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  א
  

تسلطي، ومحايـة   - دميقراطي( األسريةدف الدراسة احلالية إىل الكشف عن العالقة بني أمناط التنشئة 
واالضطرابات االنفعالية من طلبة الصف السادس األساسي الذكور الذين ميثلـون بدايـة   ) إمهال - زائدة

لتحقيق أغراض الدراسة تواصل الباحثون مع عشرة مدارس حكومية يف مدينـة عمـان   . مرحلة املراهقة
بة الصف السادس األساسي الذكور املضطربني انفعالياً، اختريت بالطريقة العشوائية، وذلك للتعرف إىل طل

مخسني تلميذاً من تالميذ الصـف السـادس    50وبالرجوع إىل سجالت اإلرشاد املدرسي تبني أن هناك 
وللتأكد مـن أن هـؤالء   . األساسي الذكور يعانون من اضطرابات انفعالية موزعني على مثاين مدارس فقط

لتقدير السلوك، تبني   Burk’s (1980)انفعالية فعالً طبق مقياس بريكس  التالميذ يعانون من اضطرابات
اثنني وأربعني منهم فقط يعانون من اضطرابات انفعالية مثلوا عينة الدراسة، وبعد ذلك طبق مقياس  42أن 

  .ألمناط التنشئة األسرية على عينة الدراسة )1984(السقار 
سرية السائدين لدى أسر الطلبة املضطربني انفعالياً مها أظهرت نتائج الدراسة أن منطي التنشئة األ

 ذات داللة إحصـائية عنـد   ةكما توصلت الدراسة إىل عالقة طردي. النمط التسلطي ومنط اإلمهال
                                           

 .جامعة البلقاء التطبيقية –كلية األمرية عالية اجلامعية     ∗
 .جامعة البلقاء التطبيقية –كلية األمرية عالية اجلامعية    ∗∗

 .جامعة البلقاء التطبيقية –كلية األمرية عالية اجلامعية   ∗∗∗
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  .بني االضطرابات االنفعالية ومنط تنشئة األب التسلطي) 0.05∝≤(مستوى الداللة 
  

  الخلفية النظرية للدراسة  -1
  سريةالتنشئة األ -1-1
النفسي واالجتمـاعي   التوافق يفأهم العوامل اليت تؤثر  من الوالديةاملعاملة  أساليب دتع
هناك عدد من الدراسات العلمية ف االضطرابات االنفعاليةيف ذلك ظهور  مبا، األطفاللدى 
لـدى   االضطراب االنفعايلبني  موجبةأن هناك عالقة ارتباطيه : أوضحت نتائجها احلديثة
شخصية الطفل تتشكل يف السنوات األوىل من  ألن ذلك .وأسلوب التنشئة األسرية األطفال

عمره، باعتبار أن اخلربات اليت يتعرض هلا الطفل خالل هذه الفترة تعد من أهم املـؤثرات  
األساسية يف النمو االنفعايل واالجتماعي واللغوي، وهذا ما جيعل األسرة ذات أمهية خاصة 

اب الطفل املقومات األساسية لشخصيته، كاحلـب، والكراهيـة،   فهي املسؤولة عن إكس
  .والتعاون واخلضوع والتسلط

فاألسرة هي البيئة األوىل واملكان األساسي الذي تتهيأ فيه مواقف األفراد ويتشكل فيـه  
ويشارك األسرة يف تلك الوظيفة بعض . سلوكهم، وتظهر فيه اجتاهام ومعارفهم وقيمهم

ية والثقافية مثل املدرسـة، ومجاعـة الرفـاق، ووسـائل اإلعـالم،      املؤسسات االجتماع
  ).1991هنداوي، (واملؤسسات الدينية 
نسب مؤسسات التنشئة االجتماعية لتبدأ فيها ومنها عمليـة التنشـئة   أتعد األسرة من 

االجتماعية، وذلك ألن األسرة هي الوحدة اإلجتماعية األوىل اليت ينشا فيها الفرد، مما جيعل 
طريقة اليت يتفاعل أعضاؤها ا معه متثل النماذج اليت ستتشكل وفقا هلا تفاعالته وعالقاته ال

االجتماعية، ويتأثر ا منوه االنفعايل، والعاطفي، وهلذا كله أثره يف سري عمليـة التنشـئة   
كما تعد األسرة النموذج األمثل للجماعة األولية، أو اجلماعة الصـغرية  . االجتماعية للفرد

ليت تتميز باالرتباط والتعاون املتسمني بالود، والقرب، واملواجهة، وهي الوسط الذي يتعلم ا
الفرد يف إطاره األمناط السلوكية اليت حتدد ما سوف يكتسبه فيمـا بعـد يف اجلماعـات    

  ). 1984زهران، (األخرى 
ستصـري  وتؤدي البيئة األسرية دوراً هاماً يف تنشئة الطفل وذلك بتكوين شخصيته وما 

إليه تلك الشخصية يف مرحلة املراهقة، فالشخصية السوية ال تنشأ إال يف جو تشـيع فيـه   
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الثقة، والوفاء، واحلب، لذلك يتحدد منط هذه الشخصية واجتاهاا حنو اآلخـرين الـذين   

السكن مع األسرة من األقارب، كما انه من الواضح أن موقف املراهق يف يتشاركون 
هرمز، (من والديه له أمهية بالغة وتأثري واضح يف سلوكه املقبل  األسرة وخاصة موقفه

  ). 1988إبراهيم، 
فاألسرة تؤثر يف النمو النفسي للطفل، وتؤثر يف تكوين شخصيته، وحتديد مالحمها كما 
تؤثر يف منوه العقلي واجلسمي، واالجتماعي، واألخالقي وذلك عن طريق منـط التنشـئة   

  ).1998مياوي، الر(األسرية اليت تتبعها 
وتتأثر قدرة األبناء على التكيف مستقبالً بنمط التنشئة األسرية املستخدم يف األسـرة،  
فإدراك األبناء ألساليب معاملة األبوين هلم يترك آثاره الواضحة يف مسـتوى تكـيفهم يف   

  ).1988هرمز، إبراهيم، (مراحل النمو املختلفة 
سه وباآلخرين من خالل عالقته بالقائمني ويؤكد إريكسون أن الطفل يستمد ثقته بنف

الفقي، (  على الرعاية إذ يكتسب الشعور بالثقة من خالل تلبية حاجاته املادية واملعنوية
1981.(  

وترجع أمهية األسرة يف تنشئة األطفال إىل أا من أهم وسائل التعلـيم االجتمـاعي،    
جية، وبإمكانات بيولوجيـة، وفسـيول   والتنشئة االجتماعية، فالطفل يولد كائناً حياً مزوداً

ونفسية، ومن خالل وجوده يف األسرة يكتسب صفة اإلنسانية اليت متيزه عن غـريه مـن   
فالنمو السليم للطفل والتربية الصحية تتوقفان على كفاءة من يتوىل . الكائنات احلية األخرى

جتماعية اليت تـؤدي دوراً  أمره بالرعاية وباألخص الوالدين اللذين يعتربان أهم املؤثرات اال
أمهية تأثر منـو   Shaffer) 1985(إذ يؤكد شيفر . أساسياً يف تربية الطفل وتنشئته وأوهلا

الطفل بأسلوب التنشئة اليت يتلقاها من الوالدين، أو ممن يقوم على رعايته اليت يكتسب من 
لقيم فضـالً عـن   خالهلا أمناط السلوك االجتماعي، واملعارف، واملعتقدات واالجتاهات، وا

  .اللغة، وغري ذلك من السلوكيات
ن يقودان التنشئة االجتماعية ألبنائهم من يأن الوالد) 1997(ويؤكد استيتيه وعبدوين 

والدم حىت مرحلة متقدمة من العمر، وذلك بتكوين العـادات، واالجتاهـات، والقـيم    
  .جتماعياالجتماعية اليت متكن األبناء وتساعدهم على عملية التشكيل اال

وحتتل االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية مكانة خاصة يف شخصـية األبنـاء يف   
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فمن الناحية االجتماعية، واالنفعالية أكد العديـد مـن الدراسـات أن    . جوانبها املختلفة
االجتاهات الوالدية اليت تتسم بالقسوة، أو النبذ، أو احلمايــــة الزائـدة تـؤدي إىل    

، 1991الطحـان،  (الشخصية، وسوء تكيف اجتماعي وشخصي لألبنـاء  اضطراب يف 
Kinard، 1978.(  

الوالدية وبالتحديد أساليب املعاملة الوالدية يف تكوين البناء النفسـي   توتؤثر االجتاها
إىل أن   Bishop and Rithbaum) 1992(واالجتماعي، إذ أشارت دراسة بيشوب وريثوم 

تصف بالتقبل واالهتمام يساعد الطفل على رفع مستوى تقديره أسلوب املعاملة الوالدية امل
إىل أن الوالدين يساعدان يف منو تقـدير   Honig 1993)(كما توصلت دراسة هونج . لذاته

إذ جتعـل  . الذات لدى األبناء يف مرحلة الطفولة املبكرة من خالل طريقة معاملتهما هلـم 
األبناء قادرين على التمتـع باالسـتقاللية    املعاملة القائمة على االهتمام والتقبلطريقة 

واملسؤولية، وحب التعاون، وعدم ظهور اخلوف من السلطة الوالدية القوية اليت تنعكس 
كما أشارت دراسات كثرية إىل أن العالقات بـني  . على تكيف الفرد النفسي مستقبالً

ن وعلـى شـعورهم   الوالدين واألبناء يف املرتل هلا أثر يف عالقات األبناء مع اآلخـري 
  .)Kantar، 1974( اآلخرينباملسؤولية جتاه 

وأظهرت دراسات عديدة أن األطفال ذوي املشكالت السلوكية الذين يعـانون مـن    
احنرافات حادة يف السلوك غالباً ما يأتون من بيوت تعاين من مشكالت حـادة يف بعـض   

  ). 2001آل سعيد، (املناحي كالزواج غري املتكافئ أو الطالق وغريه 
إىل أن اجلو العاطفي داخل األسرة أكثر ما يـؤثر يف   ArKoff (1971(وأشار أركوف 

شخصية األبناء، وأساليب تكيفهم؛ ذلك أن احلب، والدفء األسري يعمالن على تكوين 
ثقة الطفل بنفسه وطمأنينته حنو شروط احلياة، وقدرته على مواجهة الظـروف القاسـية،   

ا تشحن عواطف الكره، والنفور بأشكال الشـقاء، واملآسـي،   والسمحة على السواء، فيم
وتدفعه إىل تشكيل نظرة سوداوية يف األسرة واتمع، فاحلقد لدى الراشدين يرتبط علـى  
األغلب بتوتر اجلو العاطفي لألسرة يف بداية حياته، إذ إن األسرة هي اليت تكون شخصـية  

 املستقبل من خالل التنشئة اليت يتعـرض  الطفل وتنقل آثارها يف تشكيل شخصية األبناء يف
  .هلا الطفل عن طريق والديه يف مراحل حياته األوىل

4



  2008 -  األولالعدد  - السادس المجلد .. ……....…………...        مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 
، ) 1985( ،  والرفاعي)1985( وتعرف التنشئة األسرية من وجهة نظر كل من الرحياين

على أا تلك العمليات الـيت عـن   ) 1989(املشار إليهم يف حلوش ) 1977( وزهران 
ي يسري على ج حياة أسرته واجلماعات االجتماعيـــة األكرب طريقها يوجه الفرد لك

  . الينخرط فيها بطريقة مناسبة وليصبح يف النهاية مقبوالً لديه
وتشري الدراسات النفسية واالجتماعية إىل التنشئة األسرية على أا جزٌء مـن التنشـئة   

السلوك نتيجة ملا يكتسـبه   عملية دف إىل تعديل، أو تغيري يف"االجتماعية وتعرفها بأا 
الفرد من خربات وممارسات معينة خاصة ما يرتبط جبانب السلوك االجتماعي لدى األفراد، 
فالتنشئة األسرية عملية تفاعل يعدل عن طريقها سلوك الفرد كي يتطابق مع توقعات أعضاء 

  ).1989مجيل ( " اجلماعة اليت ينتمي إليها
التنشئة األسرية بأا  Hetherington and Parke(1993)كما يعرف هذرجيتون وباراك 

  .العملية اليت يتعلم فيها أفراد جدد يف اتمع قواعد اللعب االجتماعي وقوانينه
 Baumrind(لعل من أشهرها تصنيف بومريـد   أصنافوألمناط التنشئة األسرية عدة 

األسرية جـاءت علـى   الذي خلص إىل ثالثة أمناط لالجتاهات الوالدية حنو التنشئة  1975)
  -:النحو التايل

النمط الدميقراطي ويقابله النمط التسلطي؛ ويتميز النمط الدميقراطي بوجـود   .1
درجة عالية من الدفء، واحلنان، والعطف، مع درجة عالية من السيطرة والـتحكم،  
والضبط، واحلزم بغري عنف، وإيقاع العقاب أحياناً دف تصحيح اعوجاج معـني،  

لوك اجليد وإعطاء تفسريات للقواعد اليت جيب إتباعها، وهذا النمط يترك ومكافأة الس
آثاراً يف سلوك الفرد يتمثل بامليل إىل التوكيد والضبط الذايت، والرضـا، والتعـاون،   

فيما يتميز . والتقدير املرتفع للذات، واالعتماد على الذات والتحصيل الدراسي املرتفع
الدفء العاطفي مع درجة عاليـة مـن الضـبط     النمط التسلطي بدرجة متدنية من

: والتحكم وإصدار األوامر، ويترك هذا النمط آثاراً سلبية يف سلوك الفـرد، تشـمل  
الشعور بالتعاسة واالنسحاب، وعدم الثقة باآلخرين، والعداوة، والتحصيل الدراسـي  

 .املنخفض
الزائدة مبنع الوالـدين  منط احلماية الزائدة ويقابله منط اإلمهال؛ ويتميز منط احلماية  .2

األبناء من التصرف يف شؤوم اخلاصة والقيام نيابة عنهم بالواجبات واملسـؤوليات الـيت   
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ن باخلوف اميكنهم القيام ا مبفردهم، وذلك خوفاً عليهم ومحايتهم هلم، وذا يتصف الوالد
إن هـذا  . بدالً عن الطفلالدائم، والقلق جتاه أبنائهم مما يدفعهم إىل القيام باملهام، واألدوار 

النمط من التنشئة مينع األطفال من التخطيط، أو تنفيذ األعمال، واألنشطة املختلفة مبفردهم 
فيما يتميز منط اإلمهال بترك الوالدين األبنـاء  . واالعتماد على الوالدين يف حل مشكالم

ة غـري متوافقـة   دون توجيه أو إرشاد ودون حماسبة على السلوك اخلاطئ، مما ينتج شخصي
 .اجتماعياً ال تكترث لتوجيهات اآلخرين

ط التقبل بإظهار الوالدين حبهم للطفل مـن  منط التقبل ويقابله منط النبذ ويتميز من .3
قبلون غالباً ما تخالل معاملتهم له وهذا من شروط التنشئة االجتماعية السليمة، واألطفال امل

وإذا أحس الطفل بعدم . ينة من الناحية االنفعاليةيكونون أكثر تعاوناً وأكثر استقاللية وطمأن
التقبل فهذا يعين شعوره بالنبذ، وهو ما حيبط حاجة الطفل إىل احلب ويذكي مشاعر العجز 

  .واإلحباط لديه
يظهر مما سبق أن ألمناط التنشئة األسرية اليت ميارسها الوالدان أثراً كـبرياً يف تكـوين   

رهم وسلوكهم، فالدفء بالعالقة األسرية يساعد الطفل اجتاهات األبناء ومشاعرهم وأفكا
على تكوين مسات إجيابية تظهر يف شخصيته، فيما اتصاف اجلو األسري بالقوة والتسـلط  
والنبذ ينشئ مسات غري حمببة يف شخصية الطفل، والدراسة احلالية تعىن بدراسة العالقة بـني  

باعتبار أن أمناط التنشـئة األسـرية هـي     ".واالضطرابات االنفعالية ةأمناط التنشئة األسري
  .املسؤولة عن سوية الشخصية

  
  االضطرابات االنفعالية -2
مصطلح االضطرابات االنفعالية حديثاً نسبياً وبدأ حيل تـدرجيياً حمـل األمـراض     يعد

وتشري االضطرابات النفسية إىل " مرض"النفسية، وذلك بسبب اآلثار النفسية السلبية لكلمة 
ء التوافق سواء أكان مع النفس، أم مـع اجلسـد، أم مـع البيئـة الطبيعيـة      حاالت سو

واالجتماعية، وهي نتاج تفاعل أكثر من عامل واحد، وغالباً ما متس اجلانب االنفعايل من 
معها الفرد املضطرب متصالً باحلياة الواقعية، قادراً على إستبصـار  الشخصية، ويظل 
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إىل حد كبري، وقادراً على القيام بواجباته بشـكل   حالته املضطربة، ضابطاً لسلوكياته

  ).  2002وحالوة،  تشري(عام 
فيعرف األفراد املضـطربني  ) 2001(املشار إليه يف الروسان  Bower (1977)أما بوار 

  :يف واحد أو أكثر من املظاهر التالية ، بأم أولئك األفراد الذين يظهرون اضطراباًانفعالياً
  .لى التعلم اليت ال تفسر بأسباب عقلية أو حسية أو جسميةصعوبة القدرة ع -1
  .صعوبة القدرة على بناء عالقات اجتماعية ناجحة باآلخرين -2
  .صعوبة التعبري عن املوقف االجتماعي بطريقة مناسبة -3
  .االستمرار يف إظهار االنفعاالت غري املناسبة، أو حالة من احلزن والسوداوية املستمرة -4
  .مرار يف إظهار األعراض اجلسمية املرضية، أو املخاوف الشخصية أو املدرسيةاالست - 5

العديد من مظاهر حاالت االضطراب االنفعايل، كحالـة   Kirk (1972)ويورد كريك 
االنسحاب من املواقف املتكررة، والسلوك العدواين املتكرر، وإيذاء الذات املتكرر، والعناد 

  .اخل....لثبات االنفعايلاملتكرر، واالنطوائية، وعدم ا
االضـطرابات  تتعدد مظاهر االضطرابات االنفعالية وقد تتراوح هذه املظاهر من مظاهر 

االنفعالية البسيطة، إىل مظاهر االضطرابات االنفعالية الشديدة، وصنف هلهان، وكوفمـان  
Hallahan and Kauffman(1981)  مظاهر االضطراب إىل فئتني:  

ذوي االضطرابات االنفعالية البسيطة واملتوسطة، ومن مظـاهر هـذه   فئة األفراد  :أوالً
العناد املستمر، عدم الطاعة، املشاجرة مع اآلخرين، إيذاء اآلخرين، املـزاج  : االضطرابات

احلاد، صعوبة حتمل املسؤولية والتهرب منها، الغرية املبالغ فيها، التردد يف اختاذ القـرار، ال  
الغضب، امليل إىل القيادة وإىل جذب انتباه اآلخـرين، سـرعة    يأخذ قراراته بنفسه، سرعة

االنسحاب من املواقف واالنطواء املبالغ فيه، النشاط الزائد، اخلجل الشـديد واالرتبـاك   
بسهولة، احلساسية الزائدة، يبدو عليه أنه غري سعيد، يتباهى أمام اآلخرين، مندفع يتصرف 

صحة هلا، ال يهتم مبظهره ومالبسـة، سـرعة    دون تفكري، سريع الغضب، يلفق أشياء ال
التشتت يف االنتباه، األنانية املفرطة، القلق الزائد، احلزن والكآبة، زيادة أحالم اليقظة، يعاين 

الكسـل  ) يطرح الفكرة نفسها دائماً( من مشاعر القهر والظلم، تسيطر عليه بعض األفكار
كالسـرقة،  (ال حيبه، اجلنوح  أن أحداً الزائد، يعد نفسه أذكى من اآلخرين، يشكو ويعتقد

  ).2001الروسان، ) (اخل... والعدوان اللفظي واملادي، والقتل
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فئة األفراد ذوي االضطرابات االنفعالية الشديدة، وتشكل هذه الفئة نسبة أقـل،  : ثانياً
انفصام الشخصية اليت يقصد ا تلك احلاالت اليت تظهـر  : ومن مظاهر هذه االضطرابات

، أو القيـام حبركـات   ارسلوكية تبدو يف االنسحاب التام، أو إثارة الذات باستمر أشكاالً
جسمية مستمرة، أو االضطرابات العقلية، أو االدراكية، وقد ترتبط مثل هـذه احلـاالت   

  ).2001الروسان، (حباالت أخرى من اإلعاقة، كاإلعاقة العقلية 
فها، فغالباً ما تعود أسباب االضطرابات تتعدد أسباب االضطرابات االنفعالية تبعاً لتصني

االنفعالية البسيطة واملتوسطة إىل العوامل البيئية، يف حني ترد أسباب االضطرابات االنفعالية 
  .الشديدة إىل عوامل بيولوجية

األسرية، واملدرسية، واالجتماعيـة  ويقصد بالعوامل البيئية تلك املرتبطة بالعوامل 
يف االضطرابات االنفعاليـة البسـيطة    امل البيئية واضحاًويبدو دور العو بشكل عام،

إىل عدد  Hallahan and Kauffman    (1981)وكوفمانواملتوسطة، إذ يشري هلهان 
من العوامل األسرية اليت قد تؤدي إىل واحد أو أكثر مـن االضـطرابات االنفعاليـة    

  : البسيطة أو املتوسطة مثل
  .ألموامنط العالقة بني الطفل  -
  .منط العالقة بني الطفل واألب -
  .منط التربية األسرية، وخاصة أمناط التربية األسرية املتشددة، أو الصارمة، أو الفوضوية -
  .التدليل الزائد -
  .اإلمهال الزائد -
        .اإلحباطات املادية واالجتماعية اليت تواجهها األسرة -

الـيت   النفعاليةوغالبية االضطرابات اميكن أن تعيق االضطرابات النفسية النمو السوي، 
يعاين منها الراشدون هلا جذور من مرحلة الطفولة، ويعد سوء املعاملة اجلسدية، واإلمهال، 
وأسلوب الضبط الصارم من أكثر أشكال سوء املعاملة اليت تقود إىل االضطرابات االنفعالية 

  ).2002رضوان، (والسلوك الالاجتماعي 
االنفعالية،  تنشئة األطفال دور أساسي يف محايتهم من االضطرابات إن دور الوالدين يف

وعدم إعاقة منوهم، وبالتايل فالوالدان اللذان ال يشبعان حاجات أطفاهلمـا مـن احلـب،    
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والعطف، واحلنان، ويلجآن إىل العقوبة اجلسدية بوصفها وسيلـة للتأديب، يسـهمان يف  

  ).2002شريين وحالوة، ( النفعاليةإصابة أبنائهما باالضطرابات ا
  
  
  الدراسات السابقة -3
  الدراسات العربية -3-1

هدفت إىل معرفة أثر التنشـئة األسـرية يف شـعور     اليت) 1980( الرحيايندراسة 
 واختبـار ) فوزي أبو جبل( املراهقني باألمن، طبق مقياس التنشئة األسرية الذي أعده 

 يفطالباً وطالبـة  ) 450(سة املؤلفة من للشعور باألمن على عينة الدرا )Maslow(ماسلو 
املدارس احلكومية مبنطقة عمان، وأشارت نتائج الدراسـة إىل فـروق ذات داللـة بـني     
متوسطات درجات أفراد جمموعة منط التنشئة األسرية املتسلطة ودرجات جمموعة التنشـئة  

تنشـئة األسـرية   األسرية املتساحمة باختبار الشعور باألمن وكانت لصاحل أفراد جمموعـة ال 
 .املتساحمة باعتبار الشعور باألمن أحد أبعاد التكيف

دراسة دف إىل معرفة العالقة بني تقدير الـذات والتنشـئة   ) 1989(وأجرى الكفايف 
الوالدية واألمن النفسي، وتستخدم مقياس التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء مـن إعـداد   

قدير الذات لكوبر مسيث، على عينـة مكونـة مـن    الباحث ومقياس ماسلو لألمن ومقياس ت
وأظهرت النتائج عالقة موجبـة بـني   . طالباً من الصف األول الثانوي يف دولة قطر) 153(

الوالدية وشـعور   ةشعور االبن باألمن، وتقديره لذاته، كما أظهرت عالقة بني أساليب التنشي
  .تنشئة الوالدية وتقدير الذاتاالبن باألمن النفسي، وكذلك أظهرت عالقة بني أساليب ال

اهلادفة إىل معرفة العالقة بني أمناط التنشئة األسرية كمـا  ) 1996(ويف دراسة العبادي 
والسنة اجلامعيـة األوىل  ) العلمي واألديب(يدركها األبناء طلبة الصف األول الثانوي بفرعيه 

تغريات وهي املستوى ومستوى قدرم على التكيف، ودرست هذه العالقة تبعاً لعدد من امل
) 1081(مشلت العينـة  . التعليمي، واملستوى التحصيلي، واجلنس وفقاً ملتغري العمر الزمين

طالباً وطالبة اختريوا بطريقة العينة العشوائية العنقودية، وألغراض الدراسة وأعـد مقيـاس   
ـ أمناط التنشئة األسرية كما يدركها األبناء، واستخدمت قائمة  لبعـد   اديةمينسوتا اإلرش

التكيف للواقع، وتوصلت الدراسة إىل فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى القدرة علـى  

9



  الربابعة. القضاه ود. هيالت ود. د .......................القة بين أنماط التنشئة األسرية واالضطرابات االنفعالية الع
  

  

  

 

 

 .التكيف تعزى إىل منط التنشئة األسرية لصاحل منط الضبط التربوي
بدراسة دف إىل استقصاء أثر أمناط التنشئة األسرية يف طبيعة ) 1997(وقام عويدات 

لصفوف الثامن والتاسع والعاشر يف األردن، وتكونت عينة االحنرافات السلوكية عند طلبة ا
أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية لنـوع التنشـئة    ب،طال) 1907(الدراسة من 

األسرية على العوامل التابعة، إذ تقل املشكالت السلوكية عند أبناء الوالدين الـدميقراطيني،  
  .وتقل عندهم كذلك اإلجراءات التأديبية

دف التعرف إىل أسلوب املعاملة الوالديـة ومفهـوم   ) 2001(ت دراسة بدر وجاء
طفلة من ) 174(الذات وعالقة كل منهما بالسلوك العدواين، وتكونت عينة الدراسة من 

تلميذات املرحلة املتوسطة، أظهرت النتائج عالقة إرتباطية موجبـة بـني إدراك األطفـال    
  .همللرفض الوالدي والسلوك العدواين لدي

بدراسة دف إىل معرفة أساليب التنشئة االجتماعية ) 2001(وقام عبد احلفيظ 
وعالقتها بالسلوك االحنرايف يف إحدى املناطق العشوائية مبدينة أسـيوط، وتكونـت   
عينة الدراسة من عشر حاالت، أظهرت نتائج الدراسة أن الغالبيـة العظمـى مـن    

يب التقليدية يف تنشـئة األبنـاء واملتمثلـة    سكان املناطق العشوائية متيل إىل األسال
  .بالقسوة واحلرمان واإلمهال

 ااهلادفة إىل الكشف عن السمات االنفعالية وعالقتـه ) 2002(ويف دراسة اهلواري    
طالبـاً  ) 999(بالتكيف االجتماعي لدى طلبة جامعة مؤتة، وتكونت عينة الدراسة مـن  

الغضـب،  : الية األكثر انتشاراً بني الطلبة هـي وطالبة، أظهرت النتائج أن السمات االنفع
واحلزن، والغرور، واخلجل، والغريه، واحلب، وأن درجة تكيف الطلبة مع البيئة احمليطة م 

  .درجة متوسطة
الفـرد   ةاليت عنيت بأمهية الرعاية الوالدية يف منو شخصـي ) 2003(أما دراسة بعيبع 

سات السابقة وحتليلها حول موضـوع  دراسة من الدرا) 22(وتطورها، من خالل عرض 
العناية الوالدية وأثرها يف منو شخصية الطفل وتطورها، وأظهرت الدراسة أنه كلما كـان  
ضبط سلوك الفرد وتوجيهه قائماً على أساس احلب والثواب، أدى ذلـك إىل اكتسـاب   

ثرياً السلوك السوي وإىل سرعة منو الضمري لديه، وان حرمان الطفل من والديه يـؤثر تـأ  
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  .ملحوظاً يف شخصيته وطباعه وتطوره العقلي واالنفعايل واالجتماعي

اليت هدفت إىل معرفة عالقـة منـط التنشـئة األسـرية     ) 2004(ويف دراسة النسور 
صف لمبفهوم الذات، وتوكيد الذات، والتحصيل لدى طالبات ا) دميقراطي مقابل تسلطي(

طالبة من طالبات مدارس مديرية ) 258(راسة العاشر مبديرية عمان الثانية، مشلت عينة الد
عمان الثانية من الصف العاشر، وأظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إىل منط 
التنشئة األسرية يف مفهوم الذات الكلي لصاحل جمموعة النمط التسلطي، وأظهرت فروقـاً  

الذات لصاحل جمموعة الـنمط   ذات داللة إحصائية تعزى إىل منط التنشئة األسرية يف توكيد
كما أظهرت النتائج أيضاً فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إىل منـط التنشـئة   . الدميقراطي

  .األسرية يف التحصيل الدراسي لصاحل النمط الدميقراطي
  الدراسات األجنبية -3-2

ـ  معرفة اليت دف إىل Mussen  (1980)دراسة موسن اء يف أثر العالقة بني اآلباء واألبن
شخصية األبناء املراهقني، وأظهرت النتائج أن األبناء الذين مل حيصلوا على عطف وتقبل من 
ذويهم كانوا أقل شعوراً باألمن وأقل ثقة بالنفس، وغري متوافقني يف عالقام االجتماعيـة  

  . من أولئك الذين حصلوا على عطف وتقبل من والديهم
إىل معرفة Larry and Gwrald   (1985)دراسة كل من الري وجريالد  دفو   

مشلت عينـة   .أثر العالقة بني تنشئة اآلباء لألبناء، وحالة األبناء االجتماعية والنفسية
طفالً ينتمون إىل جمموعتني، جمموعة ودودة ولطيفة، وجمموعـة منعزلـة   ) 39( الدراسة

ة واللطيفة تنتمي آلباء ومنبوذة، ومن خالل دراسة أسر اموعتني تبني أن اموعة الودود
ذوي ثقة عالية بالنفس، أسر يشعرون باملسؤولية جتاه تنمية نشاطات أطفاهلم، ويهتمـون  
بتوجيههم، وتنمية استقالهلم، مما ينعكس إجيابياً على احلالة النفسية واالجتماعيـة علـى   

الثقـة بـالنفس    ألبناء، أما اموعة املنعزلة أو املرفوضة فقد كانوا ينتمون آلباء منخفضيا
وكانت اهتمامام ضئيلة باألبناء، وكان استخدامهم للمرح متباعداً جداً وكانـت ردود  

  .فعلهم سلبية جتاه تصرفات أطفاهلم أيضاً
 Mendelson  and Cynthia Neigler  (1987) وقام كل من مندلسون وسنثيا نيجلر 

طبقت الدراسـة   .جلامعيةبدراسة  دف إىل البحث عن  منوذج التكيف يف املرحلة ا
طالبة من طالب السنتني األوىل والثانية، وأشارت النتـائج  )  118(طالباً و)  114(على 
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إىل أن  حمبة الوالدين أثناء مرحلة الطفولة، واالستقاللية، والدعم االجتمـاعي تـؤدي إىل   
من خالل   تكيف جامعي ناجح،  كما أشارت  أيضاً إىل إمكانية التنبؤ بالتكيف االجتماعي
 .معرفة حمبة الوالدين أثناء مرحلة الطفولة للطفل واالستقاللية والدعم االجتماعي

إىل أن العقـاب واإلسـاءة    Flisher et al (1997)أشارت دراسة فليشر وآخـرين  و
اجلسدية ترتبط مع ضعف شامل، وضعف يف الكفاءة االجتماعيـة، واكتئـاب شـديد،    

. ء، والقلق العام الزائد، ولكن ليس مع ميول انتحاريةواضطراب يف السلوك، ورهاب اخلال
إىل ارتباط أسـلوب  ) 2001(املشار إليها يف أبوعليا  Defourكما أشارت دراسة ديفور 

املعاملة الوالدية املتسم بالعنف مع األبناء باالضطرابات النفسـية كـالقلق، واإلحبـاط،    
  .واالحنرافات، وتقدير الذات املنخفض

دراسة دف  Pridhamanl and Pascoe   (1999)بريدهام وباسكو وأجرى كل من 
إىل معرفة احللول اليت تتخذها األمهات إزاء املشكالت املتعلقة بتنشئة الطفل، وتكونت عينة 

يف إحـدى  ) سـنة  18-شـهر (أماً ألطفال تراوحت أعمارهم بني ) 128(الدراسة من 
ىل أن أسلوب احلوار واألخذ بوجهة نظـر  الواليات املتحدة األمريكية، وأشارت النتائج إ

الطفل ضروريان يف تربية الطفل وتنشئته، كما أشارت الدراسة إىل أن عدد أفراد األسرة له 
  .أثر سليب يف أساليب التنشئة

دراسة دف إىل معرفة أساليب التنشئة األسرية يف الصني، Hong  ) (2000هونجوأجرى 
وأشارت نتائج الدراسة إىل ارتباط أساليب التنشئة  .أم وأب) 1000(بلغت عينة الدراسة 

األسرية بالطبقة االجتماعية، وتبني أن اآلباء من ذوي الطبقة املتوسطة ينشئون أبناءهم على 
االستقاللية، وان اآلباء من ذوي الطبقة االجتماعية العامة لديهم اجتاهات حنـو وجـوب   

  . امتثال األبناء لقرارات اآلباء وأوامرهم
يف دراسـتهما إىل   )Bogler and Somesh )2002 وصل كل من بوجلر وسومش وت

عالقة قوية بني أساليب التنشئة األسرية والتحصيل الدراسي والتكيف الدراسي، أجريـت  
  .طالباً من طلبة اجلامعة) 243(الدراسة على 

جند يالحظ مما سبق عرضه من الدراسات مدى االهتمام الذي يالقيه هذا املوضوع، إذ 
الكثري من الدراسات اليت اعتنت بدراسة أمناط التنشئة األسرية وأثرها يف سلوكيات الفرد، 
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إال أن هذه الدراسات ينصب تركيزها على الكشف عن أمناط التنشئة األسرية وعالقتـها  
ببعض أبعاد االضطرابات االنفعالية، أما الدراسة احلالية فتعتين بدراسة العالقة بـني أمنـاط   

ئة األسرية واالضطرابات االنفعالية بأبعادها اليت عرب عنها مقياس بريكس، وهذا مـا  التنش
فضالً عن ذلك فان ما مييز هذه الدراسة هو قلـة  . مييزها عن غريها من الدراسات السابقة

  . الدراسات األردنية اليت تناولت مشكلة هذه الدراسة بأبعادها
  
  مشكلة الدراسة  -4

لالضطرابات االنفعاليـة لـدى األطفـال كمـا يـرى هلـهان       من العوامل املؤدية 
عالقة الطفل بوالديه : العوامل األسرية مثل Hallahan and Kauffman    (1981)وكوفمان

اليت تظهر من خالل أمناط املعاملة األسرية وخاصة أمناط التربيـة األسـرية الصـارمة أو    
على منـط التنشـئة األسـرية    فقدرة الطفل على التكيف مستقبالً تعتمد . الفوضوية

، ألن األسرة من أهم وسائل التعليم )1988هرمز، ابراهيم، (املعتمد داخل األسرة 
، وهذا ما تؤيده الدراسـات  Shaffer) ،1985(االجتماعي والتنشئة االجتماعية 

مـن   نالسابقة اليت تشري إىل أن األطفال ذوي املشكالت السلوكية غالباً ما يـأتو 
  ).   2001آل سعيد، (مشكالت أسرية  بيوت تعاين من

بناء على ما سبق جاءت هذه الدراسة دف الكشف عن العالقة بني أمنـاط التنشـئة   
االضـطرابات  و) اإلمهال –احلماية الزائدة (و ) التسلطي –الدميقراطي (بإسلوبيها  األسرية

 استناداً -مفترضة االنفعالية لدى طلبة الصف السادس األساسي الذكور املضطربني انفعاليا 
وجود عالقة بني منط التنشئة األسرية املتبع داخل األسرة مـن قبـل    - إىل األدب السابق

فإن الدراسة احلالية تعىن باإلجابة عن السـؤالني   ، وحتديداًةالوالدين واالضطرابات االنفعالي
  :التاليني
ـ  - ي الـذكور  ما أمناط التنشئة األسرية السائدة لدى طلبة الصف السادس األساس

  ؟املضطربني انفعالياً
ما العالقة بني أمناط التنشئة األسرية واالضطرابات االنفعالية لدى طلبـة الصـف    -

 ؟السادس األساسي الذكور املضطربني انفعالياً
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  أهداف الدراسة -5
الكشف عن أمناط التنشئة األسرية السائدة لدى طلبة الصف السادس األساسـي   -

  .ياًالذكور املضطربني انفعال
فحص العالقة بني أمناط التنشئة األسرية واالضطرابات االنفعالية لدى طلبة الصف  -

 .السادس األساسي الذكور املضطربني انفعالياً
  

  أهمية الدراسة -6
حداثة الدراسة وأصالتها، إذ تفتقر البيئة العربية بشكل عام والبيئة األردنية بشكل  -

  .ات حبثت يف مشكلة الدراسة احلالية ومتغريااإىل دراس -يف حدود علم الباحثني –خاص 
اجلانب النظري، إذ ميكن أن يزود املهتمني باألدب النظري الذي اجري يف هـذا   -

 .هااملوضوع، وبالتايل يقود إىل فهم هذه املتغريات وعالقاا ببعض
  
  فرضيات الدراسة -7
د كـل مـن األب   يسود النمط التسلطي ومنط احلماية الزائدة عن: الفرضية األوىل -

 .السادس األساسي الذكور املضطربني انفعالياًواألم لدى أسر طلبة الصف 
ليس هناك عالقة بني أمناط التنشئة األسرية واالضـطرابات  : الفرضية الثانية - 

عنـد   االنفعالية لدى طلبة الصف السادس األساسي الذكور املضطربني انفعاليـاً 
  ).0.05 ≤ ∝(مستوى الداللة 

  
  يفات اإلجرائيةالتعر -8
  نمط التنشئة األسرية -8-1

وتقاس من خالل إجابة الفـرد عـن   أفراد العينة أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها 
 –الـنمط الـدميقراطي   : استبانة الدراسة اليت متيز بني منطني من أمناط التنشئة األسرية ومها

-31(اإلمهال، ومتثله الفقرات – احلماية الزائدة: ومنط). 30-1(التسلطي ومتثله الفقرات 
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  .درجة) 120-30(، ويتراوح مدى الدرجات بني )60

  االضطرابات االنفعالية -8-2
االنفعالية أا  االضطرابات Hallahan and Kauffman(1981)يعرف هلهان وكوفمان 

. ذلك السلوك االنفعايل املتطرف املزمن والذي يبتعد عن توقعات اتمع وثقافته ومعـايره 
وتقاس يف هذه الدراسة من خالل مقياس بريكس لتقدير السلوك، وتراوح مدى الدرجات 

  . درجة) 550 -110(بني 
  
  منهج الدراسة وإجراءاتها -9
  عينة الدراسة -9-1
ملنطقـة  عشرة مدارس أساسية بالطريقة العشوائية من مديرية التربية والتعلـيم   تختريا

رشدين التربويني يف هذه املدارس ومراجعـة سـجالت   عمان الثانية، وبعد التواصل مع امل
نفعالية من طلبة الصـف السـادس   الالطالب بلغ عدد املسجلني من ذوي االضطرابات ا

هذه املرحلة العمرية  تمدارس، وقد اختري موزعني على مثاين طالباً) 50(األساسي الذكور 
لبة يعانون من اضطرابات انفعالية، وللتأكد من أن هؤالء الط. ألا متثل بداية مرحلة املراهقة

طبق اختبار بريكس لتقدير السلوك عليهم بالتعاون مع املرشدين التربويني ومريب الصفوف، 
مثلوا عينة  طالباً) 42(وأظهرت نتائج تطبيق اختبار بريكس وجود اضطرابات انفعالية لدى 

  .الدراسة
  أداتا الدراسة -9-2
ـ  -9-2-1 ه ضـع استخدم الباحثون املقياس الـذي و  :ريةمقياس أنماط التنشئة األس
فقـرة موجهـة لـألم،    ) 60(فقرة موجهة لألب و) 60(، املؤلف من )1984( السقار

  ).2(واملقياس يقيس أربعة أمناط من التنشئة امللحق رقم 
لـألب،  ) أ(صـورة  : ويشمل صورتني: التسلطي –النمط الديمقراطي  -9-2-1-1

فقرة لكل صورة تقيس االستجابات الوالدية، كما ) 30(لألم، ويتألف من ) ب(وصورة 
يدركها األبناء يف عدد من املواقف حيدد قرا من أحد القطبني االجتاه اإلجيايب أو االجتـاه  

 :ة بدائل هيالسليب، وتتدرج استجابة املفحوص يف أربع
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  .درجات 4تنال وحيدث دائماً  -
 .درجات 3تنال وحيدث غالباً  -
 .درجتان 2تنال وحيدث أحياناً  -
 .درجة واحدة 1تنال وطالقاً إال حيدث  -

وبغية تأكد مصمم املقياس من صدق اإلجابة جلأ إىل صياغة بعض الفقـرات بصـورة   
 . وصفاً للقطب السالب) حيدث دائماً(حبيث تكون االستجابة  معكوسة،

) 120(وأعلى درجة ) 30(وبناًء على هذا فإن أدىن درجة حيصل عليها املفحوص هي 
تشري إىل االجتاه الدميقراطي، بينما تشـري الدرجـة دون   ) 75(لتايل فإن الدرجة فوق وبا
بناًء على ما ) 75(حيادية، وحددت الدرجة ) 75(إىل االجتاه التسلطي، والدرجة ) 75(

  :يلي
30×4 =120  

120+30=150  
150/2=75 

ـ ) أ(صورة : ويشمل صورتني: اإلهمال –الحماية الزائدة  -9-2-1-2 ورة لألب وص
صورة تقيس االستجابات الوالدية كما يـدركها  ل كلفقرة ) 30(لألم، ويتألف من ) ب(

قرا من أحد القطبني االجتاه اإلجيايب أو االجتاه السـليب  األبناء يف عدد من املواقف، حيدد 
 :وتندرج يف أربعة بدائل هي

  .درجات 4تنال وحيدث دائماً  -
 .درجات 3تنال وحيدث غالباً  -
 .درجتان 2تنال وناً حيدث أحيا -
 .درجة واحدة 1تنال وطالقاً إال حيدث  -

وبغية تأكد مصمم املقياس من صدق اإلجابة جلأ إىل صوغ بعض الفقـرات بصـورة   
 .وصفاً للقطب السالب) حيدث دائماً(، حبيث تكون االستجابة معكوسة

) 120(وأعلى درجة ) 30(وبناًء على هذا فإن أدىن درجة حيصل عليها املفحوص هي 
تشري إىل االجتاه الدميقراطي، بينما تشـري الدرجـة دون   ) 75(وبالتايل فإن الدرجة فوق 
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بناًء على ما ) 75(وحددت الدرجة . حيادية) 75(إىل االجتاه التسلطي، والدرجة ) 75(

  :يلي
30×4 =120  

120+30=150  
150/2=75  

اس بريكس أستخدم  مقي :لتقدير السلوك) Burks  )1980 مقياس بيركس -9-2-2
Burks  )1980 ( املكون من)اًمقياس) 19(موزعة على  -)1(امللحق رقم -فقرة ) 110 

اإلفراط يف لوم الذات، اإلفراط يف القلق، : فرعياً، وقد تضمن املقياس املقاييس الفرعية التالية
االنسحابية الزائدة، االعتمادية الزائدة، ضعف قوة األنا، ضعف القوة اجلسـدية، ضـعف   

آزر احلركي، اخنفاض القدرة العقلية، الضعف األكادميي، ضعف االنتباه، ضعف القـدرة  الت
على ضبط النشاط، ضعف االتصال بالواقع، ضعف الشعور باهلوية، اإلفراط يف املعانـاة،  
الضعف يف ضبط مشاعر الغضب، املبالغة يف الشعور بالظلم، العدوانيـة الزائـدة، العنـاد    

  ). 1987القريويت وجرار، (ع االجتماعي واملقاومة، ضعف االنصيا
إن هذا املقياس موجه حنو اآلخرين وليس حنو املفحوص نفسه، إذ إنه ال يتطلب حضور 
املفحوص أثناء مجع البيانات، ألن اهلدف هو قياس شدة سلوك يتكرر ظهوره وليس قياس 

املرشـد   سلوك مرهون ظهوره مبوقف االختبار لذا فقد مجعت بيانات هذا املقيـاس مـن  
يف دليل الصورة املعربة ) 1987(وبني القريويت وجرار . التربوي بالتعاون مع مريب الصف

من مقياس بريكس لتقدير السلوك، فقد اعتمد يف احلكم على وجود اضطرابات يف السلوك 
فأقل ليس هناك مشكلة يف االضطرابات االنفعالية،  2متوسط الدرجات (على املعيار التايل 

هناك مشـكلة ذات داللـة    5إىل  3.6هناك مشكلة ذات داللة، ومن   3.5 إىل 2ومن 
من خالل ما مجع من بيانات اتضح أن عينة الدراسة تعاين من مشكلة ذات داللة، ). عالية

وذات داللة عالية أيضا يف االضطرابات االنفعالية، إذ تراوح مدى املتوسـطات احلسـابية   
  . درجة) 4.43 -2.5( مبقياس بريكس عند عينة الدراسة بني

بعرض فقرات مقياس التنشـئة  ) 1992(قام السقار  :صدق أداتي الدراسة -9-2-3
األسرية على ستة من أساتذة التربية يف جامعة الريموك إلبداء الرأي حول مـدى قيـاس   
الفقرات للبعد الذي جيب أن تقيسه الفقرات وحول الصياغة اللغوية للفقرات، ومـن مث مت  
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  .لى الصيغة النهائية للمقياساالتفاق ع
وألغراض الدراسة احلالية عرض مقياس التنشئة األسرية على ستة حمكمني من أسـاتذة  
التربية وعلم النفس يف جامعة البلقاء التطبيقية، فأبدوا موافقتهم على اسـتخدام املقيـاس   

  .ومناسبته ألغراض الدراسة احلالية
لتقدير السلوك فقـد حتققـت يف   ) Burks  )1980 أما ما يتعلق بصدق مقياس بريكس

صورته األصلية ويف صورته املعربة يف البيئة البحرينية دالالت صدق مقبولـة، إذ توصـل   
الباحثون إىل ثالثة أنواع من الصدق للمقياس هي الصدق الظاهري، والتنبؤي، وصـدق  

  ).  1987القريويت وجرار، (احملك 
املقياس على جمموعة من اساتذة التربيـة  وألغراض الدراسة احلالية عرضت فقرات 

أعضاء هيئة تـدريس ممـن   ) 8(وعلم النفس يف جامعة البلقاء التطبيقية بلغ عددهم 
عشرة مرشدين تربويني يف وزارة التربية والتعلـيم،  ) 10(حيملون درجة الدكتوراه، و

وذلـك   من احملكمني، علماً أن الفقرات اعتمدت مجيعها ٪ 80إذ اعتمد ما أمجع عليه 
  ).٪80(لتجاوزها حمك الـ 

مت التأكد من ثبات مقياس التنشئة األسرية عـن  : ثبات أداتي الدراسـة  -9-2-4
للبعد  0.76طريق التجزئة النصفية إذ تراوحت معامالت الثبات اليت مت التوصل إليها بني 

ـ   ). تسلطي –دميقراطي (للبعد  0.82و) إمهال -محاية زائدة( ا وهي مسـاوية تقريبـاً مل
  ).1992(ودراسة السقار ) 1997(توصلت إليه الدراسات السابقة كدراسة عويدات 

لتقدير السلوك فقـد حتققـت يف صـورته    ) Burks  )1980 أما ثبات مقياس بريكس
األصلية، ويف صورته املعربة يف البيئة البحرينية دالالت ثبات مقبولة، إذ توصل إىل معامالت 

  ). 1987القريويت وجرار، (ثبات للمقياس بطريقة اإلعادة 
ويف الدراسة احلالية حسب الثبات بطريقة االتساق الداخلي على عينة استطالعية مكونة مـن  

، )0.95(طالباً من الصف السادس األساسي، و بلغ معامل ألفا لكرونباخ للمقياس الكلي ) 32(
  .اليةمما يؤكد حمافظة املقياس على ثباته، وصالحيته للتطبيق يف الدراسة احل

  
  حدود الدراسة -10
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  .عينة الدراسة واملتمثلة بطلبة الصف السادس األساسي املضطربني انفعاليا يف مدينة عمان  - 
  .اخلصائص السيكومترية اليت تتمتع ا أدوات الدراسة - 
 

  متغيرات الدراسة -11
ية ويتكـون  متغري مستقل وهو أمناط التنشئة األسر: تتضمن الدراسة احلالية متغريين مها

ومتغري ). إمهال –محاية زائدة (والبعد الثاين ) تسلطي –دميقراطي (البعد األول : من بعدين
  .االضطرابات االنفعالية مقاسة مبقياس بريكس لتقدير السلوك: تابع وهو

  
  المعالجة اإلحصائية -12

ـ   (SPSS)متت اإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام الرزمة اإلحصائية  رارات حسـبت التك
  .وحسب معامل االرتباط لإلجابة عن السؤال الثاين. والنسب املئوية لإلجابة عن السؤال األول

  نتائج الدراسة ومناقشتها -13
تسعى هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة بني أمناط التنشئة األسرية واالضـطرابات  

  :سة إىل النتائج التاليةاالنفعالية لدى طلبة الصف السادس األساسي الذكور، وتوصلت الدرا
التسـلطي ومنـط   نمط يسود ال: ومناقشتها الفرضية األوىلنتائج فحص  -13-1

لدى أسر طلبة الصـف السـادس األساسـي    احلماية الزائدة عند كل من األب واألم 
 .الذكور املضطربني انفعالياً

) 1(رقـم  يظهر اجلـدول  ت التكرارات والنسب املئوية ولفحص هذه الفرضية حسب
  .ه الفرضيةالنتائج املتعلقة ذ

  
  )1(رقم اجلدول 
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  عن فقرات مقياس التنشئة األسرية الطلبةإلجابات  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

  
أن منط التنشئة الذي يعتمده األب هو النمط التسلطي، إذ بلـغ  ) 1(يظهر اجلدول رقم 

النتائج أن منـط  ، وكذلك أظهرت )0.55(باحنراف معياري ) 1.85(احلسايب  همتوسط
  ). 0.61(باحنراف معياري ) 1.95(احلسايب  هباإلمهال إذ بلغ متوسطيتصف تنشئة األب 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن منط التنشئة األسرية السائد لدى األمهـات هـو   
، )0.48(بـاحنراف معيـاري   ) 2.05(احلسـايب   هالنمط التسلطي، إذ بلغ متوسط

احلسايب  هباإلمهال إذ بلغ متوسطيتصف ئة األم ـشوكذلك أظهرت النتائـج منط تن
  ). 0.67(باحنراف معياري ) 2.14(

الشـعور بالتعاسـة   : ويترك النمط التسلطي آثاراً سلبية يف سـلوك الفـرد، تشـمل   
ينتج منـط  و. واالنسحاب، وعدم الثقة باآلخرين، والعداوة، والتحصيل الدراسي املنخفض

  .عياً ال تكترث لتوجيهات اآلخريناإلمهال شخصية غري متوافقة اجتما
وميكن تفسري ذلك جبهل اآلباء واألمهات بأساليب التربية األسرية السليمة وما يترتـب  
على ذلك من آثار نفسية واجتماعية يف الطفل؛ إذ يؤثر أسلوب املعاملة الوالدية يف تكوين 

أخرى ميكـن   ومن جهة. شخصية الطفل ومنوه العقلي واجلسمي واالجتماعي واألخالقي
إرجاع ذلك إىل الضغوط االقتصادية واالجتماعية والنفسية اليت يتعرض هلا اآلبـاء والـيت   
تنعكس على أسلوب معاملتهم ألبنائهم وهذا ما ملسه الباحثون عند مناقشتهم لبعض أولياء 
األمور؛ إذ أشاروا إىل أن الضغوط السالفة هي اليت جتعلهم يتصرفون باسلوب تسلطي مـع  

  .ئهم كنوع من ردة الفعل على ما يتعرضون لهأبنا
تنص الفرضية على عدم وجـود  : ومناقشتها الفرضية الثانيةنتائج فحص  -13-2

 االحنراف املعياري  النمط السائد
املتوسط
 احلسايب

 منط الوالدين  أمناط التنشئة األسرية

 تسلطي-دميقراطي 1.85 0.55  تسلطي
  بمنط األ

 إمهال–محاية زائدة 1.95 0.61  إمهال

 تسلطي–دميقراطي 2.05 0.48  تسلطي
  منط األم

 إمهال–محاية زائدة 2.14 0.67  إمهال
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عالقة بني أمناط التنشئة األسرية واالضطرابات االنفعالية لدى طلبة الصـف السـادس   

  .) 0.05 ≤  ∝(األساسي الذكور املضطربني انفعاليا عند مستوى الداللة 
  .ه الفرضيةالنتائج املتعلقة ذ) 2(رقم يظهر اجلدول معامل االرتباط و حسب 

  
 )2(اجلدول رقم 

  معامالت االرتباط بني أمناط التنشئة األسرية واالضطرابات االنفعالية لدى عينة الدراسة
 منط الوالدين أسلوب التنشئة معامل االرتباط مستوى الداللة  اموع

  تسلطي -دميقراطي  *-0.342  0.027  42
  منط األب

  إمهال–محاية زائدة   0.135  0.393  42

  تسلطي –دميقراطي   -0.097  0.541  42
  منط األم

  إمهال –محاية زائدة   -0.242  0.123  42

  ) 0.05 ≤ ∝(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  

ية لدى نرى يف اجلدول عالقة بني منط التنشئة املتبع داخل األسرة واالضطرابات االنفعال
أفراد عينة الدراسة إذ تشري النتائج إىل ظهور عالقة إجيابية بني منطـي التنشـئة األسـرية    
التسلطي واإلمهال عند كل من األب واألم مع االضطرابات االنفعالية لدى األبناء بشـكل  

وتظهر العالقة بني منط األب التسلطي مع االضطرابات االنفعالية ذات داللة إحصائية . عام
  ). 0.05 ≤ ∝(  مستوى الداللة  عند

وميكن إرجاع تأثري منط األب التسلطي على األبناء إىل طبيعة أفراد عينة الدراسة الـيت  
مشلت الذكور فقط؛ فالطفل الذكر ذه املرحلة يتمرد على والدته فيقل تأثريها فيه، فيمـا  

ومـن  . ألب التسلطييزداد تأثري األب وهذا يوضح ظهور الداللة اإلحصائية لنمط تنشئة ا
جهة أخرى فإن الطفل يف هذه املرحلة العمرية يكون يف بداية املراهقة الـيت قـد تسـبب    

وحبـال  ) 1998الرميـاوي،  (اضطراباً يف هويته ناجتة عن التناقضات النفسية االجتماعية 
  .التقت هذه مع أسلوب تنشئة سلطوي فمن احملتمل أن يؤدي ذلك إىل اضطرابات انفعالية

ق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات السابقة، إذ اتفقت مع دراسـة  وتتف
اليت توصلت إىل أن العقاب واإلسـاءة اجلسـدية    Flisher et al (1997)فليشر وآخرين 
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ترتبط مع ضعف شامل، وضعف يف الكفاءة االجتماعية، واكتئاب شديد، واضـطراب يف  
الـيت  ) 2001(املشار إليها يف أبوعليـا   Defourكما اتفقت مع دراسة ديفور . السلوك

توصلت إىل ارتباط أسلوب املعاملة الوالدية املتسم بالعنف مع األبناء باالضطرابات النفسية 
كما اتفقت مع دراسة النسور . كالقلق، واإلحباط، واالحنرافات، وتقدير الذات املنخفض

 منط التنشئة األسـرية يف  اليت توصلت إىل فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل) 2004(
مفهوم الذات الكلي ولصاحل جمموعة النمط التسلطي، كما أشارت النتائج إىل فروق ذات 
داللة إحصائية تعزى إىل منط التنشئة األسرية يف توكيد الذات لصـاحل جمموعـة الـنمط    

اليت أظهرت أنه كلما كـان ضـبط   ) 2003(كما اتفقت مع دراسة بعيبع . الدميقراطي
الفرد وتوجيهه قائماً على أساس احلب والثواب، أدى ذلك إىل اكتساب السـلوك   سلوك

السوي وإىل سرعة منو الضمري لديه، وان حرمان الطفل من والديه يؤثر تأثرياً ملحوظـاً يف  
كما اتفقت مع دراسـة بـدر   . شخصيته وطباعه وتطوره العقلي واالنفعايل واالجتماعي

قة إرتباطية موجبة بني إدراك األطفال للرفض الوالـدي  اليت أظهرت نتائجها عال) 2001(
اليت أظهـرت  ) 2001(وكذلك اتفقت مع دراسة عبد احلفيظ . والسلوك العدواين لديهم

أن الغالبية العظمى من سكان املناطق العشوائية متيل إىل األساليب التقليدية يف تنشئة األبناء 
واتفقت أيضاً مـع  . هلا عالقة بالسلوك أالحنرايف واملتمثلة بالقسوة واحلرمان واإلمهال واليت

اليت أظهرت فروقاً ذات دالالت إحصائية لنوع التنشئة األسرية ) 1997(دراسة عويدات 
الدميقراطيني، وتقل  نيف املشكالت السلوكية، إذ تقل املشكالت السلوكية عند أبناء الوالدي

اليت توصلت ) 1996(اسة العبادي كما اتفقت مع در. عندهم كذلك اإلجراءات التأديبية
إىل فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى القدرة على التكيف تعـزى إىل منـط التنشـئة    

اليت أظهرت ) 1989(كما اتفقت مع دراسة الكفايف . األسرية لصاحل منط الضبط التربوي
سـاليب  عالقة إجيابية بني شعور االبن باألمن، وتقديره لذاته، كما أظهرت عالقة بـني أ 

الوالدية وشعور االبن باألمن النفسي، فضالً عن أا أظهرت عالقة بـني أسـاليب    ةالتنشي
الـيت أشـارت   ) 1980(كما اتفقت مع دراسة الرحيـاين . التنشئة الوالدية وتقدير الذات

نتائجها إىل فروق ذات داللة بني متوسطات درجات أفراد جمموعة منط التنشئة األسـرية  
أفراد جمموعة التنشئة األسرية املتساحمة باختبار الشعور بـاألمن لصـاحل    املتسلطة ودرجات
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 .أفراد جمموعة التنشئة األسرية املتساحمة على اعتبار أن الشعور باألمن هو أحد أبعاد التكيف

  
  المقترحات -14

 :يقترح الباحثون ما يلي
توعية اآلباء واألمهات االهتمام بنوعية منط التنشئة املتبع مع األبناء خاصة املراهقني و .1

 .باألساليب التربوية الصحيحة يف التنشئة األسرية
بناء برامج إرشادية لألطفال ذوي االضطرابات االنفعالية دف إىل حماولة جتنـب   .2

 .اآلثار التربوية السلبية الناجتة عن منط التنشئة األسرية
 .إجراء دراسات مشاه تعىن بالطالبات ذوات االضطراب االنفعايل .3
  

  المراجع
 المراجع العربية

أثر العنف املدرسي يف درجة شعور الطلبـة  "، )2001(أبو عليا، حممد مصطفى،  −
 .)115-102(ص: 1028، جملة دراسات، "ملدرسيابالقلق وتكيفهم 

كما  –االجتاهات الوالدية يف التنشئة االجتماعية ، )2001(آل سعيد، تغريد بنت تركي،  −
، رسالة ها بالسلوك االجتماعي لطفل الروضة مبحافظة مسقطوعالقت –تدركها األمهات 

 .ماجستري غري منشورة، سلطنة عمان، جامعة السلطان قابوس، كلية التربية
اجتاهات األبناء حنو أمناط تنشئة اآلبـاء  "، )1997(استيتة، دالل وعبدوين، كامل،  −

ية بعمان الكـربى  وعالقتها مبتغريات اجلنس واملستوى ودخل األسرة باملرحلة الثانو
 ).356-345(ص: 24، )العلوم التربوية(دراسات ، "األوىل

أسلوب املعاملة الوالدية ومفهوم الذات وعالقة كل منهما "، )2001(بدر، فائقة،  −
جملة جامعـة أم  ، "بالسلوك العدواين لدى عينة من تلميذات املرحلة االبتدائية جبدة

 ).5-2(ص): 13(، القرى
، اآلن وبالن، ادمون وكورناتو، ميشيل ولوجاندر، فرانسوا وفيو، برنو، فيليب وبريو −

 .الياس زحالوي، دمشق، وزارة الثقافة: ، ترمجةاتمع والعنف، )1976(بيري، 
، "أمهية الرعاية الوالدية يف منو شخصية الفرد وتطورهـا "، )2003(بعيبع، فادية،  −
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 ). 110-91(ص: 19اجلزائر،  جملة العلوم اإلنسانية،
عـامل  : ، الطبعة األوىل، القاهرةعلم النفس االجتماعي، )1984(هران، حامد، ز −

 .الكتب
 . دار املسرية للنشر والتوزيع: ، عمانالصحة النفسية، )2002(رضوان، سامر مجيل،  −
، الصحة النفسية، دراسة يف سـيكولوجية التكييـف  ، )1983(الرفاعي، نعيم،  −

 .مشقالطبعة السابعة، دمشق، منشورات جامعة د
 .، عمان، دار الشروقيف علم نفس الطفل، )1998(الرمياوي، حممد،  −
، جملـة  "أثر منط التنشئة األسرية يف الشعور بـاألمن "، )1980(سليمان الرحياين،  −

 ). 11(12اجلامعة األردنيـة، عمان، األردن،  دراسات
ة الصحة النفسي، )2002(شربيين، أشرف حممد عبد الغين وحالوة، حممد السيد،  −

 .، اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديثبني النظرية والتطبيق
املدرسة ومشـكالت  ، )2000(صادق، امحد عبد اللطيف والرفاعي، نعيم صاحل،  −

، الطبعة الثالثـة، اإلسـكندرية، دار   التالميذ النفسية والدراسية وأساليب عالجها
 ).442-375(املطبوعات اجلامعية، ص 

الطفولة "علم النفس التكويين ، )1988(م، يوسف حنا، هرمز، صباح حنا، إبراهي −
 .، العراق، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، جامعة املوصل" واملراهقـة

، "تنشئة الطفل االجتماعيـة واخللقية يف ظل اإلسـالم "، )1982(الطائي، فخرية،  −
 ).6(، جملة آداب املستنصريةبغداد، 

قـة بني القلق عند األبناء وكل من االجتاهات الوالدية العال"، )1991(الطحان، حممد،  −
 ).297- 293(ص: 6 جملة كلية التربية، "واملستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة

أساليب التنشئة االجتماعية وعالقتها بالسـلوك  ، )2001(عبد احلفيظ، عزت،  −
رسـالة   أالحنرايف، دراسة ميدانية يف إحدى املناطق العشوائية مبدينـة أسـيوط،  

 .ماجستري، مصر، جامعة أسيوط
تقدير الذات يف عالقته بالتنشئة الوالدية واألمـن  "، )1989(كفايف، عالء الدين،  −

، جامعـة  الة العربية للعلوم اإلنسانيـة، "دراسة يف علية تقدير الذات –النفسي 
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  )1(ملحق 
  مقياس بيركس لتقدير السلوك 

كثرياً جداً 
ما يظهر 
 السلوك

كثرياً ما 
يظهر 
 السلوك

قليالً ما
يظهر 
 السلوك

نادراً ما 
يظهر 
 السلوك

ال يظهر
السلوك 
 مطلقاً

 الفـقـــرة

 يبدو مشتتاً وغري مستقر فسرعان ما ينتقل من موضوع إىل آخر -1  
 على املستقبليسأل أسئلة تظهر قلقاً -2  
 دائم الشكوى من أن األطفال اآلخرين يضايقونه -3  
  ال يسأل أسئلة -4  
 يرتعج جداً إذا أخطأ -5  
 ال يستطيع أن ينوع يف استجاباته -6  
 غري مثابر وسريعاً ما يشتت انتباهه -7  
 يدعي بأنه مظلوم وحقوقه مهضومة -8  
 غري مالئمة للموقف)ردود فعل(استجاباتيقوم ب -9  
 يبالغ يف تأنيب الضمري إذا أخطأ -10  
 فترة انتباهه ال تتحسن سواء أعوقب أم أثيب -11  
 )ضيق األفق(ال يبدي خياالً -12  
 ال يغفر لآلخرين إذا أساؤوا إليه -13  
 ليرتعج إذا مل يكن كل شيء يف غاية الكما -14  
 .فترة انتباهه قصرية -15  
 جيد صعوبة يف تذكر األشياء أو األحداث -16  
 يتهم اآلخرين بأشياء مل يفعلوها معه حقيقة -17  
 يبدو الضعف واضحاً يف مفرداته اللغوية -18  
 يشكو من أن اآلخرين ال حيبونه -19  
 نقل من عمل إىل آخرال يتم عمالً،  إذ يستمر يف الت– 20  
 يلوم نفسه إذا مل تسر األمور كما جيب -21  
 غري منطقي يف حكمه على األشياء -22  
 يظهر خماوف كثرية -23  
 حيكي قصصاً غريبة ال معىن هلا -24  
 يظهر ضعفاً يف القراءة -25  
 يتهيج بسرعة -26  
 خرين ويفعل ما حيلو لهال يهتم بردود فعل اآل -27  
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كثرياً جداً 
ما يظهر 
 السلوك

كثرياً ما 
يظهر 
 السلوك

قليالً ما
يظهر 
 السلوك

نادراً ما
يظهر 
 السلوك

ال يظهر
السلوك 
 مطلقاً

 الفـقـــرة

 يقع يف أخطاء إمالئية عندما يكتب -28 
  يكذب -29 
  حركته زائدة -30 
 يبدو شارد الذهن مستغرقاً يف أحالم اليقظة -31 
 يبدو متوتراً ومتضايقاً -32 
 ال يفي بوعوده -33 
 يثور بسرعة ويقوم بأعمال غري متوقعة -34 
 تظهر على وجهه حركات ال إرادية دون سبب ظاهر -35 
 يعتريه القلق كثرياً -36 
 يستويل على ممتلكات غريه -37 
 يبدو ضعيفاً يف اتباع التعليمات األكادميية -38 
 يضحك يف سره ويكلم نفسه -39 
 قليل االحترام للسلطة وللمسؤولني -40 
 وجهه بسهولة) يتورد( حيمر -41 
 يداوم على هز جسمه باجتاه معني -42 
 يكتب مهماته املدرسية بشكل غري منتظم -43 
 يتأخر عن الدوام املدرسي -44 
 متهور وال يضبط نفسه -45 
 رسوماته ال تتفق مع الواقع -46 
 يقوم بأعمال طائشة وغري مقبولة -47 
  يبدو عصبياً -48 
 ال يعي ما يدور حوله -49 
 ال يقوم بأداء واجباته أو يؤديها غري مكتملة -50 
 )كأن يصرخ أو يقفز من كرسيه(عندما ينفعل ال يضبط نفسه -51 
 يتغيب عن املدرسة دون عذر مقبول -52 
يتحاشى االحتكاك اجلسمي أثناء اللعـب ويتجنـب -53 

 اب اخلشنةاأللع
 سريع الغضب -54 
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كثرياً جداً 
ما يظهر 
 السلوك

كثرياً ما 
يظهر 
 السلوك

قليالً ما
يظهر 
 السلوك

نادراً ما 
يظهر 
 السلوك

ال يظهر
السلوك 
 مطلقاً

 الفـقـــرة

 يتعمد أن يكون معارضاً -55  
 عنيد وغري متعاون -56  
 يواجه صعوبة يف محل األشياء -57  
 أثناء اللعب)  يؤذي نفسه(يتعرض لإلصابة -58  
 يرفض اتباع التعليمات والقواعد ويتمرد لدى حماولة ضبطه -59  
 إذا طلب إليه القيام بعمل مايغضب  -60  
 يظهر عدم تناسق يف أداء النشاطات واحلركات العضلية الكبرية -61  
 مييل إىل ألعاب اجلنس اآلخر -62  
 يتعب بسرعة -63  
 خطه ضعيف وغري متناسق -64  
 ينكر مسؤوليته عن أفعال قام ا -65  
 ضبط انفعاالته بسرعةحيبط ويفقد القدرة على -66  
 يفضل أن يكون وحيداً -67  
 رسوماته غري متناسقة وتلوينه لألشكال غري متقن -68  
ال يقبل توجيهات اآلخرين ويصر على استخدام أسلوبه -69  

 لدى القيام بعمل ما
 ال يشارك اآلخرين يف األلعاب اخلشنة -70  
 صطدم باآلخرين أو باألشياء من حولهمتعثر يف مشيه إذ ي -71  
 ينفجر غضباً حتت تأثري الضغوطات -72  
 ال يتقبل زمالءه ويعرب عن ذلك بطريقة عدائية -73  
 يبدو خامالً وثقيل احلركة -74  
 ال يتقبل اقتراحات من اآلخرين -75  
أوينفجر غضباً على زمالئه إذا ضايقوه يف مـزاحهم -76  

 دفعوه بأيديهم
 يتعمد أن يكون سلوكه خمتلفاً عن اآلخرين -77  
 عبوس الوجه مقطب اجلبني -78  
 يصعب فهمه أو التودد إليه -79  
 ال يتفق بقدراته ويقلل من شأنه -80  
 يسر عندما يرى غريه يف مأزق -81  
 يعتمد على اآلخرين  وينقاد هلم -82  
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كثرياً جداً 
ما يظهر 
 السلوك

كثرياً ما 
يظهر 
 السلوك

قليالً ما
يظهر 
 السلوك

نادراً ما
يظهر 
 السلوك

ال يظهر
السلوك 
 مطلقاً

 الفـقـــرة

 يضرب ويدفع اآلخرين -83 
 يبدو غري سعيد -84 
 ال يتعاطف مع اآلخرين يف حزم -85 
 خنوع، مبالغ يف الطاعة -86 
 يشعر بالرضا جتاه أدائه الضعيف -87 
 يرغب يف عقاب اآلخرين له -88 
ينسحب بسرعة من النشاطات اجلماعية ويفضـل أن -89 

  دهيعمل مبفر
 يتجنب املواقف اليت تتضمن منافسة -90 
 ال يقبل إال أن يقوم بدور القائد لآلخرين -91 
 يقاد ويذعن لغريه بسهولة -92 
  خجول -93 
 يتعمد وضع نفسه يف مواقف تستدعي االنتقاد -94 
 يسخر من اآلخرين -95 
 وال حياول مرة أخرىإذا فشل فمن السهل أن حيبط -96 
 يصعب التعرف إىل مشاعره لكونه ال يظهر مشاعر حنو اآلخرين -97 
 )يتمسكن(يظهر نفسه مبظهر املغلوب على أمره -98 
 يغيظ ويضايق اآلخرين -99 
 يتصرف بسخافة -100 
 يتكل على غريه يف أداء األعمال اليت يفترض أن يقوم هو ا -101 
 شديد احلساسية، تؤدي مشاعره بسهولة -102 
 يبدو قليل الثقة بنفسه -103 
 إذ من الصعب أن يفارقهم)الراشدين(شديد التعلق بالكبار -104 
 خيدع األطفال اآلخرين وحيتال عليهم -105 
 ال يظهر اهتماماً بأعمال غريه من األطفال -106 
  مكتئباًيبدو  -107 
 يبحث عن التشجيع واملديح باستمرار -108 
 حياول جلب انتباه زمالئه عن طريق التهريج -109 
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  )2(ملحق 
   نمط التنشئة األسرية

 )األم -صورة األب(
 الرقم  رةــــقـالف دائماً غالباً أحياناً إطالقا

  1  حيرص والدي على اتباع نظام دقيق يف املرتل        

  2  عر بأن كل أفراد أسريت ملتزمون بإطاعة والديأش        

  3  بشأا اًيستشريين والدي يف األمور اليت ختصين قبل أن يتخذ قرار        

مينعين والدي من ممارسة اهلوايات والنشاطات اليت أرغب القيام ا         
  داخل املرتل

4  

  5  أتبادل الرأي مع والدي يف أمور األسرة        
  6  دي أن أختلى عن بعض ممتلكايت إلخويتيلزمين وال        

  7  يتشاور والدي مع والديت يف كثري من األمور اليت ختص األسرة        

  8  يرتعج والدي إذا قاطعته أثناء حديثه إيل        

  9  يسمح يل والدي بإبداء الرأي حول الطعام الذي أريده        

 10  يف البيتمينعين والدي من املشاركة يف احلديث حبضور زائرين         

 11  يسألين والدي عن نوع املالبس اليت أرغبها قبل أن يشتريها        

 12  يرفض والدي أن أشارك يف مناقشة األمور اليت ختص األسرة        

 13  يترك يل والدي حرية مشاهدة األفالم اليت أرغب مبشاهدا        

 14  فراغيحيرص والدي على أن خيتار األماكن اليت أقضي فيها أوقات         

 15  ميتنع والدي عن االستماع ملشكاليت ويعتربها تافهة        

 16  يتدخل والدي يف طريقة دراسيت وحتديد أوقاا        

 17  يوجه إيل والدي كثرياً من األوامر        

 18  يرى والدي أن أصارحه بكل املشكالت اليت أواجهها        

 19  يتدخل والدي يف طريقة معاملة والديت يل        

 20  يتمسك والدي بآرائه ويرفض آرائي حىت وإن كانت صائبة        

 21  يشعرين والدي أنه صديق يل        

 22  عودين والدي أنه يعرف مصلحيت أكثر مين        

 23  خيتار والدي الكتب واالت اليت أقرأها        

 24  يرفض والدي أن يناقش األبناء آباءهم أو يراجعوهم        
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 الرقم  رةــــقـالف دائماً غالباً أحياناً إطالقا

 25 خص الوحيد الذي ميكنه أن حيدد نوع دراسيت ومهنيتوالدي هو الش        

يرغمين والدي على التنازل عن حقي ألخي أو أخيت ولو كنت         
  صاحب حق

26 

 27  يطالبين والدي بطاعة إخويت األكرب مين مهما كانت الظروف        

 28  عودين والدي على مناقشة أخطائي قبل توجيه اللوم والعقوبة يل        

 29  ا أحتك ببعض إخويت فإن والدي يركز على سرعة التفاهم يبنناعندم        

 30  يؤكد والدي على التعاون والتضامن داخل األسرة        

 31  أشعر أين ال أطيق احلياة بعيداً عن والدي        

 32  مينعين والدي من خمالطة رفاق احلي        

 33  بنفسييقوم والدي مبعظم الواجبات اليت أمتكن من القيام ا         

 34  عودين والدي أن أستعني به عندما أتشاجر مع اآلخرين        

 35   حباجة إىل استشارة والدي يف كل أمر قبل أن أفعلهينأشعر أن        

 36  أشعر بلهفة والدي الزائدة حنوي يف كثري من تصرفاته        

 37  خيشى علي والدي من املواقف اليت تستدعي منافسيت مع اآلخرين        

 38  يعاقب والدي أبناء اجلريان إذا تسببوا يف إيذائي        

 39  رضين دون اللجوء إليهتعودين والدي أن أحل املشكالت اليت تع        

 40  يستجيب والدي لكل طلبايت        

 41  أشعر أن والدي قلق على صحيت دون مربر        

 42  يقلق والدي كثرياً عندما أتأخر يف العودة إىل املرتل        

 43  يرتعج والدي كثرياً إذا مل أتناول طعامي يف الصباح        

 44  إذا شكوت من إيذاء أحد إخويت فإن والدي يعاقبه هو        

حياول والدي أن يعرف بالتحديد كيف أتصرف يف كل قرش من         
  مصرويف
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 46  يتناول والدي بنفسه حل مشكاليت أول بأول        

 47 برنامج دراسي بداية كل فصل دراسييؤكد والدي أمهية انتظامي يف         

 48  أشعر أن والدي سيتدخل يف اختيار الزوج املناسب يل يف املستقبل        

 49  أشعر أن والدي ال يهتم باحلكم على سلوكي        

 50  يتدخل والدي يف اختياري لصديقايت        

 51  عودين والدي أن أحافظ على ممتلكايت بنفسي        
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 الرقم  رةــــقـالف دائماً غالباً أحياناً إطالقا

 52  مبمارسة اهلوايات اليت أختارها يسمح يل والدي        

 53  يتركين والدي يف املرتل وحيدةً        

 54  يسمح يل والدي باملشاركة بالنشاطات اجلامعية اليت أرغب ا        

 55  يتغاضى والدي عندما أتصرف تصرفاً غري الئق        

 56  عندما أخطئ فإن والدي يتركين دون توجيه        

 57  د وقت نومييتدخل والدي يف حتدي        

 58  ال يكترث والدي عندما أتضايق أو أكون مهموماً         
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