك تتداخل مع مصطلحات و بنى  ختيار الوسائل والطرق والنتائج وتؤثر في ا

  .مفاھيمية أخرى مثل الحاجات



شباع لذلك فھي ليست قيما بل Wعقبه تحرك لالحاجات تتضمن توترا وعدم توازن ي -

  مصادر للقيم فالجوع مث= يجعل للشبع قيمة و التھديد يجعل لKمن قيمة لكن الرغبة 

  

  

و        غبات ترتبط بمفھوم الحوافز، كذلك الحاجات و الر. أقل مشروعية من الحاجة

التي يمكن  تجاھاتا$الحافز ھو ا خر مصدر للقيم و الحوافز مھما كان شكلھا ترتبط ب

للعمل أو ا$ستجابة لميزات ) Prédispositions( |تعريفھا كظاھرة سطحية أو ميول مسبقة

  .بطرق تتسم بالثبات النسبي

  .تجاھاتم تشكل مصدر ل=إن الحوافز تشكل مصدر للقيم و القي -

  .تجليات للقيم تسبق قيام ا"نسان بالعمل تجاھاتا$ -

قابلة للقياس و يمكن م=حظتھا بينما القيم و الحوافز قد $ تكون واضحة حتى  تجاھاتا$ -

  .لصاحبھا

تتفاعل مع عناصر أخرى في  يللقيم كمكون من مكونات الثقافة الت) Trajiuri( ينظر  -

  :ليد السلوك التنظيمي، و ھذه العناصر ھيالمنظمة لتو

  .البيئة المادية -

  .جتماعيالوسط ا$ -

  ).كيفية التنظيم و اتخاذ القرار و ا$تصال( البيئة ا"دارية و التنظيمية  -

  ).و ا&عراف و طرق التفكير دنظم ا$عتقا( الثقافة  -

ور الثقافة ككل معقد مكون من الع=قة بين القيم و الثقافة فص) Schiem 1985( حدد أيضا  -

  :أربعة طبقات تتفاوت عمقا حسب النظام التنازلي

  .عتقادي الذي يؤثر في النظام القيميالنظام ا$ -

  .النظام القيمي أي ما يعتبر مھما و مرموقا -

  .ا&عراف و المقاييس أي ما ينبغي و ما $ ينبغي -
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 .160 ص نفس المرجع السابق )2(

 أعمال المؤتمر الثقافي العربي السابع جامعة السلطان قابوس،  ،"الثقافة و القيم ": عبد الرؤوف فضل V و آخرون )3(

  .321ص  2002 )1ط( عمان بيروت        

  

  



  .أنماط السلوك المشاھد -

  النماذج في موقع  متوسط  فھي متأثرة ببنى مفاھيمية، أكثر منھاتقع القيم بين كل ھذه 

  

و تؤثر بدورھا في بنى تنظيمية أعلى إلى أن نصل إلى السلوك المشاھد و قد يكون الفرد 

  .واعيا بالقيم وقد $ يكون

  :السلوك علىتأثير القيم  .7

لق على ھذا تنتظم مجموعة من القيم في كل جماعة و في كل مجتمع فتنظم سلوكھم و يط

 Postmanبوستمان (تؤثر القيم في ا"دراك فقد وجد و) نظام القيم القائم في الجماعة(

أن ا&شخاص الذين تسود لديھم القيمة الدينية يدركون الكلمات الدينية و يتعرفون ) 1948

من الكلمات و ي=حظ تأثير القيم في السلوكات في الحياة  من غيرھا رعليھا بسھولة أكث

إذا أراد شخص تسود لديه القيمة : لية منذ أن يتم استدخالھا شعوريا أو $ شعوريا مثالالعم

أن يتزوج فأنه سوف يسأل أو$ عن المركز المالي لمن يبحث عنھا و إذا أراد  قتصاديةا$

إذا صادق فإنه يبحث عن و أن يعمل يبحث عن العمل الذي يوفر له أكبر جزاء مادي

وراء صداقته فھو في حياته عموما يقيم كل شيء في ضوء القيمة   الصديق الذي يستفيد من

  .)1(السائدة عنده قتصاديةا$

  :مراھقالقيم المرغوبة في تربية ال .8

في ما  كمن أمثلة القيم المرغوبة في تربية الشباب التعود على الضوابط ا"دراكية للسلو

و    لق بالمسائل الجنسية يتعلق بالسلوك الجنسي  مثل احترام الرأي العام في ما يتع

  المتعلقة بالسلوك الجنسي و معرفة  ةجتماعيا$للتعاليم الدينية و المعايير  ا$متثال

الجنسي، الشعور بالمسؤولية الشخصية و  ستھتارل=و الطبية  ةجتماعيا$النتائج القانونية و 

و الذكورة و تكوين        و تقليد ا&شخاص المثاليين و التعفف، واحترام ا&نوثة ةجتماعيا$

و الجسمي $ كوسائل      عادات ضبط النفس و توفير وسائل الترفيه النفسي و العقلي 

  "ع=ء الدافع الجنسي بل كوسيلة لWبدال و التصبير  و العلم 
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و التعفف فيجب مساعدة الشباب المراھق على جعل القيم أكثر مرونة و  ا$متناعبجزاء 

  .ع الواقع و الحياةنضجا و انطباق م

  :بعض الدراسات حول القيم .9

  :)1(بعنوان) 1985(جرادات و نشواتي و  ،دراسة العمري -

المنظومة القيمية لطلبة جامعة اليرموك، دراسة ا$رتباطات القانونية لبعض العوامل "  

  "المؤثرة فيھا

جامعي و عدد بين قيم الطالب ال نمشترك للتباي التعرف على أكثر من مصدر إلىو ھدفت 

المجال الشخصي، ا&سري، الدراسي، : أربعة مجا$ت ھي فيمن المتغيرات التي صنفت 

( و ركزت الدراسة بشكل خاص على مدى إسھام المجال ا&خير . الجامعي

في شرح التباين و ذلك باستخدام الصورة )  السنة الجامعية  ،المعدل التراكمي،التخصص

طالبا و طالبة من ) 451(للقيم في عينة من  )رنون و لندزيالبورت و ف( المعربة لمقياس 

  .طلبة جامعة اليرموك

نتيجة مفادھا أن تخصص الطالب في الجامعة ھو المتغير الوحيد  إلىخلصت الدراسة 

و الدينية، في حين لم يظھر  ةجتماعيا$المؤثر بشكل ذي معنى في قيم الطلبة النظرية و 

و استخلص الباحثون من نتائج . ل التراكمي للسنة الجامعيةالمعد لمتغيريمثل ھذا ا&ثر 

ھم رغم الفترة اتجاھاتو       قدرة المناخ الجامعي على التأثير في قيم الطلبة مالدراسة عد

الجامعة لعدم توفر النشاطات المنظمة الھادفة التي  يالزمنية الطويلة نسبيا التي يقضونھا ف

استقرار قيم الطالب  إلىه،كما يمكن أن تعود ھذه النتيجة تاتجاھاتعني بتطوير قيم الطالب و

  .قبل دخولھم الجامعة

  

  

  

   :دراسة عماد الدين سلطان -

  : بعنوان )1()1985حجازي،  دكما ورد عن( 

 

، دراسة ا"رتباطات القانونية لبعض العوامOل "المنظومة القيمية لطلبة جامعة اليرموك" :، خالد، جردات، و نشواتيالعمري  )1(
  .العدد ا&ول 1985 .المؤثرة فيھا، مجلة أبحاث اليرموك

  

  

  

  



حيث أجريت ھذه " الصراع القيمي بين ا باء و ا&بناء و ع=قته بتوافق ا&بناء النفسي " 

  :قد خرجت الدراسة بعدة نتائج أھمھا الدراسة في المجتمع المصري و

اتجاه مسايرة  يأن يكونوا أكثر تحررا و استعدادا للتغيير ف إلىيميل ا باء و ا&بناء  -

  .منطق العصر عما كانت عليه ا&جيال السابقة

و تختلف شدة ھذا ا$تجاه  - و أمھاتھم بالطبع -من آبائھم ) ليبرالية(ا&بناء أكثر تحررا  -

 .أخرى إلىمن حالة 

، و )إ$ في بعض حا$ت بعضھا غريب(ا"ناث أكثر ليبرالية من الذكور في جيلھن  -

و $سيما إذا كان ا&مر بصدد قضية  ،بصفة خاصة تكون ا"ناث أكثر ليبرالية من الذكور

 .ةجتماعيا$صيغة معينة من الع=قات  أومركزھن في المجتمع،  أوتتعلق بوضعھن، 

و      و اختيار شريك الحياة، تظھر الخ=فات واضحة بين ا باء في موضع الزواج  -

ففي حين يتمسك ا باء بالنمط . ا&بناء حول ا$خت=ط قبل الزواج و الحب قبل ا$رتباط

 .التقليدي في موضوع الزواج، نجد ا&بناء يحبذون ا$خت=ط بين الفتى و الفتاة قبل الزواج

يبدو ا&بناء أكثر مطالبة بھا و إصرارا عليھا من آبائھم و  بين الجنسين المساواةفي قضية  -

 .خاصة لدى ا"ناث

و           $ يرفض ا&بناء طاعة أبائھم رفضا مطلقا،  ،بالنسبة لع=قة ا&بناء با باء -

أن الطاعة المطلقة لYباء تعد ا&بناء إعدادا حسنا " من ناحية أخرى $ يقبلون فكرة  لكنھم

 ."للحياة

 

على حقھم في حرية اختيار أصدقائھم و التصرف في شؤونھم ) الشباب(يصر ا&بناء  -

و الضوابط             بغض النظر عن التقاليد " الخ....الملبس، قصة الشعر،" الخاصة 

 .ا&سرية، و في ھذه النقطة تبدو الفتيات أكثر محافظة من الذكور

  : )1(بعنوان) 1987( دراسة عضيبات  -

  ". دراسة حالة ا&ردن - غتراب و صراع القيم بين الشباب العربيا$" 

 

، المجلOس 1985 شOباط ،)86(، سلسOلة عOالم المعرفOة، الطبعOة الثانيOة، العOدد"الشOباب العربOي و مشOك=ته" :حجازي عزت )1(
  . لكويتالوطني للثقافة و الفنون و ا داب، ا

  

  

  

  



التعرف على مدى مشاركة الشباب في مناقشة و قراءة ا&مور  إلىھدفت ھذه الدراسة 

التي تھم مجتمعھم و الصالح العام، ومدى قدرتھم في التأثير على  ةجتماعيا$السياسية و 

في تحقيق أھدافھم، و مدى انعزالية  ةجتماعيا$ير ا&حداث المجتمعية، و مدى فاعلية المعاي

الشباب و شعورھم بالوحدة و ا"حباط، حيث أجريت الدراسة على عينة من طلبة جامعة 

أن  إلىو توصلت نتائج ھذه الدراسة     . طالبا و طالبة) 512(اليرموك، و بلغ عددھا 

 ،كة في قضايا المجتمع العامةو المشار        ا$ھتمامغالبية أفراد العينة عازفون عن 

على شعورھا بحالة من ال=قدرة  وضعف تأثيرھا على مجريات ا&حداث   ع=وة

 ةجتماعيا$أن الع=قات  إلىكذلك توصلت الدارسة  .و السياسية لمجتمعھم ةجتماعيا$

و  ،والمعاناة با"حباطو أن حياتھم مليئة  ،السائدة لدى الشباب منفعية و مصلحيه و شخصية

كذلك شعورھم بالوحدة و ا$غتراب عن  ،أن الحياة بالنسبة لعدد كبير منھم $ معنى لھا

حسب رأي عينة الدراسة على أن تقدير مكانة  –و دلت النتائج كذلك  .المجتمع المحيط

بل يخضع  ،ا&فراد في المجتمع $ يعتمد على ما يمتلكه الشخص من قدرات و إمكانيات

و يرى معظم  .فھم $ يحققون أھدافھم دون اللجوء للواسطة ،أخرىة اجتماعي ت$عتبارا

أفراد العينة أن تطبيق التعاليم الدينية و التقيد بھا يعتبر الحل ا&مثل للخروج بالمجتمع من 

  تميزا ) مكان ا"قامة  ،الجنس ،المؤسسة التعليمية( و لم تتميز كل من  ،أزمته الحالية

  

بينما ميزت الطبقة  ،ةجتماعيا$حوثين تجاه القضايا السياسية و المب اتجاھاتذا أھمية بين 

   .ھماتجاھاتالذاتية في  ةجتماعيا$

   :)1(بعنوان) 1988(دراسة خضر  -

   ."دور التربية في مواجھة مشك=ت الصراع القيمي داخل المدرسة الثانوية " 

ي داخل المدرسة التعرف على المشك=ت الناجمة عن الصراع القيم إلىھدفت الدراسة 

  دور المدرسة الثانوية في مواجھة مشك=ت  إلىالثانوية في مصر با"ضافة 

جيل الت=ميذ وبلغ عددھم : اشتملت عينة الدراسة على جيلين ھما  .الصراع القيمي بداخلھا

 .من ست مدارس) معلم و معلمة 78(وبلغ عددھم  ،وجيل المعلمين ،تلميذا و تلميذة) 499(

و  .الوصفي و الم=حظة المقصودة و ا&ستبانة بأسئلة مفتوحة و مقيدة جحثة المنھاتبعت البا

كشفت الدراسة عن وجود صراع قيمي لدى أفراد العينة الكلية من الجيلين في مستويات 

مكان ا"قامة العمر، الجنس، : و كان لكل من) صراع حاد، صراع، اخت=ف: ( ث=ثة ھي 

 

 العربي ، دراسة حالة ا&ردن، ندوة الشباب "ا"غتراب و صراع القيم بين الشباب العربي": عضيبات عاطف )1(

 . ، الرباط، المغرب1987 و ھموم المجتمع في العالم المعاصر      

  

  

  



لدى جيل  جتماعيسي للت=ميذ، و اخت=ف المستوى ا$و كذلك اخت=ف التخصص الدرا

ضحت أوو . الت=ميذ دور مھم   في وجود الصراع بمستوياته لدى الجيلين في البيئتين

كبير في بعض القيم و تشابه في أخرى، فمث= قيمة الطاعة ظھر بھا  تفاوتالدراسة وجود 

يل الت=ميذ و متغير واحد صراع حاد في ستة متغيرات، خمسة منھا بالريف و لصالح ج

كما ظھر الصراع الحاد في قيمة المشاركة في خمسة متغيرات بالريف و . يتعلق بالحضر

و أظھرت الدراسة كذلك وجود مشك=ت رئيسية لدى أفراد عينة     . لصالح الت=ميذ

. ينمن المعلم أكثرمشك=ت نفسية تعليمية بلغت عند الطلبة : الدراسة و كانت على الترتيب

مشك=ت ) والطلبةالمعلمين ( عند الجيلين% 13مشك=ت مجتمعية مدرسية بلغت نسبة 

مشك=ت ثقافية نسبتھا عند جيل المعلمين أكثر من .في كلى الجيلين%  4سياسية بلغت نسبة 

  .جيل الطلبة

  

  

  :)1(بعنوان) 1990( دراسة البطش و عبد الرحمان   -

   ."ا&ردنية  الجامعة ةالبناء القيمي لدى طلب"  

استخدمت الدراسة .البناء القيمي لطلبة الجامعة ا&ردنية إلىالتعرف  إلىھدفت الدراسة  

  لمسح القيم، و تم تطبيقه على عينة طبقية ) Rokeach(مقياس روكاش 

الجنس : با و طالبة تبعا لمتغيرات الدراسةالط) 2000(عشوائية من الطلبة مؤلفة من 

   ةجتماعيا$، و الخلفية )كلية إنسانية –كلية علمية ( ص ، و التخصي)ذكر، أنثى(

قام الباحثان باستخراج متوسط الرتب المتحققة لكل قيمة من القيم ). بادية -ريف - مدينة( 

، و ةجتماعيا$الغائية و الوسيلة للعينة الكلية، تبعا لمتغيرات الجنس و التخصص و الخلفية 

لى وقيمة الدين و العمل لليوم ا خر احتلت الرتبة ا& أن إلىقد أشارت نتائج ھذه الدراسة 

  : في ھرم القيم الغائية، تلتھا على الترتيب كل من القيم

ا&من ا&سري الحرية و ا$ستق=لية، الشعور با"نجاز، الحياة المريحة، ا&من الوطني، ( 

ينة الدراسة أعطوا أن أفراد ع إلىو يذكر الباحثان ). الس=م، الصداقة، المعرفة و الحكمة

أما في ما يتعلق بالقيم . حد ما إلىالقيم ذات الصبغة النفعية و المادية أھمية مرتفعة نسبيا 

: ( لى تلتھا على الترتيب كل من قيموفقد احتلت قيمة التضحية المرتبة ا& ،ليةائالوس

 

 دور التربية في مواجھة مشكلة الصراع القيمي داخل المدرسة الثانوية، رسالة ماجستير ": خضر لطيفة )1(

 .القاھرة 1988 غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس،      

  

  

  



الطاعة، : ( قيم بينما احتلت ). الصدق، العق=نية، الطموح المسؤولية، ا$ستق=لية، القدرة

 إلىكما أشارت نتائج الدراسة . رتبا تقع في مؤخرة الھرم) ضبط النفس، النظافة ،ا&دب

الجنس،التخصص، الخلفية ( : د$لة إحصائية لكل من متغيرات اتذنتائج  وجود

  ).ةجتماعيا$

  

  

  

  

   :)1(بعنوان) 1998العمري، ( دراسة  -

في مدى التزام طلبة جامعة اليرموك بالقيم ا&سرية المؤثرة  ةجتماعيا$العوامل " 

  ."ا"س=مية

طبيعة ا&سرة، نمط التنشئة : ا&سرية مثل ةجتماعيا$الكشف عن أثر العوامل  إلىھدفت 

المستوى التعليمي لKب، المستوى التعليمي  ،، عدد أفراد ا&سرة، منطقة السكنةجتماعيا$

  أداة لقياس ا$لتزام  و لتحقيق أھداف الدراسة طورت الباحثة. لKم

و   ) النظم، العبادات، ا&خ=ق، العقائد: (بالقيم ا"س=مية اشتملت على أربعة أبعاد ھي

أسفرت نتائج الدراسة عن أن نسبة الملتزمين بالقيم ا"س=مية مرتفعة، إذ بلغت نسبة 

فكان تأثيرا  وجود أثر للعوامل التي أشير إليھا على ا&بعاد ا&ربعة إلى، و أشارت %)74(

      .لو، حيث كان أكثر العوامل تأثير  في البعد ا&متفاوتا

عدد  ةجتماعيا$تعليم ا&م، تعليم ا&ب، طبيعة ا&سرة، نمط التنشئة : على الترتيب)النظم( 

طبيعة : فكان أكثر تأثيرا) العبادات(أما عن تأثير ھذه العوامل في البعد الثاني . أفراد ا&سرة

فكان أكثرھا تأثيرا على ) ا&خ=ق(أما البعد الثالث . ليم ا&م، عدد أفراد ا&سرةا&سرة، تع

تعليم ا&م، أما البعد الرابع  طبيعة ا&سرة، عدد أفراد ا&سرة، نمط التنشئة: الترتيب

طبيعة ا&سرة، تعليم ا&م،تعليم ا&ب، و كشفت : فكان أكثرھا تأثيرا على الترتيب ،)العقائد(

  .ن عدم وجود أثر لمنطقة  السكن في ا$لتزام  بالقيم ا"س=ميةالدراسة ع

 

 ، مجلة دراسات ، "البناء القيمي لدى طلبة الجامعة ا&ردنية: "البطش محمد، و ھاني عبد الرحمان )1(

 .136-92، ص )39(، العدد )أ17(، المجلد 1990 الجامعة ا&ردنية      

  

  

  



   :)2(بعنوان) 1999( دراسة العتوم و الخصاونة -

   ."مصفوفة القيم  لدى طلبة  جامعة آل البيت" 

مصفوفة القيم لدى الطلبة ا&ردنيين في جامعة آل البيت من  إلىھدفت الدراسة للتعرف 

  طالبا و طالبة ) 238(تكونت العينة من . لعشوائيةخ=ل اختيار عينة بالطريقة ا

  

لى وا& ،تمثلت أدوات الدراسة المستخدمة بأداتين لقياس مصفوفة القيم. من طلبة الجامعة

 قتصاديةا$و             و الدينية والمعرفية والسياسية  ةجتماعيا$لقياس قوة مجا$ت القيم 

بينت النتائج . الفرعية ضمن المجا$ت الستة السابقة والجمالية، و الثانية لمعرفة قوة القيم

و  ةجتماعيا$لى، تلتھا على التوالي القيم وبأن منظومة القيم الدينية كانت في المرتبة ا&

أظھرت النتائج وجود أثر لمتغير السنة . قتصاديةا$المعرفية و السياسية والجمالية و 

  و السياسية مجا$ت القيم الدينية  يالدراسية للطالب ف

و الجمالية، ووجود أثر لمتغير الكلية في مجا$ت القيم الدينية و السياسية و المعرفية و 

و أظھرت النتائج أن ھناك عددا من المتغيرات الھامة التي تتنبأ . و الجمالية قتصاديةا$

لسنة جنس الطالب، الكلية، المعدل التراكمي، و ا: بمجا$ت القيم  الستة كان من أبرزھا 

كما دلت  .الدراسية و المستوى التعليمي لKب، ومكان السكن، و دخل ا&سرة الشھري

لى ھي القيم المتعلقة بالص=ة وا"ص=ح و والنتائج على أن القيم التي احتلت المراتب ا&

والمعرفية  ةجتماعيا$الحرية و التھذيب و ا"نتاجية، كقيم فرعية في مجا$ت القيم الدينية و

في حين أن القيم الفرعية المتعلقة بالربح و الزخرفة و ،قتصاديةا$سياسية و الجمالية و و ال

و ا$نتخاب، احتلت آخر عشر       الرسم و الخيال و التعددية و الموسيقى و المسرح 

بالنسبة لھؤ$ء الطلبة وھي تنتمي لمجا$ت القيم الجمالية و  ا&ھميةمراتب من حيث 

  .اسيةو السي قتصاديةا$

  :)1(بعنوان) 2004( دراسة خليفة  -

  ."التغيير في نسق القيم لدى الشباب الجامعي مظاھره و أسبابه" 

 

    . "ا"س=مية طلبة جامعة اليرموك بالقيم  تزامالا&سرية المؤثرة في مدى  ا$جتماعيةالعوامل " : العمري س=م) 1(

 .، جامعة اليرموك1998 ماجستير غير منشورةرسالة      

  مجلة المنار، المجلد الرابع، " مصفوفة القيم لدى طلبة جامعة آل البيت" :العتوم عدنان و أمل الخصاونة) 2(

 .، المفرق، ا&ردن1999 العدد ا&ول، جامعة آل البيت     



ظھرت لدى الشباب  يو القيم السلبية الت تجاھاتا$الوقوف على أھم  إلىھدفت الدراسة 

طالب جامعي يدرسون ) 300(تكونت عينة الدراسة من . الجامعي في السنوات ا&خيرة

  ) 200(د من الكليات النظرية و العلمية بجامعة القاھرة، و من بعد

  

جميع أفراد العينة عددا من  إلىو قد وجه الباحث  .عضو ھيئة تدريس بجامعة القاھرة

السلبية التي ظھرت بين الشباب الجامعي في  تجاھاتا$ا&سئلة المفتوحة عن أھم القيم و 

أظھرت النتائج المتعلقة . ظھور ھذه القيم السلبية ىإلالسنوات ا&خيرة و العوامل التي أدت 

السلبية التي انتشرت بين الشباب  تجاھاتا$ھناك كثيرا من القيم و  أن ،بعينة الط=ب

الزائد بالموضة، أما النتائج  ا$ھتمامالتدخين، ا$خت=ط الجنسي، : الجامعي من أھمھا

  م القيم المتعلقة بعينة ھيئة التدريس، فقد دلت على أن أھ

عدم ا$لتزام، عدم الجدية، كذلك غياب حب العلم،  ،ا"ھمال: السلبية التي ظھرت ھي

أن القيم  إلىو توصلت الدراسة  .انتشار ا&لفاظ الغريبة عن الثقافة العربية إلىبا"ضافة 

ھيئة التدريس تكشف عن خلل واضح في  أعضاء أوالسلبية سواء التي أقرھا الط=ب 

و تبني  ةب الجامعي، حيث حدث نوع من التخلي عن العديد من القيم ا"يجابيمنظومة الشبا

  .احتضانھا أو ،بعض القيم السلبية

  

  

  :تــمــھــيــد .1

علماء النفس المھتمون بالطفولة و المراھقة على أن ھذه المرحلة من النمو ھي عبارة  فقات

و النواحي العقلية و  ،عن مرحلة التغير في النواحي الجسمية و النواحي الوجدانية

المراھق حيث يصبح المراھق في حاجة ماسة إلى من يأخذ بيده و يرعاه و  ىلد ا$جتماعية

  .ن يھتم به و يوجھهم

ترة اضطراب تؤثر على المراھقين، على فبعض الدراسات تنظر إلى المراھقة باعتبارھا ف

إ$ أن المتفق عليه حتى ا ن ھو أن ھذه المرحلة من النمو تمثل مرحلة . أسرھم و مجتمعھم

 :صعبة إلى حد ما و ھي مرحلة شد أو جذب للمراھق فيتعامل مع عدة تغيرات تطرأ عليه

   .)1(جسمية، جنسية، نفسية، معرفية

 

ي الثOاني م إلى المؤتمر السOنومظاھره و أسبابه، بحث مقد: التغير في نسق القيم لدى الشباب الجامعي"  :خليفة عبد اللطيف )1(
، 2004يوليOو  29-27ثقافتOه و قيمOه فOي عOالم متغيOر، المنعقOد فOي الفتOرة مOن : الشباب الجامعي  "بجامعة الزرقاء ا&ھلية 

 .  ا&ردن

  

  

  



و            عليه أن يتماشى مع ھذه التغيرات بدون أن تتوافر لديه في الغالب الخبرة  و

و في ع=قاته  .لذلك نجده يتعثر أحيانا في سلوكه. المعرفة ال=زمتان لعملية التوافق السليم

  .و المساعدة         تقديم النصح و في مدركاته  فيكون محتاجا جدا للتوجيه و  ا$جتماعية

و ھناك نقطة لھا مستوى من ا&ھمية و ھي أنه على الرغم  من أن المراھقين يشتركون  -

إ$ أنھم ليسوا جميعا متشابھين و $ الخصائص أو الخبرات أو المشك=ت، في عدد من

ھق الفقير تختلف المرا: يواجھون المشك=ت و المطالب البيئية نفسھا فنجد على سبيل المثال

  .مشك=ته و مطالبه عن المراھق الغني و غيرھا من الوضعيات

و المشترك بين المراھقين ھو البلوغ الجنسي و التغيرات  بدو أن الشيء ا&ساسيو ي

   .الجسمية التي تصاحب عملية البلوغ

  

  

مليئة  أن ما يجعل فترة المراھقة) Kurt lewin( )1(يرى العالم ا&لماني كورت لوين -

فبعد أن كان ينتمي إلى . بالمشك=ت ھو أنھا عبارة عن فترة التغير في ا$نتماء إلى الجماعة

جماعة ا&طفال أصبح $ يريد أن يعامل على أنه طفل و بدأ يدخل منطقة لم يتم تكوينھا بعد 

  .من الناحية المعرفية

ا&ھداف المثالية أو القيم إن المراھق يحتاج في ھذه الفترة إلى وضع خطة تتماشى مع كل  -

  . التي كونھا و الوقائع التي يجب أن يعمل حسابھا لتكوين ما ھو منتظر تكوينا واقعيا

جماعة المراھقين تسيطر عليھم مجموعة من القيم الدينية و السياسية و المھنية المتصارعة 

قد يلقي بقيم  ثم أن الطفل قد يفشل في أن يحمل إلى مراھقته مجموعة منظمة من القيم أو

و في الحالتين يكون إدراكه لمستقبله غير ثابت و غير محدد لعدم تأكده من  .طفولته جانبا

و من شأن ھذا  ،و قيم    يستطيع أن يحققه و كذلك من ما يجب أن يحققه من مثل . ما

الطابع المتصارع المتناقض للمثل و القيم أن يجعل المراھق في حالة صراع، و توترات 

كلما كانت ھذه القيم و ما يترتب على تصارعھا من مشك=ت، ذات مركز رئيسي في  تشتد

  . )2(حياته

 

مكتبة الف=ح . مد عبد العزيز س=مةحترجمة أ "المراھقة و أسس سيكولوجيا الطفولة"  :بول ميسن و آخرون )1(
  .77ص 1986الكويت 

  



 ،فالمراھق دائما نجده غير مستقر وجدانيا و ذو حساسية زائدة و يميل إلى السلوك المتأرجح

و صراع دائم مع          فنجده يميل أما للثورة أو إلى الخجل و ذو نزاعات عدوانية أحيانا 

  .و القيم و المثل، و أساليب الحياة المختلفة كل ھذا بسبب موقفه الجديد في الحياة تجاھاتا$

و  ا$تجاھاتمع  - مع أسرته  - و من ھنا تبرز حاجات المراھق التي تتصارع مع واقعه 

القيم و المثل حتى تتبلور في مشك=ت يعانيھا و من في سنه حسب مختلف ا&وضاع 

  .و غيرھا من الظروف اديةا$قتصو  ا$جتماعية

  

و لعل أھم ما يعانيه المراھق من مشك=ت تعرقل حاجاته ناتج عن صراعه مع القيم و 

  .و تحقيق توازن الشخصية ا$نفعا$تحيث تعتبر من عوامل ترسيخ  ا$تجاھاتو  .المثل

 فيجب توجيه المراھق بصورة غير مباشرة و ھو بحاجة إلى أن يتعلم كل ا&مور المتصلة

بالنضج ا$نفعالي  ممن يتخذھم قوة من بين الكبار الناضجين انفعاليا و بحكم ما يتعرض له 

المراھقون من توترات و تناقضات و صراعات فكرية فإنھم بحاجة إلى تربية مستقبلية و 

  :ھذه التربية

أو في سواء أسميناھا عملية تربوية أم ثقافية، و سواء أكانت تتم في البيت أو في المدرسة  "

معنيا أو غير معني يجب أن تكون صالحة  اتجاھاساحة الملعب و سواء أكانت تلتزم 

لحياة لم تعد قائمة  ئالنشفي ھذه العملية الدائبة، &ن التربية التي تستھدف إعداد  $ستخدامھا

لن تساعد الحضارة على البقاء &نھا لن تساعد ا&فراد على فھم العصر الذي يعيشونه أو 

با&دوات ال=زمة لتكييفھم للمطالب الجديدة و الحاجات الجديدة أو تمدھم بالقدرة  تزدھر

   .)1("ابتكارال=زمة  لحل المشك=ت الجديدة بشجاعة و 

  : )2(مفھوم المراھقة .2

الOذي يعنOي ا$قتOراب مOن الشOيء، فراھOق " راھق"إلى الفعل العربي " المراھقة"ترجع كلمة 

قربت منه والمعنOى ھنOا : رھقت الشيء رھقاً، أي ا$حت=م، و قارب: الغ=م فھو مراھق، أي

  .يشير إلى ا$قتراب من النضج والرشد

 ا$قتOOراب مOOن النضOOج الجسOOمي والعقلOOي والنفسOOي: "أمOOا المراھقOOة فOOي علOOم الOOنفس فتعنOOي

  ، ولكنه ليس النضج نفسه؛ &ن الفرد في ھذه المرحلة يبدأ بالنضج "وا$جتماعي

 

  )2ط(بيروت النفائس دار  "مشكلة المراھقة و الشباب في الوطن العربي" :فيصل محمد خير الزراد )1(

 .36ص  2004     

 .36نفس لمرجع السابق ص  )2(

  

  

  



النفسOي وا$جتمOاعي، ولكنOه $ يصOل إلOى اكتمOال النضOج إ$ بعOد سOنوات العقلي والجسمي و

  .سنوات 10عديدة قد تصل إلى 

: بلOوغ المراھOق القOدرة علOى ا"نسOال، أي"وھناك فرق بين المراھقة والبلوغ، فالبلوغ يعنOي 

ا ، أمO"اكتمال الوظائف الجنسية عنده، وذلك بنمو الغدد الجنسية، وقOدرتھا علOى أداء وظيفتھOا

علOى  و". التOدرج نحOو النضOج الجسOمي والعقلOي والنفسOي وا$جتمOاعي"المراھقة فتشير إلى 

ذلك فالبلوغ ما ھو إ$ جانب واحد من جوانب المراھقة، كما أنه من الناحية الزمنيOة يسOبقھا، 

  . فھOOOOOOOOOOOOOOOOOOOو أول د$ئOOOOOOOOOOOOOOOOOOOل دخOOOOOOOOOOOOOOOOOOOول الطفOOOOOOOOOOOOOOOOOOOل مرحلOOOOOOOOOOOOOOOOOOOة المراھقOOOOOOOOOOOOOOOOOOOة

مOOن مرحلOة إلOOى أخOرى فجOOأة، ولكنOOه  ويشOير ذلOOك إلOى حقيقOOة مھمOة، وھOOي أن النمOOو $ ينتقOل

تOOدريجي ومسOOتمر ومتصOOل، فOOالمراھق $ يتOOرك عOOالم الطفولOOة ويصOOبح مراھقOOاً بOOين عشOOية 

وضحاھا، ولكنه ينتقل انتقا$ً تدريجياً، ويتخذ ھذا ا$نتقال شكل نمو وتغير فOي جسOمه وعقلOه 

  . ووجدانه

وصOل إلOى النضOج العقلOي،  ن وصول الفرد إلى النضج الجنسي $ يعني بالضرورة أنه قOدإ 

ر فOي عقلOه لمراھOق نمOوه المتفجOلو ،ليصبح راشداً ناضجا وإنما عليه أن يتعلم الكثير والكثير

نفعا$ته، مما يمكن أن نلخصه بأنه نوع من النمOو البركOاني، حيOث إوفكره وجسمه وإدراكه و

ارج خOOليOOاً، ومOOن الويOOاً وذھنيOOاً وانفعاينمOOو الجسOOم مOOن الOOداخل فسOOيولوجياً وھرمونيOOاً وكيما

  .والداخل معا عضويا

  :)1(مراحل المراھقة .3

تختلف من مجتمع إلى آخر، ففي بعض المجتمعات تكون " مراھقة"المدة الزمنية التي تسمى 

  قصيرة، وفي بعضھا ا خر تكون طويلة، ولذلك فقد قسمھا العلماء 

  

  :إلى ث=ث مراحل، ھي

  . تتميOOOOOز بتغيOOOOOرات بيولوجيOOOOOة سOOOOOريعةو :)عامOOOOOا 14-11(مرحلOOOOOة المراھقOOOOOة ا&ولOOOOOى  -
  .وھي مرحلة اكتمال التغيرات البيولوجية :)عاما 18-14(مرحلة المراھقة الوسطي  -

بOالمظھر  حيOث يصOبح الشOاب أو الفتOاة إنسOاناً راشOداً :)21-18(مرحلة المراھقOة المتOأخرة  -

   .والتصرفات

 

  ). 1طـ(الدار العربية للعلوم  "طفولة و المراھقة و حقائقھا ا&ساسيةسيكولوجية ال" :عبد العلي الجسماني )1(

  .121ص بيروت  1994      

 

  

  



مOن عشOرة أعOوام مOن عمOر ويتضح مOن ھOذا التقسOيم أن مرحلOة المراھقOة تمتOد لتشOمل أكثOر 

  .الفرد

   :)1(ع4مات بداية مرحلة المراھقة وأبرز خصائصھا وصورھا الجسدية والنفسية .4

 بوجOOه عOOام تطOOرأ ثOO=ث ع=مOOات أو تحOOو$ت بيولوجيOOة علOOى المراھOOق، إشOOارة لبدايOOة ھOOذه 
  :المرحلة عنده، وھي

ختلOف بOين الOذكور حيث تظھر قفOزة سOريعة فOي النمOو، طOو$ً ووزنOاً، ت:النضوج الجسدي -أ

وا"ناث، فتبدو الفتاة أطول وأثقل مOن الشOاب خO=ل مرحلOة المراھقOة ا&ولOى، وعنOد الOذكور 

يتسع الكتفان بالنسOبة إلOى الOوركين، وعنOد ا"نOاث يتسOع الوركOان بالنسOبة للكتفOين والخصOر، 

  .وعند الذكور تكون الساقان طويلتين بالنسبة لبقية الجسد، وتنمو العض=ت

يتحدد النضوج الجنسي عند ا"نOاث بظھOور الOدورة الشOھرية، ولكنOه  :لنضوج الجنسيا -ب 

نمOو الثOديين وظھOور الشOعر : مثOل($ يعني بالضOرورة ظھOور الخصOائص الجنسOية الثانويOة 

، أما عند الذكور، فالع=مة ا&ولى للنضOوج الجنسOي )تحت ا"بطين وعلى ا&عضاء التناسلية

  وظھور الشعر حول ا&عضاء ھي زيادة حجم الخصيتين، 

  

التناسلية $حقاً، مع زيادة في حجم العضOو التناسOلي، وفOي حOين تظھOر الOدورة الشOھرية عنOد 

ا"نOOاث فOOي حOOدود العOOام الثالOOث عشOOر، يحصOOل القOOذف المنOOوي ا&ول عنOOد الOOذكور فOOي العOOام 

  .الخامس عشر تقريباً 

   :التغير النفسي -ج

الجسOدية فOي مرحلOة المراھقOة تOأثيراً قويOاً علOى الصOورة إن للتحو$ت الھرمونية والتغيرات 

، فظھور الدورة الشھرية عنOد ا"نOاث، يمكOن أن يكOون ا$جتماعيةوالمزاج والع=قات  الذاتية

الشOعور بالمفاجOأة والخOوف وا$نزعOاج، بOل لھا ردة فعل معقدة، تكون عبارة عن مOزيج مOن 

: الOذكور عنOد حOدوث القOذف المنOوي ا&ول، أي وا$بتھاج أحياناً، وذات ا&مر قد يحدث عنOد

لكن المھم ھنا، أن أكثرية الذكور يكOون لOديھم علOم  و. ا"يجابية مزيج من المشاعر السلبية و

با&مر قبل حدوثه، في حين أن معظم ا"ناث يتكلن على أمھOاتھن للحصOول علOى المعلومOات 

  .أو يبحثن عنھا في المصادر والمراجع المتوافرة

  : )1(سلوك المراھقين مظاھر .5
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تتمثل أبرز ا&عراض التي يتميز بھا سلوك المراھق و التي تميز تصرفه  الذي يجعله 

  :عرضة للعقاب  مايلي

  .عدم النضج ا$نفعالي -

 .ا$جتماعيةعدم الكفاءة  -

 .ھفوات لسانية و أح=م يقظة مستحوذة تبدو بصورة غير طبيعية -

 .ئيةعتداا$فيه النزعة  حب الظھور بصورة ذميمة تتمثل -

أعراض ناشئة عن عوامل عقلية و عن تخلف فكري يقصر عن مجارات سائر الزم=ء - 

  .في الصف

 .العامة ا$جتماعيةالمضادة للروح  ا$تجاھاتأعراض تتجلى فيھا  -

فھل من الممكن على المرء تفادي بقدر المستطاع معظم ما يحتمل أن يصدر عن المراھقين 

لكن في الوقت الذي يحاول المراھق فيه توطيد أركان ذاته على مصرح  فتكي من سوء

فإن أثر ا&سرة  عليه و تأثره بھا  $ ينفكان يفع=ن فعلھما فيطبعان و  ا$جتماعيةالحياة 

يطبعانه و كثيرا ما يجد في نفسه الرغبة في أن يلجأ إلى أبويه ليستمد منھما  التأييد 

د العاطفي و العملية بحد ذاتھا في المواقف ا$عتيادية الطبيعية ا&خ=قي المعنوي و التعضي

الروابط مع ا&سرة نھائيا و إنما ھي عملية ترجح فيھا كفة ع=قات ل ھي ليست فص

خارج نطاق ا&سرة على و$ئه لنظام الحياة في البيت الذي نشأ فيه أول  ا$جتماعيةالمراھق 

  .مرة

  :)1(ينحاجات المراھق .6

حد المراھقين عما يجول في نفسه و عما يريد و يرغب &جابنا بصورة أو لو نسأل أ -

  :بأخرى بما يلي

  .الحاجة إلى ا$ستق=ل الذاتي ليتخلص من ا$عتماد على الكبار كما كان في أيام الطفولة •

 :الحاجة إلى تحقيق أبعاد الذات و منھا •

  .الذات الواقعية  - أ

 .الذات ا$نتقالية  -  ب

 .ا$جتماعيةالذات   - ج
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 .ات المثلىالذ  - د

 

 :الحاجة إلى ا$نتماء و منه •

   .ا$نتماء إلى ا&قران  - أ

ا$نتماء إلى مؤسسة تربوية أو أجنبية كالمدرسة و النادي الرياضي و الجمعيات   -  ب

 :الخيرية مث=

 .نتماء إلى المجتمع بوجه عاما$ -ج

برھا من حقوقه &نه يعت ةا$نتماء إلى ا&سرة و ھي تأتي أخيرا في قائمة متطلباته النفسي -د

 .المكتسبة ف= نقاش فيھا

الحاجة إلى ا"تقان  إذ ھو $ يعفي نفسه بل يلومھا و يشعر بدونية إن ھو لم يتقن ما يتعلم   •

 .ليؤكد ذاته

 .الحاجة إلى التخلص من المخاوف •

 .الحاجة إلى العطف و المحبة •

 .الحاجة إلى التحرر من روح الشعور با"ثم و الذنب •

 .شاركة و التعاونالحاجة إلى الم •

 .الحاجة إلى اعتراف ا خرين به كموجود جديد يختلف عما كان عليه أيام الطفولة •

 .الحاجة إلى ا$ھتمام بآرائه •

 .الخ...الحاجة إلى نظرة شمولية يعتقد أنھا تميزه عن الطفولة •

  :و أسباب ھذه الحاجات ھي

 :ي علىالتحول الجديد في حياة المراھق و كيانه و ھذا التحول ينطو -

و           من مرحلة الطفولة إلى مرحلة جديدة جعله يتأمل ماضيه  نتقالي$االتحول  -

  .يستشرق مستقبله كما يرسمه ھو بوحي من خياله الذي $ تحده آفاق

  

  

كما يقال في علم النفس ) فطام نفسي( المراھق في ھذه المرحلة بالذات إنما ھو في طور -

بأية وسيلة و ھذه أحد ا&سباب الداعية و  من ھيمنة الكبار عليه اھدا للتخلصالنمو فيسعى ج

 

  ). 1طـ(الدار العربية للعلوم  "سيكولوجية الطفولة و المراھقة و حقائقھا ا&ساسية" :عبد العلي الجسماني )1(
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ضنا . و نصائح الكبار   و محاولة تھربه من تعليمات . المفسرة إلى عصبيته في السلوك

  .منه أنھا عامل إخ=ل بحاجاته

زوبعة نفسية تجعل المجال النفسي بين المراھق و بين المحيطين به في  يكون المراھق -

و الفسيولوجي  و                 ر مجا$ متباعدا فالمراھقين بحكم تكوينھم النفسي من الكبا

من ھنا تحصل الفجوة بينھم وبين الذين  يد  يفكرون  وكأنھم في عالم آخر وا$جتماعي الجد

   .يحيطون بھم و لكل الفئتين معايير يلتزم بھا

   :المشك4ت التي تستأثر بتفكير المراھق .7

ة مرحلة تخوف و قلق شديدين يستحوذان على المراھق فيجع=نه يعيش في فترة المراھق

  .عالم غير عالم الراشدين

  :تفكير المراھقين ھيمشك=ت التي تستأثر و أبرز ال

ا&رق الشعور بالتعب عدم ا$ستقرار النفسي، عدم : مشك=ت تتصل بالصحة و النمو -

  .تناسق أعضاء الجسم

لشعور بمركب النقص عدم تحمل المسؤولية نقص الثقة ا: مشك=ت خاصة بالشخصية -

  .الخ....أح=م اليقظة المجادلة بغير سبب بالنفس القلق الدائم،

التھيب . ا$جتماعيةالتھيب من ا$نط=ق في الحياة : ا$جتماعيةمشك=ت تتعلق بالمكانة  -

ر بالحاجة إلى ، الشعويمن مقابلة ا&شخاص غير ا&بوين، القلق الخاص بالمظھر الخارج

  .الخ...ا&صدقاء

ا"صابة والتخوف من عدم ا$ستجابة  : مشك=ت ترتبط بمسألة التحدث إلى الجنس ا خر -

  .الخ...التحدث مع الجنس ا خر باللعثمة لدى

ا$ضطراب الناشئ عن عدم التمييز بين الخير و الشر، : مشك=ت تمس المعايير ا&خ=قية -

  .الخ...لالخلط بين الحق و الباط

و     عدم توفر محل خاص به في البيت، : مشك=ت تصاحب المراھق من جو أسرته -

بين والديه، التشاجر و العراك مع أفراد ا&سرة، ومعاملته معاملة  جود حواجز بينه و

  .الطفل



المراھق  كش ،عدم القدرة على التركيز في التفكير: مشك=ت ترد إلى المدرسة و الدراسة -

 ،عدم معرفته بأصول الدراسة النافعة، تشتت الجھود، التخوف من الرسوب، بقدراته

  . التخوف من ا$متحان

ط منھجا يخطلتالحاجة إلى من يرشده  :مشك=ت ترجع إلى اختيار مھنة معينة في الحياة -

   .الحاجة إلى الخبرة في نوع العمل الذي يرغب فيه ،في الحياة

ل فترة المراھق ھذه مليئة بالمشك=ت ھو أنھا فترة تغير ما يجع ،ويبدو أن من أھم و أقوى

  . و فترة انتقال إلى عالم الراشدين في ا$نتماء

زعيم مدرسة عالم النفس التو  (kurt lewin)ھذا حسب ما يراه العالم ا&لماني كورت لوين 

  ).1(Theory topological)( يبولوج

  :دور ا$سرة في حياة المراھق  .8

را ھاما و خطيرا في ھذه المرحلة &ھمية المناخ النفسي ا&سري في حياة تلعب ا&سرة دو

أسرته و جنسه و  تحيث يتأثر السلوك ا$جتماعي للمراھق إلى حد كبير باتجاھا." المراھق

في ا&سرة  يو تتضح ا ثار الحسنة للمناخ الديمقراط) ا$نبساط و ا$نطواء"(شخصيته 

ا&سرة كما تتضح  دلسلوك ا$جتماعي  السوي بين أفراحيث يساعد على نمو الصداقة و ا

  ا ثار السيئة للسيطرة الوالدية و التسلط و انھيار ا&سرة 

حياة  يو ا"ھمال و رفض المراھق وسيطرة ا&فكار الخرافية و الجھل و الفقر و المرض ف

  .)1(وقيمه هالمراھق و سلوكه ا$جتماعي و اتجاھات

 

(1) Lewin Kurt. (field theory in social science) N.Y (1952) P144. 
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  :أبويها المراھق في الصفات التي يرغبھ .9

  :أن )1(يرى زھران في كتابه 

تقبل المراھق على أنه شخص كبير ومعاملته المعاملة الحسنة العادلة، و ا"تاحة له فرصة  -

مع ا&سرة في أوجه نشاطھا مع ا$حتفاظ بأوجه نشاطه الخاصة  -بعض الوقت -المشاركة

تدخل يذكر و عدم  نلرفاق دوا&سرة و السماح له با$نضمام إلى جماعة ا قخارج نطا

و عدم اختيار سلم التعليم و المھنة و عدم الكيل بمكيالين في . التدخل في اختيار ا&صدقاء

  .ما يتعلق بالحكم على السلوك الجنسي ل=بن و البنت

( و ا$شتراك في أوجه النشاط الرياضي . كما يحتاج المراھق إلى الترفيه و ا$سترخاء -

 ).راھق و تنمية مھاراته و قضاء وقت فراغھم$متصاص طاقات الم

 .كما يحتاج المراھق للخصوصية للكثير من أموره -

  :المراھق المرغوب فيھا عند ا*جتماعيةالصفات  .10

  :عند المراھق المرغوب فيھا ا$جتماعيةإن أھم الصفات 

 حسن -لبس الم=بس المناسبة - ا&ناقة و النظافة -حسن المظھر(  :المظھر و ا&خ=ق -

  .)الخلق

و          ظھور وسمات القيادة  -النشاط و التحمس -كثرة ا$تصال(  :القيادة الشعبية -

 .)التفوق الرياضي - القيام بأنشطة كثيرة -حسن الحديث - ممارستھا

المشاركة الوجدانية التعاون  -مع ا&صدقاء التعاطف –العطف (  :ا$جتماعيةالشعبية  -

المھارات - الو$ء الصدق –ور بالمسؤولية و ممارستھا الشع -البھجة و المرح -ا"يثار

 .)ا$جتماعية

  .)2( )ا&سوة الحسنة -التفوق الرياضي -الذكاء( و بعض الصفات ا&خرى مثل  -

  

  

   :عند المراھقين ا*تجاھاتالقيم و .11
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ينبغOOOي أن نعلOOOم أن المOOOراھقين يتعلمOOOون القOOOيم مOOOن الكبOOOار با"قتOOOداء و يكتسOOOبون كثيOOOرا مOOOن 

 كتسOاباببلوغھم ھذه المرحلة العمرية و ھذه الخبرات تعد خير رصيد لھOم كمOا أن الخبرات 

  :نظام ناضج للقيم يتم وفق أسس و قواعد منھا 

و       و إرضOOاء الجوانOOب الوجدانيOOة بالحنOOان والOOتفھم و عOOدم القسOOوة  نفعOOا$ت$اتربيOOة  -أ

  .التنشئة السليمة

عOOن طريOOق  :اف بOOه و بنضOOجه، و الثOOانيا$عتOOر: عOOن طريOOق الثOOواب و العقOOاب ا&ول -ب

 .ا"يحاء و ھذا يكون من كبير إلى صغير

والسOلوك  ا$جتماعيOةعن طريق التعقل و التفكير المنطقي و يتم بواسطة تحليOل الظOروف -ج

 وكذا توثيق الع=قات ا"نسانية   .ا$جتماعيةا"نساني الذي يؤدي إلى إدراك الع=قات 

لمعOايير  أساسOايعOد فإن اكتساب القيم يؤدي بOدوره إلOى تكامOل الحاجOات فOي ذات المراھOق  -

  و التكامل ھذا يشعر الفرد بالتوازن و ا$تزان . الشخصية

و        تتفOOتح الميOOول لOOدى المOOراھقين و تتنOOوع بOOين ميOOول نظريOOة و أدبيOOة و فنيOOة و علميOOة ف

  . للميول من تأثير محرك للسلوكو $ يخفى ما  .جتماعية و ثقافيةإشخصية و 

فتنمOOو بالتOOالي القOOيم لOOدى المراھOOق بصOOورة كثيفOOة متOOأثرة بشOOتى العوامOOل التOOي يعOOيش وسOOطھا 

  .و الثقافية و ا&سرية ا$قتصاديةو  ا$جتماعيةفمنھا 

Oذكر تظھOOالفة الOل السOOا بالعوامOيم و تأثرھOOين القOOة بOراع جديOOة صOد عمليOOث بعOة  رحيOOي نھايOOف

  .ز للسطح و تكاد تسود لتحرك سلوكه و أفكاره و اتجاھاتهالمطاف قيم تبر

و قOد تتغيOر إلOى أن يقتOرب المراھOق  ا$جتماعيOةو تنمو القيم نتيجة تفاعل المراھق مع البيئة 

  من الوعي و النضج ا$جتماعي و العقلي و يتمسك المراھق ببعض المثل 

  

 ح أو الميOOOل إلOOOى الزعامOOOةقOOOد تكOOOون نحOOOو الخيOOOر و العمOOOل الصOOOال. ا$تجاھOOOاتو القOOOيم و 

و ينمOOOو الOOOوعي ا$جتمOOOاعي و يظھOOOر الشOOOعور . و العقليOOOة مOOOث= ، و الجسOOOمية،ا$جتماعيOOOة

  .)1(ا$جتماعيةبالمسؤولية 



و بخاصة شؤون الوطن و . و السياسية العامة ا$جتماعيةو يحاول فھم أو مناقشة المشك=ت 

  . يشارك في الواجبات الوطنية

ھدا عن مكانته مما يؤدي إلى سOؤ تفOاھم اثيرا عن حقوقه و يدافع جو نرى المراھق يتحدث ك

و . و المھOن         بينه و بين والديه و خاصة حول اختيار أوجه النشاط و الرفOاق و التعلOيم

  .ينتاب المراھق الشعور بأن ا خرين $ يفھمونه أو على ا&قل يسيئون فھمه

النضج الجسمي و ب، و هراته، و خلفيته، و جنسيرتبط  تكون اتجاھات المراھق و قيمه بخب -

و نOOوع ) الOOوطن الOOدين(لرفOOاق، و الثقافOOة العامOOة للمجتمOOع الفسOOيولوجي، و مفھOOوم الOOذات و ا

OOة و مطالبھOOيم و المدرسOOرة االتعلOOا&خص ا&سOOة : ( و بOOةالطبقOOاديةو   ا$جتماعيOOأي  ا$قتص

  .)لة معه دين في التنشئة و المعاممستوى ا&سرة و اتجاھات الوال

فكل ما ينتج عن تصارع ھذه العوامل و تداخلھا مع بعضھا يبOرز فOي شOكل مشOك=ت تعيOق  

التOي تكOاد تثبOت فOي شخصOيته،  ا$تجاھOاتو   حاجاته و بالتالي يعبOر عOن تصOارع فOي القOيم

حيOث أثبتOت " .فتؤثر كلھا  في سلوكه ا$جتماعي و تتبلور في شكل واضح في ھOذه المرحلOة

و القيم السائدة  في المجتمع عبر ا&جيال ثباتھOا و قيمتھOا بالنسOبة  ا$تجاھاتيم وبعض المفاھ

لرفاھية المجتمOع و سOعادته و بالتOالي يحOرص الوالOدان، و المربOون علOى غرسOھا و تعليمھOا 

ا$جتمOOاعي و التقOOدم العلمOOي عOOدم م=ئمOOة لKOOو$د لكOOن فOOي نفOOس الوقOOت يتضOOح نتيجOOة للتغيOOر 

عدم مناسبتھا للعصر ممOا يعOوق و يعرقOل رفاھيOة ت=ف بعض القيم  وو اخ ا$تجاھاتبعض 

  .)2("المجتمع و سعادته

  

نقول إن مرحلة المراھقة مھمة تؤثر كثيرا في مستقبل الفرد و لفصل المراھقة ة ص=خو ك

حاضره و نرى أن مھمتھا تكوين قيم واتجاھات واعية تتفق مع تصور كاف للعالم الذي 

من الناحية العملية  و تحديد الطريق الموصلة للنجاح على أساس تلك  يعيشه الفرد خاصة

و نجد ا&سرة ھي ا&ساس و تقريبا الوحيدة . يجب أن تكون واعية جدا ا$تجاھاتالقيم و 

على زرع ھذه القيم، فھي التي تربي الطفل لتبعثه لعالم يتعامل معه بناتج تلك  المسئولة

  .ھاالتربية كيف كان نوعھا و طبيعت

  

  

 

  .354 ص القاھرة 2003 ).6 ط(، عالم الكتب "علم النفس ا$جتماعي" :حامد عبد الس=م زھران )1(

 . 356نفس المرجع السابق ص  )2(

  

  



  

  

  



  

  :حول مشك4ت المراھق اتدراس .12

  :من الدراسات ا&جنبية -

1948عام ) (Luella coleدراسة لوي4 كول  -
)1(:  

يھدف اكتشاف الحاجات . أجريت الدراسة على عينة من ط=ب و طالبات  المرحلة الثانوية 

فقامت . ويةالفردية عن طريق تحليل المشاكل التي يعاني منھا الط=ب في المرحلة الثان

من الت=ميذ الذين ترتبت % 40حسب نتائج الدراسة بنسبة ( الباحثة بتنظيم ھذه المشك=ت 

  :في ثمانية مجا$ت تمثل حاجات المراھقين و ھي) عندھم ھذه المشاكل

  .مشك=ت الميول الجنسية الغيرية −

 مشك=ت التحرر من السلطة المنزلية −

 .مشك=ت النضج ا$نفعالي −

 .ا$جتماعي مشك=ت النضج −

 .مشك=ت بدايات التحرير ا$قتصادي −

 .مشك=ت النضج العقلي −

 .مشك=ت ا$ستفادة من وقت الفراغ −

 .مشك=ت فلسفة الحياة −

  :)2( )1947( عام ) L. Dween( بحث دوين في أمريكا  -

قام بدراسته على عينة من طلبة و طالبات المدارس الثانوية ا&مريكية بھدف البحث عن 

ھم حيث جاء في النتائج أن أكثر الموضوعات ل الطلبة و المشك=ت التي تتعرض اھتمامات

  :التي يھتمون بھا و يرون ضرورة توفرھا للطالب المراھق ھي

 

 

  .ا$ختبار المھني −

 .التكيف مع ا خرين −

 .الع=قات مع الجنس ا خر −
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 .المشك=ت الجنسية −

 .المشك=ت الصحية −

  :)C. Wren ) (1951( )1( بحث رن  -

كذلك دراسة على طلبة المرحلة الثانوية ا&مريكية لمعرفة المشك=ت  التي ) رن ( أجرى 

يعانون منھا و التي تعبر عن حاجاتھم  و التي تتكرر كثيرا، حيث قام الباحث بترتيب 

  :المشاكل من حيث أھميتھا في النتائج كما يلي

  .المشك=ت المدرسية −

و          غموض الع=قة بين الدراسة   ،ھدف المشك=ت  المھنية الحاجة إلى وجود −

 .مطالب المھنة

 .أھمھا الدخل غير كاف: المشك=ت المالية −

 .ا$جتماعيةالحاجة إلى المھارات . الوحدة: ا$جتماعيةالمشك=ت  −

المشك=ت . الخوف من الفشل الصراعات الدينية و ا&خ=قية: ( ا$نفعالية المشك=ت −

 )الشخصية

   :)G. Moris ) (1954( )2 (بحث موريس  -

أجرى دراسته على عينة من طلبة المرحلة الثانوية  في مدينة نيويورك و استخدام قائمة 

روزموني لتحديد المشك=ت و قد أشار موريس إلى المشك=ت  التي أثار إليھا  أكثر من 

  : من أفراد العينة و كانت المشك=ت التالية% 25

  

  لت4ميذل ةالمئويالنسبة   المشكلة
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  :)1( )1967(  ندونيسياأدراسة حسن *نج *نوج في  -

" اتجاھاته و درجة التوافق عنده  ندونيسيا&المراھق : " تحت عنوان .قدمت ھذه الدراسة

من ذكور و إناث كما ھدفت إلى  ندونيسياأو ھدفت إلى استط=ع اتجاھات المراھقين في 

  في جميع  ندونيسيا&المشك=ت التي يواجھھا المراھق   التعرف إلى

  

   .$ أنفق وقتا كافيا في ا$ستذكار  -1

 .أحتاج لكسب بعض المال بنفسي  -2

 .لست ميا$ لبعض المواد  -3

 .قلق بخصوص ا$متحان  -4

 .على استمرار الحديث ةيصعب علي المحا فض  -5

 .فترة الغذاء قصيرة جدا  -6

 .أغضب بسرعة  -7

 .عدم ا$ھتمام ببعض ا&شياء ا$ھتمام الكافي  -8

 .أعمله بعد المدرسة الثانوية أحتاج للنصح فيما  -9

  .ضعف في ا"جابات الشفوية - 10

  .أخشى أن أرتكب خطأ - 11

  .أود أن أكون محبوبا أكثر - 12

  .كوني عصبي المزاج - 13

أريد أن تكون شخصيتي أفضل مما ھي عليه  - 14

  .ا ن

  

44.70 %  

34.10%  

33.70 %  

32.40 %  

30.00 %  

29.30 %  

29.00 %  

27.20 %  

27.20 %  

27.30 %  

27.00 %  

26.20 %  

25.50 %  

24.90 %  
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و  .مجا$ت الحياة  و قد استخدم الباحث قائمة روز موني بعد تعديلھا لتحديد المشك=ت

طالب و طالبة في المدارس ا"عدادية و الثانوية تتروح  200كانت العينة مكونة من 

ة على أن ترتيب المشك=ت حسب و قد دلت نتائج الدراس) سنة 21 - 12( أعمارھم بين 

  :من أفراد العينة كما ھي مبينة في الجدول التالي%  50كما أجاب عنھا أكثر من . أھميتھا

  النسبة المئوية للطالب  مجا*ت المشك4ت

  .مشك=ت التوجيه المھني -1

 .ا$قتصاديةالمشك=ت  -2

 .مشك=ت العمل المدرسي -3

 .مشك=ت التكيف ا$نفعالي -4

 .ا$جتماعيمشك=ت التوافق  -5

 .مشك=ت ا&خ=ق و الدين -6

 .مشك=ت  قضاء وقت الفراغ -7

 .مشك=ت الصحية -8

 .مشك=ت المنھج و الدراسة -9

 .مشك=ت ا&سرة و المنزل - 10

  .مشك=ت  الجنسية - 11

96  %  

87 %  

84 %  

82 %  

80 %  

78 %  

74 %  

69 %  

64 %  

52 %  

39 %  

  

ية كما يحددھا المراھقون و الشخص ا$جتماعية تحول المشك= :)1(دراسة إبراھيم شھاب -

  )1953( المصريون 
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بعد تطبيق الدراسة و جمع النتائج تبين للباحث أن أھم المشك=ت بالنسبة إلى الط=ب 

الحياة المدرسية، نمو الشخصية، المشك=ت ( الذكور مرتبة حسب أھميتھا ھي كما يلي ھي 

  ).و ا&خ=ق      ين الصحية، المشك=ت الجنسية، مشك=ت وقت الفراغ، مشك=ت الد

  : يأما بالنسبة إلى الطالبات فقد جاءت المشك=ت مرتبة حسب أھميتھا كالتال 

المشك=ت الصحية، مشك=ت ا$ختيار المھني  مشك=ت نمو الشخصية، الحياة المدرسية، (

  )و فرص التعليم، مشك=ت وقت الفراغ، المشك=ت الجنسية 

   :)1(دراسة مصطفى فھمي -

 $ستعانةابأجريت الدراسة ) 1959(يد مجا$ت مشك=ت طلبة المرحلة الثانوية حول تحد

ت نو قد تضم. المصرية ةللبيئ مةئم=موني للمشك=ت بعد تعديلھا لتصبح أكثر  بقائمة روز

  :و كانت النتائج كالتالي. مشكلة موزعة على عدة مجا$ت) 180(القائمة  

  .مشك=ت مدرسية  −

  .مشك=ت شخصية  −

  .ت صحيةمشك=  −

  .مشك=ت اقتصادية  −

  .مشك=ت الع=قة مع ا خرين  −

  .مشك=ت أسرية  −

   :)2(دراسة محمد عثمان نجاتي -

الشباب من  شملت عينة من) 1962(حول اتجاھات الشباب و مشك=تھم في الوطن العربي 

  طلبة المدارس الثانوية و الجامعات في كل من مصر و لبنان و سورية 

  

  :يدن وكان تصنيف و ترتيب المشك=ت حسب أھميتھا كالتالالعراق و ا&رو 

القلق بخصوص  -أخ=قية - دينية- أسرية -جنسية -ةمشك=ت شخصي( التصنيف الخاص  -

  .)الحسنة و السيئة ا$جتماعيةو الع=قات  - المستقبل
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مشك=ت النمو و التحصيل والمشك=ت الجمالية وا$ستعداد للتغير و ( التصنيف العام  -

  .)و مشك=ت التوافق ا$جتماعي و الثقة  -لتقدما

   :)1(دراسة سعد ج4ل و عماد الدين سلطان -

  .1966و الجنائية في مصر  ا$جتماعيةفي مركز البحوث 

تمت ھذه الدراسة بھدف التعرف على المشك=ت التي يعاني منھا الت=ميذ في المرحلة 

موني للمشك=ت حيث تبين من  ائمة روزالثانوية الرسمية في مصر و اعتمد البحث على ق

  :النتائج أن المشك=ت ا&كثر توترا و ا&كثر د$لة و أھميتھا ھي مشك=ت في

  .المجال الصحي للمشك=ت −

 .المجال المدرسي −

 أخشى العمل  - أخشى عدم ا$لتحاق بالجامعة -أخشى البطالة( المجال  المھني  −

 .)بعيدا عن ا&سرة     

  .المجال ا&سري −

 .المجال الديني و ا&خ=قي −

 .المجال الجنسي و العاطفي −

 .المجال ا$قتصادي −

 .مشك=ت في مجال وقت الفراغ و الترفيه −

 .مشك=ت في المجال النفسي و ا$نفعالي −

  .مشك=ت في المجال ا$جتماعي −
  

  : )1(لدراسة عبده ميخائي -

ثانوية في مدينة حول مشك=ت سوء التوافق لدى الط=ب المراھقين في المدارس ال

ا"سكندرية حيث اتبع البحث أسلوب بحث الحالة منھجا واستخلص من ذلك العوامل الكامنة 

  :وراء المشك=ت التي يعاني منھا ھؤ$ء الت=ميذ كما يلي

  .عوامل تتصل بطبيعة الفرد و شخصيته −

يقة إلى طر،إلى شخصية ا&بوين،ا$قتصاديةعوامل تتصل بالبيئة ا&سرية من الحالة  −

  .ا&بوين في التربية و الع=قات العائلية المختلفة

  .عوامل مدرسية −
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  .اجتماعية مختلفة عوامل −

  : )2(معوض لدراسة خليل ميخائي -

مشك=ت المراھقين في المدن و الريف و كانت على عينة من  طلبة مرحلة  ا"عدادية حول 

المنھج الوصفي مستعينا الباحث  ستخدماو الثانوية في مصر من الريف و المدينة حيث 

فقام الباحث بمقارنة مشك=ت كل . باستخبار إضافة إلى دراسة الحالة و الم=حظ ا"كلينيكية

و كانت النتائج التي تھمنا في ھذا      من السلطة و الطموح في كل من الريف و المدينة 

  :البحث ھي

  بالنسبة لKسرة كمصدر للسلطة

سلطة ا&سرية يبدو أكثر وضوحا في المراھقة عند إن إحساس المراھقين بمشك=ت ال −

  .عند كل من الطلبة في المدينة و الريف) 17-13( بدايتھا 

 .إن إحساس المراھقين بمشك=ت السلطة ا&سرية في الريف يزداد بازدياد التعليم −

ورة تعليمھم إ$ على الرغم من إحساس المراھقين الريفيين بوطأة السلطة ا&سرية بضر −

 ھم و بين طلبة المدينة لم يصل إلى الدرجة الدالةذا الفرق بينأن ھ

 

 ).غير جوھري(أي أن ھذا الفرق  ،إحصائيا

إضافة إلى العديد من المشك=ت التي يعاني منھا المراھقون حيث ترتبت ھذه المشك=ت في 

  :بحث خليل ميخائيل كما يلي

  :المراھقين في المدن

مشك=ت نفسية  - مشك=ت ا&خ=ق و الدين  - ةمشك=ت جنسي -مشك=ت وقت الفراغ 

مشك=ت  -مشك=ت اختيار العمل و فرص التعليم  - معاشيهمشك=ت مالية و  - نفعاليةا

مشك=ت  - مشك=ت ا&سرة و المنزل  - مشك=ت النمو الشخصي و ا$جتماعي  -مدرسية 

  .مشك=ت صحية -جسمية 

  :أما المراھقين في الريف

مشك=ت النمو الشخصي - مشك=ت ا&خ=ق و الدين  -ك=ت جنسيةمش -  مشك=ت  صحية

مشك=ت  اختيار  - مشك=ت ا&سرة  - نفعاليةا ،فسية، نمالية مشك=ت –و ا$جتماعي 
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مشك=ت    - مشك=ت جسمية  -مشك=ت قضاء وقت الفراغ  -العمل و فرص التعليم 

  .مدرسية

   :)1(دراسة فيصل محمد خير الزراد -

و ع=قتھا بمستوى ) دمشق(ط=ب و طالبات المدارس الثانوية السورية  حول مشك=ت

  .)1986(ا$تزان ا$نفعالي لدى الط=ب 

  :استھدفت الكشف عن مؤھ=ت ھؤ$ء الطلبة با"جابة عن التساؤ$ت التالية 

  ما ھي المشك=ت التي يعانون منھا بشكل عام ؟ −

 الريف؟ طالب المدينة و طالبھل تختلف المشك=ت من حيث الحجم و النوع لدى  −

 الجنس ؟ فھل تختلف المشك=ت من حيث الحجم و النوع باخت= −

 

 

 العمر ؟ فھل تختلف المشك=ت من حيث الحجم و النوع باخت= −

ھل يؤثر مستوى ا$تزان ا$نفعالي للمراھق في حجم و نوع و شدة المشك=ت التي يعاني  −

 منھا ؟

دراسة أن المشك=ت جاءت من حيث ترتيب ا&ھمية كما و كان من أھم النتائج في ھذه ال

  :يلي

  .المشك=ت ا&سرية و المنزلية −

  .المشك=ت النفسية ا$نفعالية −

  .ا$قتصاديةالمشك=ت  −

  .ا$جتماعيةالمشك=ت  −

  .المشك=ت الوطنية و القومية و السياسية −

  .المشك=ت الدينية −

  .المشك=ت التعليمية و التربوية و ا"ع=مية −

  .=ت قضاء وقت الفراغمشك −

  .المشك=ت الجنسية و العاطفية −

  .المشك=ت الصحية −
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  .مشك=ت المستقبل المھني −

 

  :تــمــھــيــد .1

، و علOم الOنفس التربOوي، ا$جتماعيأھمية خاصة في علم النفس  ا$تجاھاتيحتل موضوع  

و ھOي فOي نفOس   ة، ا$جتماعيOة من أھم نOواتج عمليOة التنشOئة ا$جتماعيالنفسية  ا$تجاھاتف

  .و توجيھه      الوقت من أھم دوافع السلوك التي تؤدي دورا أساسيا في ضبطه 

'' :حيث قOال ا$تجاھاتمصطلح  استعملأول من " ھربرت سبنسر"و معلوم الفيلسوف كما ھ

يعتمOد إلOى حOد كبيOر علOى , إن وصولنا إلى أحكام صحيحة في مسائل مثيرة لكثير من الجدل

 .)1( "الذھني و نحن نصغي إلى ھذا الجدل أو نشارك فيه اتجاھنا

اتجاھOات تسOاعدھم  ئن تكون لدى الناشمن أھم وظائف التربية بصفة عامة، أ ا$تجاھات و 

غير المرغوبة، و التOي  ا$تجاھاتعلى التكيف مع مشك=ت العصر، و أن تعمل على تغيير 

 .قد تعوق تطور المجتمع

ذاتھا، إلOى  لقد أصبح اھتمام الباحثين  بھذا الموضوع، يتجاوز حدود العملية التربوية في حد

للفOرد، ومOدى الصOلة  ا$جتمOاعيرفـي و الوجOداني و دراسة دور المدرسة في ا$رتقـاء المع

ة، و امتOدت صOورة ا$ھتمOام لتشOمل ا$جتماعيOبين متغيرات البيئOة التربويOة، و بOين التنشOئة 

عمليOOOة اتخOOOاذ القOOOرار فOOOي الفصOOOـل الدراسOOOـي، وعمليOOOات الOOOتعلم، وا&داء المدرسOOOي و دور 

ام المOدرس يقضOي جOزءا كبيOرا مOن المدرس كمؤثر ھام في سلوك الت=ميذ؛ بمعنى  أنه مOا د

وقت عمله في التعامل مع الت=ميذ كجماعOات،  فھOو إذن فOي حاجOة إلOى فھOم مبOادئ السOلوك 

الجمOOاعي،  ليصOOبح أكثOOر قOOدرة علOOى التعامOOل مOOع القOOوى والعوامOOل التOOي تOOؤثر فOOي المواقOOف 

  .الجماعية و التي تسھل التعلم أو تعطله

  :ا*تجاهتعريـف  .2

ھو تركيب عقلي نفسي أحدثته الخبرة الحادة المتكررة و يمتاز بالثبOات  ماعيا$جت ا$تجاه -أ

  .)2(النسبي ا$ستقرارأو 

 .)1(الفرد تعميما يدفع بسلوكه بعيدا أو قريبا من مكان معين $ستجاباتھو تعميم  ا$تجاه -ب

 .و ھذا التعريف يؤكد المواجھة العامة للسلوك
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لذي ينحو سOلوكه تجOاه بعOض عناصOر البيئOة أو بعيOدا و يعرفه بوجاردس أنه ميل الفرد ا  - ج

عنھOOا متOOأثرا فOOي ذلOOك بالمعOOايير الموجبOOة أو السOOالبة تبعOOا لقربOOه مOOن ھOOذه المعOOايير أو بعOOده 

  .)2(عنھا

بأنOOه أبOOرز المفOOاھيم و  ا$تجاھOOاتيOOرى مفھOOوم  ( G.W.ALLPORT )أمOOا جOOوردون ألبOOورت 

أشOOمل و أدق  ل=تجOOاهر حيOOث كOOان تعريفOOه ا&مريكOOي المعاصOO) ع ن إ ( أكثرھOOا إلزامOOا فOOي 

ھOOو حالOOة مOOن التھيOOؤ و التأھOOب العقلOOي العصOOبي التOOي تنظمھOOا : " تعريOOف فيعرفOOه كمOOا يلOOي

و ھو يشOير ھنOا " الفرد للمواقف و المثيرات المختلفة  استجاباتو تستطيع أن توجه , الخبرة

ذا أمد بعيدا و مOا يكOاد يثبOت قد يكون  أو, إلى مستويين للتأھب ھما أن يكون  وقتيا أو لحظيا

فھOو إذا , الفرد لKشOياء و المواقOف المختلفOة $ستجاباتحتى يمضي مؤثرا و موجھا  ا$تجاه

  .)3(ديناميكي عام

و  بالبيئOOة  اتصOOالهھOOي حصOOيلة تOOأثر الفOOرد بOOالمثيرات العديOOدة التOOي تصOOدر عOOن  ا$تجاھOOاتف

  .مكتسبة و ليست فطريةما أنھا أنماط الثقافة و التراث الحضاري لKجيال السابقة ك

الكامOل  تفOاقا$النفسية، على الOرغم مOن عOدم  ا$تجاھات$ يوجد تعريف موحد لمفھوم  إذن 

إ$ أنOه ھنOاك قاسOم مشOترك يجمOع  ا$تجOاهحول مOا يسOمى ب ا$جتماعيبين باحثي علم النفس 

  بين أكثر التعريفات المعاصرة لھذا المصطلح، إذ أن معظمھا  يصب 

والمعتقOدات حOول  اكOاتدرا" عبارة عن مجموعة من ا&فكOار والمشOاعر و"  ا$تجاهن في أ

  ".موضوع ما، توجه سلوك الفرد وتحدد موقفه من ذلك الموضوع

      :)4(النفسـي ا*تجاهة ببطترمالمفاھيم بعض ال .3

  :النفسي، و ھذه المفاھيم ھي ا$تجاهھناك العديد من المفاھيم ذات الصلة بمفھوم 

والخOOاص ) القيمOOة(ھOOو الفOOرق بOOين العOOام  ا$تجاھOOاتبOOين القOOيم و إن الفOOرق:ھIIوم القيمIIةمف  - أ

فالقيم تجريدات أو تعميمات تتضح أو تكشف عن نفسOھا مOن خO=ل تعبيOر ا&فOراد  ،)ا$تجاه(

عOOن اتجاھOOاتھم نحOOو موضOOوعات محOOددة، وبمعنOOى آخOOر أن مفھOOوم القيمOOة أعOOم و أشOOمل مOOن 

  .اتل=تجاھتقدم المضمون ، و أن القيم ا$تجاهمفھوم 

، ويعنOي ا$تجOاه، وھOو أضOيق مOن مفھOوم ا$تجOاهفھو لOه صOلة بمفھOوم  :مفھوم المعتقد   -  ب

مجرد معارف الشخص وتصوراته عن موضوع مOا، أو أشOخاص بعيOنھم، ومOن ثOم فالمعتقOد 
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و$ يتصOف بالصOفة ا$نفعاليOة، وبالتOالي يشOير إلOى مكOون ) أو معلوماتيOة(ذو طبيعة معرفية 

 .ا$تجاهحد من مكونات وا

و ھOOOOي ردود الفعOOOOل الوجدانيOOOOة أو ا$نفعاليOOOOة المرتبطOOOOة بإحOOOOدى  :مفھIIIIوم المشIIIIاعر -ج

الموضوعات، وتشكل المشاعر أساس التقOويم ا$نفعOالي و بالتOالي فھOي نOوع مOن ا$سOتمرار 

 .، و تمثل إحدى مكوناتھا الث=ثةا$تجاھاتوالدافعية، كما أنھا  أضيق من 

أوسOع  ا$تجOاهارتباطOا وثيقOا، و لكOن  ا$تجOاهيرتبط مفھوم كOل مOن الميOل و :يلمفھوم الم -د

في معناه، وتعتبر الميول اتجاھOات نفسOية تجعOل الشOخص يبحOث عOن أوجOه نشOاط أكثOر مOن 

و الميOOل، عبOOارة عOOن وصOOف $سOOتعداد الفOOرد  ا$تجOOاهميOOدان معOOين، ومOOع ذلOOك فOOإن كOOل مOOن 

 .ل=ستجابة لشيء ما بطريقة معينة

و يشير إلى ما نعتقد أنه صواب، و على ذلك، فھOو وسOيلة التعبيOر اللفظOي  :مفھوم الرأي -ه

  .ھو الوحدة ا&كثر تركيبا ا$تجاه، كذلك أن الرأي ھو الوحدة البسيطة، وا$تجاهعن 

  :)1(النفسية  ا*تجاھاتمكونات   .4

محصOلة عمليOات ، أو ھOي ةدينامكيOالنفسية ھي عملية  ا$تجاھاتإن عملية تكون أو اكتساب 

ة؛ بحيث يمكOن عبOر القنOوات ا$جتماعيتفاعل معقدة بين الفرد وبين معالـم بيئتـه الفيزيقيـة و 

و يمكOن حصOر مكونOات     . النفسOية ا$تجاھOاتالمتعددة لھذا التفاعل، امتصاص واكتسOاب 

  : النفسية في ا$تجاھات

دى الفOOرد مOOن عمليOOات إدراكيOOة يتمثOOل المكOOون المعرفOOي فOOي كOOل مOOا لOO :المكIIـون المعرفIIـي -أ

  ، ويشمل ما لديه من حجج تقفا$تجاهومعتقدات و أفكار تتعلق بموضوع 

  ؛ ا$تجاهوراء تقبله لموضوع 

يتجلOOOى مOOOن خOOO=ل مشOOOاعر الشOOOخص و رغباتOOOه نحOOOو  :)ا*نفعIIIالي(ـون العاطفIIIـي ـIIIالمك-ب

  و حبه أو كرھه له؛ من إقباله عليه أو نفوره منهالموضوع، و 

 ا$تجاھOاتبطريقOة مOا، ف ا$تجOاهيتضOح فOي ا$سOتجابة العمليOة نحOو  :ون السلوكـيالمكـ -ج

كموجھOات سOOلوك لWنسOOان تدفعOOه إلOOى العمOOل علOى نحOOو سOOلبي عنOOدما يمتلOOك اتجاھOOات سOOلبية 

 .لموضوعات أخرى

  : )1(النفسية ا*تجاھاتعوامل تكوين  .5
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  :ة نOOOذكر منھOOOاجتماعيOOا$النفسOOOية  ا$تجاھOOاتھنOOاك عOOOدة عوامOOل يشOOOترط توافرھOOا لتكOOOوين 

  :ة عن طريق ا?يحاءا*جتماعيقبول نقدي للمعايير  -أ

ذلك أنه كثيOراً مOا يقبOل  النفسية، ا$تجاھاتيعتبر ا"يحاء من أكثر العوامل شيوعاً في تكوين 

الفرد اتجاھاً ما دون أن يكون له أي اتصال مباشOر با&شOياء أو الموضOوعات المتصOلة بھOذا 

ة العامOOة التOOي ا$جتماعيOOأو تكOOوين رأي مOOا،$ يكتسOOب بOOل تحOOدده المعOOايير  ا$تجOOاهف.ا$تجOOاه

يمتصھا ا&طفال عن آبائھم دون نقد أو تفكير،فتصبح جOزءاً نمطيOاً مOن تقاليOدھم وحضOارتھم 

 ا$تجاھOاتيصعب عليھم التخلص منه،ويلعب ا"يحاء دوراً ھامOاً فOي تكOوين ھOذا النOوع مOن 

ھا المعايير السOائدة فOي المجتمOع دينيOة كانOت أو اجتماعيOة أو فھو أحد الوسائل التي يكتسب ب

  .خلقية أو جمالية،فإذا كانت النزعة في بلد ما ديمقراطية فإن ا&فراد فيه يعتنقون ھذا المبدأ

 "والعامOل الثOاني الOذي يكOون ا"نسOان مOن خ=لOه اتجاھاتOه وآرائOه ھOو" :لخبراتاتعميم  -ب

طھOOOا بالحيOOOاة اً يسOOOتعين بخبراتOOOه الماضOOOية ويعمOOOل علOOOى ربفا"نسOOOان دائمOOO"تعمOOOيم الخبOOOرات

يدرب منذ صغره على الصدق وعدم الكذب أو عدم أخذ شيء لOيس  )مث=(الحاضرة فالطفل 

والطفل ينفذ إرادة والديه في ھذه النOواحي دون أن يكOون .الخ..له،أو احترام ا&كبر منه عمراً 

خOالف ذلOك يعتبOر خائنOاً وغيOر آمن،ولكنOه  لديه فكرة عن أسOباب ذلOك،ودون أن يعلOم أنOه إذا

عندما يصل إلى درجة من النضج يOدرك الفOرق بOين ا&عمOال ا&خOرى التOي يوصOف فاعلھOا 

يسOتطيع أن يعممOه فOي حياتOه الخاصOة  )أي المعيOار( بالخيانة،وحينما يتكOون لديOه ھOذا المبOدأ

  .والعامة

غيرھا،يبرزھOOا ويؤكOOدھا عنOOد إن اخOOت=ف وحOOدة الخبOOرة وتمايزھOOا عOOن  :تمIIايز الخبIIرة -ج

ونعنOي بOذلك أنOه يجOب أن تكOون  النفسOي، ا$تجاهلترتبط بالوحدات المشابھة فيكون  التكرار،

الخبOOرة التOOي يمارسOOھا الفOOرد محOOددة ا&بعOOاد واضOOحة فOOي محتOOوى تصOOويره وإدراكOOه حتOOى 

  .ةا$جتماعييربطھا بمثلھا فيما سبق أو فيما سيجد من تفاعله مع عناصر بيئته 

أكثOر  ا$تجاه$ شك أن الخبرة التي يصاحبھا انفعال حاد تساعد على تكوين  :حدة الخبرة -د

من الخبرة التي يصاحبھا مثل ھذا ا$نفعال،فا$نفعال الحاد يعمق الخبرة ويجعلھا أعمOق أثOراً 

ة المرتبطOة بمحتOوى ا$جتماعيOفي نفس الفرد وأكثر ارتباطOاً بنزوعOه وسOلوكه فOي المواقOف 

  .خبرة وبھذا تتكون العاطفة عند الفرد وتصبح ذات تأثير على أحكامه ومعاييرهھذه ال

  :)1(النفسية ا*تجاھاتوظائف  .6
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 :في أنه ا$تجاهيمكن تحديد وظائف 

  .يحدد طريق السلوك و يفسره -

ينعكس على سلوك الفرد في أقواله و أفعاله وتفاعله مع ا خرين ومع الجماعOات المختلفOة  -

 .ي الذي يعيش فيهفي الوسط الثقاف

ا"دراكية و المعرفية حول بعOض النOواحي الموجOودة  و ينظم العمليات الدفاعية وا$نفعالية -

 .في المجال الذي يعيش فيه الفرد

يسر للفرد، القدرة على السلوك، واتخاذ القرارات في المواقف النفسية المتعددة في شOيء ـي -

 .و في كل مرة تفكيرا مستق= ،كل موقف من ا$تساق والتوحيد، دون تردد أو تفكير في

 .ا$جتماعييبلور ويوضح صورة الع=قة بين الفرد وعالمه  -

 .يوجه استجابات الفرد لKشخاص وا&شياء والموضوعات بطريقة تكاد تكون ثابتة -

تحمOOOل الفOOOرد علOOOى أن يحOOOس و يOOOدرك و يفكOOOر بطريقOOOة محOOOددة إزاء موضOOOوعات البيئOOOة  -

 .الخارجية

  .المعلن، عن مسايرة الفرد لما يسود مجتمعه من معايير وقيم   ومعتقدات جاها$تيعبر  -

   :)1(النفسي ا*تجاهمراحل تكوين  .7

  :بث=ث مراحل أساسية ھي ا$تجاهيمر تكوين 

في ھذه المرحلة ظاھرة إدراكية أو معرفيOة  ا$تجاهيكون : المرحلة ا?دراكية أو المعرفية -أ

ة ا$جتماعيOشرة على بعض عناصر البيئة الطبيعيOة والبيئOة تتضمن تعرف الفرد بصورة مبا

وھكOOذا قOOد يتبلOOور  التOOي تكOOون مOOن طبيعOOة المحتOOوى العOOام لطبيعOOة المجتمOOع الOOذي يعOOيش فيOOه،

وحOول نOوع خOاص مOن  في نشأته حول أشياء ماديOة كالOدار الھادئOة والمقعOد المOريح، ا$تجاه

حOOدد مOOن الجماعOOات كا&سOOرة وجماعOOة النOOادي وحOOول نOOوع م ا&فOOراد كOOا&خوة وا&صOOدقاء،

  .ة كالنخوة والشرف والتضحيةا$جتماعيوحول بعض القيم 

 وتتميز ھذه المرحلOة بميOل الفOرد نحOو شOيء معOين،: مرحلة نمو الميل نحو شيء معين -ب

فمOOث=ً أن أي طعOOام قOOد يرضOOي الجOOائع، ولكOOن الفOOرد يميOOل إلOOى بعOOض أصOOناف خاصOOة مOOن 

وبمعنOى أدق أن ھOذه المرحلOة مOن  إلOى تنOاول طعامOه علOى شOاطئ البحOر،وقد يميل  الطعام،

  .تستند إلى خليط من المنطق الموضوعي والمشاعر وا"حساسات الذاتية ا$تجاهنشوء 
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إن الثبOOوت والميOOل علOOى اخOOت=ف أنواعOOه ودرجاتOOه يسOOتقر  :مرحلIIة الثبIIوت وا*سIIتقرار -ج

ي، فالثبوت ھذه المرحلة ا&خيرة في تكوين ويثبت على شيء ما عندما يتطور إلى اتجاه نفس

  .ا$تجاه

    :)1(النفسية ا*تجاھاتأنواع  .8

  :النفسية إلى ا&نواع التالية ا$تجاھاتتصنف 

موقفOاً حOاداً $ رفOق  ا$تجOاهالقوي في موقف الفOرد مOن ھOدف  ا$تجاهيبدو  :القوي ا*تجاه -

ول تحطيمOOه إنمOOا يفعOOل ذلOOك &ن فالOOذي يOOرى المنكOOر فيغضOOب ويثOOور ويحOOا فيOOه و$ ھOOوادة،

  .اتجاھاً قوياً حاداً يسيطر على نفسه

موقفOOاً  ا$تجOOاهيتمثOOل فOOي الOOذي يقOOف مOOن ھOOدف  ا$تجOOاهھOOذا النOOوع مOOن  :الضIIعيف ا*تجIIاه -

كمOا يشOعر بھOا الفOرد فOي  ا$تجOاهفھو يفعل ذلOك &نOه $ يشOعر بشOدة  مستسلماً، ضعيفاً رخوا

  .القوي ا$تجاه

  ).أي إيجابي(الذي ينحو بالفرد نحو شيء ما ا$تجاهھو  :بالموج ا*تجاه -

  ).أي سلبي(الذي يجنح بالفرد بعيداً عن شيء آخر ا$تجاهھو  :السلبي ا*تجاه -

الOOذي $ يجOOد الفOOرد حرجOOاً فOOي إظھOOاره والتحOOدث عنOOه أمOOام  ا$تجOOاهھOOو  :العلنIIي ا*تجIIاه -
  .ا خرين

  فيا ه عن ا خرين ويحتفظ بھالفرد إخفاءالذي يحاول  ا$تجاهھو  :السري ا*تجاه -

  .نفسه بل ينكره أحياناً حين يسأل عنه تاقرار 

المشترك بين عدد كبير من النOاس، فإعجOاب النOاس با&بطOال  ا$تجاهھو :الجماعي ا*تجاه -

  .اتجاه جماعي

جOاه الذي يميز فOرداً عOن آخOر، فإعجOاب ا"نسOان بصOديق لOه ات ا$تجاهھو :الفردي ا*تجاه -

  .فردي

الذي ينصب على الكليات وقد دلت ا&بحاث التجريبية على وجود  ا$تجاهھو :العام ا*تجاه -

الحزبيOة السياسOية تتسOم بصOفة العمOوم، وي=حOظ أن  ا$تجاھاتالعامة، فأثبتت أن  ا$تجاھات
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  .النOOOOOOOOOوعي ا$تجOOOOOOOOOاهالعOOOOOOOOOام ھOOOOOOOOOو أكثOOOOOOOOOر شOOOOOOOOOيوعاً واسOOOOOOOOOتقراراً مOOOOOOOOOن  ا$تجOOOOOOOOOاه

النوعيOة  ا$تجاھOاتالذي ينصب على النواحي الذاتيOة، وتسOلك  ا$تجاهھو :النوعي ا*تجاه -

النوعيOة علOى  ا$تجاھOاتالعامOة وبOذلك تعتمOد  ا$تجاھOاتمسلكاً يخضOع فOي جOوھره "طOار 

  .العامة وتشتق دوافعھا منھا

   :)1(النفسية ا*تجاھاتطرق قياس  .9

النفسOية نOذكر  $تجاھOاتاتشير البحOوث والدراسOات النفسOية،إلى وجOود طOرق عديOدة لقيOاس 

  :منھا

  : طرق تعتمد على التعبير اللفظي للفرد -أ

ويعتبر من أكثر الطرق تقدماً نظراً ل=عتماد فيه على ا$ستفتاءات والحصول على ا"جابات 

  .لعدد كبير من ا&فراد في وقت وجيز

   :طرق تعتمد على الم4حظة، أو المراقبة البصرية للسلوك الحركي للفرد -ب

فإن عملية م=حظة السلوك الحركي للفOرد تتطلOب وقتOاً طOوي=ً، وتسOتدعي تكOرار الم=حظOة 

النفسي للفرد عن طريق م=حظة ذھابOه  ا$تجاهالحكم على  من أمثلة ذلك في ظروف مختلفة

الشOOOخص الOOOذي يتOOOردد علOOOى نOOOوع معOOOين مOOOن  ةأو م=حظOOO إلOOOى الجامعOOOة أو لتأديOOOة الصOOO=ة

أو الموضOOوع الOOذي يھOOتم بOOه شOOخص مOOا عنOOد قراءتOOه للصOOحف  المكتبOOات،أو م=حظOOة الOOركن

  .دائماً،وھكذا

  :طرق تعتمد على قياس التعبيرات ا*نفعالية للفرد -ج

فھOOOي تتمثOOOل فOOOي دراسOOOة ردود الشOOOخص ا$نفعاليOOOة علOOOى مجموعOOOة مOOOن المOOOؤثرات، وھOOOذا  

قيOOاس وي=حOOظ أن .ات النفسOOية عنOOد مجموعOOة كبيOOرة مOOن ا&فOOرادل=تجاھOOا&سOOلوب $ يصOOلح 

  .يتطلب بناء اختبار خاص أو مقياس خاص لھذا الغرض ا$تجاه

تعتمOد علOى التعبيOر اللفظOي للفOرد  التOيالطOرق :  ا$تجOاهو من أھم الطOرق المتداولOة لقيOاس 

طريقOة , ا$نتخOابطريقOة , طريقOة التصOنيف, طريقOة جيتمOان, طريقة ليكOرت: يلى ومنھا ما

  .ا$زدواجيةرنة طريقة المقا, طريقة التدريج, الترتيب
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، والميOOول السOOلوكية تنمOOو فOOي الفOOرد تللمعتقOOداالنفسOOية تمثOOل نظامOOاً متطOOوراً  ا$تجاھOOاتإن 

دائماً تكون تجOاه شOيء محOدد أو موضOوع معين،وتمثOل  ا$تجاھاتباستمرار نموه وتطوره،و

اتجOاه عOن تفاع=ً وتشابكاً بين العناصر البيئية المختلفة و$ يستطيع الفرد أن يكOون أو ينشOئ 

شOOيء معOOين إ$ إذا كOOان فOOي محOOيط إدراكOOه،أي أن الفOOرد $ يسOOتطيع تكOOوين اتجاھOOات حيOOال 

عبOارة عOن وجھOة نظOر يكونھOا  ا$تجOاه$ يتفاعOل معھم،و حيال أشOخاص يعرفھا أو $ أشياء

أن تفسOير السOلوك يOرتبط جزئيOاً بOالتعرف  و الفرد في محاولته للتأقلم مع البيئة المحيطة بOه،

خاصOOة،عمليات أساسOOية فOOي  ا$تجاهتجاھOOات ا&فOOراد وتعتبOOر عمليOOات القيOOاس عامOOة،وعلOOى ا

يعود ذلك إلى أن عملية القياس تحدد إلى أي مOدى يمكOن أن  و ،ا$جتماعيميدان علم النفس 

س علOى تعزيOز بOذلك يمكOن مسOاعدة الOدار و .يعتمد على صحة النظريات والفروض القائمOة

فا"نسOان يميOل  .أمامه مجا$ت أخOرى للبحOث والتجريOب حفتت و، أو رفض بعض النظريات

وفOي ھOذا الميOل إلOى التعمOيم يبOدو  .دائماً إلى التعميم سواء عن طريق ا$ستقصاء أو التبريOر

ولكن عند استخدام ا&سلوب  .، إنما ھو اتجاه عام وسائددالذي يتحدث عنه الفر ا$تجاهوكأن 

مOا ھOو إ$ اتجOاه فOردي  ا$تجOاهيثبت أن مثOل ھOذا  بل قد العلمي في القياس يثبت عكس ذلك،

فإن معظم ا$فتراضات أو النظريات التي قامت على غير  وبناء على ذلك، أو اتجاه محدود،

النفسOOي كOOأي عمليOOة مOOن  ا$تجOOاهكمOOا أن قيOOاس  .تعتبOOر علOOى غيOOر أسOOاس مثOOل ھOOذا التعمOOيم،

   جتماعيا$عمليات القياس يساعد على التنبؤ بما يحدث في المجال 

فعOن طريOق  .ةا$جتماعيOليه البحوث والدراسات النفسية إوھذا ھو أھم ھدف تسعى  للجماعة

 ا$جتمOOاعيزمOOن التغيOOر  و )حOOدود( يمكOOن التنبOOؤ بمOOدى ا$جتمOOاعيالنفسOOي  ا$تجOOاهقيOOاس 

كمOا يمكOن التنبOؤ أيضOا بإمكانيOة إدخOال عامOل جديOد  .المرتقب في أي جماعة من الجماعOات

 ا$تجOاهوعليOه يمكOن القOول بOأن عمليOة قيOاس  .للجماعOة ا$جتمOاعيفاعل النفسي إلى حيز الت

كOOل مOOن يعمOOل فOOي الميOOدان النفسOOي، ھOOي إحOOدى العمليOOات الھامOOة التOOي يجOOب أن يلOOم بھOOا 

   .ا$جتماعي، وخاصة المعلم وا&خصائي ا$جتماعي

  : المراھقين عند ا*تجاھات .10

و كل الدراسOات السOيكولوجية  ستجابة سلبا أم إيجاباعامة بأنه النزوع إلى ا$ ا$تجاهيراد ب -

الفرد تكتسب فOي حياتOه فتكOون مسOتمدة مOن اتجاھOات أبويOة و  تالحديثة تدل على أن اتجاھا

و السبب في ھذا اعتماده عليھا فOي فتOرة الطفولOة، ثOم $ يسOتمر ھOذا حالمOا يلتقOي . ترتبط بھا

  .المراھق بلداته خارج جو ا&سرة



فكرة التشبه بمن يلتقOي بھOم تقليOدا و : $ شعورية  أوه فكرتان بصورة شعورية فتظھر عند -

محاكOOاة و فكOOرة الشOOعور با$سOOتق=ل عOOن ا&بOOوين ظننOOا منOOه  بأنOOه يسOOتطيع ا$عتمOOاد علOOى 

فيعتمد على أقرانOه علOى أسOاس أنOه يجOد مOنھم ا$عتOراف الكامOل بفرديتOه و ا$سOتجابة ،نفسه

  .ن مستعدا لتقبل اتجاھاتھم فيتأثر بھالحاجاته النفسية فلھذا يكو

  .بأن آرائھم صحيحة عتقادها -

  .به عترافھمابعن معاييرھم $ يحظى  نحرفاخشيته إن ھو  - 

تOأثير ا&قOران يكOون عليOه  و مھما كانت العوامل المتسببة في تكوين اتجاھOات المراھOق فOإن

توجيOه الشOامل للمراھOق فOي ھOذا سيما إذا كانت الصلة قائمة ومستمرة لھذا استوجب الأشد $

ة البنOOOاءة، وعلOOOى ھOOOذا فOOOإن دور الع=قOOOات ا$جتماعيOOO ا$تجاھOOOاتالعمOOOر لضOOOمان غOOOرس 

OOن ا$جتماعيOOة مOOة ا"يجابيOOا الرعايOOنعكس فيھOOي  تOOمة التOOكيل  أھOOي تشOOؤثر فOOن أن يOOا يمكOOم

س ذلك &ن اتجاھاتھم لم تكن قOد اكتسOبت صOفة ا$سOتقرار القOائم علOى أسO اتجاھات المراھق

   .)1(من التفكير العقلي المتزن

 

 

 

  :تــمــھــيــد .1

  .ة أو$ا$جتماعيقبل التطرق لموضوع التنشئة ا&سرية يجدر بنا ا"شارة إلى مفھوم التنشئة 

للفرد منذ و$دته و يتعلق ھذا النمو  ا$جتماعيبالنمو  ةا$جتماعيفيرتبط مصطلح التنشئة 

  .بع=قة الفرد بالمجتمع الذي يعيش فيه، و القيم التي تحكم ھذا المجتمع

  .ھي تتضمن نقل القيم الثقافية و الحضارية من المجتمع إلى الفرد لكلذ

يفة ظاھرة تنحصر في تدريب الطفل ة وظا$جتماعيلعملية التنشئة : "كما يمكن القول أن

لسلوكه على أداء أنماط معينة من السلوك يرضى عنھا المجتمع و يتخذھا الشخص دعامة 

أو كامنة تھدف إلى توحد الطفل مع مجموعة من يفة مستترة طوال حياته، و لھا أيضا وظ

ة التي يتكون منھا البناء ا&ساسي ا$جتماعيالقيم  سمابا&نماط الثقافية للمجتمع تعرف 

  .)1("للشخصية

مقال  )1(
للدكتو

ر 
باتنة(



)2(ة خصائص تتمثل في ما يليا$جتماعيو للتنشئة 
:

   

نوعية  حيث من خ=لھا يمكن الحصول على اجتماعية عملية تشكيل ا$جتماعيالتنشئة  -

  .الفرد الذي نريده

للفرد حتى  اجتماعيمن قبول  دة للفرا$جتماعية عملية إشباع للحاجات ا$جتماعيالتنشئة  -

  .سليمة اتاتجاھينمو سليم الشخصية متشربا لقيم و 

ة عملية ديناميكية فيتم من خ=لھا نقل ا&نماط السلوكية و القيمية عن ا$جتماعيالتنشئة   -

  .ا$جتماعيطريق التفاعل 

حيث تتبادل  اجتماعية مستمرة فتحدث في وسط اجتماعية عملية ا$جتماعيالتنشئة  -

  .و يتم تعديلھا و إثراؤھا وفقا لما تدعو إليه حاجة المجتمع دالنماذج السلوكية بين ا&فرا

ة عملية نمو متواصل للفرد يتلقاھا الفرد في جميع مراحل نموه من ا$جتماعيالتنشئة   -

  .الخ...طفولة إلى المراھقة ثم الرشدال

ة ا$جتماعيھناك من العلماء من يرى أن عملية التنشئة  ،ة عملية تعلما$جتماعيالتنشئة  -

ة التي تساعد الفرد على التأقلم مع محيطه ا$جتماعيعملية تعلم لKدوار والمھارات 

  .ةا$جتماعيته  او إشباع حاج ا$جتماعي

فھذه الخاصية في عمقھا نقل للقيم الحضارية  عملية نقل للحضارةة ا$جتماعيالتنشئة  -

للتغلب على قيم حضارية أخرى و يظھر  وأ ندثار$المجتمع ما سواء للمحافظة عليھا من 

  .وسائل ا"ع=م من خ=ل ھذا المفھوم في ما يعرض

تكون قوى ل قوى الحضارية الخارجية الموضوعيةة نقل للا$جتماعيھنا تعتبر التنشئة  إذن

  .داخلية شخصية

للفرد مع محيطه فتتمثل في تقمص ا&نماط  اجتماعية عملية تكيف ا$جتماعيالتنشئة  -

  .السلوكية للمجتمع حتى تغدو سلوكا تلقائيا

تتداخل فيھا عناصر كثيرة بدأ من طبيعة  .ة عملية معقدة و مركبةا$جتماعيالتنشئة  -

و ما يحتويه من قيم و نماذج  ا$جتماعيلمحيط شخصية ا"نسان و بنيته النفسية إلى ا

 اسلوكية إلى إدراك الفرد نحو تكوينه البيولوجي و الوراثي إلى اللغة و مضامينھ
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 المدرسة -  كا&سرة. ةا$جتماعيا&يديولوجية ثم تنوع الوسائل التي تتم عبرھا عملية التنشئة 

  .خال....دور العبادة - وسائل ا"ع=م - جماعة الرفاق -

فيھا تبنى . ة في كونھا المحدد ا&ساسي لمستقبل المجتمعا$جتماعيو تبدو أھمية التنشئة 

إطارات ا&مة و تكون لديھم المھارات الحضارية التي تعطي فيھا البعد الحضاري للمجتمع 

   ية لتؤدا$جتماعيعن طريق نقل القيم الحضارية و الثقافية و 

، و تطوير المھارات و ا&ساليب التي دافرا&ة في ميلالسلوكية الس اتتجاھا$لى بناء إ

  .يحتاجھا الفرد في تطبيق أھدافه و طموحاته

بوجود العقل المفكر و اليد  حاجات المجتمع إ$ذاتي في  كتفاءاف= يمكن الوصول إلى 

بواسطة نشر القيم  على المجتمع و تماسكه إ$ فظةالمحاعاملة المجتھدة، و $ يمكن ال

  .ون و الترابط و التآخي و القيم الدينية و الوطنيةاتعالتسامح و المن قيم  ةعيا$جتما

  ة المتبعة في كل مجتمعا$جتماعيإن ثقافة المجتمع ھي التي تحدد أساليب التنشئة 

ل ھذه الثقافة و ھي التي تغرس في المجتمع يولة بالدرجة ا&ولى بتوصئو ا&سرة ھي المس

  .)1(ه و نظمه في نفس الفردديانته و عاداته و تقاليد

ية الكبرى في تنشئة الفرد الذي المسئولبحثنا ھذا نحاول التركيز على ا&سرة و نعيرھا  فىو

ينه القيم النبيلة و ھي من تغرس فيه القيم المختلفة فقد يكون لھا الفضل في تلق. يبني المستقبل

فيد و القيم التي $ ت    سلبية مجتمعه و قد تكون السبب في تشريبه القيم الل له و ةالمفيد

إيجابية  نحو  اتاتجاھلKسرة أن تساعد ا&بناء على تكوين مستقبله و $ مجتمعه كما 

المواضيع و المواقف الحياتية المختلفة أو العكس فينعكس كل الضرر الناتج على الفرد و 

 .على مجتمعه

ة و ا$جتماعيعملية التنشئة &ن ا&سرة ھي مركز المجتمع و أن التربية تشمل ضمنيا  و

  . ليد، المھاراتاالتنشئة تتضمن عمليات تعلم السلوك، القيم، المعايير، المواقف، العادات، التق

تتولى تنشئة الطفل فھي تعلمه كيف يمتص ثقافة المجتمع لية ا&سرة ھي أھم جماعة أوف

  . )2(الذي يولد و يعيش فيه

  :ةماعيا*جتفي عملية التنشئة  ا$سرةأھمية  .2



ا&ول عن  المسئولا&ولى التي ينشأ فيھا الطفل و ھي  ةا$جتماعيإن ا&سرة ھي الوحدة 

 .ااجتماعيتنشئته 

ة بالمواجھة بين ا$جتماعيتعتبر النموذج ا&ول للجماعة ا&ولية التي تتميز فيھا الع=قات 

 .أعضائھا، و الترابط و التعاون على أساس من الحب والود

تبر النموذج ا&ول للجماعة ا&ولية التي يتفاعل الطفل مع أعضائھا وجھا لوجه تع ا&سرةأن 

 .)3(اسلوكا نموذجي مو يتوحد مع أعضائھا و يعتبر سلوكھ

تعطي للطفل فرصة إصدار ألوان متعددة من السلوك . تتميز الع=قات ا&سرية بالتلقائية

 .بالتشكيل و التعديل ا&سرةالذي تناولته 

ة و في بعض المظاھر ا$جتماعيالطفل $ يكون سلبيا تماما في عملية التنشئة  و ي=حظ أن

 ا$جتماعيالسلوكية بل إن شخصية الطفل و سماته و العوامل ا&خرى  في المجال النفسي 

في سلوكه مما $ يجعله صورة طبق ا&صل لما حرصت  ا&سرةتحدد مدى تقبله لتأثير 

 .ااجتماعيعلى تنشئته 

للطفل و تؤثر في تكوين شخصيته ) السوي و غير السوي( ؤثر على النمو النفسي ت ا&سرة

 .ا$جتماعيو نموه  ا$نفعاليفھي تؤثر في نموه العقلي و نموه . وظيفيا و ديناميكيا

 ل=نحرافاتالمضطربة تعتبر بيئة نفسية سيئة للنمو فھي تكون بمثابة مرتع خصب  ا&سرة 

  .ة و الجنوحا$جتماعيفسية الن ا$ضطراباتالسلوكية و 

  :للمراھق العوامل المؤثرة في عملية التنشئة ا$سرية .3

ة التي ا$جتماعيالنفسية  بأما عن ا&سالي:في عملية التنشئة ا$سرية الوالدية اتتجاھا*-أ

  :فھيعملية التنشئة  في تتبعھا ا&سرة

  .لوكلسلوك الطفل مما يؤدي إلى إحداث تغير في ھذا الس ستجابة$ا -

 .زهتعزفل على سلوك السوي والط ا&سرةحيث تثيب ) المعنوي أو المادي(الثواب  -

و   غير السوي سلوك الالطفل على  ا&سرةحيث تعاقب ) المعنوي المادي أو(العقاب  -

 .تطفئه
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ة المختلفة بقصد تعليم الطفل السلوك ا$جتماعيالمشاركة في المواقف و الخبرات  -

 .ا$جتماعي

و       ة للسلوك ا$جتماعيجيه المباشر الصريح لسلوك الطفل و تعليمه المعايير التو -

  . )1(الخ...اتتجاھا$ة و القيم و ا$جتماعيا&دوار 

  :لMسرة و آثاره على التنشئة ا$سرية ا*قتصاديو   ا*جتماعيالمستوى   -  ب

ماذا .يه ا&سرةتعيش ف لKسرة ھو الوضع المادي الذي ا$قتصاديالمقصود بالمستوى و 

يعني الدخل و في نفس الوقت توزيع و  ى ماذا تنفق؟ و كيف تنفق؟ فھو إذنعل وتنفق؟  

إنفاق ھذا الدخل على أعضاء ا&سرة و مدى تلبيته لحاجاتھا المختلفة من حيث كمية و 

و محتوياته و نسبة         من حيث نوعه واتساعه ( نوعية ا&كل و الملبس و المسكن 

   -تلفاز(و الوسائل السمعية و البصرية  ،)إلى عدد الغرف  ا&فراد

   .)1( .....)حاسوب و من الوسائل التقنية و التعليمية و الترفيھية - مسجل - فيديو

ة ا$جتماعيبمصطلح المكانة  ا$قتصاديو  ا$جتماعيالمستوى ) Chapinشابين ( و يصف 

  لفرد أو ا&سرة على ة التي يعرفھا بأنھا الوضع الذي يشغله اا$قتصادي

أساس مستويات ا$متياز و الممتلكات المادية و فئات الدخل و المشاركة في أنشطة المجتمع 

  .)2(ا$جتماعيالمحلي و 

إجرائيا بأنه مجموعة من  ا$قتصاديو  ا$جتماعيالمستوى  )أكرم عثمان .(بينما يعرف

 الكثافة خل ا&سرةالمھنية د ھي الحال التعليمية و و ةالعوامل التي يشغلھا رب ا&سر

  .)3(لKسرةالسكنية 

تأثيرا سلبيا   الضعيف لKسرة يؤثر  ا$قتصاديرى فإن الوضع المادي و و من جھة أخ

  :في قوله) عيافنعيم الر( ا أشار إليه م على أفرادھا و ھذا

ا و ھذا نظرا لم ا&سرةآثارا صعبة لدى ا&و$د في   ا$قتصادييترك ضغط المستوى " 

على تلبية مطالبھم و حاجاتھم و بالتالي يؤدي بھم إلى  ا&سرةيحرمھم منه لعدم قدرة 

  ".)4(الشعور با&لم و التعاسة و الحزن و ا&سى
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ة التي ينتمي ا$جتماعيأن الكثير من الدراسات تشير إ$ أن للطبقة ) عثمان أكرم(و يذكر 

ة المختلفة تربي ا$جتماعيالطبقات من  ا&سرإذ أن  ليھا الفرد أثرا ھاما في شخصيتهإ

  .تلفة و تنمي فيھم قيم مختلفةأطفالھا بطرق مخ

  :واثاره على التنشئة ا*سرية  لMسرة الثقافي مستوىال  - ج

يقصد بالجو الثقافي لKسرة مجموعة العناصر التي يحتوي عليھا المنزل من وسائل التثقيف 

و  عو المذيا تنوعھا و كذلك الجرائد  =فختإالمج=ت ب –الكتب : التعليم مثلوو التربية 

جھة أخرى  من و. والترفيھيةئل التعليمية اللعب ومختلف الوسا الفيديو والحاسوبالتلفاز و

شتى المواضيع  يشير ھذا المصطلح إلى مدى إثارة أفراد ا&سرة للحوار و المناقشة في

اصة كالثقافة، العلم، و المجتمع و المواضيع العامة و الخالمتعلقة بالطفل وا&سرة و

  .الخ...السياسة

  

  

أو  ييجاب"على الطفل إما بالتأثير ا ا&سرةو مما $ شك فيه أن ھناك تأثيرا للجو الثقافي في 

و نسق شخصيته     ه أو قيمه و كل أفكاره اتاتجاھسواء على سلوكه أو  )1(التأثير السلبي

  .أيضا

  :لديةامفھوم أساليب التنشئة الو .4

ي تأثيراتھا الواضحة فلھا  التي ةثقافة بل و في كل أسرة أساليب للمعاملة الوالدي إن في كل

   ةو يشير مصطلح المعاملة الو الدي بناءلKالطابع العام للتنشئة ا&سرية 

التي يتبعھا ا باء لكي يلقنوا أبنائھم القيم و المثل و صيغ السلوك المتنوعة . إلى الوسيلة

ة ا$جتماعيفي حياتھم و ينجحون في أعمالھم و يسعدون في ع=قاتھم التي تجعلھم يتوافقون 

  . )2(با خرين

للتنشئة  تؤثر تأثيرا بالغا على نمو شخصية الفرد و صحته النفسية  ةإن ا&ساليب الوالدي" 

يره، فا&ساليب المشبعة بالحب و القبول و الثقة تساعد الطفل على أن ينمو كشخص يحب غ

السالبة مثل الحماية الزائدة و ا"ھمال و  ةأما ا&ساليب الو الدي و يثق فيھم و يتقبل ا خرين

  .)3("ا على نموه، و صحته النفسيةيسلب تؤثر تأثيرا. سلط و تفضيل الذكر على ا&نثىالت
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  :نماذج أساليب المعاملة الوالدية .5

تكاد . ذجأظھر مجموعة نما ةالديأساليب المعاملة الو استقصاءإن حرص الباحثين على 

 -تقبل ( يجابي "يتمثل في ا&سلوب ا ةتجمع على وجود نمطين كبيرين  للمعاملة الوالدي

ما يلي عرض &ھم تلك  ىوف )تبعية - عداء  -رفض ( و ا&سلوب السلبي  ) استق=ل -حب

  .)4(النماذج

  :ة$ساليب المعاملة الوالدي) Scheafer et al 1959( و من معه  نموذج شافر -أ

  و يحتوي على أربعة أبعاد للتربية  1959شافر و من معه ھذا النموذج سنة  أنجز

  

  

  .ا&سرية و يحتوي كل بعد على زوجين متضاربين من الكلمات

  الضبط/ ا$ستق=ل -

 العداء/ الحب -

 التقييد/ التسامح  -

 الرفض/ القبول  -

  ):Becker 1969(بيكر   جنموذ -ب

  :ضا عن أزواج متناقضة من الكلماتأي بيكر عن نموذج بث=ثة أبعاد و يتحدث

  الدفء/ العداء  -

 التسامح/ التشدد  -

 الھادئ الحياء/ ا$ندماج القلق  -

و      ا في حين أن التشدد و التسامح و الحياء قد يخلق جوا ديمقراطيا و آمن ءإن الدف

ي القلق قد يولد التصلب و التسلط و ا"ھمال لكن $ ينبغي ا"فراط ف ندماجا$العداء و 

  .الدفء  و التسامح فقد يولد التدليل

   : )Baumrind 1971(نموذج بومراند   - ج

  :إلى أساليب التربية ا&سرية في ث=ثة أبعاد) بومراند( .تطرق الباحثة
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  الحزم  -

 التسلط -

  ا$نسجام -

 ) :symonds 1939(نموذج سيموندس   - د

على زوجين  يرى سيموندس أن التربية ا&سرية تتم وفق بعدين اثنين وكل بعد يحتوي -

  متناقضين من الكلمات 

 الرفض / التقبل  -

 الخضوع / السيطرة  -

   .سيطرة/ وحسب ھذا النموذج يكون أسوء أسلوب للتربية ھو الذي يكون فيه رفض

  .وأحسن أسلوب للتربية ھو الذي يكون فيه تقبل وخضوع نسبي

  )Rohner 1980( نموذج رونر  -ه

ة المتعددة تتمثل في بعدين أساسين ھما القبول  و يرى رونر  أن أساليب المعاملة الوالدي

المتبادلة  الرفض، و لھذا قام  بإعداد نظرية له يفسر من خ=لھا  العوامل ذات الع=قة

  .لوالدي و مدى تأثيرھا على نمو الطفل و توافقهاالخاصة بالقبول والرفض 

كن للوالدين أن يمنحوه لوالدي بأنه الدفء و المحبة و الحب الذي يمافيعرف رونر القبول 

   ،إليه على الطفل  و حسن الحديث ءكالثنا( و يعبر عنه بالقبول . &طفالھم

و ) الخ...و المداعبة و السعي لرعايته لكالتقبي( أو بالفعل ). الخ...و الفخر به و بأعماله

 .كلھا أشكال سلوك من ا&رجح أنھا تجعل الطفل يشعر بأنه محبوب و مقبول من والديه

  :القبول الوالدي يؤدي إلى تكوين عدد من سمات الشخصية المرغوب فيھا لدى الطفل مثلف

  .التعاون -

 .ا$نتماء -

  .الدافعية -

 .ا$نجاز -

  

و قد يظھر  بأنه غياب الدفء والمحبة من قبل الوالدين) رونر(الرفض الوالدي يعرفه "أما 

.  مبا$ة بالطفل و إھمالهه، أو في صورة $اتجاھإما في صورة عدوان على الطفل أو عداء 



و الكراھية الموجھة  ستياء$احيث يشير مفھوم العدوان و العداء إلى مشاعر الغضب و 

الحقيقي بالطفل دون أن  ھتماما$للطفل بينما يشير مفھوم ا"ھمال و ال=مبا$ة إلى انعدام 

د إغفال و فا"ھمال ھو مجر. موجه له عداء عدوان يقع عليه أو ةيكون ھناك بالضرور

  .)1("رورية بالنسبة لهطفل و لKمور التي يراھا مھمة و ضتجاھل لل

  

  

  :وأثارھا على شخصية ا$بناء أنواع أساليب المعاملة الوالدية .6

بعد التطرق إلى أھم نماذج التربية الوالدية التي توصل لھا الباحثون يمكن طرح أھم  -

 ةيا&سرالتربوية  با&سالي نوعين من يفتتمثل  التي ذكرت و لKبعادمؤشرات  أومظاھر 

    : وھى )يجابيةإ وأساليبسلبية  أساليب(

 :ا$ساليب السلبية  - أ

  :أسلوب التسلط و القسوة و التقيد -

و   إلى تشدد الوالدين في معاملة ا&بناء و صرامة كبيرة في ضبطھم  تجاها$ثير ھذا ي

ي شيء حتى يرجعوا إليھم و $ الفرصة لھم  للتصرف  في أ احةإتالضغط عليھم و عدم 

مھما كانت   مئھاعلى أخط  محتى باتخاذ قرار  و لو كان متعلقا بشخصيتھم فيعاقبونھ

و $ بد من القول أن تبني مثل ذلك النموذج . ستمراراببالعقاب   مصغيرة و يھددونھ

شخصية التربوي قد يكون ناتجا عن حب الوالدين للطفل أو ناتج عن حب التسلط و إثبات ال

ف= يمكن لھذا ا&سلوب . والخوف من خروج الطفل عن طوعھما ا&سرةلدى ا&بوين في 

أن يكون مقصودا من قبل ا باء وا&مھات وإنما يجري ذلك بشكل عفوي و بحكم العادة 

  لنتائج المترتبة على ذلك فيتبنى الوالدين مثل لجھل  عنو

سمات إيجابية كما بوين شخصيات تتسم النمط ا&مثل لتك ھاضنا منھم أن بھذه ا&سالي

يضنون أن صرامة المعاملة و التسلط و القوة ھو ما يحتاج إليه ا&بناء ليتدربوا على الطاعة 

  .و النظام

إ$ أن مثل ھذه ا&ساليب  لKبناءالنفسية  الصحةرغم ما يصدر عن ھذا النظام من ضرر ب و

وفقا لتباين ا&وساط  فة بحيث تختلفة المختلا$جتماعيتھيمن بشكل واسع في أوساطنا 

  .ة المختلفةا$جتماعيقافي للفئات ثو لتباين مستوى الوعي التربوي و ال ةا$جتماعي
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  :آثار أسلوب التسلط و القسوة و التقيد -

و   ،خصية مھزومة خاضعةالصارمة تؤدي إلى خلق ش ةإن القسوة و التسلط و التربي  

  درسين أساسين في كيفية التعامل مع ذو  الطفل يتعلم ):"بيارش( حسب قول 

  :و ھما "السلطة

  .كيف يقمع عدوانيته تجاه السلطة من جھة -

 .و كيف يتحاشى مواجھة السلطة من جھة أخرى -

يقبل كل ما يسمع و يطيع  ،عة و مستلبةاوأدنى شك يؤدي إلى بناء شخصية مط و ھذا بدون

  .)1("كل ما يؤمر به دون تقليب ا&مر

و   بة الشديدة و الحصار المستمر يدعوان ا&طفال إلى الثورة و العصيان، إن المراق" 

الغش  و  ستعمالاكوسائل دنيئة في التعامل مع ا خرين،  ستعمالاالتبرم بأوامر ا باء و 

ية  و المسئولتكالية و السلبية  و عدم القدرة على تحمل الخديعة و الكذب و الجنوح إلى ا$

  .)2("، و ذوبان الشخصية و تھلھلھا و فساد المزاجب=دة الحس و الشعور

  .و من ضروب التسلط على ا&بناء طلب الكمال منھم و تزويدھم بقيم متزمتة

= فا خرين  والغباء و يصفانه بأنه أقل من ا&طفال وءبنھما بالساينعتان بوين لذا فإن ا&

تبدو نتيجة ذلك أحيانا في  كما. يملك سوى الرضوخ و تقبل ھذا الحكم و التصرف تبعا له

الذات و تقديرھا الذي قد  حتراماالشعور بالنقص و ا"حساس بالدونية و فقدان مشاعر 

كما يقتل فيھم روح المبادرة  و تجعلھم . يتطور في الحا$ت المتطرفة إلى المرض النفسي

 .عاطلين عن الدفاع عن حقوقھم

التفكير النقدي الذي يساھم في إحداث  إن التسلط التربوي يؤدي إلى عدم إفساح مجال -

المطلوب حيث يؤدي إلى قتل الروح النقدية، و حصار العقل فيمنعه من  ا$جتماعيالتغيير 

 .أن يكون مبدعا ذلك &ن الطاقة وفق ھذا ا&سلوب ھي القيمة العليا

و      لذا فإن لدى الذين مورست عليھم ھذه التنشئة ميل إلى تفضيل القديم على الجديد 

نه خاصة وأ. ل لذلك ھم يرفضون التغييرالمجھو اكتشافتخوف من غير المألوف و من 

ا&فكار و ا راء و ھذا يتحقق عبر حرية النقد و   =قحتت من المھم أن ا$جتماعيفي التغيير 

  .س=مة الحوار



الفكرية و لذلك فإن ا&سلوب التسلطي في ا&سرة ينتج الفكر النقدي و يولد حلة من التبعية 

  .يةالمسئولالنفسية  حيث يفقد الفرد رغبته في المبادرة أو تحمل 

  :و التدليل ةأسلوب الحماية الزائد -

الحماية  الزائدة في المعاملة الوالدية عن غلو ا&ب أو ا&م في حب الطفل و  اتجاهيعبر 

 أحدي سلوك المحافظة عليه و حمايته من كل شيء حتى من أبسط المؤذيات و يظھر ذلك ف

  ا&بوين كالقلق الشديد عند غيابه من البيت أو الخروج لوحده من البيت 

و التعرف دائما على ما يفعله ا$بن و على زم=ئه بشدة . ة العاليةيو إحاطته بالرعاية الطب

 ،العطاء ب= حدودو من جھة أخرى نجد آباء يرون في أسلوب الحماية و التدليل الزائد و 

  يفرط تكسب ا&بناء ا"شباع و الرضا و السعادة، و عندماطرق م=ئمة 

   ا باء و ا&مھات في حماية أطفالھم فإنھم يعمدون إلى تلبية جميع رغبات أبنائھم

  .ةا$جتماعيو مطالبھم حتى لو تعارضت مع القيم و المعايير 

و   و ھنا تظھر صورة من صور عدوان ا باء و ھي الرغبة في تقييد حركة ا&طفال 

، با$ختناقنسق مغلق يشعر فيه ا&بناء حصرھم في دائرة نشاط ا&سرة وحدھا و ضمن 

  .بالفشل معن والديھ خت=ف$او  ستق=لل= ا&بناءما تبؤ محاو$ت  فغالبا

أعراض على شخصية الطفل فھو  الدي في عملية التنشئة ا&سرية لهالو تجاها$إن تبني ھذا 

تكالية ة و حب الذات و العناد وقسوة الطبع كما تورث فيه ا$يغرس  في نفسيته ا&ناني

و ربما في بعض     ضعف ا"رادة  و فتور في العزيمة و ضعف التفكير  و ب=دة الحس 

 .)1(بن  بأنه ضعيف عاجز عن فعل أي شيءيخيل ل= ا&حيان،

اته فقط و بذ يھتم إضافة إلى ذلك فإن ھذا ا&سلوب يؤدي إلى تكون شخصية الطفل الذي

ة الخارجية حيث يرغب دائما في أن يكون المتسلط و المحبوب ا$جتماعيينسحب من الحياة 

&نه عندما يتلقى تقديرا مبالغا فيه من والديه  نمط العدواني أو المستبد و العنيدأو يأخذ 

  .يعتنق ذلك الحكم فيظن بأنه أسمى منزلة من ا&طفال ا خرين

ية و المسئولالطفل $ تتوفر لديه فرص تحمل ف. ل الحماية الزائدةلية النمو خ=تتعطل عم 

  .الحياة و التعامل مع مواقفھا المختلفة &ن الوالدين ھم من يتحمل ھذه الخبرات عنه ختيارا
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على الطفل مباشرة فيحدث سوء التوافق مع الوالدين حيث $ يحدث عند الطفل  ا&ثرفيكون 

و النظام و   فيما بعد غير أسوياء متمردين على الضبط  فيصبحون .عملية الفطام النفسي

  في مثل ھذه ا&سر المائلة إلى  الذين يعيشون ا&بناءحيث يواجه بالسلطة 

  .ات عامة في اكتساب ا&صدقاءة &طفالھم صعوبا$جتماعييق دائرة الع=قات تض

  ة في مواجھة مو لديھم ا&نانية و التسيب و عدم القدرة على الكفاح و المثابرفتن

  .ھذا "حساسھم بأنھم لم يخلقوا إ$ "رضاء آبائھم ،المواقف الحياتية

  :أسلوب الرفض -

و      دين أو أحدھما للطفل و نبذه الوالدي في التنشئة عن رفض الوال تجاها$يعبر ھذا 

كذلك  ،نكر له و إھماله و إشعاره أنه غير مرغوب فيه و غير محبوب من والديهالت

و ھذا الرفض الوالدي . ف في تھديده و عقابه و السخرية منه أو طرده من المنزلا"سرا

  :يأخذ عدة صور

  .يكون عن طريق تكراره ا"شارة إلى نواحي النقص في الطفل -

و  ا$حتقارالسلبية لطلباته مثل  ا$ستجابةتعريضه للعقاب الشديد و الضرب المبرح و  -

  .و التأنيب المستمر أفعاله و أقواله ية منه و منالسخر

و عدم  سباب عدم الك=م معه أو الجلوس إليه أو طرده من المنزل &تفه ا& و ھجر الطفل -

  .عدم الرغبة في تعليمه و الفرح بنجاحها"نفاق عليه أو شراء ما يحتاج إليه، و 

  .ما يشعره بالنقص و إحباط ھمتهه مالطفل بغير مقارنة -

  .كان أمرا غير مرغوب فيهإشعار الطفل بأن مي=ده   -

البعد عن الطفل و الغياب عنه في معظم ا&وقات مما يعمق في الطفل الشعور بالحرمان و  -

   .)1(الوحدة

عرضة  ونبالشارع و جماعة الرفاق فيكون حتضان$اإلى  ا&بناءيؤدي ب تجاها$إن ھذا 

ھذه المعاملة ا&سرية  به من جراء ون، و كنتيجة لWحباط الذي يصابا$جتماعي نحرافل=

روح  متتنامى فيھو        أعمال عدوانية ضد أشخاص آخرين  رتكاباإلى  ونيجنحقد 
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يظھر في شكل عدم التكيف  الشخصيةإلى خلل في  منتقام  من المجتمع، وقد يؤدي بھ$ا

  و التسرب المدرسي كما يتمثل الرفض  ا$جتماعي

دون إثابة على السلوك المرغوب أو  متركھ رفضا صريحا أو ضمنيا مع لKبناءالوالدي 

  .)1(على السلوك غير المرغوب فيه  ھم و محاسبتھمو توجيھ ھملوم

  :سلوب التذبذبأ -

و  ا بين الليناجتماعييعبر ھذا ا&سلوب عن تذبذب الوالدين في معاملة الطفل و تنشئته   

في نفس الموضوع فھناك  د وقسوة و التراخي في ا&مر الواحو ال التراخي في ا&مر الواحد

ا ا&سلوب في بعض الحا$ت ھو من صور ھذ ا$نسجام و ال=منطقية في معاملة الطفل و

مما  ا&ممع سيطرة  كل طرف للسيطرة على تنشئة ا&بناء فتتعارض سيطرة ا&ب سعي

 وھذا ما يشعر الطفل أن &ي أسلوب يتعاملون به تيارھماخيزيد من حيرة ا&بناء وصعوبة 

فية وعدم في فكره وبنيته المعر اضطرابيؤدي به إلى ف في معاملة والديه ضطراباھناك 

  .ا يتحصل عليه من والديهمالثقة في

ة التي يلزم بھا نفسه كما قد يؤدي إلى تأخر نمو الحاسة ا$جتماعيوالشك في المعايير  

  )2( .الخلقية لدى الطفل وتكون الضمير لديه

 املة يعد من أشد ا&مور خطرا على شخصية الناشئ و صحته النفسيةفي المع بالتذبذلھذا ف

ا$عتداء على  يثاب على العمل مرة ويعاقب عليه مرة أخرى فيعاقب على الكذب أو &نه

حينا و$ يعاقب حينا آخر أو يجاب لمطلبه المشروع مرة و يحرم منه مرة أخرى دون الغير 

 .سبب معقول

و      الرعاية تجعل ا&طفال يعيشون في حالة من القلق ھذه الصور من التذبذب في  -

به ذلك إلى  الحيرة ف= تعينه على تكوين فكرة واضحة ثابتة عن سلوكه و خلقه و قد يفضي

  . )3(ه الحقد و الكراھيةيتتكون في نفسأن يكون ذا وجھين و ت
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  :أسلوب التفرقة -

يتميز ھذا ا&سلوب في التفضيل و التمييز بين ا&بناء في المعاملة &سباب غير منطقية 

  أبناء الزوج أو الزوجة  ،الترتيب المي=دي ،)الذكور و ا"ناث( كالجنس 

بشكل يولد الحقد و الغيرة و الكراھية و يخلق الصراع بين . الخ....المحبوبة أو المنبوذة

  . )1( ....ا&بناء

زال ا ن في مجتمعنا عادات في ا&سرة تفضل الذكر عن ا&نثى أو يقوم ا باء لكن ما

ن ا&بناء  فيشعر ا$بن الممدوح بناء المفضل لديھم و عيوب غيره مبإظھار محاسن أحد ا&

و الطمأنينة في          بالتقبل و الحب و يشعر المذموم بعدم التقبل و ا"ھانة و عدم ا&من 

  .يحقد عليه و قد يكرھهفكما يشعر بالغيرة  من أخيه الممدوح  ع=قته بوالديه

محبOوبين  إن التفرقة تنمي الغيرة بين ا"خوة و تفسد الع=قات بيOنھم كمOا يشOعر ا&بنOاء الغيOر

غيرھم مOن ا"خOوة و علOى  عدوانيتھم علىو تنمي فيھم الغيرة و تبرز عدم التقبل  بالدونية و

   .والديھم

  :أسلوب التثبيط -

يتبناه الوالدان في عملية التنشئة سواء كان ھذا التبني مقصود أو غير مقصود  اتجاهھو 

و ربما تثبط   فيميل الوالدان أو أحدھما إلى عدم تشجيع الطفل على أداء أعماله و إتقانھا 

  اھمته و إرادته و ترسخ في ذھنه أنه طفل $ يصلح لشيء في ھذه الحياة  و أنه ولد متخلف

  .ستطيع النجاح في الحياةو $ ي

 :أسلوب الضبط من خ4ل الشعور بالذنب -

و         الضبط من خ=ل الشعور بالذنب إلى ميل ا باء إلى تحقير الطفل  اتجاهيسير 

  مما يجعله يشعر با"ثم و تأنيب  التقليل من شأنه مھما كان سلوكه و ،السخرية منه

جرح إحساسه بكلمات مرغوب فيه،  سلوكا غير لم في نفسه كلما أتىالضمير و إثارة ا&

  .تعييره بأوصاف بغيضة ،نابية

الضبط من خ=ل الشعور بالذنب $ يخفى ضرره على شخصية الطفل  فقد يؤدي  اتجاهإن 

كما يفقد القدرة  ته النفسية للخطر و تشوه شخصيته و تتعرض صح ،كتئاب$ابالطفل إلى 

  .ا$جتماعيعلى التكيف 
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 :    باعد و ا*عتزالأسلوب الت -

يؤدي بالطفل إلى الشعور  عدم التكلم معه و $ م=عبته  عن الطفل و عتزال$االتباعد و 

  .بأن والديه $ يحبانه

قد يؤدي بالطفل إلى التعقيد في شخصيته و الشعور  تجاها$و كذلك ا&مر بالنسبة لھذا 

  .في سلوكه ضطراب$ابالنقص و 

و   بالغ ا&ولياء  في ممارستھا على أبنائھم تعد خاطئة  وية إذاإن ھذه ا&ساليب الترب -

  .تخلف آثارا ضارة على شخصية ا&بناء

كضعف الثقة بالنفس و ا"حساس بالنقص و اخت=ل صورة الذات و تؤدي كذلك إلى تقييد 

و  للتعبير استعداداتف ما لديھم من و تك  ستط=ع$االخيال و تخمد روح المبادرة  و 

  .و ظھور العنف و العدوان لديھم و الحقد و الكره. داعا"ب

 :ا$ساليب ا?يجابية  - ب

  :ھتماما*أسلوب التقبل و  -

آباء يرون أن ا&سلوب ا&مثل للتنشئة ل أسلوب الرفض  في المعاملة نجد ي مقابف

( . ن الصغير لذاتهاة و ا&سرية ھو ا&سلوب الحكيم المتزن الذي يتقبل فيه الوالدا$جتماعي

في ھمية الرغبة  في وجوده كما يظھر أ يبدي بشكل) إمكانياته العقلية -جنسه -تقبل جسمه

  ومساعدته على   ستق=ليتهابحريته و إشباع حاجاته و تأكيد  ھتماما$

  و مساعدته على توفير ذلك لنفسه تحقيق ذاته مع توفير ا&من النفسي له في الحاضر 

مھات ابنھم وفق ھذا ا&سلوب على أنه عضو مھم في المستقبل  فيعامل ا باء و ا& فى

  ا&سرة إذ أنھم يرون أن ھذا النمط في التربية يكسب أبنائھم الثقة بالنفس و يشعر 

القدرة على تحمل و ا$جتماعيتقبله لذاته يشعره بالوجود ة وا$جتماعيالصغير بالمرغوبية 

  .ا$جتماعيية و التوافق النفسي و المسئول

و ثبات المعاملة تعد من العوامل  .ين في إحدى الدراسات أن الحب و القبولوقد تب" 

الرئيسية للنمو العقلي للطفل فقد دلت النتائج أن ا باء الذين يھتمون بأبنائھم و لديھم الوقت 

   . )1("و الرغبة للتحدث مع أبنائھم و إجابة أسئلتھم تكون درجات أبنائھم مرتفعة



  :أسلوب التسامح -

لنشاط و الوالدي المتسامح يعبر عن سماح الوالدين  للطفل بحرية التصرف و ا جاهتا$

و        فيسمحون له أن يسيطر عليھم   اھتمامأي  عارتهإالتجاوز عن أخطائه وعدم 

 ،السماح المبالغ فيه في التنشئة يجعل ا&بناء أكثر عصيانا يستجيبون لرغباته و حاجاته لكن

يتصفون بالعناد و التمرد على السلطة إضافة إلى أنھم أكثر ثقة ية و المسئولمو يعد و

  . )2(بأنفسھم

  :ا*ستق4لأسلوب  -

في التنشئة السرية إلى سماح الوالدين للطفل بممارسة نشاطاته و  ستق=ل$ا اتجاهيشير 

حتى يتمكن من إبراز جميع طاقاته و . ألعابه وأعماله بحرية و توسيع دائرة حركة الطفل

ئذ إص=ح ما يمكن إص=حه من السلوك غير ن تفكيره حيث يتسنى للوالدين عندته وحسقدرا

الطفل على  دريببج=ء في ت تجاها$السوي و توجيه الطفل التوجيه الحسن كما يظھر ھذا 

   .)3(على نفسه في كل النواحي عتماد$ا

يته وتقدير ذاته و من مميزات ھذا ا&سلوب في التنشئة أنه يتيح مجا$ واسعا "براز شخص

تكال عليھم في حل مشك=ته "الثقة في النفس و الطمأنينة و عدم الخوف من ا خرين، أو ا

  ر في ا&شياء ثم التفكير الواعي و العميق و التدب ب الطفل علىكما تدر

ات          و تحديد الخيار التبعية و عدم الذوبان و فتنمي فيه ا$ستق=لية والحكم عليھا 

  . واقفالم

 :ا*تساقأسلوب  -

من التنشئة الوالدية عن نمط متناسق  ومتكامل و غير ومتعارض بين   تجاها$و يعبر ھذا 

  عناصره في معاملة ا&بناء فھنا نجد  ا باء و ا&مھات يتبعون طريقة منسجمة 

و         ة مما يجعل ا&طفال $ يشعرون أن ھناك تناقضا ا$جتماعيفي عملية التنشئة 

يعرف من خ=ل عدم تغيير ا باء  تجاها$و ھذا " ئھم نحوھم اتعارضا في سلوك أب

قواعد ويتبنون يعطونھا إلى أو$دھم من حين إلى آخر بل و  يللتوجيھات و النصائح الت

و  وفالظردھم على طريقة واحدة في كل ثابتة يسيرون عليھا في ا&سرة و يعاملون أو$

   .)1("و اتفاق بين ما يقولونه و ما يفعلونه  ف= يكذب القول الفعلا&حوال  وھناك انسجام 
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  :أسلوب المساواة -

 ة إلى ميل ا باء و ا&مھات إلى التسويةا$جتماعيالمساواة في عملية التنشئة  اتجاهيشير 

إلى نفس  فيخضع الكل. أو الجنس ، دون التمييز بينھم على السنالمعاملة في ا&بناءبين 

. طو التشجيع و التثبي      الوالدية من ناحية الحب و العطف و المكافأة و المعاقبة  المعاملة

  .ھالو $ يسمح &حد تجاوزھا أو تعدي يث يخضع الجميع لنفس ا&وامر والتوجيھاتح

  :الضبط ا*يجابي -

 بتصحيح تصرفات الطفل و ھتماما$بر الضبط ا$يجابي في عملية التنشئة الوالدية على يع" 

ذلك بتعريفه ما له و ما عليه  و بما ھو جائز و ما ھو ممنوع  و بضرورة التزامه  

إلى ضرورة تعلم الطفل   تجاها$بمجموعة من القواعد السلوكية في ا&سرة  فيشير ھذا 

  المھاراتو قية،ة و الضوابط الخلا$جتماعيالقيم مجموعة من المعايير و 

و بذلك ينضبط  الذي يتفاعل معه ا$جتماعيل البناء المعرفية، و الواجبات و الحقوق داخ

   .)2("ة و القيم و القواعد السلوكية التي يتعلمھاا$جتماعي رر بالمعاييثسلوك الطفل و يتأ

  :التشجيع على ا*نجاز -

حرص الوالدين على تشجيع ا&بناء على أداء ا&عمال  نع ا$نجازالتشجيع على  اتجاهيعبر 

  .لنجاح في الدراسة و الحياة العامةإتقانھا و تحضيرھم باستمرار  لو  مالموكلة إليھ

أعمالھم مھما كانت صعبة، و على رفع  أداء &بنائھم علىحيث يظھر ا باء التشجيع 

بل  من يوضحون لھم أن المستق والذاتية أنفسھم و في قدراتھم  الثقة فيمعنوياتھم و تجديد 

سمحان لھم بالفشل أو التراخي عن دراستھم فيقابل ف= يصنع أيديھم  و أن من  جد وجد 

  .النجاح بالتھاني  و المكافئات و التشجيع

في ا&سرة تنمية دافعية ا$نجاز في نفسية ا&بناء و الرغبة  في   تجاها$ ينتج عن ھذا كما

  .تكالية"التحصيل العالي و يغرس في نفوسھم حب العمل و عدم ا

 و يرفع راية. يبغض الكسل و الخمولو . فرد الذي يقدس العملو ھذا ما يؤدي إلى إيجاد ال

  .)1(ةا$قتصاديالتنمية 

  :أسلوب ا*ندماج -
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ا في مدمج شخصيتھب ا$جتماعيتتعدى القبول  التي إلى معاملة الوالدين ندماج$ا اتجاهيشير 

سنة  و يكثران من امتداح أفعاله الحف ما، يتساوى معھ ه بأنهسلوك الطفل من خ=ل إشعار

للطفل &نه  او منشأ ھذه المعاملة الوالدية ھو حبھم ينالتعامل معه بلطف و إحساس زائد

  وحيدھما أو &نه طفل واحد مع مجموعة من البنات

  .العكس وأ

 نفسالة  و الثقة في ا$جتماعيشعور الطفل با&من و إشباع حاجاته : و نتائج ھذا ا&سلوب

فينمو معه . أن كل ما يفعله صحيحاب هرشعور صحيح كيغرس في الطفل سلوكا غيأنه  إ$

سلوك سيء $ يلتفت إليه حتى يتعمق في شخصيته ف= يجد من يصحح له أخطاءه أو 

  .يبصره بعيوبه

  :أسلوب المرونة و الحزم -

ع تعريفھم بأن الحرية يقابلھا ية مالمسئوليتمثل في إعطاء ا&بناء قدرا معقو$ من الحرية و 

مع عدم التھاون أو التساھل  او عقاب االواجبات و أن ھناك ثوابلحقوق يقابلھا ا$لتزام وا

  .ا&خ=قي و يتحقق لديھم ا$نضباط الذاتي رمعھم عند ارتكاب أي مخالفات لينمو الضمي

  
 

 .104.ص 2002.دار ا&مة) 1طـ(، "لتلميذ المدرسة الثانوية يالتنشئة ا$جتماعية و السلوك ا"نحراف"مصباح عامر  )1(

 

  



 انطواء

 ضعف ا$نا

 اندفاعية انسحاب اجتماعي

 مشاركة اجتماعية
 تحكم عقلي

 قوة ا$نا

 
 

 

 

 انبساط



  

يجب أن يشعر الطفل خ=ل عملية : و كخ=صة لما سبق طرحه من أساليب تربوية أسرية -

&سرية أن وراءه قوة دافعة متمثلة في والديه ھذه القوة تحبه و تمده ة اا$جتماعيالتنشئة 

ة و في نفس الوقت تصحح من أخطائه ا$جتماعيبالثقة و ا&مان و تشبع حاجاته النفسية و 

ما يساعده على ة و الخبرات الفنية ما$جتماعيات و تعدل سلوكه و تدربه على المھار

  .المرن ا$جتماعيالتكيف 

و   الدافعية ل=نجاز و التحصيل و تعمق في نفسيته معاني ا&خ=ق الفاضلة  فتنمي فيه

ا خرين و  حتراما و الحسنةة و آداب السلوك و المعاملة ا$جتماعيالحقوق و الواجبات 

و تعمق  على النفس و تدربه على إنماء العقل و ا"بداع و الفكر عتماد$اتقديس العمل و 

بھذا تتساوى في شخصيته جميع .  ابرة في الكفاحالصبر و المثمعنى قوة الشخصية و  فيه

  .)و النظرية/ مالية جال/ السياسية / الدينية / ةا$قتصاديو / ة منھاا$جتماعي( القيم 

  .فتكون شخصيته متزنة، متكافئة، ناجحة في حياتھا بمختلف مجا$تھا

ن $ تكون مبالغة في إحدى التنشئة الوالدية لك اتاتجاھو يتحقق ھذا بالمزج بين جميع 

  .عتدالا بل كل في نطاق محدود  وبتوسط و اتتجاھا$

 :التنشئة ا$سرية  أساليبدراسات حول بعض ال .7

و     يدعوان ا&طفال إلى الثورة و العصيان  ،إن المقارنة الشديدة و الحصار المستمر

رين، كاستعمال الغش، و التبرم بأوامر ا باء و استعمال وسائل دنيئة في التعامل مع ا خ

ية، و المسئولو السلبية و عدم  القدرة على تحمل  تكالية "ا  الخديعة و الكذب و الجنوح إلى

  .)1(و فساد المزاج ،و ذوبان الشخصية و تھلھلھا ،ب=دة الحس و الشعور

طف=، أن  28قد وجد في دراسة تحليلية عن نتائج سيطرة ا باء على ا&طفال أجريت على 

ھم آباؤھم سيطرة و تقييدا كبيرين، يتميزون بالخجل و ا&طفال الذين يمارس علي

  ا$ضطراب، و يشعرون بالنقص و ليسوا أكفاء، كما يظھرون نوعا  من 

و قد أظھر البحث أن ا باء يقيدون أبناءھم و يسيطرون عليھم حينما . الروح العدائية

ن في نشاطھم إلى حد كبير، و يحمونھم حماية يريدون من أطفالھم الطاعة الكاملة، و يتدخلو

  .كبيرة، و يفرضون عليھم أمثلة و نماذج سلوكية معينة

 

 .37ب ا"س=مي، ص المكت 1988، بيروت "كيف نرى أطفالنا": محمود مھدي ا$سطنبولي  )1(

  

  

  

  



زوجا من  ا&طفال  28في دراسة له أجراھا على عينة مكونة من  "سيموندز"فقد قارن 

و والدين      تراوحت أعمارھم ما بين ستة و سبع عشر سنة، بين والدين متسامحين 

ظ الباحث  أن أطفال ا باء المستبدين يتصفون بأنھم مؤدبون و يعتمد مستبدين، و $ح

واتھم، و كان لديھم صعوبة في التعبير عن ذ و خاضعون، و خجلون و حساسون،و ،عليھم

يعانون من الشعور بالنقص، و تسيطر عليھم الحيرة، أكثر من ا&طفال الذين أتيحت لھم 

أكثر عصيانا و  ،ين جاؤوا من آباء متسامحينو $حظ أيضا، أن ا&طفال الذ.حرية أكبر

  ية، و يتصفون بالعناد و التمرد على المسئولعديمي 

   .)1(و لھم أصدقاء خارج ا&سرة ،و في مقابل ذلك يتصفون بالثقة في أنفسھم .السلطة

أن ا باء الذين ) 1978، سوين 1973أرجيل كدراسة (  : و تؤكد بعض الدراسات

ط في تنشئة أطفالھم ينحدرون من أسر مارست عليھم نفس النمط من التسل اتجاهيمارسون 

ملة خشنة، كالعقاب المادي و فرض معايير السلوك االمعاملة، و تعرضوا خ=لھا إلى مع

   .)2(التقليدي داخل ا&سرة

 Cumming جنيو كم Flugel و فلوجل  Felmingو قد أثبتت دراسة قام بھا كل من فلميج 

  ن يعيشون تحت الحماية ا&بوية الزائدة، أنھم يتصفون على ا&طفال الذي

 تحاشي ا&عمال ،يةالمسئولالمراوغة و التھرب من تحمل  ،شدة الخجل ،بالتوتر العصبي

   .)3(تتسم بطابع المنافسة و القسوة التي

و المبالغة فيه، يوجد من ا باء من يھملون أطفالھم في ا&سرة و $  تجاها$و في مقابل ھذا 

و يظھر ذلك بج=ء في سلوكھم داخل ا&سرة، و $ يعيرونھم أي  اھتماميعيرونھم أي 

بھم في المدرسة،  ھتماما$ة، أو عدم ا$جتماعيتھم اعدم السؤال عن ا&طفال و حاجك ،اھتمام

  تشجيعھم علىتحصيلھم الدراسي و الفرح بنجاحھم و بو 

. كأن الطفل غير موجود في ا&سرةو يتعاملون ، فذلك و $ يبالون بمرضھم أو صحتھم 

للطفل في ا&سرة له  ا$جتماعيفي دراسته إلى أن القبول ) 1939(سيموندز  يريش

 ھتماما$و  الوالدين بتنشئة الطفل و برعايته و المحافظة عليه، اھتماممظاھره، تتمثل في 

ھر في تحدث كما يظ. بمستقبله و التخطيط له و تشجيعه على التخطيط و العمل على بنائه

محاسنه و  علىو ،فيه ةيجابي"يجابية عن الولد، و يركزان على الصفات اإالوالدين بصورة 

و الحنان و ا$حترام و يشركانه في     بالحب  ه يغضون الطرف عن مساوئه، و يشعرون
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شخصية مستقلة له كلمته و رأيه في اتھما، كما يعام=نه كفرد له اھتمامأنشطة البيت و 

  .معه في البيت كما أنھم يتمتعون في قضاء وقت طويل البيت،

  :ا*قتصاديو  ا*جتماعيدراسات حول أساليب المعاملة الوالدية و المستوى  - 

أولى ھذه الدراسات دراسة أجريت في أمريكا حيث تبين مOن خ=لھOا بOأن ا بOاء مOن الطبقOة  

ابOOة المعتدلOOة دون إتبOOاع النظOOام المتوسOOطة يميلOOون إلOOى نمOOط المعاملOOة القOOائم علOOى أسOOاس الرق

. أساليب معنوية و نفسية فOي عقOاب أطفOالھم استخدامالصارم حيث يعمدون في ا&غلب على 

و فOOي ھOOذا الجOOو يشOOعر  ستحسOOان$االحOOوار معھOOم و تOOوبيخھم و حرمOOانھم مOOن الحOOب و عOOدم ك

   .)1(التكيف إلى حد كبيرعدم الطفل ب

  يختلف و ھذا ما أشار إليه المسح الذي قام به  أما في ا&سر من الطبقات الدنيا ا&مر

أنماط التربية التي  استخداماء في ھذه الطبقة يميلون إلى نبأإذ تبين أن ) ماكينون و سترز( 

أن الوالدين في  إلى )Molvinمولفين (كما توصل ز بطاعة ا&وامر و العقاب البدني تتمي

بما في ذلك سلب الطفل حريته و تقييد العقاب البدني  استخدامھذه الطبقة يميلون إلى 

  .نشاطه

و       ا"رشاد  أساليب النصح و استخدامبينما يميل الوالدان من الطبقة المتوسطة إلى 

  .التعنيف الخفيف

ة الدنيا ا$قتصاديفي المستويات  ةا$جتماعيبأن التنشئة ) Kohnكوھن (فيما أشارت أبحاث 

على أبنائھم بينما تتصف التنشئة في المستويات  تتسم بالطاعة التي يبالغ في فرضھا

  .و القيم    المتوسطة بالمحافظة على العادات و التقاليد  ةا$قتصادية و ا$جتماعي

ا&دنى و ا&وسط تكون  ا$جتماعيأن ظروف معاملة ا&بناء في المستوى  آخرونو يرى 

  وب المتوسطة إلى إتباع أسلمختلفة حيث يميل ا باء في الطبقة 

ا"رشاد و مراعاة ظروف أبناءھم و مساعدتھم بينتما يميل ا باء في الطبقة الدنيا  النصح و

  .إلى استعمال الضرب و العقاب البدني في معاملة ا&بناء

 

 ، لبنان، دار ابن حزم )1ط( "و ع=قته بالسمات الشخصية و التحصيل لKبناء مستوى ا&سرة: "أكرم مصباح عثمان )1(

  .338-337.ص 2002      

  

 

فائقOOOOOOOOOOOOOOة  )1(
محمOOOOOOOد بOOOOOOOدر 

الرفض / القبول
الOOOOOOOOOOOOOOOOOOوالي و 

 

  

  

  



  

  :المنھـج

المنھج ھو الطريقة التي يتبعھا الباحOث و ھOو ا"طOار الOذي يرسOمه لبلOوغ أھOداف بحثOه كمOا 

و كOOذا بإمكانيOOات البحOOث و  ،يOOرتبط المOOنھج بطبيعOOة و أھOOداف موضOOوع البحOOث أو الدراسOOة

  .الوقت المحدد للبحث

 ستقصOOاءاھOOو كOOل  النفسOOية و التربويOOة ةا$جتماعيOOفنجOOد المOOنھج الوصOOفي فOOي مجOOال العلOOوم 

Oد ب ينصOOر بقصOي الحاضOة فOي قائمOا ھOية كمOة أو النفسOواھر التعليميOن الظOاھرة  مOى ظOعل

و بOين ظOواھر تعليميOة   تشخيصھا و كشف جوانبھا و تحديد الع=قة بين عناصرھا أو بينھOا 

  .)1(أخرى اجتماعيةأو نفسية أو 

و تفسيرھا يعد منھجا وصOفيا إذن بما أن المنھج الذي يرتبط بظاھرة معاصرة بقصد وصفھا 

  .سنعتمده لبلوغ أھداف و غايات بحثنا ھذا

  :حيث متغيرات الدراسة ھي

  )دينية  - اجتماعية -سياسية  - اقتصادية -جمالية  -نظرية  ( :القيم -1

  )المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية  اتجاه(  :تجاها$ -2

و          ) المOOراھقين نحOOو أسOOاليب المعاملOOة الوالديOOة  اتجOOاه( يOOدرس  اسOOتبيانفقمنOOا بإنشOOاء 

  .في صورته المعربة  والمختصرة "ولندزي لبورت و فرنونأ "مقياس استعملنا

 سOتط=عيةامن صدقھا و ثباتھOا علOى عينOة  التأكدبعد دراسة الخصائص السيكومترية و بعد 

جمOع  بعOد طريقة العشوائية المنتظمOة وبال ھااختيارقمنا بتطبيقھا على العينة ا&ساسية التي تم 

  .المعلومات الضرورية للبحث

  

  :و خصائصھا العينة .1

العينOة أو المعاينOة خطOوة  اختيOارمن أھم الركائز المعتمOد عليھOا "جOراء البحOث ھOي العينOة ف

   ،      و ھي عبارة عن مجموعة من ا&فراد .ھامة من خطوات البحث العلمي
 

 .40ص  1987 ،دار الفكر العربي القاھرة ،"تحليل المحتوى في العلوم ا"نسانية" :رشدى طعيمة )1(

  

  



خترنOاھم انختارھم  بطريقة علمية لكي يمثلOوا خصOائص المجتمOع ا&صOلي للدراسOة و الOذي 

العينOOة بطريقOOة المعاينOOة العشOOوائية حيOOث تعتبOOر ھOOذه الطريقOOة ا&سOOلوب  اختيOOاريOOتم  منOOه كمOOا

عينة البحث العلمي و حدود ا&خطاء في ھذه الطريقة مقبولة فھي $ تOؤثر  اختيارا&مثل في 

 في صدق تمثيل العينة للمجتمع ا&صلي فتعطي جميع أفراد المجتمع فرص متساوية &ن يOتم 

بمعنى ھOي وسOيلة جيOدة للOتحكم فOي التبOاين الشOديد فOي مجتمOع ،ة الدراسOةفOي عينO  ھماختيار

أھOOOم ا&سOOOاليب فOOOي ا"حصOOOاء ن أسOOOلوب المعاينOOOات العشOOOوائية مOOOن أالبحOOOث إضOOOافة إلOOOى 

   .)1(ا$ستد$لي

&ن الوصول إلى ا$ستد$ل على خاصية معينة من خصائص مجتمع معين يستند إلOى قيOاس 

  .د ھذا المجتمعھذه الخاصية لدى عينة من أفرا

نOا اختيارمراھOق متمOدرس فOي المرحلOة الثانويOة وكOان ) 3709(يتكون مجتمع الدراسة من  

ن مراھقOOي القسOOم النھOOائي ھOOم &.- بكالوريOOا -للمOOراھقين المتمدرسOOين فOOي ا&قسOOام النھائيOOة 

لOى ھم نضبط أكثر المتغيرات الدخيلة التي قد تصOادفنا عO=وة عاختيارالمعنيون بالدراسة و ب

كثOOر تمثيOOل  يعيشOOون المراھقOOة فOOي أقOOوى مراحلھOOا و نOOراھم ا& ،أن مراھقOOي ا&قسOOام النھائيOOة

أي نسOبة )  988( العينOة الممثلOة للمOراھقين  للمجتمع ا&صOلي فOي بحثنOا ھOذا فبلOغ عOدد ھOذه

  .من المجتمع ا&صلي) 27%(

  :اختيار العينة .2

   .منتظمةعينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية ال اختيارتم 

و تتمثل بالسحب العشوائي للعOدد المطلOوب مOن وحOدات غيOر مرتبOة علOى الحاسOوب و ذلOك 

  في ث=ثة مؤسسات تعليمية للمرحلة ،با$ستعانة بمستشاري التوجيه التربوي

   .رضت علينا القوائم الخاصة با&قسام النھائيةببلدية عين البيضاء حيث ُعالثانوية  

خترناھOا تشOمل ائية المنتظمة تم جمع العينة مع العلم أن العينOة التOي اوبطريقة المعاينة العشو

  .أقسام مختلفة

فالبعض من شعبة علمية و ا خر من شعبة أدبية و الباقي مOن شOعب مختلفOة منھOا التقنيOة و  

  .العلوم الدقيقة

  .ستخراج قائمة للجمھور ا&صلي مرتبة رقمياافتم  -

 

 ا&ساليب ا"حصائية ا$ستد$لية في تحليل بيانات البحوث النفسية و التربوية : "ص=ح الدين محمود ع=م.د )13(

 .19ص. القاھرة 2005) 1ط(، دار الفكر العربي، "و ا$برامترية  البارامترية وا$جتماعية      

  



ميOذ المختOارين بمسOاعدة مستشOاري التوجيOه المدرسOي و ستدعاء جميع ا&فOراد أو الت=اتم  -

ستجابة أفOراد العينOة ا خOرين امراھقا و نرى عدم )  272( لكن بلغت عينة الدراسة الحالية 

  :إلى أسباب نجدھا موضوعية إلى حد ما فمنھا

مOارس، أفريOل ، فيفري( زامن تطبيق أدوات الدراسة مع فترة ا$متحانات في ذلك الوقت ت -

  .2007من سنة )

 .لبكالوريا$متحان ا زامن تطبيق أدوات الدراسة مع التحضيرت -

راجعOOة للخOOوف مOOن التطلOOع  ا$سOOتجابةعOOدم  أن تكOOون فOOيمكن ،خصOOية المراھOOق الحساسOOةش -

 .على أسراره و شخصيته

 .يابه عن المؤسسة لمرض أو مشكل ماناتجة عن سبب غ ا$ستجابةأو قد يكون عدم  -

  :لكليةخصائص العينة ا .3

  :الخصائص البشرية – أ

   .مراھق)  272( تتكون العينة ا&ساسية في ھذه الدراسة من  

  :الخصائص الزمنية -ب

  .2007من سنة  )مار س، أفريل  ،فيفري(  :تم تطبيق إجراءات الدراسة في الفترة ما بين 

  :الخصائص المكانية -جـ 

   :تمت الدراسة في ث=ث مؤسسات للتعليم الثانوي

   .مراھق في القسم النھائي 430 – مراھق 1503: ثانوية زيناي الحاج بلقاسم -

  .مراھق في القسم النھائي 338 – مراھق 1312: ثانوية الشيخ لخضر بوكفة -

 .مراھق في القسم النھائي 220 – مراھق  894 :ثانوية براكنية علي -

  :خصائص العينة الكلية من حيث الجنس -د

  )1:رقم جدول(                  

  المجمــــــــــــــوع  الجـنــــــــــــــــــــــــــس



  ذكــــــــــــــــور  إنـــــــــــــــاث

159  113  272  

58% 42% %100 

  :يتفوق عدد ا"ناث على الذكور في العينة في نظرنا لما يلي -

كOOOذا فOOOي جميOOOع %) 65(يتفOOOوق عOOOدد ا"نOOOاث فOOOي المجتمOOOع ا&صOOOلي للدراسOOOة حيOOOث بلOOOغ  -

 .المؤسسات التعليمية

  نعتبر أغلب المتمدرسين أو المصرين على إكمال أطوار الدراسة أو با&حرى  -

المھتمين و الناجحين في المؤسسات التعليمية مOن جOنس ا"نOاث حيOث نOرى ظOاھرة التسOرب 

  .المدرسي المبكرة تنتشر بين الذكور بكثرة

  :ا*جتماعي ا*قتصاديحيث المستوى خصائص العينة من  -ھـ 

و  ا$جتماعيOOةجملOOة مOOن العوامل، ارتبOOاطھOOو نتيجOOة  ا$قتصOOاديو  ا$جتمOOاعيالمسOOتوى  إن

ي أكOرم مصOباح عثمOان حيOث يعOرف سOتندنا إلOى رأا، التعليمية و الثقافيOة  حيOث ا$قتصادية

ي ا$قتصادي بأنه مجموعة من العوامل التي يشغلھا رب ا&سOرة وھOو  ا$جتماعي ىالمستو

و أيضOا إلOى رأي  )1(الحال التعليمية و المھنية داخOل ا&سOرة إضOافة إلOى الكثافOة فOي ا&سOرة

Matthias)()2( ة وOرات الثقافيOة       الذي يرى أن المتغيOادية و ا$جتماعيOة  ا$قتصOمترابط

 قتصOادياومتفاعلة فالمستوى التعليمOي المرتفOع يؤھOل صOاحبه  إلOى وظيفOة محترمOة ودخOل 

      .ا&ساسيةونة الحاجات يكفيه مئ

على أساس  ا$قتصادي و ا$جتماعيوفيما يخص دراستنا ھذه كان تقديرنا للمستوى 

، موقع السكن الجغرافي، للعائلة ا$قتصاديةالمستوى أو الحالة ، المستوى التعليمي للوالدين

   .عدد أفراد ا&سرة

  

  :في الجداول التالية  الدرجات كما يظھر لذا نعتمد على س=لم رقمية بتقدير

  :للوالدين  درجات المستوى التعليمي يبين): 2جدول(

 

  حزم  بنا، لبنان، دار )1ط( ،"مستوى ا&سرة و ع=قته بالسمات الشخصية و التحصيل لKبناء": أكرم مصباح عثمان)  1(

  .25.ص 2002      

)2(  Matthias, R. et al. (2002).The net work of psychological variables in patient with diabetes   



  :المستوى ا*قتصادي لMسرة  درجاتيبين ): 3جدول(

  )عالي( جيد   متوسط  بسيط  بسيط جدا

0  1  2  3  

 

  : ا*جتماعي لMسرةدرجات المستوى  يبين): 4جدول(

  :رجات مكان السكند -أ 

  مدينة  ريف  مكان السكن

  2  1  الدرجة

  :درجات عدد أفراد ا$سرة -ب

  أو أكثر 7  6—4  3--0

03  02  01  

تحسب الدرجة  ا$قتصاديو التعليمي و  ا$جتماعيبجمع درجات كل من المستوى   -

  .ا$قتصاديو  ا$جتماعيالكلية للمستوى  

  : عينة إلى فئتينالھذا نقسم  و على 12= إن أعلى درجة لھذا السلم  -

   .6 ≤درجة س :ھم الذين تحصلوا على ا$قتصاديو منخفضى المستوى ا$جتماعي  - أ

  .6 ≥درجة س :ھم الذين تحصلوا على ا$قتصاديو  ا$جتماعيالمستوى مرتفعي    -  ب

  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  $ شيء

0  1  2  3  4  

  
  ا$قتصاديو  ا$جتماعيالمستوى 

  المجمــــــوع
  مرتفع  منخفض



 

5جدول(

 :(

 :ا*قتصاديو  ا*جتماعي يوضح خصائص العينة الكلية حسب المستوى

  :ا$دوات المستخدمة في الدراسة

و        لغOOرض تحقيOOق أھOOداف الدراسOOة، و لجمOOع بيانOOات البحOOث مOOن قيOOاس قOOيم  المOOراھقين

   .اتھم نحو أساليب المعاملة الوالديةاتجاھقياس 

  :الفرضيات المطروحة في الدراسة ختبارابا&دوات التالية لغرض  ستعناا

  :د العينةجمع البيانات عن خصائص أفرا ستمارةا -أ

–سOOكن الموقOOع الجغرافOOي للم -عOOدد أفOOراد ا&سOOرة -للوالOOدينالمسOOتوى التعليمOOي  -الجOOنس(

 .)لKسرة ا$قتصاديالمستوى 

 :الوالدية  نحو أساليب المعاملة المراھقين   اتاتجاهيقيس  استبيان -ب

لOة نحو أسOاليب المعام ات المراھقيناتجاھواجھنا صعوبات في الحصول على مقياس يقيس  

  ا&ساليب التي يتبعھا ات أو تجاھفالمقاييس التي  نجدھا تقيس ا$  الوالدية

معاملتھم &بنائھم المراھقين لكOن المقOاييس التOي تقOيس أسOاليب المعاملOة الوالديOة  ياء في ا&ول

كمOOا يOOدركھا ا&بنOOاء المOOراھقين لOOم نOOتمكن مOOن الحصOOول عليھOOا فOOي حOOدود إمكانيOOات الدراسOOة 

  .المتوفرة

  .ات المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالديةاتجاھنا من ذلك قياس أرد

أبعOOاد  أسOOاليب المعاملOOة الوالديOOة مOOن وجھOOت نظOOر  ستكشOOاف$فقمنOOا بدراسOOة اسOOتط=عية 

سOنة  –ثOانوي سنة أولى (:من مختلف ا&قسام :للتعليم الثانويالمراھقين، في مؤسسة تربوية 

  .)ثانوي سنة ثالثة – ثانوي ثانية

OOاحيOOؤا$ مفتوحOOا سOOق ( ث وزعنOOات) 1الملحOOوى ا"جابOOل محتOOد تحليOOة  ،و بعOOم المراجعOOث

&سOOاليب المعاملOOة   أبعOOادأمكننOOا تصOOور  ،)أسOOاليب المعاملOOة الوالديOOة( النظريOOة للموضOOوع 

  .ية  حيث وجدنا مجموعة تعبر عن أساليب القسوة بأنواعھادالوال

  272  117  155  العـــدد

  %100  %43  %57  ة المئويةالنسب



  .هو أخرى تعبر عن أساليب التفھم و التقبل بأنواع

  .الخ...و أخرى تعبر عن أساليب التدليل

  لمدارس الثانوية و بعد التطلع إلى ا&بعاد التي يقيسھا مقياس المعاملة الوالدية لطلبة ا

OOا يOOات كمOOنو الجامعOOل مOOري لكOOع القطOOي المجتمOOاء فOOور" دركھا ا&بنOOرحيم  أنOOد الOOاض عبOOري

  )1( ".وعبد العزيز عبد القادر المغيصب

ا"ھمOال / الحماية الزائOدة -التسلط/ التسامح -التثبيط/ التشجيع على ا$نجاز : ( و المتمثلة في

  .)الرفض / التقبل –التفرقة / المساواة –

   )2(  ".محمد خالد الطحان" و ا&بعاد التي يقيسھا مقياس

 –التقبOOل  -اطيا"تOOوقر/ الOOديمقراطي -التسOOامح/ تسOOلطال -التقيOOد/ ا$سOOتق=ل : ( فOOي المتمثلOOةو

  .)ا"ھمال /الحماية الزائدة –ض الرف

 ا&سOريةات التنشOئة تجاھO$عليھا فOي دراسOات مختلفOة  طلعناامن ا&بعاد التي إضافة إلى العديد 

      .سلبية وأخرىيجابية إات اتجاھ فيتوصل إلى تصنيفھا  الذي" فيشر  "كدراسة 

و علOى  الدراسOات السOابقة  ا فOيمعOد التقبOل علOى أسOاس تOداولھبُ عOد القسOوة و بُ أن نختار  رتأيناا

ة أسOر مجتمعنOا بطريقO  بOين أساس أن ھذين البعدين من أساليب المعاملة الوالدية ا&كثOر تOداو$ 

الدراسة السOابقة متقاربOة جOدا  نرى ا&بعاد السالفة الذكر فيو ،بارزة أكثر من ا&ساليب ا&خرى

  .تقبلبعدين رئيسيين ھما القسوة و ال فيمن حيث المفھوم و تدخل 

المOراھقين نحOو أسOاليب  المعاملOة  اتجOاهقمنا بعد ذلك بصياغة البنود على أسOاس أنھOا تقOيس 

  : على عبارات تدل عليه مثل عتمادنااب، "ليكرت "الوالدية على طريقة

 - دائمOا ينطبOق عليOا( و ا"جابOة علOى أسOاس متصOل. الخ....يصعب على –أكره  -$ أرغب

  .1-2-3مقابل الدرجات    .)بق عليا$ ينط - أحياناينطبق عليا 

  :ستبيان*دراسة صدق و ثبات ا

 :الصدق -



علOOى  سOOتبيانعOOد عOOرض ا$بطريقOOة صOOدق المحتOOوى وھOOذا ب سOOتبيان$تOOم التأكOOد مOOن صOOدق ا

تخOOدم  التOي مOن ذو التخصOOص فOى ھOOذا المجOال بالموافقOOة علOى البنOOودمجموعOة مOن ا&سOOاتذة 

  .الدراسة استبيان

  :الثبات -

  :بطريقتين ستبيان$د من ثبات اتم التأك

  :)معامل ا*تساق الداخلي( طريقة التجزئة النصفية   - أ

 ( ثOم تطبيOق صOيغة )بيرسOون(  رتبOاط$بإيجOاد معامOل او دراسة ثباته  ستبيان$تجزئة ا تم -

 يوھO) 0.52= (ككل و كانOت قيمOة معامOل الثبOات  ستبيان$لتقدير ثبات ا )سبيرمان  براون

  .)0.01(عند مستوى الد$لة  ستبيانا$ت قيمة دالة على ثبا

  :طريقة التطبيق و إعادة التطبيق   - ب

  و إعادة تطبيقه بعد مرور مدة زمنية قدرھا ستبيان$تم التأكد من الثبات بتطبيق ا

وھOى ) 0.84: = (و الثOاني ا&ولبOين التطبيOق  رتبOاط$بلغOت قيمOة معامOل ا) ث=ثة أسOابيع( 

      ).0.01(عند مستوى الد$لة ثبات المقياس  قيمة دالة على

  :المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية اتجاه استبيانسلم تقييم الدرجات في  -

 "طريقOOة بنOOدا يجOOاب عنھOOا علOOى 20مOOن  )4الملحOOق( فOOي صOOورته النھائيOOة  سOOتبيان$يتكOOون ا

  :"ليكرت

  . $ ينطبق عليا - أحيانا ينطبق عليا - دائماينطبق عليا  -

و الدرجة القصوى ). درجة 20(=   و تكون الدرجة الدنيا مساوية. 1- 2 - 3: بدرجات من

  ). درجة 60( =مساوية 

= المOOراھقين نحOOو أسOOاليب المعاملOOة الوالديOOة  تجOOاه$ سOOتط=عيةا$لقOOد كOOان متوسOOط العينOOة 

  .39.26= و كان متوسط العينة ا&ساسية  الكلية  38.88

السOلبي وبOين  تجOاه$ات على أسOاس أنOه العتبOة الفاصOلة بOين ذو امتوسط الدرج عتمدناالذلك 

  .يجابي"ا تجاه$ذو ا

 

  لوالدية لطلبة المدارس بناء مقياس المعاملة ا" : المغيصب أنور رياض عبد الرحيم و عبد العزيز عبد القادر )1(

 .1991 - 08حولية جامعة قطر، العدد، "و الجامعات كما يدركھا ا&بناء في المجتمع القطري الثانوية،      

 المنجلة العربية للبحوث التربوية، " الوالدية في التنشئة كما يدركھا ا&بناءمقياس ا$تجاھات ": الطحان محمد خالد )2(

  .1980 ،)01(العدد ،)03(المجلد       



و كOل   ا إيجابيOا اتجاھOيحمOل  .)39( ≥كل فرد تحصل على درجة أكبر من  عتبرنااو عليه 

  .  ا سلبيااتجاھيحمل ) 39( ≤فرد تحصل على درجة أقل أو تساوي

  

   :"$لبورت و فرنون و لندزي "مقياس القيم -ج

OOOذي عربOOOيم  الOOOة القOOOروف بدراسOOOة م. د( هالمعOOOاعطيOOOود ھنOOOدنا ه وو ) حمOOOورته جOOOي صOOOف  

  .مختصرةال

  .سيد محمود عبد العال. د -محمود السيد أبو النيل و. د -:من إعداد

سOبرانجر (و الذي يتكون من ستة أبعاد تقOيس القOيم المصOنفة مOن طOرف الفيلسOوف ا&لمOاني 

 ،الشخصOية ھOذا التصOنيف المعتمOد عليOه فOي دراسOتنا الحاليOةعلى أساس المحتوى أو أبعاد )

و القيمOة السOائدة ھOي  ذه القOيمھO أن المراھقين يتوزعون حسب سيادة واحدة مOن عتباراعلى 

  .التي تخدم نمط الشخصية عند المراھقين

  :قيم 6لبورت من القيم & ختبارايتكون 

  .تظم عشر أجوبة تدل عليھا القيمة النظرية و -1

   .أجوبة تدل عليھا تظم عشرالقيمة الجمالية و  -2

   .أجوبة تدل عليھا تظم عشرو  ةا$قتصاديالقيمة  -3

  .أجوبة تدل عليھا تظم عشرالقيمة السياسية و  -4

  .أجوبة تدل عليھا تظم عشرو  ةا$جتماعيقيمة ال -5

 .أجوبة تدل عليھا تظم عشرينية و القيمة الد -6

فتكOOOOون التعليمOOOOة ) ب(و  )أ(.لWجابOOOOة )2(سOOOOؤال بشOOOOقين  30حيOOOOث يتكOOOOون المقيOOOOاس مOOOOن 

  :للمفحوصين كما يلي

فيما يلي عدد من ا&سئلة التOي تتنOاول بعOض المواقOف و المشOك=ت التOي عOادة مOا يختلOف " 

  ."الناس بشأنھا و المطلوب منك أن تقارن بين ا"جابتين عن كل سؤال لتفاضل بينھما



  :أما عن طريقة التصحيح

موافقة تامة مOن أي سOؤال و فOي نفOس الوقOت رفOض ) أ(المفحوص على الفقرة وافق إذا  -1

   ).0(صفر ) ب(درجات و للفقرة ) 03(ث=ثة ) أ(تعطى للفقرة  .)ب( الفقرة 

و   .أيھمOا يفضOل أكثOر عOنفي آن واحد يسOأل الفقرتين معا إذا وافق المفحوص على  أما -2

درجOة  و الفقOرة ا&خOرى   ).02(درجتOان التفضيل ا&كبOر  ذات الفقرة نعطي في ھذه الحالة

 .)01(واحدة 

   .)30x3( أي درجة 90= وى للمقياس تكون الدرجة القص -

  .درجات الستة ا&ساسية في المقياسوھي تعادل مجموع ال

 :دراسة صدق وثبات مقياس القيم -

  :الصدق-أ

العديOOد مOOن و " ألبOOورت "قبOOل  ختبOOارات مOOن"تOOم التأكOOد مOOن صOOدق المقيOOاس فOOي العديOOد مOOن ا

عطية محمOود . د"المعربة و المختصرة من طرف  الدراسات أثبتت صدقه حتى في صورته

  ."بو النيلأمحمود السيد . ھنا و د

 :الثبات -ب

إعOادة التطبيOق بعOد فتOرة زمنيOة تم التحقق و التأكد من ثبOات المقيOاس عOن طريOق التطبيOق و 

لمقيOاس  الثOانيو ا&ولبOين التطبيOق ) بيرسOون( رتبOاطمعامOل ا$بحسOاب  و .سابيعأ 3 قدرھا

  .)0.01(الد$لة كانت النتائج دالة على ثبات المقياس عند مستوى  لقيم الستةا

  .يوضح ثبات المقياس التاليوالجدول 

  .والثاني لمقياس القيم ا$ولبين التطبيق  رتباطيبين معام4ت ا* : )6(ولجد -

  القيم            

معامل 
  رتباطا$

  الدينية  ةا$جتماعي  السياسية  ةا$قتصادي  لجماليةا  النظرية

  ر
**0,83 

دال عند 
المستوى 

)0,01(  

**0,79 

دال عند 
المستوى 

)0,01(  

دال  0,76**

عند المستوى 
)0,01(  

*0,29 

دال عند 
المستوى 

)0,05(  

**0,85 

دال عند 
المستوى 

)0,01(  

**0,82  

دال عند 
المستوى 



)0,01(  

  

  :خطوات الدراسة

  :الخطوات التاليةوفق مت الدراسة  ت

 مفھOOوم  و كOOذلك قOOيممراجعOOة ا"طOOار النظOOري للدراسOOة فيمOOا يخOOص التعOOرف علOOى مفھOOوم ال -

و مشOOك=ت المOOراھقين فOOي مرحلOOة الدراسOOة الثانويOOة و التطلOOع كOOذلك علOOى التنشOOئة  المراھقOOة

OOئة  ةا$جتماعيOOوص التنشOOبالخصOOرية و أ  ةا$جتماعيOOاءا&سOOبنKة لOOة الوالديOOاليب المعاملOOس  

 .نتائجھا  أشكالھا

و        عليھOOا فOOي صOOياغة ا"شOOكالية سOOتندنااو كOOان تركيزنOOا علOOى الدراسOOات السOOابقة حيOOث 

بنسOبة كبيOرة علOى كتOب علOم ا$جتمOاع و علOم الOنفس  سOتعنااو بالنسOبة للمراجOع . الفرضيات

  .ا$جتماعي

المOOراھقين نحOOو أسOOاليب المعاملOOة الوالديOOة حيOOث لOOم  هاتجOOانحOOاول بOOه قيOOاس  اسOOتبيان إنشOOاء -

قOOيس مOOا تبحOOث عنOOه دراسOOتنا  و ذلOOك فOOي حOOدود جھOOد و ينOOتمكن مOOن الحصOOول علOOى مقيOOاس 

  .الدراسة إمكانيات

 :الدراسة ا*ستط4عية

ات المOOراھقين نحOOو أسOOاليب اتجاھOOالخOOاص ب سOOتبيانتOOم تطبيOOق المقيOOاس الخOOاص بOOالقيم و ا$

ھم بطريقOة اختيOارلميOذا مراھقOا، تOم ت 50مكونة مOن  ،ستط=عيةالى عينة المعاملة الوالدية ع

    .إناث)31(ذكور ) 19(عشوائية من قائمة المجتمع ا&صلي و تكونت من 

       :) 7(جدول  -

  النسبة  المجموع  النسبة المئوية  العدد  المراھقين

  %100  50  %38  19  ذكور



  %62  31  إناث

أو عينOOة البحOOث علOOى شOOكل   سOOتط=عيةا$الدراسOOة سOOواء علOOى العينOOة  مقOOايس تOOم تطبيOOق 

أو تكOOون   إجابOOة المOOراھقين علOOى ا&سOOئلة  مقOOاب=ت مOOع كOOل مراھOOق، حيOOث كنOOا نخشOOى عOOدم

تحOوي ت=ميOذ  إجابتھم على أدوات البحث ناقصة أو غير مفھومOة و مOع كOون عينOة الدراسOة

فتمOOت  متحانOOاتا$ضOOيق الوقOOت و فتOOرة  أقسOOام البكالوريOOا الOOذين كOOانوا يشOOكون دائمOOا مOOن

  .المقاب=ت بصعوبة

  :يةالدراسة ا$ساس

) 2007 مOن سOنة فيفOري إلOى غايOة أفريOل(طبقنا أدوات الدراسة ا&ساسOية فOي فتOرة مOا بOين 

حيث طبقت ا&دوات من طرف الباحثة بنفسھا بمقاب=ت فردية و كانت مدة التطبيOق تتOراوح 

س بقسOم البكالوريOا  مراھOق متمOدر 272و لKداتين معا  على دقيقة لكل فرد  35إلى  30من 

  .مسجل ل=متحان و ملتحق بالثانوية) 988(من مجمل 

  .)التي تمت فيھم الدراسة الحالية اتثانوي 3( 

 .من طرف صاحبة الدراسة)  spss13 (:استخدامب لمعالجة ا"حصائية تمتا -

  :ىنتائج الفرضية ا$ول .1

 نحOو فOي القسOم النھOائى مOن المرحلOة الثانويOة المOراھقين اتجOاهيكOون  هأنOتشير الفرضية إلى 

    .سلبياأساليب المعاملة الوالدية 

  .نحو أساليب المعاملة الوالدية المراھقين اتجاهو يبين الجدول التالي طبيعة 

السOلبي فOي  ا$تجOاه ذويا"يجOابي و  تجOاها$ ذويرق بين للف) ت(اختبارنتائج  ):8(الجدول 

                                       .العينة الكلية

 اتجاهطبيعة 
  المراھقين

  العينة

  272= ن

النسبة 
  المئوية

  المتوسط
 ا$نحراف
  المعياري

  )ل(الد$لة   )ت(اختبار

  سلبي اتجاه

≥ 39  
124  46%  34.58  3.57  24.54  

 دال عند
0.01  



  بيإيجا اتجاه

≤  39  
148  54%  43.17  2.34  

  

عOن  ذي الOذيلين ختبOارمستوى الد$لOة $: )ل ( -.اتللفروق بين المتوسط) ت( اختبار: )ت(

)0.01(.   

وأن .السOلبي ا$تجOاه ذويكبر مOن نسOبة أيجابي ا" ا$تجاه ذوين نسبة أويتضح من الجدول 

  .)0.01(الفرق بين متوسطيھما دال عند 

 أسOOاليبالمOOراھقين نحOOو  اتجOOاه فOOينOOه توجOOد فOOروق مOOن أ ةبالمائOO 99بة بنسOO متأكOOدوننحOOن و 

  .% 1قدره خطأ احتماليجابي مع ا" ا$تجاه ذويالمعاملة الوالدية لصالح المراھقين 

  :نتائج الفرضية الثانية .2

عاملOOة الوالديOOة المOOراھقين نحOOو أسOOاليب الم اتجOOاهيختلOOف  هأنOO تشOOير الفرضOOية الثانيOOة إلOOى 

  .) ا$جتماعي و ا$قتصادي المستوى -الجنس ( : راتھم الديمغرافيةمتغي  اخت=فب

  :حسب الجنس -1

نحOOو أسOOاليب المعاملOOة  ا$تجOOاهيبOOين الجOOدول التOOالي نتOOائج الفOOرق بOOين الOOذكور و ا"نOOاث فOOي 

  .الوالدية

  :للفرق بين الذكور و ا"ناث) ت( اختبارنتائج  ):9(جدول

  الجنس
  العينة

  272= ن

النسبة 
  المئوية

  المتوسط
 ا$نحراف
  المعياري

  الد$لة  )ت(

    5.25  39.38  %42  113  ذكور

0.32  

  

  دال غير
  5.20  39.17  %58  159  إناث

        



المعاملOة سOاليب أنحOو  ا$تجOاه  فOينOه $ توجOد فOروق أمOن  بالمائة 99بنسبة   كدونأنحن مت

  .بالمائة 1قدره  خطأ احتمالناث مع بين الذكور وا" الوالدية

  :ا*قتصاديو  ا*جتماعيحسب المستوى  -2

نحOو أسOاليب المعاملOة الوالديOة بOين مرتفعOي المسOتوى  ا$تجOاه يبين الجدول التالي الفرق فOي

  .ا$قتصاديو ا$جتماعيو بين منخفضي المستوى  ا$قتصاديو  ا$جتماعي

بOين مرتفعOي  نحو أساليب المعاملة الوالديOة ا$تجاه فيللفرق ) ت( اختبارنتائج  ):10(جدول

    .في العينة الكلية  ا$قتصادي و ا$جتماعيو منخفضي المستوى 

  
  العينة

  272= ن

  النسبة

  المئوية
  المتوسط

 ا$نحراف
  المعياري

  الد$لة  )ت(

مستوى 
  مرتفع

117  43%  49.67  4.57  

  0.01دال عند   40.000
مستوى 
  منخفض

155  57%  38.19  5.41  

  

 أسOOاليبالمOOراھقين نحOOو  اتجOOاه فOOينOOه توجOOد فOOروق أمOOن  بالمائOOة 99بنسOOبة  متأكOOدوننحOOن 

 ذويلصOالح  ا$قتصOاديو  ا$جتمOاعيالمسOتوى  منخفضOي و مرتفعOيالمعاملة الوالدية بين 

  .بالمائة 1قدره  أخط احتمالالمستوى المرتفع مع 

ي مرتفعO يب المعاملOة الوالديOة لOدى الOذكورنحو أسال ا$تجاه يبين الجدول التالي الفرق في -أ

    .ا$قتصاديو  ا$جتماعيو منخفضي المستوى 



و      ا$جتمOOاعيللفOOرق بOOين الOOذكور مرتفعOOي المسOOتوى ) ت( اختبOOارنتOOائج  ):11(جIIدول 

  .ا$قتصاديو  ا$جتماعيو بين منخفضي المستوى  ا$قتصادي

  
  العينة

  113= ن

  النسبة

  المئوية
  المتوسط

 ا$نحراف
  المعياري

  الد$لة  )ت(

  4.94  40.48  %46  52  المستوىذكور مرتفعي 
2.084  

دال عند 
  5.32  38.44  %54  61  ذكور منخفضي المستوى  0.01

  

نOاث مرتفعOي نحو أساليب المعاملة الوالدية لOدى ا" ا$تجاه يبين الجدول التالي الفرق في -ب

  .ا$قتصاديو  ا$جتماعيو منخفضي المستوى 

 ا$قتصادي ا$جتماعيللفرق بين ا"ناث مرتفعي المستوى ) ت( اختبارنتائج  ):12(جدول  

  .ا$قتصادي ا$جتماعيمنخفضي المستوى و بين 

  

  :نتائج الفرضية الثالثة .3

و كOذلك    متغيراتھم الديمغرافية  اخت=فتختلف  طبيعة القيم عند المراھقين ب هأن تشير إلى 

  .نحو أساليب المعاملة الوالدية ھماتجاھ اخت=فب

 ذويالمOOراھقين الجOOداول التاليOOة توضOOح التوزيOOع التكOOراري لOOدرجات القOOيم لOOدى مجمOOوعتي 

  .ا"يجابي ا$تجاه ذويالسلبي و  ا$تجاه

  

  العينة

= ن
159  

النسبة 
  المئوية

  المتوسط
  حرافا$ن

  المعياري
  الد$لة  )ت(

 إناث مرتفعي المستوى
  ا$جتماعي وا$قتصادي

65  41 %  40.43  4.29  

3.43  
دال عند 

 المستوىإناث منخفضي   0.01
  ا$جتماعي وا$قتصادي

94  59 %  38.03  5.48  



  

  

  

  

  

   :المجموعتين لدى جدول التوزيع التكراري لدرجات القيمة النظرية -1

  الفئات

  المراھقين 

 ا$تجاه ذوي
  ا"يجابي

  التكرار

  النسبي
  لفئات

درجات 
  ذويالمراھقين 

  السلبي ا$تجاه

  التكرار

  النسبي

2 ---4  09  06% 0  --- 2  04  03%   

5  --- 7  12  08%  3  ---5  14  11%   

8  ---10  39  25%  6  ---8  13  11%   

11  --- 
13  

48  32%  9  --- 11  29  23%   

14  --- 
16  

25  16%  12  --- 14  34  28%   

17  --- 
19  

09  % 06  15  --- 17  20  16%   

20  --- 
22  

04  02%  18  --- 20  06  05%   

23  --- 
25  

08  05%  21  --- 23  04  03 %   

   %100  124  المجموع   %100   148  المجموع

  



تتركOز الOدرجات  يجOابيا" ا$تجOاه ذويأن المOراھقين  التكOراري=حظ على ھذا التوزيOع ن -
 تتركOز السOلبي ا$تجOاه ذويوبالنسOبة للمOراھقين  ) 13----11(و )10---8 (الفئتين عند فيھا

  ).14----12 (و )11---9 (الفئتين عندفيھا الدرجات 

  

 :المجموعتينالتكراري لدرجات المراھقين  على القيمة الجمالية لدى جدول التوزيع  -2

  

السOلبي فOي  ا$تجOاه ذويالمOراھقين  ه تتركOز درجOاتنOأ التكOراري=حظ على ھOذا التوزيOع ن
 ا$تجOاهذوي للمOراھقين   وبالنسOبة.)19------16 (و) 15------12 (و )11------8 (الفئات

  ).15-----12(و   ) 11------8(الفئتين  فيتتركز الدرجات  ا"يجابي

  

 ا*تجIIاه ذويو السIIلبي  ا*تجIIاه ذويجIIدول التوزيIIع التكIIراري لIIدرجات المIIراھقين   -3

 :قتصاديةا*ا?يجابي على القيمة 

 

  التكرارالمراھقين   الفئات  التكرارالمراھقين   الفئات

  الفئات
المراھقين 

      ذوي
  السلبي ا$تجاه

  التكرار

  النسبي
  الفئات

  المراھقين ذوي

  ا"يجابي ا$تجاه

  التكرار

  النسبي

0  --- 3  03  02 % 0  --- 3  05  30 % 

4  --- 7  11  09 %  4  --- 7  17  12 %  

8  --- 11  36  29 %  8  --- 11  46  31 %  

12  --- 15  38  31%   12  --- 15  48  32%  

16  --- 19  26  21%   16  --- 19  22  % 15  

20  --- 23  08  % 06  20  --- 23  07  % 05  

24  --- 27  01  % 01  24  --- 27  03  2% 0  

28  --- 31  01  % 01        

 %100  148  المجموع  %100  124  المجموع



 ا$تجاهذوي
  ا"يجابي

  ذوي  النسبي

 ا$تجاه
  السلبي

  النسبي

0  --- 3  03  2%0 1 --- 3  02  02% 

4  --- 7  06  04%  4  --- 6  06  05%  

8  --- 11  23  16%  7  --- 9  09  07%  

12  --- 15  48  32%  10  --- 12  11  09% 

16  --- 19  43  29%  13  --- 15  24  19%  

20  --- 23  20  %14  16  --- 18  31  % 25  

24 --- 27  04  03%  19  --- 21  19  %05  

      22  --- 24  13  10%  

      25  --- 27  07  6%0  

      28  --- 30  02  02%  

  %100  124  المجموع  %100  148  المجموع

  

 فOيتتركز  يجابيا" ا$تجاه ذويدرجات المراھقين  نأ التكراري=حظ على ھذا التوزيع ن -

 السOOلبي ا$تجOOاه ذويوبالنسOOبة لOOدرجات المOOراھقين  ) 19-----16 (و ) 15----12 (الفئتOOين

  ).18----16(و  ) 15---13(الفئتين  فيتتركز 

  

  

 

 :جدول التوزيع التكراري لدرجات المراھقين  في المجموعتين على القيمة السياسية -4

 



  الفئات

لمراھقين ا
   ا$تجاه ذوي

  ا"يجابي

  التكرار

  النسبي
  الفئات

المراھقين 
 ذوي

 ا$تجاه
  السلبي

  التكرار

  النسبي

6  --- 8  09  06 % 6  --- 8  09  07 %  

9  --- 11  17  11  %  9  --- 11  15  12  %  

12  --- 14  28  19 %  12  --- 14  35  28 %  

15  --- 17  44  30%  15  --- 17  29  % 23  

18  --- 20  30  20%  18  --- 20  23  % 19  

21  --- 23  16  % 11  21  --- 23  09  % 07  

24 --- 26  04  % 03  24 --- 26  02  2%0 

      27  --- 29  02  02%  

  %100  124  المجموع  %100  148  المجموع

  

 فOييجابي تتركز ا" ا$تجاه ذوين درجات المراھقين أ التكرارين=حظ على ھذا التوزيع  -

 ذويوبالنسOOOOOبة لOOOOOدرجات المOOOOOراھقين  ) 20----18(و  ) 17--15(و  )14---12 (الفئOOOOOات

 .) 20----18(و   ) 17 ---15(و ) 14---12 (الفئات فيالسلبي تتركز  ا$تجاه

  

  

  

  

  

  



جIIIIدول التوزيIIIIع التكIIIIراري لIIIIدرجات المIIIIراھقين  فIIIIي المجمIIIIوعتين علIIIIى القيمIIIIة  - 5

  :جتماعيةا*

  

  الفئات

المراھقين 
   ا$تجاه ذوي

  ا"يجابي

  التكرار

  نسبيال
  الفئات

  ذويالمراھقين 

  السلبي ا$تجاه

  التكرار

  النسبي

0  --- 3  02  1 % 0  --- 3  01  1 % 

4 --- 7  05  3  %  4 --- 7  04  3  %  

8  --- 11  13  9 %  8  --- 11  13  10 %  

12  --- 15  47  32%  
12  --- 

15  
42  34% 

16  --- 19  55  37%  
16  --- 

19  
35  28% 

20  --- 23  19  %  13  
20  --- 

23  
21  % 17  

24 --- 27  07  %  5  24 --- 27  08  % 7  

  100 %  124  المجموع  100  %  148  المجموع

  

 فOيتتركز  ا"يجابي ا$تجاه ذوين درجات المراھقين أن=حظ على ھذا التوزيع التكراري  -

السOOلبي  ا$تجOOاه ذويوبالنسOOبة لOOدرجات المOOراھقين  ) 19 ----16(و  )15--- 12(الفئتOOين 

   ). 19-----16 (و ) 15----12 (الفئات فيتتركز 

  

  

  



  

  

  

  

  

   

  :جدول التوزيع التكراري لدرجات المراھقين  في المجموعتين على القيمة الدينية -6

  الفئات
المراھقين 

 ا$تجاه ذوي
  ا"يجابي

  التكرار

  النسبي
  الفئات

المراھقين 
  ذوي

  السلبي ا$تجاه

  التكرار

  النسبي

0  --- 3  02  01% 0  --- 3  02  01 % 

4 --- 7  00  00%  4 --- 7  04  05%  

8  --- 11  09  06%  8  --- 11  06  05%  

12  --- 15  18  12%  12  --- 15  16  13%  

16  --- 19  44  30%  16  --- 19  43  35%  

20  --- 23  44  %30  20  --- 23  33  % 27  

24 --- 27  29  20%  24 --- 27  17  % 14  

28  --- 31  02  1%0  28  --- 31  03  %02  

  %100  124  عالمجمو  %100  148  المجموع

  

 فOيتتركز  ا"يجابي ا$تجاه ذوين درجات المراھقين أ التكرارين=حظ على ھذا التوزيع  -

السOOلبي  ا$تجOOاه ذويوبالنسOOبة لOOدرجات المOOراھقين )  23-----20 (و)  19---16( ينتOOالفئ

  ).23------ 20(و ) 19----16 (ينتالفئ فيتتركز 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و         بOOين المOOراھقين الOOذكور  )السOOتة( القOOيمطبيعOOة  يفOOنتOOائج الفOOرق يبOOين  ):13(جIIدول

  .حسب الجنسا"ناث 

  القيــــم

  )ت(  159= العينة *     إنـــــــاث *   113= العينة *     ذكــــــــــور * 
  الد$لة

  العدد  ل
النسبة

%  
  العدد  ع  م

النسبة

%  
  ع  م

  

القيمة 
  النظرية

  دال غير  0.16  4.62  11.38  58  159  4.38  11.30  42  113

القيمة 
  الجمالية

  غير دال  1.01  4.66  12.74  58  159  5.07  12.14  42  113

القيمة 
  قتصاديةا$

113  42  17.00  5.55  159  58  14.59  5.00  3.74  
دال عند 

0.01  

القيمة 
  السياسية

113  42  15.90  4.11  159  58  14.57  4.41  2.52  
دال عند 

0.01  

القيمة 
  جتماعيةا$

113  42  14.77  4.36  159  58  17.02  4.49  4.12  
دال عند 

0.01  

القيمة 
  الدينية

  غير دال  0.53  5.12  19.01  58  159  5.32  18.67  42  113



    

 : ھOي ا"ناثو  تميز بين المراھقين الذكور التيالقيم  أن=حظ على نتائج الجدول السابق ن -

القOOOيم فھOOOي  $ تميOOOز بOOOين  بOOOاقي أمOOOا.جتماعيOOOةا$القOOOيم  - القOOOيم السياسOOOية -قتصOOOاديةا$القOOOيم 

   .قسام النھائية من المرحلة الثانويةالمتمدرسين با& المجموعتين من المراھقين

  المتوسط الحسابي= م   :حيث

  المعياري ا$نحراف= ع           

  للفروق بين المتوسطات) ت (  اختبار= ت          

  ذي الذيلين ختبارمستوى الد$لة $= ل          

  

 و ا$جتمOاعيالمسOتوى  ذويبOين المOراھقين  السOتة القOيم فOينتOائج الفOرق يبOين  :)14(جدول

 ا$قتصOOOOادي و               ا$جتمOOOOاعيالمسOOOOتوى  ذويالمرتفOOOOع والمOOOOراھقين  ا$قتصOOOOادي

                .المنخفض

  القيــــم

     ا$جتماعيمرتفعي المستوى 
  ا$قتصادي و

    ا$جتماعيمنخفضي المستوى 
  ا$قتصادي و

  الد$لة  )ت( 

  العدد
النسبة
% 

  العدد  ع  م
النسبة
% 

  ع  م

 ةقيمال
  نظريةال

117  43  
11.8

5  
4.5

5  
15

5  
57  

11.0

3  
4.5

8  
1.4

6  
 يرغ

  دال

 ةقيمال
  جماليةال

117  43  
12.5

3  
5.0

2  
15

5  
57  

12.4

3  
4.8

4  
0.1

6  
 يرغ

  دال

 ةقيمال
  قتصاديةا$

117  43  
15.1

8  
5.2

4  
15

5  
57  

15.8

3  
5.3

7  
0.9

9  
 يرغ

  دال

 ةقيمال
  سياسيةال

117  43  
15.5

6  
4.3

8  
15

5  
57  

14.8

8  
4.3

7  
1.2

8  
 يرغ

  دال



ة قيمال
  جتماعيةا$

117  43  
15.4

7  
4.6

4  
15

5  
57  

16.5

0  
4.4

7  
1.8

5  
 يرغ

  دال

 ةقيمال
  دينيةال

117  43  
18.6

8  
5.4

1  
15

5  
57  

18.9

4  
5.0

0  
0.4

1  
 يرغ

  دال

  

 يم السOتة بOين المجمOوعتين مOن المOراھقيننه $ تميOز القO=حظ على نتائج الجدول السابق أن -
  . بين المجموعتين على القيم الستة إحصائيةتوجد فروق ذات د$لة  $ &نه

 ا$تجاه ذوي و ا"يجابي ا$تجاه ذويبين المراھقين الستة  القيم فينتائج الفرق  ):15(جدول
  :السلبي

  ا$تجاه

  

  القيم

  ا"يجابي ا$تجاه ذوي  السلبي ا$تجاه ذوي
  ختبارا

  )ت ( 
  الد$لة

  العدد
النسبة
% 

  العدد  ع  م
النسبة
% 

  ع  م

 ةقيمال
  نظريةال

124  46  11.12  4.86  148  54  
11.5

6  
  دال يرغ  0.79  4.28

 ةقيمال
  جماليةال

124  46  12.86  4.87  148  54  
12.2

0  
  دال يرغ  1.11  4.86

 ةقيمال
  قتصاديةا$

124  46  16.43  5.80  148  54  
14.8

9  
4.87  2.63  

ند دال ع
المستوى 

0.01  

 ةقيمال
  سياسيةال

124  46  14.87  4.43  148  54  
15.4

3  
  غير دال  1.04  4.38

 ةقيمال
  جتماعيةا$

124  46  16.04  4.70  148  54  
16.0

6  
  غير دال  0.03  4.45

  54  148  5.34  18.43  46  124  دينيةة القيمال
19.2

6  
  غير دال  1.31  5.08

  

زت بOين يOم التيالقيمة الوحيدة  يھ قتصاديةا$مة ن القيأ=حظ على نتائج الجدول السابق ن -
  .المجموعتين من المراھقين



 

 :نتائج الفرضية الرابعة .4

قيم المراھقين فOي القسOم النھOائي مOن  طبيعة د ع=قة بينتوج ر الفرضية الرابعة إلى أنه تشي

  . المعاملة الوالدية أساليبھم نحو اتجاھالمرحلة الثانوية و

و         ا$تجOOاهبOOين متغيOOر  رتبOOاطنقOOوم بحسOOاب معOOام=ت ا$ لفرضOOيةنOOا لھOOذه ااختباروفOOي 

  .متغير القيم

 ،قتصOاديةا$الجماليOة،  النظريOة،:(على كOل مOن القOيم ا$عتمادكما نعمل على دراسة إمكانية 

المOراھقين نحOو أسOاليب المعاملOة  اتجOاهكمتغيOرات تنبؤيOة  ب ،)، الدينيOةجتماعيOةا$السياسية، 

نشOاء عليOه  لOذياالمعاملة الوالديOة  أسلوب أي ھل يمكن للقيم الستة أن تنبئنا بنوع ( ،الوالدية

  ).المراھقين

فOي علOى المراھOق مOن معاملOة والديOه كما يمكن أن يتضح لدينا ما يجنيه ا&سلوب الممOارس 

وھOOذا  . )، الدينيOOةجتماعيOOةا$السياسOOية،  ،قتصOOاديةا$الجماليOOة،  النظريOOة،(  :مOOا يخOOص قيمOOه

  :ستخدامبا

  .)المتعدد ا$نحدار +تحليل التباين(

و كOل مOن القOيم السOتة متغيOرات  اتابعO امتغيOر نحو أساليب المعاملOة الوالديOة  ا$تجاهعتبار إب

  .تنبؤية مستقلة

سOOاليب أھم نحOOو اتجOOاھبOOين القOOيم السOOتة للمOOراھقين و رتبOOاطمعOOام=ت ا$ يبOOين ):16(جIIدول

  :المعاملة الوالدية

  القيم  

  ها$تجا
  دينيةال  جتماعيةا$  سياسيةال  قتصاديةا$  جماليةال  نظريةال

المراھقين  اتجاه
نحو أساليب 
المعاملة  

  الوالدية

0.007  0.022  0.073-  0.031  0.010  0.022-  

Sig 0.914=  Sig 0.713=  Sig 0.229=  Sig 0.611=  Sig 0.86=  Sig 0.721=  

  



  

 ،موجبOة وضOعيفة السOتة  مOع القOيمالمOراھقين  اتجOاه ارتبOاطن معOام=ت أيتضح من الجدول 

 -النظريOOة: (القOOيم  مOOعالمعاملOOة الوالديOOة   أسOOاليبالمOOراھقين نحOOو  اتجOOاه رتبOOاطبالنسOOبة $

  :ضعيفة مع القيم بينما كانت سالبة و). جتماعيةا$ -السياسية -ليةاالجم

  ).الدينية-قتصاديةا$ ( 

ت السOتة قابلOة &ن تكOون مؤشOرات ما إذا كانت المتغيOرا استكشافمن أجل  :ا*نحدارتحليل 

المتعOOدد  ا$نحOOدارالمعاملOOة الوالديOOة، قمنOOا بتحليOOل سOOاليب أ المOOراھقين نحOOو اتجOOاهتنبؤيOة علOOى 

  وتبين النتائج أن القيم الستة مؤشرات تنبؤية ضعيفة 

  :)قتصاديةا*الجمالية، ،النظرية( القيم:ملخص النموذج بإدخال المتغيرات الث4ثة �

  ):17(جدول

  الخطأ المعياري للتقدير  المعادلة 2ر  2ر  ر  وذجالنم

1  0.075  0.006  - 0.006  5.222  

  

 المراھقين نحو اتجاهللنموذج الذي نعتمد فيه  رتباطيوضح الجدول نتائج معامل ا$

  النظرية،الجمالية،(كل من القيم  الدية كمتغير تابع وأساليب المعاملة الو

  .)1(النموذج ھو وكمتغيرات تنبؤية مستقلة ) قتصاديةا$

  ):18( جدول

  النموذج
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

  ل  ف  متوسط المربع

  0.681  0.50  13.681  3  41.042  ا$نحدار

      27.274  268  7309.425  البواقي

      --------   271  7350.467  المجموع

 



لOOة غيOOر دالOOة علOOى قابليOOة الجOOزء الOOذي يمكننOOا التنبOOؤ بOOه مOOن معاد) ف( ن=حOOظ أن قيمOOة -

 .ا$نحدار

  

  

  

  ):19(جدول

  

  النموذج

معام=ت غير 
  معيارية

  معام=ت معيارية

  ل  ت

B 
خطأ 
  معيارية

Beta 

  0.000  32.174  -------   1.213  39.03  الثابت

  0.948  0.065  0.004  0.069  0.005  نظريةالقيمة ال

  0.808  0.244  0.015  0.066  0.016  الجماليةقيمة ال

  0.246  -1.164  0.071  0.000  - 0.01  قتصاديةا$ القيمة

  

   مستوى الد$لة:ل        .للفروق) ت( اختبار:ت

  :التالية ا$نحداريتضح من الجدول أنه يمكن كتابة معادلة  -

  =المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية  اتجاه   

  .اقتصادية 0.01-جمالية0.016+نظرية0.005+ 39.03 

 ):،الدينيةجتماعيةا* السياسية، (القيم:الث4ثةملخص النموذج بإدخال المتغيرات  �

  ):20(جدول

  الخطأ المعياري للتقدير  المعادلة 2ر  2ر  ر  النموذج



2  0.041  0.002  0.009-  5.232  

المراھقين نحو أساليب  اتجاهللنموذج الذي نعتمد فيه  رتباطمعامل ا$يوضح الجدول نتائج -

كمتغيرات  )، الدينية جتماعيةا$السياسية، (قيم المعاملة الوالدية كمتغير تابع وكل من ال

  .)2(تنبؤية مستقلة وھو النموذج 

  ):21(جدول

  النموذج
مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

  ل  ف  متوسط المربع

  0.927  0.153  4.199  3  12.596  ا$نحدار

      27.380  268  7337.871  البواقي

      --------   271  7350.467  المجموع

  

  .ا$نحدارغير دالة على قابلية الجزء الذي يمكننا التنبؤ به من معادلة ) ف (ن=حظ أن قيمة 

  ):22(جدول

  النموذج

معام=ت غير 
  معيارية

  معام=ت معيارية

  ل  ت

B 
خطأ 
  معيارية

Beta 

  0.000  18.162  ---------   2.135  38.770  الثابت

  0.577  0.558  0.035  0.074  0.041  السياسيةقيمة ال

  0.805  0.248  0.015  0.071  0.018  جتماعيةا$ القيمة

  0.718  -0.362  -0.022  0.061  -0.022  الدينيةقيمة ال

  

  :التالية ا$نحداريتضح من الجدول أنه يمكن كتابة معادلة 



  = المعاملة الوالدية ساليبأالمراھقين نحو  اتجاه

  .دينية 0.02 - اجتماعية 0.01+  سياسية 0.04 + 38.77

  :أنه يمكن كتابة المعادلة التالية )2و1(وذج ونستخلص من النم

  = المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية اتجاه

 اجتماعيOة 0.01+سياسOية  0.04+ اقتصOادية 0.01-جمالية  0.01+نظرية  0.00 + 77.8

  .دينية 0.02-

 والقيمOOة الدينيOOة قتصOOاديةا$أن كOOل مOOن القيمOOة  ا$نحOOدارتحليOOل ن=حOOظ  مOOن خOO=ل نتOOائج  

السOلبي  ا$تجOاهبصفة ضOعيفة وفOي   أساليب المعاملة الوالدية المراھقين نحو اتجاهترتبطان ب

ضOعيفة  لOذا  و موجبOة  تمؤشOرا) جتماعيةا$النظرية،الجمالية،السياسOية،(القيم من  وأن ك=

  .ات المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالديةاتجاھيمكنھا التنبؤ ب $

  : نتائج الفرضية الخامسة .5

بOين قOيم المOراھقين فOي القسOم النھOائي مOن ع=قOة النOه تختلOف  أ ىإلOتشير الفرضية الخامسOة 

متغيOراتھم الديمغرافيOة   اخت=فبO المعاملOة الوالديOة  أساليبنحو  ھم اتجاھ المرحلة الثانوية و

  .والجدول التالي يوضح نتائج ھذه الفرضية

سOOاليب المعاملOOة أالمOOراھقين نحOOو  اهاتجOO بOOين   رتبOOاطا$  معOOام=ت  يوضOOح ):23(جIIدول

  .ا$قتصادي و ا$جتماعيالجنس و المستوى  :حسب )الستة (الوالدية  والقيم

  دينية  اجتماعية  سياسية  اقتصادية  جمالية  نظرية  الفئة  المتغير

  الجنس

  ذكور
0.092 +  

Sig= 0.331 

0.061  +
Sig=0.522 

0.025  +
Sig= 0.79  

0.026 – 
Sig= 0.78  

0.048 – 
Sig=0.614  

0.048-
Sig=0.614 

  ناثإ
0.094-  

Sig= 0.239 

0.005 – 
0.94Sig= 

0.069 + 

0.39= Sig 

0.0  49  +
Sig=0.53  

0.059  +  

0.45Sig=  
0.003  + 

0.970Sig=  

المستوى 
 ا$جتماعي

  ا$قتصاديو

  مرتفع
0.058+  

Sig = 0.531 

0.082+  

Sig=0.37  

*0.190  

Sig=0.05 

0.070+  

sig=0.4 

0.017+  

Sig=0.85  

0.024-  

Sig=0.800 

  -0.129  -0.028  +0.093  -0.129  +0.115  -0.043  منخفض



Sig=0.593 Sig=0.15  Sig=0.11 Sig=0.25 Sig=0.73 Sig=0.10  

  

        :حسب الجنس  -أ

موجبOOة  .وقOOيمھن ا"نOOاث اتجOOاهبOOين  رتبOOاطن معOOام=ت ا$ي=حOOظ مOOن الجOOدول أ :ا?نIIاث -

 و ونراھOOا سOOالبة  ).الدينيOOة - جتماعيOOةا$ - السياسOOية - قتصOOاديةا$(وضOOعيفة بالنسOOبة للقOOيم 

  .)الجمالية - النظرية(ضعيفة بالنسبة للقيم 

موجبOOة  .الOOذكور وقOOيمھم اتجOOاهبOOين  رتبOOاطن معOOام=ت ا$ن الجOOدول أي=حOOظ مOO :الIIذكور -

 ( بالنسOOبة للقOOيم ضOOعيفة و سOOالبة و .)قتصOOاديةا$-الجماليOOة-النظريOOة(وضOOعيفة بالنسOOبة للقOOيم 

  .)الدينية– جتماعيةا$–لسياسية ا

  :ا*قتصاديو ا*جتماعيحسب المستوى  -ب

و  ا$جتمOاعيالمسOتوى  ذوي المOراھقين اتجOاهبOين  رتباطن معام=ت ا$ي=حظ من الجدول أ

  :المرتفع و قيمھم موجبة وضعيفة بالنسبة للقيم ا$قتصادي

 :ضOعيفة بالنسOبة للقيمOة سOالبة وكانOت  و  ). جتماعيOةا$–السياسOية –الجمالية –النظرية  ( 

    .)0.05( كانت دالة عند مستوى الد$لة قتصاديةا$بينما مع القيمة  ،) الدينية(

 ا$جتمOOاعيالمسOOتوى  ذوي اتجOOاهبOOين  رتبOOاطن معOOام=ت ا$أ أيضOOا ي=حOOظ مOOن الجOOدول و

 ،يةقتصOOOادا$، النظريOOOة ( سOOOالبة وضOOOعيفة بالنسOOOبة للقOOOيم :قOOOيمھم المOOOنخفض و ا$قتصOOOاديو

  .) السياسية والجمالية(ضعيفة مع القيم  و موجبةوكانت   ). الدينية ،جتماعيةا$

  

  : مناقشة نتائج الفرضية ا$ولى .1

نحOو   مOن المرحلOة الثانويOة النھOائيفOي القسOم  المOراھقين اتجاهيكون  هأن إلىتشير الفرضية 

  . ساليب المعاملة الوالدية سلبياأ

وھOي  )34.58(ھم اتجOاھسOلبي وبلOغ متوسOط  اتجOاه ذوي %46أن ) 8(فيتضح مOن الجOدول 

إيجابي نحو أسOاليب  اتجاه ذويمن العينة  %54وأن ) 39(قيمة سلبية مقارنة بمتوسط العينة 

السOOلبي  تجOاها$ ذويالفOرق بOين  و .) 43.17(ھم اتجOاھبلOغ متوسOط حيOث  المعاملOة الوالديOة



 تجOOOاها$ ذويلصOOOالح ) 0.01(ا"يجOOOابي دال إحصOOOائيا عنOOOد مسOOOتوى الد$لOOOة  تجOOاها$ ذويو

   .ا"يجابي وبالتالي الفرضية لم تتحقق

   .ب المعاملة الوالدية إيجابياينحو أسال نالثانوييمراھقين ال اتجاهوكان 

   :كما  يلي دراستنا الحاليةويمكن تفسير ھذه النتيجة في 

إلOى   وتحتOاج  مھمة  يجتازونھا  التي فالمرحلة  ،)مرحلة المراھقة(  طبيعة عينة الدراسة -

علOOى تOOوفير الجOOو  أن ا بOOاء وا&مھOOات فOOي ھOOذه الفتOOرة يحرصOOون و .مسOOاعدة أسOOرية جديOOة

محاولة تخفيف وغلOق ثغOرات الصOراع بيOنھم وبOين أبنOائھم وتغيOر أسOاليب معOاملتھم بالم=ئم 

   .لھم لقصد الوصول إلى نتائج مرضية

ا&سOاليب الصOحيحة والناجحOة   اكتسOاب و  تعلOمإن معظم ا&سر اليوم تتطلع إلى محاولة   -

لھم الفرصOة لمعرفOة السOبل  نائھم كلما أتيحتھم مع أبلتربية أبنائھم فنجدھم يطرحون مشك=ت

النفسية والتربوية الجيدة لحل أو تفادي ھذه المشك=ت وبترددھم كذلك على مختلف العيادات 

  .ا$سترشادلھدف 

 ات إيجابيOةاتجاھOإيجابيOة سOبب ظھOور  والديOة&ساليب معاملة  الوالدين كون ممارسةلذا قد ت

   .ةالدراسة الحالي) عينة(لدى مراھقين

  

  

  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية .2

الوالديOOة  المOOراھقين نحOOو أسOOاليب المعاملOOة  اتجOOاهتشOOير الفرضOOية الثانيOOة إلOOى أنOOه يختلOOف 

أن الفOرق  )9(مOن الجOدولفOن=حظ  ) ا$قتصOاديو  ا$جتمOاعيوالمستوى  الجنس( اخت=فب

متوسOOOOط حيOOOOث كOOOOان متوسOOOOط الOOOOذكور يسOOOOاوي تقريبOOOOا . بOOOOين الOOOOذكور وا"نOOOOاث غيOOOOر دال

  .)39.38/39.17(ا"ناث

 و ا$جتمOاعيالمسOتوى  ذوييبOين الفOرق بOين  الOذي) 10(كذلك وجدنا من خO=ل الجOدول  و

المOنخفض حيOث كOان الفOرق  ا$قتصOاديو  ا$جتمOاعيالمسOتوى  ذويوالمرتفOع  ا$قتصادي

 . المرتفOع ا$قتصOاديو  ا$جتمOاعي المسOتوى ذويلصOالح ) 0.01(الد$لOة  دال عند مسOتوى



ذوي ومتوسOط ) 49.67= (المرتفOع  ا$قتصOاديو ا$جتمOاعيالمسOتوى  ذوي  كان متوسOطف

  ).38.19=(المنخفض ا$قتصاديو ا$جتماعيالمستوى 

و  ا$قتصOادي و ا$جتمOاعيالمسOتوى مرتفعOي  يبين أن الفرق بين الOذكور )11(الجدول أما 

لصOOOالح ) 0.01(سOOOتوى دال عنOOOد م ا$قتصOOOادي و ا$جتمOOOاعيالمسOOOتوى منخفضOOOي  الOOOذكور

أن ) 12(وجOOدنا مOOن خOO=ل الجOOدول  و ا$قتصOOادي و ا$جتمOOاعيالمسOOتوى مرتفعOOي الOOذكور 

المسOتوى منخفضOي  ا"نOاث و ا$قتصOادي و ا$جتمOاعيالمستوى مرتفعي الفرق بين ا"ناث 

المسOOOتوى لصOOOالح ا"نOOOاث مرتفعOOOي ) 0.01(نOOOد مسOOOتوى دال ع ا$قتصOOOادي و ا$جتمOOOاعي

تدل على أن معاملة ا&ولياء لKبناء المراھقين كانت  ھذه النتائج و .قتصاديا$ و ا$جتماعي

     .متكافئة بين الذكور وا"ناث

المسOتوى بيتأثر  حيث وجد أن نمط المعاملة الوالديةفق مع الجانب النظري للدراسة يتھذا و 

  .ات أبنائھااتجاھتأثر شخصية ووبالتالي تلKسرة  ا$قتصادي و ا$جتماعي

   

  

 كسOبھم المختلفة تربي أبنائھOا بطOرق مختلفOة وت ا$قتصاديةو  ا$جتماعيةمن الطبقات  فا&سر

  ا$قتصOاديو ا$جتمOاعيالمسOتوى  ذويمOن  تكOون نتOائج تربيOة ا&سOر قيم مختلفة وعادة مOا

المسOOOتوى  ذويمOOOن  ض الحOOOا$ت،عكس نتOOOائج تربيOOOة ا&سOOOرإيجابيOOOة إ$ فOOOي بعOOO المرتفOOOع

   .مجا$تھا مختلف  في  المنخفض التي قد تعاني من صعوبة الحياة تصاديا$ق و ا$جتماعي

  : مناقشة نتائج الفرضية الثالثة .3

مOOن  النھOOائيفOOي القسOOم  ينطبيعOOة  القOOيم لOOدى المOOراھقتختلOOف  هأنOOة إلOOى ضOOية الثالثOOرتشOOير الف

 اخت=ف، وكOOذا بOOا$قتصOOاديو  ا$جتمOOاعيو المسOOتوى  الجOOنس اخت=فبOO  المرحلOOة الثانويOOة

  .نحو أساليب المعاملة الوالدية اتھماتجاھ

   :)13(الجدول فن=حظ من 

  :جاء كما يلي لكل قيمة  الذكور حسب المتوسط  ترتيب القيم لدى -

  ).نظرية - 6جمالية،  - 5، اجتماعية - 4، سياسية - 3 ،اقتصادية -2دينية،  -1( 



  :ليحسب المتوسط لكل قيمة جاء كما ي ا"ناثالقيم لدى  ترتيب -

  ).نظرية -6جمالية، -5سياسية، -4،اقتصادية -3،اجتماعية -2دينية، -1(

   :أن) 14(من الجدول رقم كذلك ون=حظ 

حسOOب المتوسOOط  ا$قتصOOادي و ا$جتمOOاعي ترتيOOب القOOيم عنOOد المOOراھقين مرتفعOOي المسOOتوى -

   :كما يلي لكل قيمة جاء

  ).نظرية - 6،ماليةج -5، اقتصادية -4، اجتماعية -3، سياسة -2 ،دينية -1(

حسOب المتوسOط  ا$قتصOادي و ا$جتمOاعيالمسOتوى  يمنخفضترتيب القيم عند المراھقين  -

  :كما يلي لكل قيمة جاء

  .)نظرية -6 ،جمالية -5،سياسية - 4،اقتصادية - 3 ،اجتماعية -2 دينية، -1(

  

  :أنه لىإالدراسة  خ=ل النتائج السابقة الذكر توصلتومن 

النتOائج التOي  رية حسب الجنس عكOسذات د$لة إحصائية في القيمة النظق عدم وجود فرو-أ

ودراسOة جOابر ) 1984(و السواد ا&زيرجOاوي  )1995(كل من سفيان دراسة وصلت إليھا ت

والتي أصدرت أن إرتفاع القيمة النظريOة لOدى الOذكور أكثOر  )1959(وھنا  )1978(والشيخ 

ات العلميOOة تجاھOOعلميOOة وا$طOOرق التفكيOOر الع  مOOن ا"نOOاث قOOد يكOOون تفسOOيره راجOOع "رتفOOا

   .المنظمة ا"يجابية لدى الذكور

   نمالية حسب الجنسيذات د$لة إحصائية في القيمة الج عدم وجود فروق -ب

   .عكس النتائج التي توصلت إليھا الدراسات العربية والغربية

و  والسOواد) 1995(وسOفيان ) 1978(الشOيخ  و وجOابر )1984(ل مOن صOالح منھا دراسة ك

لصOالح  القيمة الجماليOة في التي توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائيا 1984ا&زيرجاوي 

بOOالفن و  اھتمامOOاة الحOOس وأنھOOا أكثOOر لتكOOون المOOرأة الجسOOمي والنفسOOي ورھافOO نظOOرا  ا"نOOاث

   .الجمال عن الرجل

  :ن=حظ )13(من خ=ل الجدول رقم  -جـ 



لصOالح ا"نOاث وتتفOق ھOذه النتيجOة   ا$جتماعيOةفOي القيمOة وجود فروق ذات د$لة إحصائية 

و$ تتفق مع دراسة كOل  )1985(ودراسة زھران وسري ) 1984(مع دراسة كل من صالح 

حيOث  )1999(وسOفيان ) 1978(ودراسة جابر والشOيخ ) 1987(ا&زيرجاوي  من السواد و

   .اتھاجتمعات وثقافالم اخت=فب ا$جتماعيةف النشأة انه تختل السبب إلى اأرجعو

  

  

  

  

  :ن=حظ )13(من خ=ل الجدول رقم  -د

م ياسOية لصOالح الOذكور وتتحقOق مOع معظOوجود فOروق ذات د$لOة إحصOائية فOي القيمOة الس -

كمOا لOم تتفOق ) 1978(السOواد وا&زيرجOاوي ودراسOة جOابر والشOيخ  دراسة  الدراسات منھا

 اتالثقافOO اخOOت=فات الدراسOOة وعينOO اخOOت=فويرجOOع ھOOذا إلOOى  1999مOOع دراسOOة سOOفيان 

  .والتنشئة كذلك

  :ن=حظ ) 13(من خ=ل الجدول رقم  -ھـ  

لصOالح الOذكور وتتفOق ھOذه النتOائج  ا$قتصOاديةوجود فروق ذات د$لة إحصائية في القيمة  -

وتختلOف ) 1978(ودراسOة جOابر والشOيخ ) 1984(مع دراسة كل من السواد وا&زيرجOاوي 

   .)1995(سفيان دراسة و )1999 (كذلك مع دراسة سفيان

   :ن=حظ )13(من خ=ل الجدول رقم  -و

عدم وجود فروق ذات د$لOة إحصOائية فOي القيمOة الدينيOة بOين الOذكور وا"نOاث حيOث تتفOق  -

   .ھذه النتائج مع معظم الدراسات العربية وتختلف مع بعض الدراسات ا&جنبية

فOOي الجانOOب الOOديني لOOدى  ا$ھتمامOOاتسOOاوي يمكOOن تفسOOير ھOOذه النتيجOOة بأنھOOا تOOدل علOOى تو 

كOد فOي ، كمOا تأا"سO=ميةفOي المجتمعOات العربيOة   إلزاميOةلجنسين مما يؤكOد أن ھOذه القOيم  ا

   )1975(وبكر  )1962(وكاظم ) 1984(دراسة كل من صالح 



ودرجOOة سOOيادتھا لOOدى  وطبيعتھOOا  القOOيم يختلOOف ترتيبھOOاأن  ونسOOتخلص مOOن ھOOذه النتOOائج  -

التOي $ تتفOق مOع النتOائج التOي وجOدت فOي الدراسOات . عدا القOيم الجماليOة والنظريOة ينالجنس

   .العربية منھا وا&جنبية

 الباحOOث إلOOى تفسOOير $سOOتناداتفسOOير نتOOائج ھOOذه الدراسOOة الحاليOOة ھOOو  مOOن  ننOOاكيم إ$ أنOOه مOOا

  ).للقيم عند المراھقين  في المرحلة الثانوية ( ،في دراسته" 1989كوكس "

  

  

 ،راجOOع لعامOOل النمOOو  اسOOتقرارھاوعOOدم  عOOدم تنظOOيم القOOيم فOOي ھOOذه المرحلOOة أن  فسOOر حOOين

 سOتنادااوالھOدوء  لىإوالعاطفة في مرحلة المراھقة تكون ثائرة ثم تميل بعد ذلك   فا$نفعا$ت

فOي ھOذه المرحلOة العOابرة والحازمOة تOدخل أن  و .أحد مكونات القيم ا$نفعاليإلى أن الجانب 

  .في تشكيل وتفسير القيم عند المراھق عدة متغيرات

 ن=حOظ ا$قتصادي و ا$جتماعي القيم لدى المراھقين حسب المستوى اخت=ف :ما بالنسبة لـأ

  :أن )14(الجدول رقم من 

  .عدم وجود فروق ذات د$لة إحصائية بالنسبة للقيمة النظرية -أ

  .اليةذات د$لة إحصائية بالنسبة للقيمة الجمعدم وجود فروق  -ب

     .ا$قتصاديةعدم وجود فروق ذات د$لة إحصائية بالنسبة للقيمة  -جـ

  . بالنسبة للقيمة السياسية إحصائيةعدم وجود فروق ذات د$لة   -د

  . ا$جتماعيةعدم وجود فروق  ذات د$لة إحصائية بالنسبة للقيمة  -ھـ

  . عدم وجود فروق ذات د$لة إحصائية بالنسبة للقيمة الدينية -و

عينOOة  ھOOذه الدراسOOات فيمOOا يخOOص  اخOOت=ففOOق مOOع معظOOم الدراسOOات رغOOم تت وھOOذه النتOOائج $

ودراسOة خضOر  )1987(اسOة عبOد الباسOط الدراسة ومتغيرات الدراسة وأدوات الدراسة كدر

  ).1998(والسرحان ودراسة العزام  )1990(ودراسة البطش وعبد الرحمان  )1988(



وقOOد  دت فOOروق ذات د$لOOة إحصOOائية فOOي ھOOذا المجOOالوالتOOي وجOO )1998(ودراسOOة العمOOري 

   :أنه  إلى نتائج الدراسات الحالية يمكن تفسير

طفيفOة  ا$قتصOادي و ا$جتمOاعيالمسOتوى  فيما يخصقد تكون الفروق بين عينة الدراسة   -

  صة وأن المجتمع تعبر عن الفرق الكبير بين المستويين  وخا $ أي قد

  

  

الدراسOة المكانيOة، يعيشOون نفOOس الظOروف المعيشOية  مOOع  حOOدودوالجزائOري عامOة ومجتمOع 

   .يفطف اخت=ف

 ،ن مOOن مشOOك=ت عOOدة ولعOOل أھمھOOا تحقيOOق الOOذاتفOOي مرحلOOة المراھقOOة يعOOاني المراھقOOو -

قد يكون ھنOاك تOأثير إلOى حOد  و . غيرھا كما ذكرنا في فصل المراھقة من الجانب النظريو

  . ھذه المرحلة ا&قل في على ا$جتماعيو  يا$قتصادالمستوى  الد$لة فيما يخص

قOد يكOون مصOيري فOي حيOاتھم  متحOاناعلى المقبلين  ص المراھقينتكون عينة الدراسة تخ -

المرتفOOع  ا$قتصOOاديو ا$جتمOOاعيبالنسOOبة للمسOOتويين  إحصOOائيا ظھOOر فOOروق دالOOةلOOذا لOOم ت

  .والمنخفض

اتھم نحIIو أسIIاليب اتجاھIIوعيIIة القIIيم لIIدى المIIراھقين الثIIانويين حسIIب ن اخIIت4فدراسIIة  -

  . المعاملة الوالدية

  من خ=ل جداول التوزيع التكراري لدرجات القيم الستة على المجموعتين  -)1(

   .نتائج الفرضية الثالثة والمعروضة في) ا"يجابي تجاها$ ذوي(و) السلبي  تجاها$ ذوي(

 تجOاها$ ذويالسOلبي و اهتجOا$ ذويفروق بOين الذي يوضح ال) 15(من خ=ل الجدول رقم  و

  . جابي في القيم الستةيا"

  : نستنتج أنه

القيمOOOة النظريOOOة وكانOOOت  علOOOىين تعومOOOفOOOروق ذات د$لOOOة إحصOOOائية بOOOين المج$ توجOOOد  -

  ). 11.56(و) 11.12(المتوسطات تقريبا متساوية 



كانOOOت  والجماليOOOة القيمOOOة  علOOOىين تعومOOOفOOOروق ذات د$لOOOة إحصOOOائية بOOOين المج $ توجOOOد -

  ).12.20(و )12.86(متوسطات تقريبا متساوية ال

  

،لصOOOالح ا$قتصاديةالقيمOOOة  علOOOىتوجOOOد فOOOروق ذات د$لOOOة إحصOOOائية بOOOين المجمOOOوعتين  -

نشOأ يالسلبي ومنه نستنتج أنه إذا كانت أساليب المعاملة الوالدية التOي  تجاها$ ذويالمراھقين 

وعOا مOا عنOدھم عOن بOاقي القOيم، فكOان سائدة ن ا$قتصاديةعليھا المراھقين سلبية كانت القيمة 

  .14.89= ا"يجابي  تجاها$ ذويو متوسط  16.43=السلبي  تجاها$ ذويمتوسط  

القيمOOة السياسOOية حيOOث كOOان  علOOى$ توجOOد فOOروق ذات د$لOOة إحصOOائية بOOين المجمOOوعتين -

  . 15.43=ا"يجابي  تجاها$ ذويمتوسط  و 14.87=السلبي  تجاها$ ذويمتوسط 

فكانOOت  ا$جتماعيOOة القيمOOة علOOىين تعوذات د$لOOة إحصOOائية بOOين المجمOO $ توجOOد فOOروق -

  . 16.04/  16.06= المتوسطات متساوية تقريبا 

متوسOط القيمة الدينية حيOث كOان  علىين تعوذات د$لة إحصائية بين المجم قروف$ توجد  -

  . 19.26=ا"يجابي  تجاها$ ذويمتوسط  و 18.43= السلبي  تجاها$ ذوي

  أننOاإ$ علOى دراسOات فOي ھOذا المجOال   نتحصل  رغم أننا لم أنه لونقھذه  النتائج  لتفسير -

إلى الدراسات التي بحثت عOن مشOك=ت المOراھقين وترتيبھOا عنOدھم &ننOا   ا$ستناد  نستطيع

نOرى ھOذه المشOOك=ت أو بعضOھا تعOد مشOOك=ت فOي القOOيم إلOى جانOب مشOOك=ت أخOرى $ تقOOل 

   .عنھاأھمية 

طرق وأساليب معاملة والديھم لھم سواء سOلبية أو إيجابيOة  اخت=ففنقول أن المراھقين رغم 

       :فيقد نجدھم يصرحون بمشك=ت تضايقھم كثيرا وتدرج أغلبھا 

النفسOOOي  التكيOOOف مشOOOك=ت ،ا$جتمOOOاعيو ا$نفعOOOاليمشOOOك=ت النضOOOج  ،مشOOOك=ت صOOOحية -

فOي الرتبOة ا&خيOرة ا&سرة والمعاملOة الوالديOة جال مشك=ت المراھقين في م و ،ا$جتماعيو

لوي=كOول  "    سواء دراسات أجنبيOة أو عربيOة وھOذا فOي دراسOة كOل مOن ةأو ما قبل ا&خير

)Laella Cole)(1948 ."(  

  



  ) "1951)(C. wren(رن " ودراسة)" 1947)(Laduween(دوين "دراسة  و

سOعد "دراسOة )" 1959(مصطفي فھمي "ةدراس)"1947(في أندونيسيا ) $نج لونج" (دراسة

أمOOOا بالنسOOOبة للمشOOOك=ت " ميخائيOOOل عبOOOده"دراسOOOة )" 1966(جOOO=ل وعمOOOاد الOOOدين سOOOلطان 

  نجدھا في مقدمة المشك=ت التي صرح  بھا المراھقون  ا$قتصادية

التOي أظھOرت )" 1986(فيصل محمد خير الOزراد " في جميع البحوث السابقة ما عدا دراسة

 ا$نفعاليOةت التي يعاني منھا المراھق ھOي المشOك=ت ا&سOرية والمنزليOة ثOم أن أھم المشك=

بينمOا المشOك=ت ا&خ=قيOة والدينيOة كانOت فOي المسOتوى الوسOط  ا$جتماعيOة و ا$قتصاديةثم 

من الترتيب في  جميع البحوث، وتترتب المشك=ت  الجمالية والصحية  والتي  تعكOس القOيم 

  . &ولى والثانية في معظم البحوثالجمالية، في المراتب ا

يمكننا أن نرتكز فOي  $ ونقول أنه .دراستنا الحالية إلى نتائج البحوث السابقة تستند نتائج لذا 

ة سOارمأنھا نتائج لنوعية المعاملOة الوالديOة الم على ترتيب وتنظيم القيم لدى المراھقين يرفست

تغيرات أخرى تدخل في ھذا التنظOيم لOم ھناك عوامل ومأن و  المراھق منذ طفولته فقطعلى 

   .نتطرق إليھا في ھذه الدراسة

و&ن المراھOق لOم تثبOت بعOد  يمكن القول أن مرحلة المراھقة مرحلة خاصة وصعبة الدراسة

دراسOة  "لOم ندرسOھا فنجOد نتOائج ةداخليو$ تزال تتأثر بمتغيرات  .اته وقيمهاتجاھشخصيته و

 توجOOد .القيميOOة لطلبOOة جامعOOة اليرمOOوك المنظومOOة" 1985نشOOواتي  جOOردات و والعمOOري 

أنھOا  إلOىقOيم لOدى الطلبOة المOراھقين يعOود ال سOتقراراعكس ذلك فتوصلت إلOى أنOه قOد يكOون 

بالجامعة وأن عوامل تطوير وتركيب القيم يستند إلى تOوفير النشOاطات  التحاقھمقبل  ستقرتا

  .المختلفة لدى المراھقين مةظنالم

  

  

  : رضية الرابعةمناقشة نتائج الف .4

القسOم  فOي مOراھقينال اتاتجاھOبOين  ةرتباطيOاإلى أنه توجOد ع=قOة  الرابعة تنشير الفرضية  

نحOOOOOو أسOOOOOاليب المعاملOOOOOة الوالديOOOOOة وكOOOOOل مOOOOOن القOOOOOيم  مOOOOOن المرحلOOOOOة الثانويOOOOOة النھOOOOOائي

أن ) 16(الجOدول ويتضOح مOن  .الدينيOة ،ا$جتماعيOة ،السياسية ،ا$قتصادية،الجمالية،النظرية



كOOان  )السياسOOية  ،ا$جتماعيOOة الجماليOOة، النظريOOة،( :القOOيم المOOراھقين و اتجOOاهبOOين  تبOOاطا$ر

   .كان سلبي وضعيف ) والدينية ا$قتصادية(:بالنسبة للقيم  و ،إيجابي وضعيف

أن  يؤكOد لنOا. ضعيفة المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية بالقيمة النظرية  اتجاهع=قة  -

Oل $ تھذه القيمة قد تOة بOة الوالديOاليب المعاملOر أسOرى غيOرات أخOر بمتغيOربط أكثOاب  أثرتOھ 

مOث= بالدراسOة والتفكيOر العلمOي  ،بط أكثOرتوتحتاج تنمية ھOذه القيمOة إلOى أن تOر ،دالةدرجة ب

  ).1999(دراسة سفيان كما جاء في نتائج  ،والمنطقي

يؤكOد لنOOا  ضOعيفة، لقيمOة الجماليOةالمOراھقين نحOو أسOاليب المعاملOة الوالديOة با اتجOاهع=قOة  -

 أيضOOOا أن القيمOOOة الجماليOOOة قOOOد تOOOربط أكثOOOر بحاجOOOات المOOOراھقين ومشOOOك=تھم الصOOOحية و

  .الفيزيولوجية

فقOOد يOOرتبط ھOOو ا خOOر  .سOOلبي ضOOعيف جOOدا و ا$قتصOOاديةالمOOراھقين بالقيمOOة  اتجOOاهع=قOOة  -

   .تغيرات لم نتطرق لھا في ھذه الدراسةمب

قين بالقيمة السياسية ضعيف نوعا ما رغم أنOه توجOد دراسOات توصOلت المراھ اتجاهع=قة  -

فOي  بOروز  تOأثيرلOه يكOون كأسلوب في التنشئة ا&سرية لKطفال قOد   طلإلى أن للقسوة والتس

التOي ". 1978سOوين " ،" 1973أرجيOل  " القيمة السياسية  كقيمة تسلطية كمOا أكدتOه دراسOة

  ).1983( "محمد خالد الطحان"ذكرھا 

  

  

مOOة فOOي مرحلOOة يفقOOد تOOرتبط ھOOذه الق ،ضOOعيفة ا$جتماعيOOةالمOOراھقين بالقيمOOة  اتجOOاهع=قOOة  -

والصOداقة  ا$جتمOاعي ا$ھتمامالمراھقة أكثر بجوانب خارجة عن ا&سرة بتفسيرھا كمرحلة 

  .)1999("سفيان " كما جاء في دراسة

ائج تختلOOف مOOع دراسOOة وھOOذه النتOO ،المOOراھقين بالقيمOOة الدينيOOة ضOOعيفة جOOدا اتجOOاهع=قOOة  -

ظOOروف ا&سOOرة ل، التOOي أسOOفرت نتائجھOOا إلOOى أن لOOنمط التنشOOئة ا&سOOرية و" 1998العمOOري "

  ). الدينية ( و الثقافية تأثير على القيم ا"س=مية  ا$قتصاديةو   ا$جتماعية

ة ھقOالمرا العاطفي فOي مرحلOة ا$نفعاليوتفسير نتائج دراستنا  أنه قد تعود دائما لعامل النمو 

  .لكن بدرجة ضعيفة ة تؤثر في المنظومة القيمية للمراھقوأن أساليب التنشئة ا&سري



لنظريOة ا(المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالديOة بكOل مOن القOيم  اتجاه ارتباطأما عن تحليل 

  ).الدينية ا$جتماعيةالسياسية  (ثم بكل من القيم )ا$قتصادية –جمالية ال –

  .ية المتغير المستقل على التنبؤ بقيمة المتغير التابعلغرض دراسة إمكان

  . المراھقين اتجاه على .ا$قتصاديةالنظرية،الجمالية،: تنبؤ القيم – 1

 اسOOتكمالالمOOراھقين فكOOان علينOOا  اتجOOاهعلOOى . ،الدينيOOةا$جتماعيةالسياسOOية، : تنبOOؤ القOOيم– 2

 ،)19( ،)18( ،)17(ول االجOOدفيتضOOح مOOن  ا$نحOOداربOOالقيم بتحليOOل  تجOOاها$ ارتبOOاطتحليOOل 

)20(، )21(، )22(.   

ضعيفة فإنه إمكانية تنبؤ المتغير المسOتقل علOى المتغيOر التOابع ضOعيفة  ا$رتباطاتأنه ما دام 

  .جدا

  )1(عبد الكريم بوحفص .د  :لقول استنادا

إذا تحقق الباحث من وجود ع=قOة قويOة ذات د$لOة إحصOائية بOين متغيOرين عنOد إذن يمكنOه "

  كلما زادت قوة  التنبؤ، ترتفع قوة ا$نحدارالقيام بعملية التنبؤ باستخدام معادلة 

  

  ". تباط بين المتغيرينرا$

وھي نتيجOة غيOر متوقعOة بالنسOبة لدراسOتنا الحاليOة نظOرا &ھميOة ھOذه المتغيOرات فOي تفسOير 

ة الوالدية لKبناء كثيرا على أن أساليب المعامل اعتمدناا نمختلف نماذج سلوك المراھقين و&ن

                                                                                                                         طOOOOOOOابع شخصOOOOOOOيتھم وقOOOOOOOيمھم وعلOOOOOOOى أن طبيعOOOOOOOة القOOOOOOOيم و ھOOOOOOOي المفسOOOOOOOرة لسOOOOOOOلوكھم

   .عليھمالممارسة  عاملة الوالدية اتھم نحو أساليب الماتجاھلدى المراھقين قد تنبأنا بطبيعية 

وھOذه النتOائج نراھOا حOافز لمزيOد مOن البحOوث فOي ھOذا الميOدان ودراسOة ھOذه المتغيOرات مOن 

فOي  سOتخدمناهاالقOيم الOذي  ختبOاراا&دوات التي تقيسھا على أسOاس أن  جوانب أخرى وكذلك

الدراسOOة ي صOOدقه وثباتOOه فOO ، تOOم التأكOOد مOOنالدراسOOة ھOOو صOOور معربOOة ومختصOOرة رغOOم أنOOه

ات المOOراھقين نحOOو اتجاھOOالOOذي يقOOيس طبيعOOة  ا$سOOتبيانوأن فOOي  دراسOOات سOOابقة والحاليOOة 

القOOيم تبقOOى ظOOاھرة ذات "وأن اليOOة حأسOOاليب المعاملOOة الوالديOOة يخOOص فقOOط عينOOة الدراسOOة ال

 

  2005، ديوان المطبوعات الجامعية، "ا"نسانية ا"حصاء المطبق في العلوم ا$جتماعية و ": عبد الكريم بوحفص )4(

 .223.ص الجزائر      

  

  

  



وأنمOOاط المعاملOOة الوالديOOة كOOذلك تبقOOى متOOأثرة بمتغيOOرات   )1("خصوصOOية ثقافيOOة وحضOOارية

   .لة لم نتطرق إليھا أو لم نتنبه &ھميتھاكثيرة ودخي

  

  

  

  

  

  

  

  

  : ئج الفرضية الخامسةامناقشة نت .5

المراھقين نحو أساليب المعاملة الوالدية بكل من  اتجاهتشير الفرضية الخامسة إلى أن ع=قة 

الجOنس  اخت=فتختلف ب) دينية  ،اجتماعية ،سياسية ،اقتصادية ،جمالية ،نظرية( القيم الست 

   .ا$قتصاديو  ا$جتماعيستوى و الم

   :ب الجنسسالمراھقين بالمتغيرات الستة ح اتجاه=قة ع -أ

بالنسOبة  ).السOتة(المOراھقين وبOين المتغيOرات اتجاهبين  ا$رتباط أن) 23(الجدول يتضح من 

   ،النظرية( إيجابي وضعيف جدا في ما يخص القيم  ا$رتباط للذكور كان

 ،ا$جتماعيOة ،ةيالسياسO( لقOيم ان سلبيا وضعيف أيضا فيمOا يخOصوك)  ا$قتصادية ،الجمالية

   .)الدينية 

 )الجماليOة ،النظريOة(فيمOا يخOص القيمتOين  اوضOعيف اسOلبي  ا$رتبOاط أما بالنسOبة لWنOاث كOان

  ،لسياسية،اا$قتصادية( وضعيف أيضا فيما يخص القيم   اإيجابيكان  و

  ).الدينية ،ا$جتماعية

  :ا$قتصاديو ا$جتماعيالمستوى  مراھقين بالمتغيرات الستة حسبال اتجاهع=قة  -ب

 

 .135.ص 2006 ،عمان )1ط(، ، دار الشروق للنشر و التوزيع"الشباب و القيم في عالم  متغير": ماجد الزيود) 1(

  

  

  

  



 و  ا$جتمOOاعيالمسOOتوى  ذويالمOOراھقين  اتجOOاهبOOين  ا$رتبOOاطأن ) 23(يتضOOح مOOن الجOOدول 

 ا$جتماعيOةالنظرية،الجمالية، السياسية، ( المرتفع ضعيف وموجب بالنسبة للقيم  ا$قتصادي

مOع ) 0.05( بينما كانت دالة عند مسOتوى الد$لOة ) نيةالدي(مع القيمة  او سالب اوكان ضعيف) 

  ).ا$قتصادية(  القيمة

 االمرتفع تبرز نوع ا$قتصاديو ا$جتماعيالمستوى  ذويھذا يدل على أن قيم المراھقين  و

  . ا$قتصاديةما بالقيمة 

  

  

و  ا$جتمOOاعيالمسOOتوى  ذويالمOOراھقين  اتجOOاه ارتبOOاطكOOذلك أن ) 23(ويتضOOح مOOن الجOOدول 

و ) ،الدينيOةا$جتماعية، ا$قتصاديةالنظرية،( المنخفض ضعيف وسالب مع القيم  ا$قتصادي

  ).الجمالية،السياسية(مع القيم  اموجبو  اكان ضعيف

 أسOاليبات المOراھقين نحOو اتجاھOضOعيفة مOع  ارتباطاتإن ھذه النتائج  تبين لنا أن القيم لھا 

أنه يجOب القيOام بالمزيOد  ىبا بصفة ضعيفة،و تشير إلالمعاملة الوالدية وتتأثر بھا سلبا أو إيجا

مOOن الدراسOOات عOOن ھOOذه الع=قOOة وأن نتOOائج الدراسOOة تخOOص فقOOط عينOOة الدراسOOة الحاليOOة وأن 

 ا$جتماعيOةالمراھقة مرحلة صعبة وغير ثابتة وتتأثر مظاھرھا بمختلف الجوانOب الثقافيOة و 

ھOذه المرحلOة فقOط  وتخOص فقOط   وغيرھا وتبقى نتOائج أي دراسOة لمرحلOة المراھقOة تخOص

  .عينة الدراسة &ن شخصية ھؤ$ء المراھقين لم تثبت بعد

إلOOى نظريOOة تبنتھOOا دراسOOة  با$سOOتنادنفسOOرھا  ،أمOOا فيمOOا يخOOص نتOOائج الدراسOOة الحاليOOة عامOOة

 -المجتمOOع  -العائلOOة  -الOOذات : ( ومؤداھOOا أن للقOOيم سOOتة مصOOادر ھOOي )1()1991(عويOOدات 

تتفOق مOع  ة الحاليOةحيث كانت نتOائج الدراسO) الطبيعة وما وراء الطبيعة  - الطبيعة ا"نسانية

ھOOذه النظريOOة ونحOOن نقOOول فOOي دراسOOتنا الحاليOOة أنOOه ليسOOت العائلOOة و الجOOو ا&سOOري وحOOدھم 

يجلOب  كامن   يؤثرون في المنظومة القيمية للمراھقين خاصة وأن ھذه المرحلة تتميز بنشاط

  .ھذا المراھق للقيم وتنظيمھا تساباكمتغيرات كثيرة قد تأثر في 
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 ملخص الدراسة:

إشOOكالية البحOOث  فOOي تOOتلخصاللتOOي وا$جابOOة عOOن تسOOاؤ$ت البحOOث ھOOدفت ھOOذه الدراسOOة إلOOى 

:التالية  

الممارسة عليه من قبل والديه؟ ةالديمعاملة الوال بما طبيعة اتجاه المراھق نحو أسالي -1  

:يمغرافية التاليةدو ھل يختلف ھذا ا$تجاه باخت=ف المتغيرات ال  

المسOتوى  الموقOع الجغرافOي، عOدد أفOراد ا&سOرة،:ا$جتماعي ا$قتصاديمستوى ال الجنس،( 

؟)لKسرة  ا$قتصاديالتعليمي للوالدين،المستوى   

ما طبيعة القيم و ترتيبھا لدى المراھقين؟ و ھOل تختلOف بOاخت=ف المتغيOرات الديمغرافيOة  -2

Oلبي؟ و كيOاه السOراھقين ذو ا$تجOد المOراھقين ذو ؟ و كيف تترتب القيم عنOد  المOون عنOف تك

.ا$تجاه ا"يجابي؟  



الوالديOة  و بOين القOيم المترتبOة  معاملOةال بھل توجد ع=قة بين اتجاه المراھOق نحOو أسOالي -3

.؟)دينية -سياسية-اجتماعية -اقتصادية –جمالية  -نظرية(عنده من قيم   

ھذه الدراسة؟ يمغرافية التي تخصدو ھل تختلف ھذه الع=قة باخت=ف المتغيرات ال  

:و كمحاولة لWجابة عن ھذه التساؤ$ت وضعت مجموعة فرضيات تتمثل فيما يلي  

يكOOون اتجOOاه المOOراھقين فOOي القسOOم النھOOائي مOOن المرحلOOة الثانويOOة نحOOو أسOOاليب المعاملOOة   -1

  .الوالدية سلبيا

 يختلف اتجاه المراھقين في القسم النھائي من المرحلة الثانوية نحو أساليب  -2

.لة الوالدية باخت=ف متغيراتھم الديمغرافيةالمعام  

تختلOOف طبيعOOة القOOيم عنOOد المOOراھقين فOOي  القسOOم النھOOائي مOOن المرحلOOة الثانويOOة  بOOاخت=ف  -3

 .المعاملة الوالدية أساليبباخت=ف اتجاھاتھم نحو  وكذا متغيراتھم الديمغرافية

4- Oن المرحلOائي مOم النھOي  القسOراھقين فOة و توجد ع=قة بين قيم المOاھھمة الثانويOو  اتجOنح

.أساليب المعاملة الوالدية   

 تجاھھماتختلف الع=قة بين  قيم المراھقين في  القسم النھائي من المرحلة الثانوية  و بين  -5

. خت=ف متغيراتھم الديمغرافيةانحو أساليب المعاملة الوالدية  ب  

 رضOياتف اراختبOالدراسة النھائية  لغOرض  عينةتطبيق ا&دوات على ب جمع البيانات   و بعد

 .SPSS استخدامتحليل البيانات و النتائج عن طريق  الدراسة تم 

:جمل أھم نتائج الدراسة فيما يلينو   

ا"يجابي نحو أساليب المعاملة الوالدية ھو الغالب لدى المراھقين المتمدرسOين  ا$تجاهإن  -1

 .نوية في القسم النھائي من المرحلة الثا

 ا$خOOت=فمتغيOOراتھم الديمغرافيOOة لكOOن   خت=فبOOالOOف طبيعOOة القOOيم لOOدى المOOراھقين تخت -2

 .طفيف

في القيم حيOث  بين الجنسين الدراسات السابقة فيما يتعلق بالفروق عنإن دراستنا تختلف  -3

Oي القOائية فOة إحصOروق ذات د$لOة لم نجد فOة و الدينيOة و النظريOا يم الجماليOم أننOاأرجعرغOن 

عوامل الخاصة بمرحلة المراھقة إ$ أن إضOاءة ھOذه الزاويOة تحتOاج للمزيOد مOن ذلك لبعض ال

 .البحث



يعOOOة القOOيم لOOOدى طب تكOOوين دورا حاسOOOما فOOي ا$قتصOOادي و ا$جتمOOOاعييلعOOب المسOOتوى  -4

.نحو أساليب المعاملة الوالدية اتجاھاتھمالمراھقين و   

قيمھمالدية مع طبيعة المراھقين نحو أساليب المعاملة الو اتجاه ارتباطضعف  -5  

 بOOاخت=ف. نحOOو أسOOاليب المعاملOOة الوالديOOة اتجOOاھھمتختلOOف ع=قOOة قOOيم المOOراھقين بطبيعOOة و

.متغيراتھم الديمغرافية  

و  بحOOوث مكملOOة فOOي مجOOال القOOيم  $نطOO=قو نعتقOOد أن ھOOذه النتOOائج يمكنھOOا أن تكOOون حOOافزا 

.التنشئة ا&سرية للمراھق و حياته عموما  

  

  

  

  

 


