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ا
  لحمد هللا الذي أعاننا على انجاز هدا العمل بتوفيق منه سبحانه و تعالى ا

  يسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر و وافر االحترام و التقدير بالفضل الجزيل

    :األستاذ الكريمإلى  

  ""هاين ياسينهاين ياسين""

لهذا  ورعايتههي عليه اآلن،  لتصل هذه الدراسة إلى ماأعاننا ووجهنا الذي 
الواقع الكبير في أنفسنا، و النبراس  لتوجيهه وإرشاداتهالعمل بكل مراحله فكان 

  .المنير في  طريقنا في االنجاز و األداء

علوم التربية أساتذة علم النفس واالرطفونيا و كما نتقدم بجزيل الشكر إلى 
  .بجامعة جيجل، على مساعدتهم في تكويننا طيلة تمدرسنا بهذا القسم
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 مقدمة
 

  أ
 

إن األسرة باعتبارها وحدة المجتمع األولى التي تعمل على تنشئة الطفل وتربیته تربیة سلیمة   
للمستقبل بكل ثقة لذلك یتطلب من األسرة بدل  الكثیر من الجهد واالهتمام  فاألسرة  التهیؤتساعده على 

  .هي أیضا مؤسسة اجتماعیة تتكفل به من كل النواحي الجسمیة والعقلیة والنفسیة 

یتوفر علیه من قوى  ترعاه هذه المؤسسة فتعمل على استثمار ما الذيالطفل  إالهو  والتلمیذ ما
  .تماعیة حتى یوازن بین هذه القوى ویتكیف مع البیئة التي یعیش فیها عقلیة ونفسیة واج

 والذيبالتوازن بین مختلف الوظائف الداخلیة والخارجیة  إالوألن التوازن النفسي للتلمیذ ال یتحقق 
 من -األسریة في تحقیق التوازن النفسي للتلمیذ دور التنشئة تساعده على تحقیقه األسرة فقد حاولنا إبراز 

  .المتوسطبالطور  - ساتذة ر األظوجهة ن

  والذي یضم ثالث فصول الجانب النظري: جانبین إلىوقد قمنا بتقسیم هذه الدراسة 

  والذي یضم فصال واحدا:والجانب التطبیقي 

  :فصول كاآلتيأربعة  حیث اشتملت الدراسة على 

 وبیان وفرضیات الدراسة اإلشكالیةطرح  اللتحدید موضوع الدراسة من خوفیه تم  :في الفصل األول
 إلىللدراسة وصوال  ألمفاهیميأهداف الموضوع وأهمیته، وضبط المفاهیم األساسیة ضمن اإلطار 

  .تعنى بمتغیرات الدراسة التي كانتالدراسات السابقة 

مختلف  األسالیب التي ینشأ  إدراجاندرج تحت عنوان دور التنشئة األسریة أین تم  :في الفصل الثاني
  . علیها التلمیذ في بیئته األسریة 

  حیث تم إدراج أهم النظریات المفسرة للتوازن تحت عنوان التوازن النفسي للتلمیذ :الثالثوفي الفصل 

  :ویحتوي على:أما الجانب التطبیقي 

 إلىللدراسة أین تم تحدید منهج الدراسة والعینة واألداة وصوال  تحت عنوان الجانب المنهجالفصل الرابع  
عرض وتحلیل نتائج الدراسة وأخیرا النتائج العامة 
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  بناء اإلشكالیة: أوال

لقد أصبح اإلنسان المعاصر یعیش في خضم تغیرات واسعة النطاق وسریعة في إطار ما تمیزت   
 إلىأشكالها وتغاریت  ة التي تشابكتاالجتماعیبه المدینة الحدیثة من زیادة متطلبات واتساع في العالقات 

الجسد أو  حد كبیر فأفرزت مشكالت حیاتیة تتناول بالدرجة األولى صحة اإلنسان سواء على مستوى
النفس وتركت بصماتها الواضحة في زعزعة السلوك الكیفي الذي یحقق حالة التوازن عند الفرد بینه وبین 

  .بیئته

إحباطات  أو) حسب أصحاب التحلیل النفسي(وألن الحیاة سلسلة من الصراعات تعقبها اشباعات   
والمواقف الحیاتیة أین یتفاعل معها فإن الطفل شانه شان أي فرد یتحام علیه التعرض لمثل هذه الحاالت 

تعكس أحاسیس ومشاعر  تسلوكیاوفق  واكتسابهویتعامل مع األفراد واآلخرین فیها وفق ما سبق له تعلمه 
وفق تكوینه وآلیات جسمه التي تجعله في حالة توازن حیوي ألغلب الوقت داخلیا في جسمه وخارجیا مع 

  .بیئته

 االستغناءعنها كما أنها ال تستطیع  االستغناءل فغنه ال یستطیع وألن األسرة أول بیئة فیها الطف  
نتماؤه  لمجموعة من األسالیب  إتباعهایحتم علیها العنایة به من خالل  إلیهاعنه كعنصر مكون ألفرادها وإ

التربویة والتي تتكامل فیها بینها من أجل شخصیة سویة فإذا كانت هذه األسالیب التي ینشأ علیها الطفل 
یة فإنه سینتج عنه سلوك سوي أما إذا كانت هذه األسالیب  تحتوي على أنماط تربویة خاطئة فإن سو 

غیر سویة وهذا ما یجعله یعاني على المدى الطویل وكما یرى  تبسلوكیاالطفل الذي ینشأ علیها سیقوم 
مجموعة من  فإن هذه األسالیب التي ینشأ علیها الطفل هي التي تكسبه" أصحاب المدرسة السلوكیة"

خفض التوتر عنده  إلىتعلمها الفرد وأدت  أنالعادات المناسبة والفعالة في معاملة اآلخرین التي سبق 
  .وأشبعت دوافعه

والطفل باعتباره كائنا حیا فإنه " فإن حالة التوازن ترتبط بتحقیق الذات" Maslowكما یرى ماسلو   
سیولوجیة فإذا أشبعها اختفت في مجال دافعیته وأفسحت الف أوإشباع الحاجات األولیة  إلىكأي فرد یسعى 

المجال للمستوى الموالي من الدوافع وهذا مع التدرج نحو التوازن النفسي الذي یتموقع في المستوى الثالث 
وألن األسرة تتبع مجموعة من األسالیب التي تبنى في ) السعادة والرضا النفسي(في الصحة النفسیة بعد 
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سلوكات تتوافق  إلىفي المجتمع إضافة  واالنسجامل ما یخلق عنده حالة من الرضا لطفمجملها شخصیة ا
  .التعبیر عن حالة من التوازن النفسي لهذا الطفل إلىمع المجتمع وكل هذا یقود 

  :التساؤل التالي إلىوهذا یقودنا   

  ):العام(التساؤل الرئیسي 

  للتلمیذهل للتنشئة األسریة دور في تحقیق التوازن النفسي 

  ):الفرعیة(الت الجزئیة التساؤ 

  هل أسلوب الحوار داخل األسرة یساهم في تحقیق التوازن النفسي بدرجة عالیة للتلمیذ؟- 1

  األسرة یساهم في تحقیق التوازن النفسي بدرجة عالیة للتلمیذ؟ داخلهل أسلوب التعزیز - 2

  التوازن النفسي بدرجة عالیة؟هل أسلوب التوجیه واإلرشاد داخل األسرة یساهم في تحقیق - 3

  :الفرضیة العامة

  .للتنشئة األسریة دور كبیر في تحقیق التوازن النفسي للتلمیذ من وجهة نظر األساتذة  

  :الفرضیات الفرعیة

  .إعتماد أسلوب الحوار داخل األسرة یساهم في تحقیق التوازن النفسي بدرجة عالیة للتلمیذ - 1

  .األسرة یساهم في تحقیق التوازن النفسي بدرجة عالیة للتلمیذ اعتماد أسلوب التعزیز داخل - 2

  .اعتماد أسلوب التوجیه واإلرشاد داخل األسرة یساهم في تحقیق التوازن النفسي بدرجة عالیة للتلمیذ - 3

  :الدراسة أهداف- 

  .معرفة الدور الذي تقوم به التنشئة األسریة في تنشئة األبناء - 1

  .سرة مع األبناء وما تخلفه من آثار على نفسیتهممعرفة كیفیة تعامل األ- 2
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  .ة والثقافیة والسلوكیة للتلمیذاالجتماعیمعرفة األبعاد - 3

  .معرفة األسالیب الناجحة التي تساعد على تحقیق التوازن النفسي للتلمیذ- 4

  :أهمیة الدراسة- 

راستنا لها أهمیة بالغة بما أن لكل دراسة علمیة أهمیة تختص بها بین باقي العلوم األخرى فإن د  
  :في مجال الحقل التربوي والنفسي كاآلتي

محاولة إبراز محتوى التنشئة األسریة التي یربى علیها الطفل ومنعكساتها النفسیة والسلوكیة علیه في -
  ، .المدرسة

  .الكشف عن األسالیب السویة التي تؤثر إیجابا على نفسیة الطفل داخل المدرسة-

  .البیئة المحیطة به إلىة في تكوین شخصیة متوازنة تمتد  معالمها إبراز دور األسر -

  إبراز القیم الشخصیة االجتماعیة في المدرسة-

   :مفاهیم أساسیة في الدراسة -

 ة وما االجتماعیهي الحالة ومستوى فاعلیة الفرد " بأنهاالصحة النفسیة  Bolinیعرف : الصحة النفسیة-
  )31ص م  2009:الخالديمحمد  أدیب ( .من إشباع لحاجاته إلیهتؤدي 

في أهدافه وحاجاته  أوهو العملیة الدینامیكیة التي یحدث فیها تغییر أو تعدیل في سلوك الفرد : التوافق-
أهدافه وأشبع  إلىوالسرور إذا حقق الفرد ما یریده، ووصل  باالرتیاحفیها جمیعا ویصاحبها شعور  أو

فاطمة (  .إذا فشل في تحقیق أهدافه ومنع من إشباع حاجاته واالستیاء االرتیاححاجاته ویصاحبها عدم 
  )32م، ص2012: حولي

افترض أن الجسم مكون من أربعة عناصر هي الماء والهواء والنار : حسب مفهوم هیبوقراط: التوازن-
والتراب وربط النواحي النفسیة بالنواحي الجسمیة وجعل الدماغ مركز للعملیات العقلیة وقسم الناس من 

صحة النفسیة في أربعة أنماط هي الدموي والسوداوي والصفراوي والبلغمي واعتبر ال إلىالناحیة المزاجیة 
خلل في الصحة الجسمیة والنفسیة  إلىالتوازن بین عناصر الجسم األربعة وأي خلل فیها یؤدي  تحقیق
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وفي  باالكتئابفالزیادة في عنصر النار تجعل الشخص یصاب بالهوس وفي عنصر التراب یصاب 
  .عنصر الماء یصاب بالبالدة والخمول

فسیة تتحقق بتحقیق التوازن الداخلي بین قوى النفس الصحة الن أنیرى : ا سیجموند فرویدأم  
النفس مكونة من  أنالذي افترض ) فرید(وتحقیق التوازن بین الفرد والمجتمع في علم النفس الحدیث عند 

  :ثالثة أقسام هي

مستودع الغرائز والطاقة النفسیة فعند ما تثار الغرائز یشعر اإلنسان بالتوتر وال یتحمل زیادة  :Idالهو - 1
  .الطاقة المتعلقة بهذه الغرائز فیعمل على تفریغها لیعود التوازن

ممثل داخلي لقیم وقواعد السلوك واألخالق التي یمتصها الفرد أثناء عملیة  :Super Egoاألنا األعلى - 2
وبخاصة الدفعات الجنسیة  االهو المثالیة وتعمل على كف دفعات  مبدأالكمال ویحكمها   إلىتنزع التنشئة و 
  .والعدوانیة

والصحة النفسیة تعني قوة األنا ونجاحها في تحقیق التوازن بین مطالب الهو واألنا األعلى   
  .)54ص م،2013:صالحي سعیدة ( .التوازنوهنها فیعني ضعف األنا في تحقیق هذا  أماوالواقع، 

تمثل الجانب الشعوري وتسیطر على سلوك اإلنسان وتقرر ما یشبع من رغباته وما یؤجل  :Egoاألنا - 3
  .منها بحسب ظروف الواقع الذي یعیش فیه ویحكم هذا الجزء من النفس مبدأ الواقع

ها أن تراعي ویشبه فروید األنا  بالعبد الذي علیه إرضاء ثالث أسیاد فاألنا اسلك سلوكا ما علی  
  )46ص ،م2009:یاسر یوسف اسماعیل(.مطالب أسیادها

هو سلوك یوجه نحو الغیر، الغرض منه إلحاق األذى والضرر النفسي والمادي وقد یوجه نحو  :العدوان-
  .الذات فیلحق الضرر بها

: مجموعة من المصطلحات تتضمن في محتواها صفة العدوانیة منها إلىوأشار فروید في كتابه   
ازدواجیة الحب والكراهیة والتي یطلق علیها بازدواجیة المشاعر حیث تختلط المیول العدوانیة مع المیول 

العكس وفي هذه الحالة تكون میول الحب أقوى ومشاعر  أوكراهیة  إلىالمناقضة لها وقد یتحول الحب 
  )62، ص2009:بن زدیرة علي (.اإلعجاب أشد
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ومن خالل مالحظتنا الیومیة نجد أن العدوانیة تظهر بصورة رمزیة في الدعابة والسخریة ویكون   
  .مضمونها عدائي وغیر مباشر

: مرجع سابق ( .وتظهر العدوانیة خالل أنماط السلوك فتأخذ صورة الموقف الذي تتضح فیه  
  )168م، ص2009

  .یرتبط بالدافع مجموعة من المصطلحات كالحاجة والحافز والغرض أو الباعث :الدافعیة-

هي الطاقة الكامنة في الكائن الحي التي : ولعدم الوقوف في اختالف نقدم هذا التعریف للدافعیة  
 إلىخارجیة فتؤدي  أو - یسلك سلوكا معینا في العالم الخارجي، وتحركها میزات داخلیة أن إلىتدفعه 

بة في النشاط وهذه الطاقة هي التي ترسم للكائن الحي أهدافه وغایاته لتحقیق أحسن تكیف ممكن وجود رغ
  ).37، ص 2001مد سعید، رشراش أنیس عبد الخالقطالب مح أبو(مع البیئة الخارجیة 

  ):المقاربة(الدراسات السابقة -

ة حیث قام االجتماعیالوالدیة في التنشئة  االتجاهاتمحاوالت مختلفة لتحدید أنواع  لقد تمت  
Baldwin وKalharn  وBrees  متغیرا من المتغیرات " ثالثین"معرفة العالقة بین  إلىبدراسة هدفت

وأسفرت الدراسة عن  أسرة 124التي تتصل بمعاملة الوالدین لبنائهما على مجموعة من األسر بلغ عددها 
   :وجود ثالثة اتجاهات والدیة هي

  .یمقراطیةالد-

  .التقبل-

  )168م، ص2009: أدیب محمد الخالدي ( .التدلیل-

 أحیانااتجاه رابع هو الحنان أو ما یطلق علیه  إلىوأجرى هؤالء الباحثین دراسة أخرى توصلوا   
  ).الدفء في المعاملة(

طفال عن طریق  43التجربة التي قام بها رادك على عینة من األطفال بلغ قوامها  إلىویشیر   
 االتجاهاتالنماذج التالیة من حیث  إلىاستبیانات مالها اآلباء للتعرف على معاملتهم ألطفالهم ووصل 

  الدیمقراطیة-: الوالدیة في التنشئة
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  الدقة-        

  القسوة في العقوبة-                    

  في التنشئة ةالوالدی االتجاهاتللتعرف على ماهیة  Bellو schferن دراسة عاملیة قام بها شافیر وم

وجود ثالثة  إلىطالبة غیر متزوجة من بین طالبات معهد التمریض وتوصلوا  100على عینة قوامها   
  :هي االتجاهاتأنواع من هذه 

  .اإللحاح- 1

  .الحمایة الزائدة- 2

  .الرقابة الشدیدة- 3

وجود ثالثة اتجاهات جیدة لدى اآلباء في تنشئة أطفالهم من  إلى Siegelmanسیجلمان  وأشار  
 االتجاهاتسنة و  12-10طفال وطفلة تراوحت أعمارهم الزمنیة بین  212خالل الدراسة التي أجراها على 

   :هي إلیهاالتي توصل 

  .الحب- 1

  .العقاب- 2

  .التحكم- 3

قد   أنهمالوالدیة في التنشئة  االتجاهاتالمهتمون بدراسة  إلیهاویتضح من النتائج التي توصل   
مصادر متعددة یستقون منها بیاناتهم كما استخدموا وسائل متنوعة في جمع هذه البیانات فقد  إلىلجأوا 

قام بعضهم بجمع بیانات دراستهم من الوالدین نظرا ألهمیة دورها في تنشئة الطفل ثم برز اتجاه آخر 
 إلىالوالدیة في التنشئة على األطفال دون الرجوع  االتجاهاتجمع البیانات للتعرف على یعتمد في 

كنتیجة إلدراكهم ألهمیة العالقة بین الطفل ووالدیهن ومدى إدراكه  االتجاهالوالدین وقد تبین الباحثون هذا 
  .)170ص 1967مصطفي فهمي( .هو لطبیعة هذه العالقة وتأثیرها النفسي علیه
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  :هذه الدراسات السابقةنتائج 

ونتیجة للجهد الذائب الذي بذله المشتغلون في میدان الصحة النفسیة فقد اتفقت نتائج دراستهم   
التي أجریت في هذا المجال على ضرورة قیام عالقة طیبة بین اآلباء واألبناء لما تتیحه هذه العالقة من 

  .انفعالیا أو اجتماعیا أووا عقلیا فرص مناسبة للفرد كي ینمو النمو المناسب سواء كان نم

ودلت نتائج هذه الدراسات بان اتجاهات الوالدین السلیمة نحو أطفالهم تحقق مناخا نفسیا اجتماعیا   
مناسبا یسمح للطفل بان یستثمر ما لدیه من طاقات وتشجیعه على التفكیر السلیم المستقل والحلول 

على أنفسهم وتحمل المسؤولیة باتباع أبائهم نحوهم  عتماداالالمناسبة لما یعترضه من مشكالت تعویدهم 
شاعة جو تسوده الحریة ومشبع بروح التعاون والمحبة  أسلوبا یتسم بالتقبل وتجنب التسلطیة في معاملتهم وإ

  .یشعروا بسالمتهم وصحتهم النفسیة أنكل هذا یساعدهم 

  :أخرىدراسة 

دراسة میدانیة لبعض األسر -ف ضد األصولالتنشئة األسریة والعن أسالیب: "مذكرة بعنوان  
بودرع زكیة، بوشكریط منة : في مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس، من إعداد الطالبات" -الجیجلیة

كلیة اآلداب واللغات ( 2012-2011حیرش جمال للسنة الجامعیة : ومورسال فریدة تحت إشراف األستاذ
  .االجتماعقسم علم –ة االجتماعی

  :الدراسةمنطلقات 

حول اإلطار النظري والذي اشتمل على هل ألسالیب التنشئة األسریة : كان الفصل األول  
  المعتمدة في البیئة الجزائریة عالقة بإنتاج العنف ضد األصول؟

  :وقد اندرج تحت هذا التساؤل األسئلة الفرعیة التالیة  

  اآلباء؟هل لممارسة أسلوب القسوة على األبناء عالقة بممارسته على  -

  هل استخدام أسلوب اإلهمال في تنشئة األبناء یساهم في إعادة إنتاج نفس األسلوب على الوالدین؟ -

تمردهم على اآلباء  إلىهل اعتماد األسرة على أسالیب تنشئة قائمة على التدلیل المفرط لألبناء یؤدي  -
  .وممارسة القسوة علیهم
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  :أما الفرضیات الدراسة فكانت كاآلتي

  :ضیة العامةالفر 

  .ألسالیب التنشئة األسریة المعتمدة في البیئة الجزائریة عالقة بإنتاج العنف ضد األصول  

  :الفرضیات الثانویة

  .ممارسة أسلوب القسوة على األبناء عالقة بممارسته على اآلباء -

  .العنف على الوالدین إنتاجاإلهمال في تنشئة األبناء یساهم في  أسلوبإن استخدام  -

تمردهم على اآلباء  إلىإعتماد األسرة على أسالیب تنشئة قائمة على التدلیل المفرط لألبناء یؤدي  -
  .وممارسة القسوة علیهم

  والیة جیجل: المجال الجغرافي

  .أسرة 17مج أسر جیجلیة ثم فیها ممارسة العنف ضد األصول عددها  :المجال البشري

  أشهر 5: المجال الزماني

  .سؤال موزعة على المحاور التالیة 37استمارة، : جمع البیانات أدوات

  .12-1یضم البیانات الشخصیة من سؤال : 01المحور

  .37-13أسئلة خاصة بأسلوب القسوة واإلهمال والتدلیل من السؤال  :02المحور

  .المنهج الوصفي التحلیلي :المنهج المستخدم

  .المنهج الكیفي- المنهج الكمي: مناهج التحلیل

  :النتائج المتوصل إلیها

القسوة عالقة بممارسة العنف على  أسلوبمن خالل الفرضیة األولى التي ترى بان لممارسة   
أن التنشئة األسریة القائمة على أسلوب  إلىاآلباء بینت صحة هذه الفرضیة حیث تثیر األرقام اإلحصائیة 
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كانت لدیهم دوافع اإلنتقام من جراء القسوة التي القسوة ولدت لدیهم رغبة في إنتاج العنف على والدهم إذا 
تعرضوا لها في صغرهم ما یعبر عن عدم  الرضا النفسي واختالل في التوازن النفسي تجاه البیئة األولى 

  .التي تربوا فیها

العنف  إنتاجأسلوب اإلهمال في تنشئة األبناء یساهم في  أنیضا نتائج الفرضیة الثانیة تبین أ  
ن حیث أن انشغالهم ومشاكلهم وعدم توجیههم في اختیار أصدقائهم كان السبب وراء ممارستهم على الوالدی

عدم اهتمام الوالدین بتلبیة  أناإلهمال هو سبب العنف اللفظي والرمزي كما  أنللعنف ضد اآلباء كما 
یتجلى في عدة احتیاجات أبنائهم األساسیة وعدم االكتراث لشكواهم یجعلهم یعانون من سوء التوافق ما 

  .مظاهر منها التكسیر وتخریب الممتلكات

ممارسة العنف  إلىن اعتماد األسرة على التدلیل المفرط لألبناء یؤدي أأما الفرضیة الثالثة القائلة ب  
  .عظم المبحوثین الذین تربطهم عالقة حسنة وودیة مع أبنائهمم أنعلیهم كما 

  :الدراسات السابقة

الترجمة األسریة  أسالیب: مذكرة بعنوانرزیقة لمزري، سعاد عیاشي، كریمة ولطاف، : دراسة كل من
  .وتأثیرها في سلوك البناء داخل المدرسة االبتدائیة

  والیة جیجل-میالط أحمد بلدیة الشقفة-دراسة میدانیة بالمدرسة االبتدائیة

  .2011-2010تخصص تربیة للسنة الجامعیة  في مذكرة مكملة لنیل شهادة اللیسانس في علم االجتماع

  :أهداف الدراسة

  :تهدف إلى

الوقوف على دور األسرة في تربیة الطفل تربیة اجتماعیة سلیمة ومعرفة مدى تأثیر أسالیب التربیة *
  .وقدرتها على تشكیل شخصیة الطفل داخل المدرسة

  .بما یمارسه الطفل داخل المدرسةكشف الستار على األسالیب المعتمدة داخل األسرة وعالقة ذلك *
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محاولة تجاوز العقاب والحواجز التي تفرضها عادات وتقالید المجتمع وتعبرها من خصوصیات األفراد *
  .في المجتمع

معرفة نظرة األسرة وخصوصا الوالدین لطریقة السلیمة في تربیة الطفل، حتى ینشأ شخصیة سلیمة غیر *
  .منحرفة

  .المطروح في اإلشكالیةاإلجابة على التساؤل *

  .الوصول إلى تجریب الفرضیات وجعلها حقائق ونظریات تستخدم ألغراض علمیة*

إقتراح حلول لتفادي إنحراف األبناء خاصة في المدرسة نتیجة استخدام طرق غیر سلیمة في التربیة ال *
  .تتماشى وشخصیة الطفل

  .أثناء نشأة الطفل في الوسط العائلي المحیط بهإبراز أهمیة التفاعل الذي یحدث في العملیة التربویة *

  :وقد تم بناء الدراسة وفق الفرضیات التالیة

  :01الفرضیة رقم 

  هل المستوى التعلیمي للوالدین له تأثیر في تربیة األبناء؟-

  هل یرتبط السلوك اإلیجابي للطفل باألسلوب التربوي المرن والسلوك السلبي یرتبط باألسلوب المتشدد؟-

  ل التواصل بین األسرة والمدرسة یساهم في تعدیل سلوك الطفل؟ه-

  :منهج الدراسة المتبع

  .ساعدتنا في الكشف عن سلوكیات التلمیذ: المالحظة -1

  .تحتوي مجموعة من األسئلة المرتبة حول موضوع معین یجري توزیعها: االستمارة -2

  .تمت مع مدیر المدرسة وكذلك مع المعلمین: المقابلة -3

 28من المجتمع اإلحصائي وقد تم إختیار  %10تم اختیار عینة عشوائیة بسیطة مثلت  :العینة -4
  .ولي سواء كان أب أو أم 28تلمیذ و 
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  :نتائج الدراسة -5

من خالل نتائج الدراسة تبین صدق الفرضیات الفرعیة، حیث تبین أن هناك عالقة وطیدة بین 
  .ألبناء داخل المدرسةاألسالیب المتبعة داخل األسرة وسلوك ا

وذلك بأن الطفل یتأثر بالطریقة التي یعامل بها داخل البیت وبشكل سلوكه من خالل األسالیب 
المتبعة في تربیته وعند دخوله المدرسة یعتبرها المتنفس الوحید الذي یمارس فیه مختلف السلوكات التي 

  .اكتسبها

ذه العالقة من خالل اتصالها بالمدرسة ولكن إذا كانت األسرة ذات مستوى تعلیمي وأدركت ه
  .فهذا یؤدي إلى تعدیل بعض السلوكات السلبیة. ومتابعة أوالدها

  :دراسة أخرى

  ):2013(دراسة بن ساسي 

كان موضوعها األمن النفسي وعالقته باألنشطة اإلبداعیة لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي 
  )دراسة میدانیة لمدینة غردایة(

  :الدراسةعینة 

تم اختیارهم بطریقة عشوائیة، استخدم فیها ) أنثى 31ذكر و  62(تلمیذ  93طبقت الدراسة على 
  :وأسفرت على" تورانس"أداة تقیس األمن النفسي أما بالنسبة لألنشطة اإلبداعیة فتم تبني قائمة 

  :نتائج الدراسة

واألنشطة اإلبداعیة لدى تالمیذ السنة الخامسة ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین األمن النفسي  -
  .إبتدائي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین األمن النفسي واألنشطة اإلبداعیة لدى تالمیذ السنة الخامسة  -
  .إبتدائي
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ال تختلف طبیعة العالقة بین المن النفسي واألنشطة اإلبداعیة إختالفا داال إحصائیا باختالف مستوى  -
لویزة كداد، سارة مخلوفي، .(لدى تالمیذ السنة الخامسة ابتدائي) منخفض/مرتفع(صیل التح

  )5-4، ص 2013/2014

  1992دراسة حسن محمد عبد المعطي 

  "ضغوط الحیاة وعالقتها بالصحة النفسیة وبعض المتغیرات الشخصیة"الدراسة كانت تحت عنوان 

  :العینة*

إناث، تراوحت أعمارهم بین ) 78(ذكور و )90(شخص،  168أجریت الدراسة على عینة متكونة من 
  :سنة اعتمدت الدراسة على أداتین هما) 23-50(

  .ضغوط الحیاة: استبیان*

  .الصحة النفسیة: مقیاس*

  :نتائج الدراسة*

  :توصلت الدراسة إلى ما یلي

األعراض وجود عالقة إرتباطیة موجبة دالة إحصائیا بین ضغوط أحداث الحیاة الضاغطة وجمیع -
  .اإلكلینیكیة المرضیة لدى عینة الذكور وبعض األعراض في عینة اإلناث والعینة ككل

  )Fames.E.Candell 1984(دراسة جیمس كاندال 

  "االهتمام االجتماعي كمخفف ألثر ضغوط الحیاة: "دراسة بعنوان

  : هدف الدراسة

  .هتمام االجتماعي لدى الفردهدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین حجم ضغوط الحیاة وحجم اال

  .كذلك فحص أثر االهتمام االجتماعي في تحقیق األعراض الناتجة عن ضغوط الحیاة
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معرفة العالقة بین االهتمام االجتماعي وكل من القلق واالكتئاب والعدوانیة لدى الذین لدیهم ضغوط -
  .حالیة مرتفعة والذین لدیهم ضغوط منخفضة

  :عینة الدراسة

طالبا حیث  32طالبة  55طالب وطالبة من علم النفس بواقع  87ة الدراسة من تكونت عین
  .طبقت علیهم أدوات دراسة وبعد عام تقریبا أعید تطبیق األدوات علیهم مرة أخرى

  :األدوات المستخدمة في الدراسة

  :استخدمت الباحثة في دراستها األدوات التالیة

  .الباحثة مقیاس االهتمام االجتماعي وهو من إعداد- 1

  )1973(جریفر وآخرون : قائمة االهتمام االجتماعي وهو من إعداد- 2

  )1967(راهي وهلمز : مقیاس إعداد التوافق االجتماعي وهو من إعداد- 3

  )1965(زكرمان و لوبین : قائمة التأثیر العاطفي المتعدد وهو من إعداد- 4

  :نتائج الدراسة

  :الباحثة هيوأهم نتائج الدراسة التي توصلت إلیها 

  .یوجد ارتباط سالب دال إحصائیا بین االهتمام االجتماعي وهذه الخبرات الضاغطة - 1

توجد عالقة ارتباطیة موجبة بین ضغوط الحیاة من جهة وبین القلق واالكتئاب والعدوانیة، وخصوصا  - 2
  .لدى ذوي االهتمام االجتماعي المنخفض عنه لدى ذوي االهتمام االجتماعي المرتفع

  )القلق االكتئاب، العدوانیة(توجد عالقة ارتباطیة سالبة بین األعراض النفسیة  - 3

أظهرت نتائج الدراسة أن االهتمام االجتماعي له أثر تخفیف تأثیر ضغوط الحیاة وأثر في خفض  - 4
  .إدراك ضغوط الحیاة
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  :تمهید

األول الذي یحتضن الطفل ویتعامل معه منذ بدایة حیاه، ومن ثم  االجتماعيتعتبر األسرة المحیط   
فإن ما تقدمه األسرة للطفل هو الذي یصنع شخصیته ویحدد أنماط سلوكه، ویبرز ذلك من خالل 

 ودور كل منهما في تربیته، هذا العالقات والتفاعالت التي تحدث بین الطفل وأفراد أسرته وخاصة والدیه
، فإن كان األسلوب المتبع الذي یتبعه اآلباء في تربیة أبنائهم دور بالغ األهمیة ویلعب أیضا األسلوب 

  .إنه ینعكس علیه بالسلبفإذا كان غیر ذلك  أماانعكس ذلك على الطفل باإلیجاب،  اسوی

داخل مؤسسة  جتماعیةاالوعلیه فقد تناولنا في الجزء األول من هذا الفصل موضوع التنشئة   
ودورها  وأهمیتهالمحة عم تطور بناء األسرة الجزائریة وخصائصها وكذا وظائف األسرة األسرة والذي یضم 

، أما الجزء الثاني من هذا الفصل فقد العوامل المؤثرة في التنشئة إلىفي تكوین وتربیة الطفل، باإلضافة 
  .خصصناه لدراسة أسالیب التنشئة األسریة الخاطئة والسویة
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  :التنشئة األسریةتعریف  -أوال

  .نتطرق لتعریف التنشئة األسریة البد أن نتعرف أوال على مفهوم األسرة أنقیل   

  :تعریف األسرة- 1

هناك إتفاق حول أهمیة األسرة  أنعلى الرغم من اختالف وجهات النظر نحو تعریف األسرة إال   
ن هذه المفاهیم نجد أنه األسرة ضروریة حیویة للمجتمعات اإلنسانیة وموظائف  إلىكنظام إجتماعي یؤدي 

ة من االجتماعیهي بمثابة الوحدة اإلنسانیة التي یقوم علیها هیكل المجتمع، فاألسرة كأحد وسائل التنشئة 
 والقیم االتجاهاتأهم األنساق المسؤولة على نقل ثقافة المجتمع ألعضائها وتلقین أفرادها معاییر السلوك و 

  .)56م، ص 2004: احمد سلیم األحمد(

الخلیة األولى في جسم المجتمع وأنها النقطة األولى التي تبدأ منها "یعرف كونت األسرة بأنها   
م، 2003حسین عبد الحمید رشوان، ( ".الذي ترعرع فیه الفرد االجتماعيالتطور وأنها الوسط الطبیعي 

  ).21ص
مسكن جمیعا  جماعة إجتماعیة یقیم أفرادها: "بأنها GMURDOOKEویعرفها جورج میردوك   
،  ویتعاونون اقتصادیا ویتناسلون وهذه الجماعة تتكون من ذكر وأنثى بینهم عالقة اجتماعیة یقرها مشترك

  )44نفس المرجع، ص: حسین عبد الحمید رشوان( ".المجتمع

نسیق األم والطفل أو نسیق اإلخوة : مجموعة من النسیقات مثل أنهایعرفها على " بارسونز" أما  
  ).551، ص1970: عبد الباسط محمد حسن( .ونسیق الزوجین، ویتألف النسیق غالبا من شخصین

تعنى من الناحیة السیسیولوجیة جماعة ترتبط أفرادها : "بأنهاویعرفها حسین عبد الحمید رشوان   
شة اجتماعیة واحدة مما یترتب علیه حقوق وواجبات بین أفرادها كرعایة بروابط الدم والزواج ویعیشون معی

  ).551ص ،نفس المرجع( ".طفل وتربیتهم

التبني، ویعیشون  أوهي جماعة األشخاص یرتبطون بروابط الزواج والدم : ""برجس ولوك"یعرفها   
ألم، األخ واألخت، ، األب واأدوار الزوج والزوجةمعیشة واحدة، ویتفاعلون كل مع اآلخرین حدود 

  ) 555المرجع نفسه، ص ( .ویشغلون ثقافة مشتركة
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أهم جماعة بالمجتمع، فهي أصغر وحدة قرابیة فیه، وتتألف : األسرة هي أنولذلك یمكن القول   
 أفرادهااألسرة من الزوج والزوجة، وأوالدها غیر المتزوجین، یسكنون معا في مسكن واحد، ویقوم بین 

  .إلتزامات متبادلة، اقتصادیة وقانونیة واجتماعیة

 أنبدونهم، ویرى  أوبأنها منظمة دائما نسبیا، مكونة من زوج وزوجة بأطفال " ولیم إجیرن" أما  
من ممیزات األسرة في كافة  وأنهاالعالقات الجنسیة والوالدیة هي المبرر األساسي لوجود األسرة، 

  .)07، صم2006: وآخروني عبد العاط(. المستویات الثقافیة

، تقوم بینهما وامرأةجماعة اجتماعیة بیولوجیة نظامیة تتكون من رجل " عاطف غیث"یعرفها   
  )64المرجع نفسه، ص ( .رابطة زواجیة مقررة

الضبع عبد  ( .وحدة بیولوجیة ایجابیة تربویة اقتصادیة: بأنهافیعرفها " هربرن سبسنر" أما  
  )66م، ص2003: الرؤوف

  :التنشئة األسریة - 2

وطرق التعامل مع   عملیة استدخال المهارات والقیم واألخالق: یعرفها علماء اإلجتماع على أنها  
عند الفرد، بحیث یكون الفرد قادرا على أداء مهامه ووظائفه بطریقة ایجابیة وفاعلة تمكنه من  اآلخرین

، م2005: إحسان محمد الحسن ( .ویتفاعل معه إلیهتحقیق أهدافه الذاتیة وأهداف المجتمع الذي ینتمي 
  ).223ص

رد في مجال یمكنه إفراز التكیف طریقة صقل خبرات ومهارات وقیم الف بأنهاكما عرفت   
  )233المرجع نفسه، ص ( .والحضاري للوسط الذي یعیش فیه االجتماعي

سالیب التي ت واألاإلجراءا: " وهناك من یضع لها تعریفات محددة ودقیقة، حیث تعرف على أنها  
كائنات  إلىبیولوجیة  اجتماعیا أي تحویلهم من مجرد كائنات أبنائهمتنشئة  أوطبیع یتبعها الوالدین في ت

، 2005، 2004: شرقى رحیمة ( .اجتماعیة، وما یعتنقه من إتجاهات توجه سلوكهم في هذا المجال
  )113ص
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كل  إلىة،  فهي تشیر االجتماعیوعلیه یمكن القول بان التنشئة األسریة هي في األصل التنشئة   
كالهما اتجاه  أولفضیة نصدر من أحد الوالدین  أوما یتعلمه الفرد من أسرته سواء كانت سلوكیات مادیة 

ط السلوكیة التي تساهم باختالف الموافق وذلك قصد إكتسابهم مجموعة من القیم والمعاییر واألنما أبنائهم
  .عیر سویة أوفي تكوین شخصیة الفرد سواء كانت سویة 

  :خصائص األسرة -ثانیا

) 1977(ة كما ذكر سید أحمد عثمان االجتماعییرجع احتفاظ األسرة بدورها الرئیسي في التنشئة   
ة، مما االجتماعیلما لألسرة اإلنسانیة بصفة عامة من خصائص أساسیة ممیزة عن سائر المؤسسات 

  :ة وتشتق هذه الخصائص من عاملیناالجتماعییجعلها المكان األنسب لتبدأ فیها ومنها عملیة التنشئة 

، مما جعل الطریقة التي یتفاعل ة األولى التي ینشأ فیها الفرداالجتماعیاألسرة هي الوحدة  أن- 1
تتشكل وفقا لها تفاعالته وعالقته أعضاؤها معه ونوع العالقات التي یخبرها  تمثل النماذج التي س

  .ة لفرداالجتماعیة، ویتأثر بها نموه اإلنفعالي والعاطفي، ولهذا كله أثره في سیر التنشئة االجتماعی

ویقصد بها الجماعة األولیة، ویقصد بها ) cooly" (كوني"أن األسرة تعتبر النموذج األمثل لما سماه  - 2
ونها تمثل الوسط الذي باط والتعاون، واألسرة جماعة أولیة ألنها كالجماعة الصغیرة والتي تتمیز باإلرت

  .یتعلم الفرد في إطاره األنماط السلوكیة التي تحدد ما سوف یكتسبه فیما بعد في الجماعات األخرى

 أنهاأن هذه الجماعات في رأیه أولیة من نواحي كثیرة، أهمها  إلى" سید أحمد عثمان"ویثیر   
ة، وكذا تشكیل أفكاره، وتتمیز هذه الجماعة باإلرتباط والتعاون، االجتماعییعة الفرد أساسیة في تشكیل طب

 ونتیجة هذا الترابط یحدث توحد بین أفراد الجماعة، حیث تصبح ذات الفرد هي حیاة وهدف الجماعة
  )219-218م، ص 2010: جادوا أبوصالح محمد علي (

  :ةاالجتماعیاألسرة بالتنشئة  أهمیة - ثالثا

 األول الذي یتعامل معه الطفل، فهذا األخیر في بدایة حیاته  االجتماعياألسرة هي المحیط   
یكون مادة خام قابلة للتشكیل على أي األشكال، ومن تم فإن ما تقدمه األسرة للطفل هو الذي یصنع 

الثقافة السائدة في  أنماطشخصیته األولى، واألسرة هي التي تكسب الطفل المعاییر العامة التي تفرضها 
  .المجتمع وتكسبه المعاییر الخاصة باألسرة التي تفرضها هي علیه
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مرحلة اإلعتماد على النفس وعدم الخوف من الواقع ومن  إلىكما تساعد الطفل على الوصول   
حریة الناس، ففي األسرة یتعلم الطفل معاني الكفاح والجد والكد في الحیاة، ویتعلم اإلستقالل في القرار و 

ت، وهذا یتم في حالة أخد التفكیر، وكذا الخصائص والسمات الشخصیة الفاضلة كالشجاعة والصبر والثبا
  .ةاالجتماعیاألسرة مسؤولیتها في التنشئة 

ة، وتبنیها األسالیب الخاطئة بالتطبیع یؤدي االجتماعیوفي حالة جنوح األسرة عن مسؤولیتها   
الكثیر من الجرائم التي ترتكب في حق  أنإذا  االجتماعيهالك النفسي و اإلنحراف والفساد وال إلىباألطفال 

لقاء المهمة على التشارع ووسائل اإلعالم  المجتمعات ومؤسساته آتیة من تهاون األسرة في أدائها لمهامه وإ
  .وجماعات األقران المنحرفة

كل قیم وعادات، األجیال التعاقبیة في ش إلىوتكمن أهمیة األسرة في نقل ثقافة المجتمع   
تجاهات، فتتكون لدى الطفل عقلیة التمییز بین ما هو جائز وما هو غیر جائز : مصباح عامر(  .وإ

  .)82-81، صم2003

  :دور األسرة في عملیة التنشئة -رابعا

، وتبقى المؤسسة األولى في هذا المجال لما لعل ما جعل األسرة تحتفظ بدورها الكبیر في التنشئة  
لها من الخصائص األساسیة میزتها عن سائر المؤسسات األخرى، مما یجعلها المؤسس األنسب التي تبدأ 

  :تحقیق هدفین أساسیین هما إلىفیها ومنها عملیة التنشئة، فاألسرة في أدائها لوظیفتها الرئیسیة تهدف 

  .الذي تتوارثه األجیال، جیل بعد جیل االجتماعيربط الفرد بتراثه - 1

تعلیم الفرد التعاون والتعاون مع من یعیش بینهم من أفراد األسرة، والوقوف ضد النزاعات األنانیة التي - 2
بعض أفراد األسرة ومحاولة عالج هذه النزاعات حتى تستوي عملیة التنشئة وتستقیم قد تظهر عند 
  .شخصیة الطفل

بالغا في النواحي  تأثیراعب دورا أساسیا في تنشئة الطفل وتربیته وتؤثر وعموما فإن األسرة تل  
  .التالیة من حیاته
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  :الناحیة الجسمیة - أ

تعمل األسرة على تأمین اإلحتیاجات األساسیة للطفل من غداء ودواء ولباس وكذا وسائل الصحة   
تاحةامل الكافیة لحمایة الطفل من األموالراحة النفسیة، وغیرها من العو  للعب حتى ینمو  فرص له راض، وإ

جسمه نموا سلیما متزنا، ألن النمو الجسمي للطفل یتأثر بانعدام هذه األساسیات الضروریة، والشریعة 
 اإلسالمیة اهتمت بهذا الجانب من التنشئة، وهذا ال یقتصر على توفیر األكل والشرب للبدن، بل تدعو

ف النشاطات الریاضیة من ممارسة الریاضة والفروسیة وركوب توجیه أبنائها والقیام بمختل إلىاألسرة 
الخیل والرمایة وغیرها من الریاضات الموجودة في العصر الحالي، فهذه الریاضات تعمل على تقویة جسد 

  .)17م، ص2002: عبد القادر شریف( .الفرد لتحمل الجهد والمشاق

  :الناحیة النفسیة -ب

والجسم، فالنفس تؤثر في الجسم والجسم یؤثر بأحوالنا النفسیة، إن إن هناك اتصال بین النفس   
نما الضرورة العلمیة تقتضي ذلك لتسهیل الفرد و  حدة متكاملة متصلة ومرتبطة وال یمكن تجزئتها  وإ
  .دراسته

فسالمة الجسد من األمراض والعلل وسالمة النفس من الهم والحزن والبخل شرطان ضروریان   
فالتنشئة النفسیة هي أن تقوم األسرة بتنشئة أبنائها مند الصغر على الصراحة  وبهذاللصحة النفسیة، 

الغضب، وغیرها من القیم واألخالق، كما األمر  خاللوضبط النفس في  اآلخرینوالحق والشجاعة وحب 
لطفل تنتمي لدى ا أنوالثقة واألمة یمكن لها  على تعزیز بعض المفاهیم اإلیجابیة لدى الطفل كالتعاون

     .عدم اإلستقرار بالوسط العائلي إلىبعض المفاهیم السلبیة كاإلنطواء والعدوان واإلنسحاب وهذا راجع 
   ).81م، ص2006: محمد سند العكایلیة(

لذا وجب على القائمین بالتنشئة توفیر الجو الهادئ والمناسب لتربیة الطفل وهذا لضمان سالمة 
  .السلبیة من كل الإلضظرابات النفسیةصحته النفسیة ولتكوین شخصیته 

  :ةاالجتماعیالناحیة  - ج

إن ما یعرف عن اإلنسان أنه اجتماعي بطبعه، وكما أن احد أركان المجتمع كان واجبا علیه أن   
وحسن األدب واإللتزان  ة الطبیعیة وحسن التعامل مع اآلخریناالجتماعیینشأ منذ صغره على العالقات 
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الفرد فإنها تتحمل المسؤولیة الكبیرة في  إلیهاالتي یتنمي  األولىاألسرة هي الجماعة  أنواإللتزام وبما 
  ).82ص، السابقالمرجع نفس  ( .ةاالجتماعیعملیة التنشئة 

  :من الناحیة العقلیة -د

یكتسبها من الوسط الخارجي  أنإن أول مصدر یكتسب منه الطفل معارفه هو الوالدین، قبل   
كالمدرسة مثال، فالطفل یتأثر بأفكار وأداء الكبار عن طریق حدتهم ومعاملتهم له ولآلخرین وتبعا لهذا 

للمستوى الثقافي لألسرة دور في تكوین الناحیة العقلیة للطفل، فالطفل الذي یتحدر  أنتزداد معارفه كما 
توفر كل الظروف حتى یتعلم، نجد أن مردوده اللغوي والثقافي المعرفة وتمثقفة وتهتم بالعلم و  أسرة من

  .ة واإلقتصادیة والثقافیةاالجتماعیمنه أسرة ال تتوفر على نفس الظروف  یأتيأفضل من الطفل الذي 

هذا وجب على األسرة أن تعتني بصحة عقول أبنائها وتفكیرهم، وذلك لتجنیبهم  إلىإضافة   
 محمد سند العكایلة،(  .یر على عقل وذاكرة وجسم الطفل بشكل عاماألفكار الخاطئة التي لها تأث

  )83م، ص2006

  :العوامل المؤثرة في التنشئة األسریة - خامسا

نتعرف  أنوتشكیل شخصیته البد لنا  االجتماعيلكي نستطیع أن نحدد أثر األسرة في نمو الطفل   
وتشكیل شخصیته البد لنا أن  االجتماعيعلى العوامل التي تعیق وتأثر على عملیة التوجیه وتنشئة الطفل 

  :األسرة والمتمثلة في داخلشئة الطفل على عملیة توجیه وتن وتأثرنتعرف على العوامل التي تعیق 

  :ة واإلقتصادیةاالجتماعیالمشاكل -4- 1

البیئة المنزلیة في تنشئة وتطبیع  الطفل ولكن تعرض هذه  أهمیةالدراسات العدید من  أثبتتلقد   
ة منها ضیق السكن وكثرة عدد األفراد وغالء المعیشة هذا الوضع االجتماعیالبیئة لمجموعة من المشاكل 

عباد ولیلى محمد  إبراهیممواهب  ( .یؤثر على أسلوب الوالدین في معاملة الطفل ونضیف الخناق علیه
  )186صم، 1997 :ضرىالح

ن الدخل وقد بینت الكثیر من الدراسات التي تناولت المستوى اإلقتصادي لألسرة أن    األسرة وإ
تقویة وتعزیز اتجاهات اإلستقالل والتشجیع على اإلنجاز في نفسیة األبناء وذلك  إلىالضعیف تمیل 
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التقلیل  إلىلیساعدهم في العیش وسد مصاریف األسرة الیومیة في حین األسرة ذات الدخل المرتفع تمیل 
من عدد أفرادها، وتبین اتجاهات الحمایة الزائدة والرعایة الشدیدة لألطفال والخوف علیهم وتدلیلهم 

أبنائهم على مراكز مرموقة المستویات العلیا یرغبون في حصول  وتنشئتهم تنشئة ناعمة إذ أن اآلباء ذوي
مستوى النضج مما یساعد على اإلحساس بالتحرر واإلستقرار  إلىتحیطهم بالتقدیر بمجرد وصولهم 

فقدان  إلىتحقیق رغباتهم ورغبات آبائهم، مما یؤدي بهم   إلىالمبكر وقد ال تمكنهم خبراتهم من الوصول 
: محمد أحمد صوالحة ومصطفى محمد حوامدة ( .اءالثقة بالنفس وبالتالي نشوب صراع بین اآلباء واألبن

  )89م، ص1994

  :ثقافة الوالدین-2- 4

إذ البد أن یكون ملمین بالمبادئ التربویة  إن ثقافة الوالدین یؤدي دورا هاما في تنشئة الطفل  
األساسیة التي تتعلق بطبیعة الفرد الذي هما بصدد رعایته وتكوینه كي تسهل علیها وهمة تنشئتهم، فمن 
خالل الخبرات والتجارب التي یمر بها الوالدین في حیازتهما وما تحصال علیه من تربیة وتعلیم والمستوى 

جتماعیة، تتشكل حیاة الطفل ونموه العقلي والجسمي  الثقافي وما یتمتعان به من خصائص نفسیة وعقلیة وإ
والوجداني ومن ذلك یبرز دور اإلرشاد بالنسبة للوالدین والطفل وأهمیته في عملیة العقلي والجسمي 
والوجداني ومن ذلك یبرز دور اإلرشاد بالنسبة للوالدین والطفل وأهمیته في عملیة التنشئة، وعلى عكس 

ك كله غن لم تتوفر المعلومات الكافیة والفهم الصحیح لخصائص الطفل لدى الوالدین في حالة جهلهما ذل
لكیفیة توجیه وتكوینه من جمیع الجوانب تكمن هنا صعوبة في تحدید األسلوب السلیم في عملیة التوجیه 

  ).11م، ص1976: بن جامین سبوك وآخرون ( .واإلرشاد النفسي

  :یناتجاهات الوالد-3- 4

ة االجتماعیالوالدین مجموع األسالیب واألنماط التي تتبع في عملیة التنشئة یقصد باتجاهات   
  .مقصودة أوعفویة  االتجاهاتلألطفال سواء كانت هذه 

ة بمجموعة من العناصر كالقیم  التي یحملها االجتماعیوتتأثر اتجاهات الوالدین في التنشئة   
دراك الوالدین لعملیة التنشئة  ة للصغار وكذلك توافق شخصیة االجتماعیالوالدین وما یتعلق بمهامه توقع وإ

الزوجیة والتكامل في األدوار بین  لكل منهما، والتوقعات االجتماعيكل من الوالدین والرضا عن الدور 
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غار وعددهم وطباعهم األخالقیة وتضحیة الوالدین من أجل توفیر الضروریات الزوجین والرضا بجنس الص
  .المعیشیة لألطفال كل هذه العناصر تؤثر في أسلوب الوالدین بتنشئة أطفالهم

وقد تحدث العلماء والباحثون كثیرا عن تأثیر اتجاهات الوالدین في التنشئة األسریة ومن هذه 
فإذا كانت درجة العدوانیة مرتفعة في سلوك اآلباء ...سلط، اإلستقاللالعقاب، التسامح، الت: االتجاهات

واستعمالهم لوسائل تسلطیة في ضبط سلوك األطفال، فهذا یؤثر بشكل نموذجي في سلوك األطفال 
والدفء بالعالقة بین األطفال واآلباء قد یؤدي  االرتباطوعاداتهم وتشیر الكثیر من الدراسات إلى درجة 

ن یكون ذا سلوك مستأسد على اآلخرین أو یكون ضحیة إلعتداء غیره فالطفل الذي كان بالطفل إلى أ
یستند أبواه في تنشئته على الكف عن العدوان یمكن أن یكون سلوكه طفلي و ال یتحرر من أسر الطفولة 

قد ولو تقدم بالسن وفي المقابل ذلك الطفل الذي یشجع على العدوان في األسر وینصر ولو كان ظالما 
ینشأ له سلوك عدواني، فیظهر في تعدیه على اآلخرین، وارتفاع درجة عدوانیته حتى ولو لم یظهر هذا 

  .السلوك في المنزل فإنه یظهر خارجه

وفي أحوال أخرى قد یعمد اآلباء في تربیة أبنائهم على الطاعة والهدوء وقبول العقاب منهم في 
یكونوا أقویاء في الخارج وعدوانیین وهذا النمط من التنشئة حالة الخطأ، وفي مقابل ذلك یطلبون منهم أن 

  ).60ص  : مرجع سابق( .قد یؤدي إلى تذبذب في شخصیة الطفل

ة التي یتبناها اآلباء تنتج آثاره السلوكیة االجتماعیوباختصار فإن كل أسلوب من أسالیب التنشئة 
  .على الطفل، فالطفل من صنع اآلباء في الحیاة األولى

  البیئة المنزلیة-4-4

البیئة المنزلیة وما تتضمنه من عالقات داخل األسرة والتفاعالت السریة والسمات العاطفیة التي 
تصبغ هذه العالقات، إما دفء أو برودة كل هذه الخصائص لها تأثیر كبیر في عملیة التنشئة 

السلوكي والسمات السیكولوجیة في ة األسریة، إذا اعتبرنا أن الطفل یعمل ویتشرب اإلنحطاط االجتماعی
بشكل واع أو تلقائي عضوي سواء هذا التشرب ) إذا اعتبرنا أن الطفل(خضم تفاعل العالقات األسریة 

  )60-50ص  :سابق  مرجع( .إیجابي أو سلبي
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اإلبن هذا إنتاج نفس القیم والمبادئ والسلوكات، التي تربي وتطبع بها في طفولته والتي منها 
عنف والحقد أو الكره، لتعاود الظهور مستقبال عندما یبلغ أشده مسقطا إیاه على والدیه كرد فعل القسوة وال

معاكس لما تعلمه وورثه عندهما، إذ یعمد لممارسة نفس األسلوب في تعامله وتفاعله معهم، ثأرا أو تعبیرا 
  .عن ألمه النفسي الناتج عن أخطاءهم التربویة السابقة

  :أسلوب اإلهمال-2

صد باتجاه اإلهمال تجنب اآلباء التفاعل مع الطفل فیترك دونما تشجیع على السلوك المرغوب یق
فیه ودونما محاسبة على السلوك المرغوب عنه ودونما توجیه إلى ما یجب أن یقوم به أو إلى ما ینبغي 

  .علیه أن یتجنبه

  :أسالیب التنشئة األسریة

  :أسالیب غیر سویة-1

  :أسلوب القسوة-1

أسلوب القسوة عن مجموعة من األسالیب التي یتبعها اآلباء لضبط سلوك الطفل غیر  یعتبر
المرغوب فیه، ویتضمن العقاب الجسمي كالصفع والضرب، أي ما یؤدي إلى إثارة األلم الجسمي، وقد 
یذائه  یكون مصحوبا بالتهدید اللفظي أو الحرمان، وقد تصل شدة العقاب لدرجة إساءة معاملة الطفل وإ

یتضح هذا األسلوب عادة في األسر التي تفهم الرجولة على أنها الخشونة وعدم اإلبتسام أو الضحك أو و 
التبسم مع الطفل خاصة مع األطفال الذكور وغالبا ما تفهم هذه الفئة الرجولة أیضا على أنها أوامر 

  .ونواهي وضرب وعقاب

وكف السلوك غیر المرغوب، لكن وقد یتخذ اآلباء أسلوب العقاب لتعدیل سلوك الطفل بسرعة 
وضوحا تعلم السلوك  أكثرهاالدراسات التجریبیة حسب نظریة التعلم أظهرت انه یتضمن نتائج سلبیة 

العدواني، فاآلباء هنا یمثلون نموذجا عدوانیا یقلده الطفل فیلجأ هذا األخیر الستخدام القسوة لحل الصراع 
قد یتجنب التعامل مع اآلباء الذین یعاقبوه وهذا یعطي اآلباء  إضافة إلى أن الطفل اآلخرینفي تعامله مع 

فاطمة المنتصر  ( .فرصا أقل لتطبیع أطفالهم، كما تحرم الطفل من اإلشباع لكثیر من حاجاته النفسیة
  ).77ص  :الكتاني، مرجع سابق
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ساءة وتأخذ القسوة مظاهر مختلفة مثل األمر، النهي، مقاومة رغبات األطفال إضافة إلى اإل
، .إلخ..الجسدیة والتي تتمثل في إحداث اآلباء إصابات غیر عرضیة بأبنائهم كالكدمات، الكسور، العض

  )104، ص م2008: رجاء مكي وسامي عجم ( .والتي تستعمل فیها أدوات كاألسالك الكهربائیة والحزمة

واجهة المواقف ویترتب على هذا األسلوب فقدان األبناء للثقة بالنفس والعجز والقصور عند م
رجاء مكي وسامي  ( واإلنعزال باإلضافة إلى شعورهم باإلحباط ومیلهم للعدوان وكرههم للسلطة الوالدیة

،كما ینتج أیضا عن هذا األسلوب شخصیة متمردة تنزع إلى الخروج عن )104عجم، مرجع نفسه، ص 
تتعرض له من ضروب القسوة  قواعد السلوك المتعارف علیها كوسیلة للتنفیس والتعویض عما تعرضت أو

وعلى هذا فإن هذه الشخصیة ینتج عنها السلوك العدواني الذي یتجه نحو الغیر دون أي رحمة أو 
فاطمة المنتصر  ( .إحساس بالذنب وتأنیب الضمیر كما ینتج عنها شخصیة بدون حساسیة إجتماعیة

  )78ص م،2002الكتاني، مرجع سابق،

ات العیادیة أن الطفل الذي یمارس علیه العنف باستمرار یتبلد وفي هذا الصدد تؤكد بعض الدراس
الحس لدیه ویصبح قلیل التأثر باألحداث التي یعیشها، كما تؤكد أیضا أن الطفل الذي یمارس العنف 

أسرته، أصدقائه، مجتمعه مما یعني أن العدوانیة : علیه وهو صغیر سیمارسه الحق مع عناصر بیئته
وعن دور ، ).113، ص1997 :جلیل ودیع شكور( لة في شخصیته وفي سلوكهستعزز لدیه وتصبح متص

وعدوانیة ویتصرف  إلى أن راشد یتكلم بنبرة" فرانسوا زدولتو"األهل في التأثیر على عدوانیة الطفل تشیر 
ولده وعلیه أوال یندهش من أن یرى هذا الولد بعد بضعة أشهر أو  اتجاهرات مزاجیة انفجبعنف ویستسلم ال

  )114مرجع نفسه، ص ال(. بضعة أعوام یتكلم ویتصرف بالطریقة نفسها مع من هو أضعف منه

ومن هذا المنطق فالطفل الذي یتعرض للعنف والقسوة في صغره یكون أكثر قابلیة واستعداد 
أبنائه أو مع آبائه عن طریق إعادة إنتاج نفس الموروث الثقافي لممارسة في حیاته المستقبلیة سواء مع 

الذي اكتسبه عن طریق عملیة التنشئة والتربیة وعن طریق أیضا التقلید والمحاكاة والتقمص، إذ یعاود 
اإلبن هذا اإلنتاج نفس القیم والمبادئ والسلوكات التي تربى وتطبع بها في طفولته والتي منها القسوة 

لحقد أو الكره لتعاود الظهور مستقبال عندما یبلغ أشده مسقطا إنما على والیه كرد فعل نعاكس والعنف وا
ثأرا أو تعبیرا عن ألمه . إذ یعمد لممارسة نفس األسلوب في تعامله وتفاعله معهم. كتعلمه وورثه عندهما

  .)10، ص 2000: محمد حمداوي( النفسي الناتج عن أخطائهم التربویة السابقة
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  :أسلوب اإلهمال-2

یقصد باتجاه اإلهمال تجنب اآلباء التفاعل مع الطفل فیترك دونما تشجیع على السلوك المرغوب 
فیه ودونما محاسبة على السلوك المرغوب عنه ودونما توجیه إلى ما یجب أن یقوم به أو إلى ما ینبغي 

 بإخفاقوهو نمط سلوكي یتصف ، ).79فاطمة المنتصر الكتافي، مرجع سابق، ص ( علیه أن یتجنب
المسيء، تقدیم احتیاجات الطفل الجسدیة والعاطفیة مثل الطعام، المأوى، الملبس والرعایة الطبیة وأحیانا 
یصل إلى التخلي الكامل عن الطفل وطرحه خارج المسكن واإلهمال التربویة المتمثل في اإلخفاق في 

همال العاطفي المتمثل في اإلخفاق في تقدیم الحنان والحب توفیر اإلحتیاجات التربویة، باإلضافة إلى اإل
والدعم للطفل أو حدوث عنف منزلي بحضوره أو اإلدمان على الكحول والمخدرات من قبل البالغین 

  ).103ص  رجاء مكي وسامي عجم، مرجع سابق، ( .اإلدمان ومشاركته في ممارسة هذا

المتمثل في عدم إشباع م الالمباالة بالطفل و وعلى هذا األسلوب اإلهمال یتجسد في صورتین ها
وكذا عدم اإلثابة على السلوك المرغوب فیه وتشجیعه وعدم . زیولوجیة والنفسیة الضروریةحاجاته الفی

  .المحاسبة على السلوك غیر المرغوب فیه

نشغاالت ومشاكل األطفال من قبل الراشدین وعدم ال االستماعومن مظاهر هذا األسلوب عدم 
باألحوال  االهتمامال عنهم بإحالة غیابهم عن البیت إلى جانب الحرمان المادي من المصروف وعدم السؤ 

بوقت دخولهم وخروجهم وحتى السؤال عن أماكن قضاء وقت  االهتمامالصحیة لهم باإلضافة إلى عدم 
أزمات والتي  فراغهم وفیما یقضونه ومع من وعدم التقرب إلیهم بإحالة غضبهم والسؤال عما یعانونه من

نعكسات خطیرة تكون مضادة لألسرة اقد تكون صعبة وتحتاج إلى مساعدة الوالدین وألسلوب اإلهمال 
نحرافات وخروج عن العرف اوالمجتمع وحتى على المستوى الشخصي للطفل كما ینجم عنه من 

إذ غالبا ما یترتب على هذا االتجاه شخصیته قلقة مترددة، تتخبط في سلوكها بال . وأخالقیات المجتمع
إلى جماعة یجد  االنضمامقواعد أو حدود فاصلة وواضحة إذ یحاول هذا الطفل في الكثیر من األحیان 

ي إلیها غالبا ما تشجعه على كل ما یقوم به من فیها مكانته ویحس بنجاحه فیها وأن الجماعة التي تنتم
خارجا عن القانون ألنه لم یعرف في صغره الحدود الفاصلة بین حقوقه . عمل حتى ولو كان مخربا

وبالتالي غالبا ما یصبح من الشخصیات المتسیبة غیر المنضبطة . وواجباته، والصواب والخطأ في سلوكه
التي افتقدها في  ةاالجتماعیالغیر، بل یصبح فاقد للحساسیة فال یحترم حقوق . في أي عمل یقوم به
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أسرته فیسهل علیه اإلعتداء ومخالفة القوانین والنظم التي تحكم الفرد و المجتمع والتي ال یستطیع أن 
  )80ص  ،فاطمة المنتصر الكتاني، مرجع سابق( .یحترمها

ه والذي حرم من حبهما ومن هنا یمكن القول أن الطفل المهمل في الصغر من طرف والی
ورعایتهما تتسع الهوة بینه وبین والیه شیئا فشیئا لتكبر المساحة بینهما أین یتحول هذا الطفل في المستقبل 
إلى إنسان غیر مسؤول وغیر مبالي بوالدیه نتیجة إهمالهما له في الصغر إذ یعاود إنتاج نفس األسلوب 

تعامله معهما إذ یفقد روح المسؤولیة إتجاههم فال یسال علیهما سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ب
عنهما وال ینفق علیهم وال یبالي إن كانوا أصحاب أو مرضى ال یزورهم من منطق تبادل األدوار إذ 

  .یتقمص الطفل هنا دور والدیه في معاملتهما

  :أسلوب التسلط-3

فل وفرضه الطاعة المعتمدة على بحاجات ورغبات الط االهتمامویقصد به المبالغة في الشدة دون   
أسالیب قسریة كالتهدید والعقاب الجسمي أكثر من أسالیب الشرح والتفسیر لتنظیم سلوك الطفل وفرض 
القیود المشددة على الطفل والتحكم الزائد طالبین من الطفل أن یسلك وفقا لمعاییر قد ال تناسب عمره أو 

ومظاهر التسلط على األبناء تحدد في طریقة تناولهم الطعام " ال"نموه وتقابل رغباته ومطالب الطفل بكلمة 
ونموهم واستدراكهم وتحدید نوعیة مالبسهم وألعابهم وأنشطتهم وتحدید نوع الدراسة لألبناء األمر الذي 
یسلب شخصیاتهم ویحرمهم من ممارسة حقوقهم مما یجعل الطفل سلبیا خائفا مترددا وغیر واثق من نفسه 

من السلطة والشعور بعدم الكفاءة والحیرة والتعدي على ممتلكات الغیر وارتكاب األخطاء في  مدعورا دائما
  )80ص  ،فاطمة المنتصر الكتاني، مرجع سابق ( .غیاب السلطة

یجعل الطفل یشعر بالذنب بسبب أفكار " تعسفي"كما یؤدي التسلط أیضا إلى نمو ضمیر 
ویصبح مترددا في اتخاذ قراراته خائفا من أن یرتكب خطا وتصرفات قد ال تكون خاطئة من منظور ما، 

یالم علیه وبذلك یفقد تلقائیته الفطریة لحب اإلطالع واإلكتشاف من أجل اإلحتفاظ لنفسه بحدود یشعر 
  .فیها بامان

عندما تكون القوانین والقواعد صارمة "ألثر إتجاه التسلط على الطفل بقوله " بولبي"ولقد أشار 
قبلها، وعندما تكون العقوبة شدیدة عند الخروج من القوانین وخاصة التهدید بسحب العون ومن الصعب ت

لرغبات الطفل وتهدید بترك المنزل أو إبعاد الطفل  االستجابةفإن الثقة باآلباء یمكن أن تضعف، فرفض 
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فاطمة ( .عنه یمكن لهذه العقوبات والتهدید بها ألن تصبح ذات تأثیرات خطیرة على نمو الشخصیة
  )40م، ص2012: حولي

إذا فأسلوب التسلط یعرض الطفل لضغوطات نفسیة متدهورة مند مرحلة الطفولة المبكرة والتي 
لى شكل إنفجار نفسي مشحون عتطفوا إلة السطح مستقبال بمجرد إستثارتها من طرف والیه فتظهر 

ها منها فیلجا إلى إنتاج سلوكات بدرجات متفاوتة من الغضب اتجاههم كرد فعل معاكس للمعاملة التي تلقا
  .متمردة علیهما من اجل فض الحصار والقیود التي فرضت من طرفهما

  :لیل المفرطأسلوب التد-4

یقصد به تشجیع الطفل على تحقیق رغباته بالطریقة التي تحلو له والقیام نیابة عن الطفل 
بالواجبات التي یجب أن یتدرب علیها وعدم توجیهه لتحمل أیة مسؤولیة تتناسب مع مرحلة النمو التي یمر 

ادة من غیر بها، وقد یتضمن هذا االتجاه تشجیع الطفل على القیام بألوان من السلوك الذي یعتبر ع
، وكذلك دفاع الوالدین عن هذه األنماط من التسلط الذي یعتبر عادة من غیر اجتماعیاالمرغوبة فیه 

المرغوب فیها ضد أي توجیه أو نقد یصدر إلى الطفل من الخارج وغالبا ما یكون هذا االتجاه نتیجة 
  .إلخ...لوجود الطفل الذكر مع إخوة له من البنات أو میالده بعد طول انتظار

وتظهر ألوان التحلیل في صور متعددة فمثال یبدأ في تعلم الكالم و یسب أباه وأمه غالبا ما 
تجدهما یضحكان، وعندما یكبر ویذهب إلى المدرسة یعطیانه مصروفا زائدا یصره كما یرید دون توجیه 

  .)20، ص 2000: فاطمة المنتصر الكتاني( یجعله یمیز بین جهات الصرف الصحیة والخاطئة

ومن مظاهر أیضا متابعة حركات الطفل، وسكناته خوفا من تعرضه للخطر وفرض نظام معین 
لباسه أكثر مما یحتمل حتى ال یبرد ومنعه من تكوین صدقات مع  من الطعام علیه خوفا على صحته، وإ

  .في النشاطات المدرسیة أو الرحالت االشتراكاألطفال اآلخرین ومن 

سلوب بشخصیة ضعیفة غیر مستقلة، تعتمد على الغیر في قیادتها وینمو الطفل في هذا األ
وتوجیهها، وعدم تحمل مواقف الفشل واإلحباط في الحیاة الخارجیة حیث تعود أن تلبي كل مطالبه 
باإلضافة إلى نمو نزعات األنانیة وجب التمسك لدیه، وعدم الثقة في النفس، وعدم تقبل نقد اآلخرین 

  .أخطائه في صغره لنتائجیة نتیجة تدلیله المفرط دون أي توجیه أو تحمل وصعوبة تحمله المسؤول
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ومن خالل ما سبق یمكن القول أن أسلوب التدلیل المفرط یؤثر سلبا على شخصیة الطفل كما 
یؤثر في تعامل والدیه معه فیصعب السیطرة علیه مستقبال، فهذا اإلبن الذي تعود الحصول على كل 

طریقة أي  الستخدامشيء ستزداد مطالبه مع الوقت ویصبح الوالدین عاجزین عن تلبیتها كلها مما یدفعه 
  .القوة والعنف ضدهم الستخدامللحصول علیها من طرف والدیه حتى ولو لجأ 

  :أسلوب التذبذب-5

یقصد باتجاه التذبذب الالتوازن في السلطة بین األبوین من حیث استخدام أسالیب الثواب 
  .والعقاب، وهذا یعني أن سلوك معینا یثاب علیه الطفل مرة ویعاقب علیه مرة أخرى

هذا االتجاه أن الطفل عندما یبدأ في تعلم الكالم ویسبب أباه أو أمه فإنهما ال ینبهانه ومن أمثلة 
إلى أن ذلك خطأ أو عیب بل قد یضحكان لذلك السلوك ولكن إذا كرر الطفل ذلك السلوك في وجود 

في حیرة  الزوار فغن األبوین أو احدهما غالبا ما یعاقب الطفل أو ینهره على ذلك السلوك وهنا نجد الطفل
خیرى خلیل  ( .من أمره ألنه ال یعرف السبب في ضحكهما مرة ومعاقبته مرة أخرى على السلوك نفسه

  )55م، ص1992: الجبیلي

وقد یكون التذبذب نتیجة إختالف األب واألم في معاملة الطفل ومثال ذلك أن الم تربي إبنها 
والشدة والقسوة في تربیة الطفل كما هو معروف بحنان وجب زائد، أما األب فیكون عنیف ومصدر للعقاب 

  .في ثقافتنا والتي تفهم الرجولة على أنها الشدة والقسوة والعقاب بینما األم هي مصدر الحنان والحب

ویترتب على هذا األسلوب إضطراب في فكر الطفل وفي بنیته المعرفیة إذ یصبح ال یثق فیها 
ة التي یتلقاها من األسرة وبالتالي ال االجتماعیالمعاییر یتحصل علیه من والدیه ویصبح یشك في كل 

یمكنه تمثیل منظومة القیم التي یحملها والیه مما قد یؤدي به إلى اإلنحراف وسوء التوافق، كما یترتب عنه 
زدواجیة منقسمة على نفسها فالطفل الذي عان من التذبذب في معاملته یصبح . أیضا شخصیة متقلبة وإ

فقد یكون مثال دائم التكشیر في أسرته ولكنه باسم ضاحك مع أصدقائه وهكذا یظل . كهمتذبذب في سلو 
  ).55، صمرجع سابق : خیرى خلیل الجبیلي ( .التذبذب واإلزدواجیة سمة ممیزة لشخصیته

ینمو الطفل في ظل تذبذب الوالدین في معاملته نمو غیر صحي، مما یؤثر على شخصیة وحیاته 
ذا الطفل طریق اإلنحراف نتیجة عدم قدرته على تمثیل القیم والمعاییر اإلیجابیة في مستقبال، فقد یسلك ه
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األسرة والمجتمع لعدم قدرته على التمییز بین الخطأ والصواب، باإلضافة إلى هذا تناقض الوالدین في 
لى تربیة ابنهم یجعله یشعر ویدرك بوجود ضعف عند أحدهما خاصة الذي یمیل إلى حمایته وتشجیعه ع

سلوكاته وتصرفاته وبالتالي یحاول هذا اإلبن إستغالله لمعرفته وقناعته بأنه لن یوبخه أو یعاقبه وأنه 
  .سیسامحه

  :أسلوب التفرقة-6

یتمثل هذا األسلوب في تعتمد عدم المساواة بین األبناء والتفضیل بینهم الجنس أو ترتیب المولود 
یز الولد األكبر عن إخوته واخواته في المأكل والملبس أو السن كتفضیل الذكر على األنثى، أو التمی

  .والحمایة والرعایة على هذا الطفل أكثر من باقي اإلخوة االهتماموالمصروف غیرها فینصب 

فبالنسبة للجنس ما زالت في مجتمعاتنا عادات أسریة حیث تفضل الذكر على األنثى بحیث یسمع 
ال یسمح لها، أما بالنسبة لترتیب الولد فقد تكون التفرقة بین  من الذكر دون األنثى ویسمح له فعل أشیاء

األبناء بسبب الطفل األصغر وبالتالي فهو یتمیز عنهم في الملبس واإلمتیازات األخرى باعتباره الطفل 
األصغر في نظر والدیه وخاصة أمه التي تصر على تفضیله عن إخوته، كما تعمل على أن یقدموا له 

  .كان یتمتع بها وهو صغیر اإلمتیازات التي

ویترتب على هذا االتجاه شخصیة أنانیة حاقدة، تعودت أن تأخذ دون أن تعطي تحب أن تستحوذ 
على كل شيء لنفسها ولو على حساب اآلخرین، شخصیة تصر على عدم إنتهاء واجبات اآلخرین نحوها، 

خوات غالبا ما تتولد لدیهم الغیرة شخصیة تعرف حقوقها وال تعترف واجباتها، أما بالنسبة لألخوة واأل
الشدیدة والحقد المبطن على األخ واألخت الممیزة وزیادة العدوانیة نحوه باإلضافة إلى حقدهم على الوالدین 
الممیزین لهذا اإلبن أو اإلبنة من خالل ما سبق نصل إلى القول بان أسلوب الترقیة یؤثر سلبا على 

لكن ما یمیز هذا األسلوب هو أن آثاره ال تقتصر . السابقة الذكرشخصیة األبناء شأنه شأن األسالیب 
على اإلبن الممیز فقط بل تمتد إلى باقي األبناء، بحیث یصبح الجو العالئقي داخل األسرة مشحون 
بشحنات سلبیة من غیرة و أنانیة وحقد وكره في تعامل األبناء مع بعضهم البعض وكذا في تعاملهم مع 

  )56خلیل الجمیلي، مرجع سابق، ص خیري (. الوالدین
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  :األسالیب السویة

حاطته بالحب  االجتماعيیتضمن مراعاة ما یحقق التوازن النفسي و  أسلوبتعتبر األسالیب كل    وإ
تباع األسالیب السویة تتمثل األسالیب السویة  والحنان والعاطفة وهذا یكون بتجنب األسالیب غیر سویة وإ

  :فیما یلي

یعبر الضبط اإلیجابي على اهتمام الوالدین بتصحیح تصرفات التلمیذ  :االجتماعيالضبط  أسلوب- 1
وتعریفه ما هو جائز وما هم ممنوع وبضرورة إلتزامه بمجموعة من القواعد داخل األسرة ویظهر هذا 
األسلوب من خالل مجموعة من السلوك تجاه الطفل بحیث یفهم الوالدین الطفل ما یجب عمله وما ال 

توعد على النظام في المنزل وبرمجة نفسه ووقته وهذا الضبط له ایجابیات على شخصیة الطفل یجب وی
  .فهو یغرس فیه حب النظام واإلنضباط وعدم التسیب فیربي الطفل على تنظیم وقته

  :أسلوب الرفق- 2

وة في الرفق المرونة اللیونة وهو المیل عن اإلبتعاد عن العقاب والشدة والقهر والقس أسلوبیعني   
المدربین أو المعلمین فعلى هؤالء إتباع الرفق ألن آثاره  أومعاملة الطفل سواء كان هذا من قبل اآلباء 

عامر . (القسوة أوعلى سلوك الطفل ایجابیات حیث یمكن إصالح خطأ الطفل بالرفق ولیس بالعنف 
  )36، ص2008: مصباح

عدم الوقوع في  إلىفي المستقبل   حتى یعرف خطأه ویقتنع بذلك، أو سوء تصرفه، مما یؤدي  
  .مثل ذلك الخطأ

  ﴿إن اهللا رفیق یحب الرفق﴾: حیث أوصى الرسول بالرفق حیث قال

﴿من یحرم الرفق یحرم الرزق كله﴾ إن كل األحادیث تؤكد على ضرورة المعاملة بالرفق : وقال أیضا
  .العملیة التربویةحیث من خالل هذا األسلوب یستطیع األب أن یجعل اإلبن مدرك الهدف في 

  :أسلوب الموعظة

التربیة بالموعظة من األسالیب التي یعتمدها اآلباء والمربون والواعون بدورهم وبأهمیة  أسلوب  
صوابه وتعوده على مكارم األخالق  إلىالموعظة إذ أن الموعظة اللطیفة والمؤثرة والحقیقة ترد الطفل 
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على الطفل وتبصیره بحقائق األشیاء وتوعیته بما یجب تجنبه فالطفل بتأثر  تأثیرحیث أن الموعظة لها 
بالموعظة والنصیحة ویتقبلها بكل سرور إذا وجد الوصل المناسب فال تكتفي الوصل المناسب فال تكفي 

  .الموعظة وحدها في التربیة إذا لم یكن بجانبها القدوة من الوالد الواعظ والوسط الذي یسمح بتقالید

  :أسلوب القصة- 4

قارئ القصة وسامعها ال یملك أن  أنمن القصة سحریة سحر النفوس فأیا كان األمر فال شك   
 أودون وعي یدرس نفسه على مسرح الحوادث  أویقف موقفا سلبیا من شخصیته وأحداثها فهم على وعي 

یستنكر واإلسالم یدرك ذلك یوازن نفسه وبین أبطال القصة فیوافق أو  أویتخیل أنه كان في هذا الموقف 
هذا المیل الفطري للقصة ویدرك مالها من تأثیر ساحر على سلوك األشخاص فیستعملها لتكوین وسیلة 

  )38، صم2010: أحمد شیشوب. (لتربیة صالحة

یقصد به ممارسة األسالیب السویة من وجهة نظر الحقائق التربویة وعدم : األسلوب الدیمقراطي- 5
  .السلبیة االتجاهاتبرة عن ممارسة األسالیب المع

ویعرف األسلوب الدیمقراطي على أنه منح المكانة المتساویة لجمیع أفراد األسرة من حیث الحریة   
 .والمساواة وحق إبداء الرأي والمنافسة الحرة واستقالل الشخصیة والمكانة المتساویة بین األطفال دون تفرقة

  )249سناء الخولي، مرجع سابق، ص (

ألسلوب الدیمقراطي على قیام عالقة أسریة جیدة بین اآلباء واألبناء یسودها الحب ویحرص ا  
  .والحنان والعطف المتبادل ولعل من أهم مبادئها هو احترام الرأي األخر

كما أنه یعتمد على العقالنیة والوسطیة والتوازن في الصرامة والحد واللین في تنشئة األبناء،   
ي القسوة الزائدة والتدلیل الزائد والتذبذب بین الشدة واللین والمتوسط في إشباع والتقبل الفعلي لهم وتحاش

 .حاجات الطفل النفسیة والجسمیة والمعنویة كما تمتاز بوجود تفاهم بین الزوجین على أسلوب التربیة
  )12-11م، ص2000: محمد عبد الرحیم عدس(

هم ألطفالهم یتمثل في اإلستقرار والذي یشیر ومن أهم األسالیب التي قد یمارسها اآلباء في معاملت  
أسلوب التفاهم بین اآلباء وأطفالهم وذلك عن طریق تزویدهم بمعلومات عن عواقب ما یأتون به من  إلى

جانب اعتماد هذا  إلىسلوك في ممارسة هذا األسلوب تفادیا لتضارب رغبات اآلباء مع رغبات أطفالهم 
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لسلوك المقبول اجتماعیا، ویترتب عن هذا األسلوب النمو السریع األسلوب على تشجیع األطفال على ا
والثقة في النفس واإلحساس بالمسؤولیة  االجتماعيللشخصیة السویة التي یمیزها التوافق والتكیف النفسي و 

نمو شخصیة قویة للطفل  إلىویكون أقل عدوانیة وأكثر ودا وتعاونا وأكثر استقرارا وطمأنینة، هذا إضافة 
محمد عبد  (.والقدرة على مواجهة الصعاب وحل المشاكل والشقة بالنفس وحریة التعبیر عن اآلراء واألفكار

  )12، صالسابق الرحیم، عدس، المرجع 

إن األسلوب الذي یسوده الحوار بین الوالدین وأبنائهم وتكون عالقة اآلباء بأبنائهم عالقة وطیدة   
في التصرف  االستقاللیةن في حیاة أبنائهم، حیث یتسم األسلوب الدیمقراطي بمنح الحریة و ویكون مندمجی
  .ولكن بضوابط

ویترتب على هذا األسلوب النمو السریع لشخصیة سویة التي یمیزها التكیف والتوازن النفسي   
  )20، ص2008أحمد شیشوب، . (والثقة في النفس واإلحساس بالمسؤولیة االجتماعيو 

استخدام األسلوب الدیمقراطي من قبل الوالدین في تربیة أبنائهم یؤثر  أن إلىر الدراسات وتشی  
 أوللطفل ویصبح أكثر ایجابیة سواء كان ذلك داخل البیت  االجتماعيبطریقة ملحوظة على التكیف 

  .المدرسة داخل

سلیم لشخصیة وعلیه یمكن القول أن األسرة من خالل التربیة األسریة السویة تضمن النمو ال  
ة وفي نفس الوقت تصحیح أخطائه وتعدل سلوكه وتدربه على المهارات االجتماعیالطفل النفسیة و 

المرن وتنمي فیه دافعیة اإلنجاز  االجتماعية والخبرات الفنیة مما یساعده على التكیف االجتماعی
  .والتحصیل والترسیخ غي نفسه معاني األخالق الفاضلة
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  :تمهید

لقد اهتم كثیر من المختصین بدراسة التوازن النفسي كمفهوم مركزي في علم النفس بصفة عامة،   
جانبه لتحقیق توافقه عظم سلوك اإلنسان هو محاوالت من م أنوفي الصحة النفسیة بصفة خاصة، حیث 

كذلك فمن مظاهر عدم السواء في   االجتماعيعلى المستوى  أوعلى المستوى الشخصي  مع البیئة، إما
  .عظمها لیست إال تعبیرا عن اختالل في التوازن النفسي أو ما یعرف بسوء التوافقم

ویتضح التوازن النفسي من خالل وجهات النظر المختلفة التي طرحها وتبناها رجال علم النفس   
  .والمهتمین بدراسة هذا المجال الحیوي في البحوث النفسیة

أن عملیة التوازن النفسي تتجلى من خالل سلوكیات معینة كنواتج للعملیات النفسیة  وهذا یتضح  
كاألتي  إلیهاوالتي تخص الطفل كأي كائن في بدایات انسجامه مع البیئة التي یعیش فیها والتي سنتطرق 

  .بالتعرف على عملیة التوازن النفسي
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  :النفسي نتعریف التواز- 1

و حالة دینامیكیة تكاد تتساوى فیه كفتان تحمل كل منهما شیئا یتناقض بحیث التوازن النفسي ه  
  .یسمح هذا التوازن بحالة من اإلستقرار النفسي

حالة نفسیة یشعر فیها اإلنسان باألمن والطمأنینة عندما یحقق س بأنه فیعرفه علماء الن: تعریف آخر-
ونفسه وروحه وبین مصالحه الفردیة ومصالح التوازن بین قوى النفس الداخلیة أو بین مطالب جسمه 

  .جمیعا) الجوانب(الجماعة التي یعیش فیها أو بین هذه المطالب 

  :مرافق هي 3 إلىیعرفها الفیلسوف الیوناني الذي قسم نفس اإلنسان  :تعریف أفالطون-

  .ومكانها الرأس وفضیلتها الحكمة :النفس العاقلة-

  .ومكانتها الصدر وفضیلتها الشجاعة :الغضبةالنفس -

  .ومكانها البطن وفضیلتها العفة :النفس الشهوانیة-

 الغضبةوتقوم صحة النفس وسالمتها على نجاح النفس العاقلة في تحقیق التوازن بین مطالب النفس 
  .ومطالب النفس الشهوانیة

  :تعریف عثمان نجاتي

وضع تحقیق التوازن النفسي  -أستاذ علم النفس المعاصر–وضع الدكتور محمد عثمان نجاتي   
وأودع في كل منها حاجاته " جسم وروح"اهللا خلق اإلنسان من  أنكما جاء في القرآن الكریم الذي اخبرنا 

تحقیق التوازن بین حاجاتهما ووهبه العقل لیمیزه بین الخیر  إلىالتي تحفظه وتحمیه وتنمیه، ودعا اإلنسان 
اإلرادة لیختار ویفاضل بین طریق الهدى، وطریق الشهوات، وطریق الرهبانیة وجعل طریق  والشر وأعطاه

  .الهدى في عمل الصالحات التي تشبع حاجات الجسم والروح باعتدال دون إفراط وال تفریط

ٌن ﴿ : فقال سبحانه ْؤمِ ُ ُهوَ م ثَى وَ ْن ذََكٍر َأْو أُنـْ ًِحا مِ ِمَل َصال ْن عَ ةً  فلنحييهمَ َ اًة طَيِّب َ    -97النحل-﴾  َحي

من اتبع طریق الرهبانیة والزهد في متع الحیاة فهي رهبانیة ابتدعوها لم یكتبها اهللا على  أما
  .اإلنسان، ألن فیها أودا لمطالب الجسم وجورا علیها
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واتفق نجاتي والغزالي وابن القیم على أن الشخص السوي المتمتع بالصحة النفسیة صاحب قلب "
م قادر على تحقیق التوازن بین مطالب الجسم والروح، وقادر على إشباع حاجاتهما باعتدال في حدود سلی

  ".ما أمر اهللا

  :فوریدتعریف سیجموند 

، األنا، األنا األعلى ولكي یتحقق التوازن النفسي عند قوة االهو : یرى أن النفس مكونة من كل من
بالعبد الذي " األنا" فوریدواألنا األعلى والواقع، ویشبه  االهو األنا ونجاحها في تحقیق التوازن بین مطالب 

علیه إرضاء ثالث أسیاد، فاألنا لكي تسلك سلوكا علیها أن تراعي مطالب أسیادها فإن كانت قویة نجحت 
  .وكان سلوكا سویا یدل على الصحة

  :تعریف التوازن النفسي

  :J.piagetحسب جون بیاجي - 1

  ".التمثیل والمواءمة: "یعرفه من خالل عملتي  

  .التغیرات التي تطرأ على بعض جوانب البیئة ):Assimilation( التمثیل-

تعني التغیرات التي تطرأ على الكائن الحي نفسه وهذه األشیاء تحدث لكي تتم عملیة التوازن  :المواءمة-
  .أو التكیف بحد ذاتها

) Schémas(أسماه بالتراكیب العقلیة أنه یوجد یبن عملیتي التمثیل والمواءمة ما  ویرى بیاجي  
هي عبارة عن تنظیمات تظهر خالل أداء الوظیفة والتي یستدل علیها من المحتویات السلوكیة المختلفة 

  .والتي تحدد هذه التنظیمات طبیعتها

وهو أیضا عملیة الموازنة بین المحیط  النمائيفالتوازن النفسي عند بیاجي هو غایة التطور   
: احمد محمد الشرقاوي. (ضوي الذي یهدف للقضاء على محاوالت االضطراب والالانتظاموالجهاز الع

  )، ص1982

وجود عالقات منسجمة مع البیئة تتضمن القدرة على إشباع  إلىیشیر مفهوم التوازن النفسي   
معظم حاجات الفرد وتلبیة مطالبه البیولوجیة وعلى ذلك یتضمن التوافق كل التباینات والتغیرات في 
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عبد الحمید . (السلوك التي تكون ضروریة حتى یتم اإلشباع في إطار العالقة المنسجمة مع البیئة
  ).، ص2001الشاذلي، 

هو العالقات المرضیة لإلنسان مع البیئة : "للتوازن النفسي ):2003(رشید حمید العبودي  تعریف
  ).Satisfaction(والرضا ) Adaptation(المحیطة به ولهذا التوازن جناحان هما التالؤم 

 البیولوجیة أوة والثقافیة االجتماعیوالتالؤم یرتبط بالبیئة المادیة ومطالب الواقع بجمیع جوانبها   
حساسه بالسعادة والتقبل النفسي  والطبیعیة، وال یحقق التوازن إال إذا صاحب هذا التالؤم رضا اإلنسان وإ

 ". لهذه البیئة المحیطة

  :تعریف التوازن

  :التعریف اللغوي

عالقة تنافس بین الفرد أو  إیجادهو مصطلح سیكولوجي أكثر منه سوسیولوجي ویقصد به   
أمین أنور . (الجماعة أو موقف اجتماعي معین، ویستخدم هذا اللفظ بمعنى التكیف على اإلطالق

  )32، ص1996: الخولي

  :االصطالحيالتعریف -

  :المختلفة للعلماء ومن بینها نجد االتجاهاتتعددت التعاریف التي قدمت للتوازن وذلك حسب   

  :تعریف الزاروس-

التوازن على انه مجموع العملیات النفسیة التي تساعد الفرد على التغلب على المتطلبات  یعرف  
  )109، ص1998: القذافيرمضان محمد . (والضغوط المتعددة

یتسم باإلرتیاح النفسي، الكفایة في العمل األعراض  أنوهذا معناه أن الشخص المتوازن یجب   
  :االجتماعيالجسمیة، التقبل 
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  :مصطفى فهميتعریف -

تغییر  إلىیعرف التوازن على أنه عملیة توافق دینامیكیة مستمرة والتي یهدف فیها الشخص   
  .تواؤما بینه وبین بیئته، أي القدرة على بناء عالقات مرضیة بین المرء وبیئته أكثرسلوكه إلحداث عالقة 

  :تعریف كارل روجر-

یعرفه على انه قدرة الشخص على تقبل األمور التي یدركها بما فیها ذاته ثم العمل من بعد ذلك   
  )110المرجع السابق، ص(شخصیته على تبنیها في تنظیم 

ویشیر تعریف كارل روجر للتوازن على كیفیة إدراك وتقدیر الفرد لذاته، فالفرد المتوازن هو   
شكل جید مما یجعله یتقبل جل الحقائق والمواقف التي یتعرض لها اإلنسان القادر على إدراك الحقیقة ب

  .لبناء شخصیته االعتبارحتى ولو لم تكن تعجبه ثم العمل على أخدها بعین 

  :التعریف اإلجرائي للتوازن

التوازن هو عبارة عن العملیات النفسیة التي یمكن أن یستعین بها الفرد من أجل مواجهة مختلف   
  .كن أن یتعرض لهاالمواقف التي یم

  :تعریف الشخصیة

  :تعریف اللغوي - 1

  ومعناها من خالل: perفي اللغة اإلنجلیزیة مستمدة من كلمتین یونانیتین هما   

  .تكلم أووتعني تحدث : sonareو

  )14، ص2010: صفى یحي صیام(تحدث من خالل : تعني personare: فكلمة
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  :التعریف االصطالحي- 2

  :البورتتعریف جوردون 

الشخصیة هي التنظیم الدینامي داخل الفرد لتلك األجهزة النفسیة الجسمیة التي تحدد طابعه   
  )39أحمد محمد عبد الخالق، ب س، ص. (الخاص في توافقه لبیئته التي تحدد خصائص سلوكه وفكره

  :تعریف جیل فورد

" الذي تتكون منه سماته شخصیة الفرد هي ذلك النموذج الفرید: "یعرف جیل فورد الشخصیة بأن  
  )309، ص1980: عبد اهللا محمد بن المكرم(

  :تعریف ریموند كاتل

  .الشخصیة هي ما یمكننا من التنبؤ بما سیفعله الشخص عندما یوضع في موقف معین  

  :التعریف اإلجرائي للشخصیة

  ".الشخصیة تختص بكل سلوك یصدر عن الفرد سواء كان ظاهرا أو خفیا"

ن كا   .نت ضعیفة فشلت وظهرت أعراض اإلضراب النفسي أو العقليالنفسیة وإ

  :مظاهر التوازن النفسي

مظاهر  إلىودالالت تدل علیه وتشیر هذه المظاهر  إلیهاللتوازن النفسي عالمات ومؤشرات یرشد   
سلوكیة محددة یتوافق الكثیر منها لدى الشخص الذي یتمتع به، وهذه المؤشرات هي مؤشرات نوعیة منها 

  .هو ذاتي ال یشعر بها إال صاحبها ومنها ما هو خارجي ویدركه اآلخرونما 

وهو نجاح اإلنسان في التوافق بین دوافعه وحسن تكیفه مع نفسه ورضاه عنها والتحكم : التوافق الذاتي- 1
  .)12، عدد 2006:وسام أحمد( فیها وحسد صراعاتها

ة التي تقوم على االجتماعیویقصد به حسن التكیف مع اآلخرین في المجاالت  :االجتماعيالتوافق - 2
العالقات بین األفراد وأهمها األسرة والمدرسة والجامعة والمهنة ویتضمن نجاح الفرد إقامة عالقات 
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اجتماعیة راضیة ومرضیة أي یرضى هو عنها ویرضى اآلخرین بها، ویسعد الطرفان لها وتتسم هذه 
  .التعاون والحب والتسامح واإلیثار والثقة واإلحترام والتقبلالعالقات ب

ویجب أن ال تفهم من هذا المؤشر انه یتعین على الشخص أن یكون على وفاق ووئام مع جمیع   
  .من حوله من البشر

ینتمي  أنالتي اختار  أوكاألسرة مثال  إلیهاولكن المقصود أن یتوافق مع الجماعات التي ینتمي   
صدقاء والرفاق والزمالء ولیس المقصود كذلك أن یكون الفرد منسجما معهم في كل الظروف كاأل إلیها

مواقف الشقاق وعدم  إلىفبعض الخالفات أمر وارد والعبرة بالعدد الكلي لمواقف الرفاق والوئام بالنسبة 
  .الوئام

  :الشعور بالسعادة وراحة البال- 3

ة، واألمن والرضا على النفس، وتقبلها، واحترامها، واألدلة على ذلك كثیرة كالشعور بالطمأنین  
  .واستمتاع بالحیاة وما بها من متع مع اإلقبال على الحیاة ورضا الفرد عنها وما قسمه اهللا فیها

  :مواجهة اإلحباط- 4

زمات والشدائد أو الصعوبات التي یتعین على الفرد مواجهتها حیث ال تخلوا الحیاة الیومیة من األ  
قدرة  إلىي وجهها ومحاولة حلها والتغلب علیها وكلما كانت درجة اإلحباط مرتفعة أشار ذلك والصمود ف

  .مرتفعة لدى الفرد على تحمل الشدائد ومجابهتها

  :حسن الخلق- 5

فترى اإلنسان على خلق عظیم في أكثر ما یعرض له من أقوال أو مواقف ال یقترف اآلثام، یبتعد   
  )38ص  ، سابقمرجع :محمد صیام  (صفى یقارب من الفواحشعن الكبائر والصغائر وال 

  :والثباتاإلتزان - 6

حد  إلىونضج اإلنفعاالت  االتجاهاتوالثبات الوجداني واستقرار  االنفعاليیتسم الشخص باإلتزان   
حزنه یكون ذلك  أوومثیراته فإن فرح الشخص  االنفعالبعید ویعني وجود حالة من التماثل بین شدة 

الناتج  االنفعالوالتماثل بین نوع المنبه ونوع  االنفعالیةمتوازنا مع المسببات التي سببت له هذه الحالة 
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عنه، فإذا تضایق شعر بالقلق والضیق والهم وان قابله شيء سار شعر بالفرح والنشوة ویتضح عدم 
د من اضطرابات الصحة النفسیة غذ یقال النوع في واح أوومثیراته في الشدة  االنفعالالتناسب بین 

یستجیب بنشوة  أویقال له خبر محزن فیفرح أو یرى الشيء البسیط عظیم  أوللمریض خبر سار فیحزن 
  .یحزم بشدة لخبر محزن بسیط أوشدیدة لخبر یسر سرورا یسیرا 

  :نظریات التوازن النفسي-

  :النظریة الیبولوجیة الطیبة - 1

، J.G.Mendelمندل  C.Darwinومن بینهم داروین  یرى أصحاب هذه النظریة  
ن كل أشكال الفشل في التوازن نستنتج عن أمراض تصیب أنسجة أ  Calman، كالمان F.Galtonجالتون

الجسم وخاصة المخ، وتكون هذه األمراض إما وراثیة أو مكتسبة عن طریق العدوى، اإلصابات، الجروح، 
  . ) 56المرجع السابق، ص ( خلل هرموني أو

   :النظریات النفسیة - 2

  :ومن بین هذه النظریات نذكر

  :نظریة التحلیل النفسي -1- 2

فاإلنسان السلیم " القدرة على الحب والحیاة"عرف فرید التوازن على أنه :  S-Freud (1926) فروید -
لدیه قدرتها " األنا" لدیه قدرنها الكامنة على التنظیم واإلنجاز ویمتلك" األنا"نفسیا هو اإلنسان الذي یمتلك 

ویستطیع ممارسة تأثیره علیه وال یوجد " الهو"الكامنة على التنظیم واإلنجاز ویمتلك مدخال لجمیع جزاء 
هناك عداء طبیعي بین األنا والهو إنما ینتهیان لبعضهما بعضا وال  یمكن فصلهما عملیا عن بعضهما 

الواعیة والعقالنیة من الشخص، في حین تتجمع الدوافع  في حالة التوافق، ویشكل األنا بهذا التحدید الجزاء
في حین تكون ) اإلضطراب النفسي(ق في حالة العصاب والغرائز الالشعوریة في الهو حیث تتمرد وتنش

والذي یمكن تشبیهه بالضمیر " األنا العلیا"حالة التوافق مندمجة بصورة مناسبة كما ویضم هذا النموذج 
فترض انه في حالة التوازن تكون القیم األخالقیة العلیا للفرد إنسانیة ومبهمة في من حیث الجوهر، وهنا ی

مثارة ومتهیجة من خالل تصورات التوازن تكون ال ) اإلضظراب النفسي(حین تكون في حالة العصاب 
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وأن الشخص المتوازن هو الذي یستطیع إشباع المتطلبات الضروریة للهو   شعوریة في أغلب األحیان
  :ئل مقبولة اجتماعیا، وقد ذكر السمات األساسیة للشخصیة المتوازنة وهيبوسا

  .القوة األنا -

  .القدرة على العمل -

  .القدرة على الحب -

وخالصة القول فالتوازن النفسي یعني قدرة األنا على التوفیق بین الدفعات الغریزیة الصادرة عن   
الهو والعالم الخارجي واألنا األعلى، فالتوافق والحالة هذه هو إحدى وظائف األنا الذي یؤدي ضعفه مع 

ه تبعا لطبیعة المكبوت سوء توافق في اتجاه المرض النفسي وهو ما تبین نتائج إلىوجود أنا أعلى صارم 
غلبة الهو  أنأشد األمراض العقلیة استفحاال كما  إلىوالقوى الكابتة في متصل من األمراض النفسیة 

فرج عبد القادر طه وآخرون، (اإلنحرافات بعامة  إلىواإلشباع الفعلي للرغبات المناهضة لنسق القیم یشیر 
  ).د ت

التوافق یكمن في استمرار النمو الشخصي دون توقف وأكد اعتقد أن مفتاح  : : G.Juny (1940)یونج -
كما  والمیول  االنطوائیةالتوازن یتطلب التوافق بین المیول  أنعلى أهمیة إكتشاف الذات الحقیقیة وأقر 

  :أكد على ضرورة تكامل العملیات األربع األساسیة في تخییر الحیاة والعالم الخارجي وهي

  .اإلحساس -

  .اإلدراك -

  .مشاعرال -

  التفكیر -

بعض األفراد ینمون من خالل  أنالطبیعة اإلنسانیة أنانیة، غیر  أنیعتقد أدلر  : Adler (1933)أدلر -
  .  ) 56المرجع السابق، ص(  تربیة ولدیهم اهتمام اجتماعي قويعملیات ال
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الشخصیة المتوازنة هي التي یكون لدیها تنظیم موجه في الحیاة  أنیرى :  Eromm (1980)فروم-
  .ولدیها القدرة على التحمل والثقة

، التوجه االستقاللیةالثقة، : یرى اریكسون أن الشخصیة المتوازنة تتسم بـ:  E.Erikson (1980)اریكسون-
  .نحو الهدف، اإلحساس بالهویة القدرة على األلفة والحب

تنص هذه النظریة على أن أنماط التوافق وسوء التوافق متعلمة ومكتسبة من : لوكیةالنظریة الس - 2- 2
كیفیة اإلستجابة  إلىخالل الخبرات التي یمر بها الفرد ویشتمل السلوك التوافقي على خبرات تشیر 

  .لتحدیات الحیاة والتي سوف تقابل بالتعزیز أو التدعیم

تنمو عن  أنعملیة التوازن الشخصي ال یمكن  أن  J.B.Watson (1972)ویرى واطسن وسكینر  
نما تتشكل بطریقة آلیة عن طریق البیئة   .طریق الجهد الشعوري وإ

  :نظریات علم النفس اإلنساني -3- 2

أن سوء التوازن یعتبر الجوانب التي تقلق الفرد فیما یتعلق  إلىیشیر : C-Rogers (1961)كارل روجرز-
اإلحساس : معاییر التوافق تكمن في ثالث نقاط أنبسلوكاته غیر المتسقة مع مفهومه عن ذاته، ویرى 

  .على الخبرة، الثقة بالمشاعر الذاتیة االنفتاحبالحریة، 

ى تقبل األمور التي یدركها، قدرة الشخص عل"هو C-Rogers 1961والتوازن عند كارل روجرز   
  ) 57مرجع سابق ص(".بما في ذلك ذاته ثم العمل من یعد ذلك على تبنیها في تنظیم شخصیته

الدافع األساسي ألفعال البشر هو الرغبة في التحقیق الذاتي، وأن  أن) 1961(اعتقد روجرز   
وأن المشاكل النفسیة تأتي من عدم " الذات المثالیة"و" الذات"المشاكل النفسیة تأتي من عدم التالؤم بین 

ویمكن تالقي عدم التالؤم عن طریق التربیة والتشدد " الذات العملیة"التالؤم بین الذات والذات المثالیة و
  .للتقبل مشاعر اإلنسان وأحاسیسه االستعدادعلى التقبل غیر المشروط، 

  )54صنفس المرجع السابق، ( : A.Maslow (1970)ماسلو-

   :تحقیق الذات في تحقیق التوافق السوي ووضع عدة معاییر للتوازن أهمیةركز على   

  .اإلدراك الفعال للواقع -
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  .قبول الذات التلقائیة -

  .التمركز حول المشكالت لحلها -

  .اآلخرینعلى  االعتمادنقص  -

  .الذاتي االستقالل -

  .استمرار تجدید اإلعجاب باألشیاء أو تقدیرها -

  :ةاالجتماعیالنظریة  - 3

التوازن ال یتحقق إال بمسایرة  أنترى هذه النظریة أن هناك عالقة بین الثقافة وأنماط التوازن، أي   
  . Denham:الفرد لمعاییر وثقافة مجتمعه ومن أنصار هذه النظریة

  :أبعاد التوازن النفسي

  :وازن النفسي همامعظم الباحثین في میدان علم النفس یتفقون على أن البعدان األساسیان للت  

تلك المظاهر المتعددة یمكن ضمها لتشكیل عناصر  أنعلى اعتبار  االجتماعيالبعد الشخصي والبعد -
دراستنا ترتكز على التلمیذ ارتأینا إضافة بعد آخر یتمثل في  أنوبما  االجتماعيالبعدین الشخصي و 

التوافق المدرسي، وهذا ألنه مجال من مجاالت التوافق عند الطفل حیث یمكن اعتبار المدرسة هي مجتمع 
  .الطفل

هو بناء متماسك موحد سلیم لشخصیة الفرد وتقبله لذاته وتقبل األفراد اآلخرین له  :التوافق الشخصي- 1
  )55صنفس المرجع السابق،( .االجتماعيالنفسي و  واالرتیاحره بالرضا وشعو 

تعدیل سلوكه نحو مثیرات البیئة، وتكوین ارتباطات وعالقات توافق بینه وبین  إلىذ یهدف الفرد إ  
  .ة المتنوعةاالجتماعیوالمثیرات  ةتلك المثیرات البیئی

قدرة الفرد على التوفیق بین دوافعه المتصارعة " :على أنه): 1999(سهیر كامل أحمد  وتعرفه  
رضائها اإلرضاء المترف، وهذا ال یعني أن الصحة النفسیة اعني الخلوة من الصراعات النفسیة إذ البد  وإ
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نما الصحة النفسیة هي حسم هذه الصراعات والتحكم فیها بصورة مرضیة مع القدرة على  من تواجدها وإ
  ".یجابیة بدال من الهروب منها في شكل أعراض مرضیةحل األزمات النفسیة بصورة ا

التوافق الشخصي یتضمن السعادة مع النفس والرضا  أن): 1997(یرى حامد عبد السالم زهران   
شباع الدوافع والحاجات الداخلیة األولیة الفطریة والعضویة والفسیولوجیة والثانویة والمكتسبة  عن النفس وإ

یقل الصراع الداخلي ویتضمن كذلك التوافق لمطالب النمو في مراحله حیث " سلم داخلي"ویعبر عن 
  ".المتتابعة

  :االجتماعيالتوافق - 2

قدرة الفرد على عقد صالت اجتماعیة "هو ) 1999(حسب سهیر كامل أحمد  االجتماعيالتوافق   
االتكال أو عدم  أوالریبة  أومرضیة تتسم بالتعاون والتسامح واإلیثار ال یشعر بما یعكرها من العدوان 

  ".اإلكتراث لمشاعر اآلخرین معا وأن یرتبط بعالقات دافئة مع اآلخرین

یتضمن السعادة مع اآلخرین  االجتماعيبان التوافق ) 1997(ویرى حامد عبد السالم زهران   
قبل وت االجتماعيلقواعد الضبط  واالمتثالة االجتماعیبأخالقیات المجتمع ومسایرة المعاییر  وااللتزام
الصحة "تحقیق  إلىالسلیم والعمل للخیر جماعة، مما یؤدي  االجتماعيوالتفاعل  االجتماعيالتغیر 

  ".ةاالجتماعی

  :التوافق المدرسي- 3

تعد مشكلة التوافق المدرسي من المشكالت الحرجة التي یعاني منها بعض الطالب، حیث ال   
. توافق مع جو المدرسةوبالتالي یخفقون في الیستطیعون تحصیل مستوى مالئم من المعارف والمعلومات 

  )15ص، 2003: أحمد صالح(

وعلیه فالتوافق المدرسي یبدو في العملیة الدینامیة المستمرة التي یقوم بها التلمیذ إلستیعاب مواد   
  .الدراسة والنجاح فیها وتحقیق التالؤم بینه وبین البیئة الدراسیة ومكوناتها األساسیة

بعد عقلي، وبعد اجتماعي، فهو : المدرسي یعتبر قدرة مركبة تتوقف على بعدینإذن فالتوافق   
  )55ص 2001عبد الحمید محمد الشاذلي، . (یتوقف على كفایة إنتاجیة وعالقات إنسانیة



 التوازن النفسي                                                       الفصل الثالث     
 

50 
 

مدى استجابة التلمیذ للحیاة المدرسیة من خالل تعامله مع المدرسین  إلىویشیر التوافق المدرسي   
  )22ص، 2004 :بوغازي الطاهر. (التعلیمیةولألنشطة التربویة و 

المدرسة بل هي سیاق  إلىإن عملیة استثمار المعرفة لیست عملیة بسیطة تبدأ فجأة بالدخول   
: فإن)   Rousine Debray 1986روزین دوبري(تطور تبدأ مع والدة الطفل وتتطور مع تطوره وحسب 

ط بنوعیة اإلمكانیات الدفاعیة المكونة من خالل مراحل تحدید إمكانیة التوافق وعدم التوافق المدرسي یرتب"
  ".النمو والتي في األصل ترتبط بنوعیة العنایة األمومیة من خالل طریقتها في تقدیم األشیاء لطفلها

محورین  إلى) 1986(عدم التوافق المدرسي عند التلمیذ یرجع حسب روزین دویري  أوإن التوافق   
  :هما

للطفل التي تلعب دورا هاما في التكیف مع المحیط الجدید وذلك في تعامل هذه اإلمكانیات الدفاعیة -
اإلمكانیات الدفاعیة للتلمیذ التي تلعب دورا هاما في التكیف مع المحیط الجدید وذلك في تعامل هذه 

  .االنفصالاإلمكانیات الدفاعیة مع قلق 

ال بعاد عنها ألول مرة للدخول -   .المدرسة إلىانفصال عن الم وإ

كذلك نوعیة العالقة مع الموضوع التي باستطاعة التلمیذ تكوینها مع المعلم فیحقق العالقات   
  .الجیدة التي ربطها سابقا مع مواضیعه المفضلة

  :التوازن النفسي للتلمیذ بین التطور والتكیف

الطفل كائن نامي، هناك قاعدة تربویة هامة یمكننا اعتبارها قاعدة ذهبیة في هذا المجال وهي أن   
ینمو في جسده وفي تفكیره وفي طاقاته وفي إدراكه وفي كل شيء، هذا الطفل النامي یتغیر من لحظة 

یكون في  أنألخرى ومن یوم آلخر وفي ذات الوقت یحتاج مع هذا التغییر المستمر وهذا النمو المطرد 
ستقول غن هذا الطفل لكي یكون متوازنا وسالم مع البیئة والمجتمع المحیط به وبهذا  وانضباطحالة تكیف 

متطلبات نموه ومتطلبات تكیفیه مع (یكون هناك توازن بین متطلباته  أننفسیا ونطمئن علیه، فال بد 
ى هذا المفهوم بشكل أوضح سنتعرض أن هناك كفتین األولى كفة التكیف ولكي المجتمع والحیاة، ولكي نر 

اتین الكیفیتین فلو تخیلنا أن كفة التطور زائدة هتوازن ما بین  یكون الطفل متوازنا نفسیا البد من حدوث
  )23ص:المرجع السابق (االهتمامعن كفة التكیف أو أصبحت هي الحائزة على 



 التوازن النفسي                                                       الفصل الثالث     
 

51 
 

 بالمقابل - لكن-فسیتطور الطفل وینمو بسرعة في جسمه وفي ذكائه وفي تفكیره وفي كل شيء یخصه 
ولدیه حالة نرجسیة شدیدة وال یفكر  أنانیاذا ترك بهذا الشكل سیصبح في حالة تطور مطلق بدون قیود، وإ 

إال في نفسه ونموه وتطوره وفي النهایة سیكون مدمرا لمن حوله ولنفیه أیضا وفي حالة صراع دائم مع 
    .البیئة التي یعیش فیها، برغم كونه متطورا ونامیا ومبدعا

ادئ جدا، وال هوعلى العكس إذا كان هناك طفل آخر متكیف بدون تطور بمعنى انه مطیع جیدا، 
 یأتيلیوفق هذا الفعل، فهو مطیع تماما لكل ما  آخرمن األب أم األم، ویحتاج ألمر  بأمریفعل شيء إال 

بطرس ( .ءإبداع أو أي شي أونمو أو تفكیر  أومن أوامر وتوجیهات ولیست له أي حركة تطور  إلیه
  )56ص،  2008: حافظ بطرس

وهذا هو هدف ) یسمع الكالم(هذا الطفل في معیار األب واألم وهو صغیر طفل مریح جدا ألنه 
كل أب وأم ولكن عندما یكبر سیدرك األبوان أن هذا الطفل عبء شدید جدا علیهم ألنه ال یمتلك أي 

  .ملكات أو قدرات وال یستطیع عمل أي شيء بمفرده شخصیة اعتمادیة سلبیة مملة أيمبادرة وال یمتلك 

  :دور األسرة في التطور النفسي عند الطفل

البد من الوقوف على عدة نقاط  االجتماعيو للحدیث عن دور األسرة في تطور الطفل النفسي   
  :والتي تحتل األهمیة األكبر وهي

  : التخاطب أهمیة- 1

مؤثرات في بناء الملكات العقلیة عند الطفل وحضور األم وصوتها الحنون بكل ما وهو أحد أهم ال
یحویه من حب وتفهم والبعد عن التصرفات الدونیة والرضاعة تخلق صالت عضویة وعاطفیة حمیمیة 

 2004 :القیسي، هند( .بین األم وطفلها وتغذیه األم البنها بنفسها شرط أساسي لبقاء هذه الصالت
  ).12،عدد

الطفل إذ نالحظ الفرق الشاسع بین  إلىومن هنا تأتي أهمیة التخاطب كعامل ینقل المعلومات   
األسر التي تقدم أغنى المعلومات ألبنائها بتخصیص وقت لذلك وبین األسر المنشغلة التي ال تعیر ذلك 

  .أهمیة
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  :السنوات األولى من العمر- 2

ن العاطفي وربما یتفاهم األمر بسبب الحرما التجارب أن اضطرابات النمو قد تحدث أثبتتفقد   
شكل التخلف العقلي لدى الفرد وذلك نتیجة لعدم وجود عددا من القدرات التي تمكنه من التواصل   لیأخذ

التفتح العقلي وهذا  إلىالمناسب مع اآلخرین فتعلمه التقدیر الجید للذات واإلحساسات المختلفة إضافة 
في  أوء الخاصة باألطفال وكثیرا ما نشاهد أطفاال أهملوا بین یدي المربیات یمكن قیاسه باختبارات الذكا

دور الحضانة فلم تتطور أو تتفتح عقولهم بسبب عدم دعم عاطفي ثالث، والمتابع ألطفال طبیعیین أو 
  .نفصالیرتبطان بشكل غیر قابل لال یعانون الصعوبات یالحظ بأن النمو العقلي والنمو العاطفي أمران

والحدیث هنا عن الدالل الزائد والسلطویة والجو : األسلوب التربوي لتعلیم العادات والمفاهیم والقیم- 3
  .العائلي الذي یتربى فیه الفرد ومدى تأثیره علیه

 النماذجوهو السلوك الذي یكتسبه الفرد من عائلته من خالل تقلید : القاسیة والعدوانیةت رفاصالت- 4
  .یقوم بها رفاقه تسلوكیاشاهده من األبویة أو من خالل ما ی

على األب واألم بل یضم اإلخوة واألخوات والوسائل السمعیة  التأثیرفال یقتصر  :عناصر أخرى- 5
  .والبصریة التي لها أثر حاسم في تطور األطفال نفسیا

  :أهم األسالیب التي تحقق التوازن النفسي للتلمیذ-

المتبادل بین أعضائها،  االحترامتظهر المشكالت بین أفراد األسرة بسبب عدم وجود : المتبادل االحترام- 1
األصوات لكي یحصل الفرد على  فتضیع الحقوق ویعلو الصراع وترتفعفالصغیر ضحیة والكبیر مفترس، 

ذلك ویفسد الحب داخل األسرة، ل االرتیاححقوقه أو أجزاء من كرامته المهدورة ویكثر النقد ویظهر عدم 
  )97، ص  م2015: سعید حسني العزة( .على اآلباء واألمهات أن یحترموا أطفالهم كي یحترموهم

   :إلیهمب والتسلیة مع األطفال واالستماع تخصیص وقت للع- 2

إن حیاة األسرة الجامدة والمثقفة باألعباء هي حیاة قاتلة، لذلك فغن على اآلباء أن یسمحوا   
 حدائقالمنتزهات والمتاحف والى الحدائق،  إلىونشاطاتهم وأصحابهم والذهاب  هوایاتهمبممارسة  للتالمیذ
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مشكالتهم ومساعدتهم في  إلى واالستماعومشاهدة المناظر الطبیعیة الجمیلة واللعب معهم  الحیوانات
  .حلها

إن استحسان جهود الطفل المبذولة نحو النجاح في المهمات المطلوبة منه شيء مهم وهو  :التشجیع- 3
دوما نحو جهود  الرضيإظهار المشاعر عدم  أماالتریاق الشافي الذي یساعده في التقدم نحو اإلنجاز، 

جیع أطفالهم الطفل فإن ذلك یشعره بعدم اللیاقة، والشعور بتدني مفهوم ذاته عن نفسه لذلك على اآلباء تش
بأنفسهم ویرفع من مفاهیمهم عنها ویعلمهم  مباستمرار على النجاح ألن التشجیع یساعدهم على بناء ثقته

  .القیم المطلوبة

إن المشاعر األبویة تساعد التالمیذ على الشعور بالمن وعدم الخوف والشعور بالسعادة : إیصال الحب- 4
واإلستسالم لذلك على اإلدمان حصول على األمن عن طریق التلمیذ الخائف فإنه یسعى لل أماواللیاقة، 

  .األولیاء أن یحبوا أبنائهم لكي یحبوهم

الخاطئة لكي یستطیعوا أن  ما هم علیه بغض النظر عن سلوكاتهمعلى الوالدین تقبل أبنائهم ك :التقبل- 5
هذا لن یساعد  أنیحدثوا التغیر، ویجب  عدم تركیز الوالدین على جوانب القصور لدى أبنائهم حیث 

  .التالمیذ أبنائهم على التحسن

یجب أن یكون األب ایجابیا في تعلیقه على أبنائه حیث یحترم الطفل ویكون بذلك عن  :اإلیجابیة- 6
ومساعدته في حل مشكالته وعدم توجیه النقد الالذع له بذال من ذلك فغن على  إلیه االستماعطریق 

  .المناسبة لحلول مشاكله االقتراحاتة له وتقدیم الوالدین تزویده بالمعلومات الالزم

وان یتعرف على إمكاناتهم وقدراتهم وعلى مواهبهم لكي یثقوا  یثق بابناءه أنعلى األب  :الثقة بالنفس- 7
  .عندما یحتاجون للمساعدة إلیهبه ویرجعوا 

مجال لن ذلك یقوي  ه التلمیذ في أيرز یتعرف بالتقدم الذي یح أنعلى الوالدین  :االعتراف بالتحسن- 8
دافعیته نحو اإلنجاز ویقوي شعوره بالرضى عن نفسه لیصبح مصدر تعزیزه من خالل نفسه ولیس من 

 م2015: سعید حسني العزة( .مصادر خارجیة األمر الذي یقوي ثقته بنفسه ویزید من احترامه لها
  )98،ص
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إذا كان الولد یقوم ) أنام أنأنا أرید (یقول األب  ):أنت(وعدم استخدام رسائل ) أنا(استخدام رسائل -
ال فإنني سأضربك  أنت مصدر لإلزعاج: باإلزعاج وال یقول له   .واخرج من هنا وإ

) أنا أرید كذا وكذا(یعتبر هجوما على الطفل وبذال من ذلك یقول ) أنت(إن استخدام األب لكلمة 
  )98، صالمرجع السابق. (م بهایقو  أنلن لكل فرد حقوقه وعلیه واجبات وأعمال یجب 
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  :تمهید

إن تحدید اإلجراءات المنهجیة أو اإلطار المنهجي للدراسة وهو حجر األساس في جمیع الدراسات   
والبحوث وذلك ألن جمع بیانات الدراسة بما فیها المنهج المستخدم، عینة الدراسة، أسالیب جمع البیانات 

نتائج الدراسة فال نستطیع اإلجابة على الجانب  الستخراجوالمعالجة اإلحصائیة التي سیقوم الباحث 
النظري إال بتدعیمه باإلطار المنهجي والربط بین جوانبه على الجانب النظري إال بتدعیمه باإلطار 

  .نتائج دقیقة إلىالمنهجي والربط بین جوانبه بغیة الوصول 
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  تم إتباع المنهج الوصفي اإلحصائي: منهج الدراسة - 1

  :یعرف رابح تركي المنهج الوصفي على أنه

النفسیة كما هي قائمة في الحاضر قصد  أواستقصاء ینصب على ظاهرة من الظواهر التعلیمیة   
بینها وبین ظواهر نفسیة واجتماعیة أخرى  أوتشجیعها وكشف جوانبها وتحدید العالقات بین عناصرها 

  ). 129، ص1984تركي(

من قواعد البحث  أساسیةعلمیة محددة في إجراء بحثه كقاعدة  عتمد أي باحث على منهجیةوی  
معرفة  إلىوهذا حسب طبیعته وأهداف البحث والباحث من الدراسة وبالنسبة للدراسة الحالیة فإنها تهدف 

  .دور األسرة في تحقیق التوازن النفسي للتلمیذ وذبك في ظل أسالیب التنشئة األسریة

  :كیفیة الدراسة*

  :العینةاختیار -

  :متوسطات عشوائیا من مجموع المجتمع األصلي وهي 4: تم اختیارنا لـ  

  .متوسطة لبیض محمد -

  .متوسطة عبد الرحمان -

    .متوسطة بیوط محمد بن علي -

  .باللمتوسطة  -

 إلىم  04/04/2017وقد كان اإلطار الزمني للدراسة المیدانیة في ظرف شهر إبتداءا من تاریخ   
  .  م28/04/2017

األولى، (أستاذ من المتوسطات األربع من مختلف مستویاتها  50وقد تم اختیار عینة قوامها 
وقد اختیرت بمساعدة مستشار التوجیه وبعض  2017- 2016، للسنة الدراسیة )ثانیة، ثالثة، الرابعة

  .األساتذة
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  :أدوات جمع البیانات-

تحدد وتبین أدوات جمع البیانات للحصول على المعلومات غیر أن الباحث علیه أن یختار من   
أكثر للحصول على المعلومات أو البیانات التي یریدها لظاهرة أو مشكلة ما من  أوهذه األدوات وسیلة 

  :كافة جوانبها، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة على

المتعلقة بموضوع البحث عن طریق استمارة تحتوي على عدد من  وهي أدواة لجمع المعلومات :االستمارة
  .منطقي مناسب یجري توزیعها على أشخاص معینین لتعبئتها بأسلوباألسئلة مرتبة 

من األمور المهمة  االستمارةجمع البیانات حیث یعتبر تصمیم  أدواتأداة من  االستمارةتعد   
والضروریة وعلى الباحث مراعاة الحذر في تصمیمها لتظهر في الشكل الصحیح والجید والمناسب 

  )129، ص2008ومحمود البیاتي،  يدالل القاض. (ألغراض البحث العلمي

نما هي في  االستمارةو    لیست هي أسهل أدوات البحث وأیسرها كما یعتقد الكثیر من الناس، وإ
الحقیقة أداة تحتاج للشيء الكثیر من جهد الباحث ووقته وذلك أن دقة نتائج البحث وموضوعیته تتوقع 

  .صحة مدلول األداة المستخدمة وصدقها

ألنها مناسبة لطبیعة الموضوع الذي التي استعملناها في جمع المعلومات  هي الوسیلة االستمارةو   
  .اخترناه وتخدم بحثنا في جمع المعلومات
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  :عرض وتحلیل النتائج-

  .الحوار داخل األسرة وتحقیق التوازن النفسي للتلمیذ أسلوب: 01الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

العینة 
N  

  50  0.60  2.38  االجتماعيإجابة أفراد األسرة عن أسئلة التلمیذ یزید من تفاعله  -
  50  0.52  2.36  .الحدیث مع التلمیذ یجعله یبدي رأیه بعفویة -
  50  0.57  2.46  .أكثرمناقشة التلمیذ في مواضیع متنوعة تجعله متفتحا  -
  50  0.54  2.46  .أسلوب الجوار مع التلمیذ حول أفكاره یزیح عنه اإلحراج -
  50  0.55  2.34  .ومكانته لدیهم بأهمیةطلب رأي التلمیذ في أمور الحیاة یشعره  -
تشجیع التلمیذ على اإلفصاح عن مشاعره یجعله یتخلص من  -

  .الكبت
2.52  0.54  50  

السماح للتلمیذ بعرض مشكالته مهما كان نوعها دون تردد یجعله  -
  .یتخلص من التوتر

2.56  0.50  50  

السماح للتلمیذ بمشاركة الحدیث مع الضیوف واحترام آرائه یزید من  -
  .تقدیره لذاته

2.26  0.63  50  

  01رقم على الجدول  التعلیق

االستجابات كانت درجاتها  معظم أن نالحظ) 1(من خالل البیانات الموجودة في الجدولة رقم 
  عالیة      

   :ففي العبارة األولى القائلة بأن

أفراد األسرة عن أسئلة التلمیذ تزید من تفاعله االجتماعي التي كانت بمتوسط حسابي قدره  إجابة
میذ التي تشغل باله وتثیر ألسئلة التل األهمیة إعطاء أنوهذا یدل  0.60وبانحراف معیاري قدره  2.38

   هدافه ل مع التلمیذ ومساعدته على بلوغ أاهتمامه هي وسیلة للتواص
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  أسلوب التعزیز داخل األسرة وتحقیق التوازن النفسي للتلمیذ :02الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

 العینة
N 

  50  0.57  2.52  .تشجیع التلمیذ عندما یقوم بسلوك جید یجعله یداوم علیه -
  50  0.54  2.50  .شكر التلمیذ في موقف معین یجعله یدرك أهمیة السلوك المطلوب -
بعد سلوك جید یجعله یحس بالسعادة والرضا  هدیةإعطاء التلمیذ  -

  .عن نفسه
2.38  0.63  50  

مشاركة التلمیذ في إنجاز بعض األعمال تزید من أرادته وتخلصه  -
  .االنطواءمن 

2.44  0.57  50  

  50  0.58  2.32  .دعم التلمیذ في آرائه الشخصیة یزید من ثقته بنفسه -
لین في مواقف معینة یجعل التلمیذ یتخلص  معاملة التلمیذ بأسلوب -

  .من مشاعر الخوف
2.48  0.54  50  

  50  2.49  2.40  .حث التلمیذ على تقبل النقد البناء یزید رضاه النفسي -
  :02التعلیق على الجدول رقم 

من خالل البیانات الموضحة في الجدول یتضح أن االستجابات كانت كلها عالیة ففي العبارة 
  :القائلة ولى األ

، وانحراف 2.52بمتوسط حسابي قدره  أن تشجیع التلمیذ عندما یقوم بسلوك جید یجعله یداوم علیه
، وهذا دلیل على أن ألسلوب التعزیز داخل األسرة دور كبیر في زرع الثقة بالنفس عند 0.57معیاري قدره 

  .فعیته لإلنجاز والعمل الناجحالتلمیذ والتشجیع هو نموذج من هذا األسلوب الناجح والذي یزید من دا
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  أسلوب التوجیه واإلرشاد داخل األسرة وتحقیق التوازن النفسي للتلمیذ): 03(الجدول رقم 

المتوسط   العبارات
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

  العینة
N 

  50  0.54  2.52  .توضیح األخطاء للتلمیذ یجعله یتفادى الوقوع فیها مستقبال -
  50  0.50  2.46  .السلوك السوي یجعله یدرك أهمیته إلىتوجیه التلمیذ  -
  50  0.50  2.46  .للتلمیذ یجعله یعرف واجباته إسراء النصائح -
  50  0.52  2.36  .بالنفس تزید من احترامه لنفسه االعتناء بأهمیةتوعیة التلمیذ  -
  50  0.50  2.50  .اآلخرینتعلیم التلمیذ كیف یواجه مشاكله تحد من إتكالیته نحو  -
حث التلمیذ على الصدق والودیة مع اآلخرین نجعله صادقا مع  -

  .نفسه
2.72  0.45  50  

  50  0.50  2.56  .تعلیم التلمیذ كیفیة التكیف مع المواقف الجدیدة تجعله موافقا نفسیا -
  :03التعلیق على الجدول رقم 

االستجابات كانت كلها عالیة ففي العبارة من خالل البیانات الموضحة في الجدول یتضح أن 
  :ولى القائلةاأل

  .توضیح األخطاء للتلمیذ یجعله یتفادى الوقوع فیها مستقبال

  .وبالتالي تزید فرص تقدمه في االنجاز والنجاح في دراسته خاصة  

بقراراته وهذا األسلوب یساعده على التوجه الحسن في حیاته الدراسیة واالجتماعیة ویعزز ثقته بنفسه و 
  .وتوافقه مع نفسه

  :مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات

  :الفرضیة األولى

  .أسلوب الحوار داخل األسرة یحقق التوازن النفسي للتلمیذ-

كشفت نتائج الدراسة من خالل البیانات التي تم عرضها في الجداول الخاصة بهذا المحور على 
  :النتائج التالیة
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  .أغلبیة االستجابات كانت درجاتها متقاربة وهي كلها أو في مجملها درجات عالیة أن -

  .إن أغلب االستجابات ألفراد العینة تعتبر عن تأییدها ألسلوب الحوار داخل األسرة -

إذ لفت تأییدا لموافقتهم لها  االجتماعيالتلمیذ داخلها یزید من تفاعله  أسئلةإجابة أفراد األسرة عن  - 1
نحراف معیاري یقدر بـ 2.38ة بمتوسط یقدر بـبشد ما یجعله یفصح  N=50عند العینة المتمثلة في  0.60وإ

  .عما بداخله

كشفت نتائج الدراسة أن الحدیث مع التلمیذ داخل أسرته یساعده على طرح أفكاره أمام أسرته  كذلك - 2
  .0.57بانحراف معیاري  2.36متوسط حسابها 

 أوإن قیام أفراد أسرته بمشاركته ألفكاره والحدیث معه یجعله یبدي رأیه معهم بكل عفویة ودون خوف  - 3
  .تحفظ وهذا ما یعزز توازنه مع نفسه

مناقشة التلمیذ في مواضیع متنوعة تجعله متفتحا أكثر كما كشفت نتائج الدراسة على تحقیق درجات  - 4
، وقد القت تأییدا على مناقشة التلمیذ 0.57راف معیاري یقدر بـبانح 2.46عالیة بمتوسطة حسابي یقدر بـ

لموضوع یهم أفراد أسرته فما یعني األسرة بكاملها دون تحدید  أوواألخذ والعطاء معه في كل ما یهمه 
ضغوط ما  أومعین فتبادل اآلراء حیث تثري معارف وتزید من قدراته والمناقشة بكل تحرر ودون أیة قیود 

  .تفتحا وهذا ما یحسن من نفسیته یجعله أكثر

أغلب االستجابات كانت  أنالحوار مع التلمیذ حول أفكاره یزیح عنه اإلحراج كشفت الدراسة  أسلوب - 5
مناقشة  أن إلىوهذا راجع  0.54وهي درجة عالیة بانحراف معیاري  2.46حسابي  درجاتها بمتوسط

تدور في عقله تزیح عنه اإلبهام والغموض فربما كان  أوالتلمیذ فیما یخص أفكاره ورغباته التي تشغله 
عاجزا عن اإلفصاح عنها لحرج ما ولكل التحاور معه فیها یزید من دافعیته على التعبیر وبالتالي یتخلص 

  .باالرتیاحیرید الكالم فیه ما یجعله یحس من مشاعر اإلحراج التي تزعجه أو تكون عائقا لما 

  .ومكانته لدیهم بأهمیةالحیاة یشعره   طلب رأي التلمیذ في أمور - 6

 3.34یقدر بـ كانت درجاتها عالیة وذلك بمتوسط حسابي االستجابات أنكشفت نتائج الدراسة   
نحراف معیاري یقدر بـ  أن أغلب األسر ال تعني  إلىوهي أقل درجات من سابقاتها  وهذا راجع  0.55وإ
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الحیاة عامة یشعره بقیمته أكثر  أوفي شؤون األسرة  كثیرا من األهمیة لرأي التلمیذ رغم أن أخذ رأیه
  .ویحسسه بأهمیته بینهم

تشجیع التلمیذ على اإلفصاح عن مشاعره تجعله یتخلص من الكبت كشفت النتائج عن درجات عالیة - 7
  .0.54وذلك بانحراف معیاري قدره  2.52بمتوسط حسابي قدره

التلمیذ معه من أجل اإلفصاح عما یحس به  اءبها ولیوهذا یعبر عن الدور العزیزي الذي یقوم   
بداخله حتى ال تكون في نفسه تراكمات ومشاعر سلبیة فكلما القى هذا التلمیذ تعزیزا مثل تشجیعه على 
التعبیر عن أحاسیسه كلما تخلص من المشاعر السلبیة وتخلص مما قد یؤثر على توازنه فیجعله متوازنا 

  .مع نفسه

  .مشكالته مهما كان نوعها بال تردد یجعله یتخلص من التوتر السماح للتلمیذ بعرض- 8

وانحراف معیاري  2.56كشفت نتائج الدراسة على أن الدرجات كانت عالیة بمتوسط حسابي قدره   
  .0.50قدره 

حیاته تجعله ال یقدر على عرضها مع أفراد أسرته فتعرض التلمیذ لمشكلة معینة خالل مراحل   
ه یجعله یحس بالثقل والقلق والتوتر ما یظهر في شكل اضطرابات نفسه یعاني فیظل احتفاظه بها لنفس

منها على المدى الطویل ولكن سماح أفراد أسرته له بعرضها مهما كانت نوعها یجعله یرتاح نفسیا 
  .تشغله أوویتخلص من مشاعر التوتر التي كانت تراوده 

  .آرائه تزید من تقدیره لذاته السماح للتلمیذ بمشاركة الحدیث مع الضیوف واحترام- 9

  .0.63معیاري قدره  وانحراف 2.26لقد بینت الدراسات درجات بمتوسط حسابي قدره 

وكانت الدرجات متوسطة فإعطاء فرصة للتلمیذ بان یتقاسم أطراف الحدیث مع الضیوف ومبادرته   
  .أكثرباالحترام من طرفهم والضیوف یحس بالثقة بنفسه وتقدیره لذاته 

  : الفرضیة الثانیة

أسلوب التعزیز داخل األسرة وتحقیق التوازن النفسي للتلمیذ كشفت نتائج الدراسة من خالل 
  :البیانات التي تم عرضها في الجداول الخاصة بهذا المحور على النتائج التالیة
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وسط حسابي أن أغلبیة االستجابات كانت درجاتها عالیة مقارنة بدرجات المحور األول وقد كانت بمت- 1
  0.57: وانحراف معیاري قدره 2.52: قدره

فكل سلوك جید یثاب علیه التلمیذ یجعله یحس بقیمة السلوك المقبول اجتماعیا وأنه هو الصواب   
  .یقوم به في مواقف مشابهة إلي

  .شكر التلمیذ في موقف معین یجعله یدرك أهمیة السلوك المطلوب- 2

: وانحراف معیاري 2.50: عالیة بمتوسط حسابي قدرهوقد كشفت نتائج الدراسة عن درجات   
وهذا یبین دور عملیة التعزیز مثل شكر التلمیذ عن قیامه بواجباته أو النشاطات المختلفة ما یجعله  0.54

  .یبادر للقیام به أكثر وتكرار عند الضرورة أو الحاجة إلى سلوك مماثل أو ما یتطلبه الموقف الجدید

  .هدیة ما بعد قیامه بسلوك جید تجعله یحس بالسعادة والرضا عن نفسهوكذلك إعطاء التلمیذ 

  .مشاركة التلمیذ في إنجاز بعض األعمال تزید من إدارته وتخلصه من االنطواء- 3

بمتوسط حسابي  2.38أكدت الدراسات من خالل النتائج أن الدرجات كانت متوسطها الحسابي 
جاز مختلف األعمال تحسه بروح التعاون مع الجماعة ما وهذا یمثل إشراك التلمیذ في إن 0.63: قدره

یعزز دافعیته نحو العمل أكثر و القدرة على اإلنجاز في ظل الجماعة واالنخراط معها ویجنبه العزلة 
  .االجتماعيواالنطواء فیزید من اجتماعیته واندماجه 

الدرجات كانت متوسطها  دعم التلمیذ في آراءه الشخصیة یزید من ثقته بنفسه كشفت الدراسة أن- 4
وهي درجات عالیة وتعود ألن تلقي التلمیذ للدعم من طرف  0.57: بانحراف معیاري 2.44: الحسابي

أفراد أسرته تزید من رغبته في التوجه نحو میوله ورغباته واالعتماد على النفس في تحقیق أهدافه ما یعزز 
  .ثقته بنفسه

  .معینة یجعل من التلمیذ یتخلص من مشاعر الخوفمعاملة التلمیذ بأسلوب لین في مواقف - 5

وانحراف  2.32: إذ كشفت نتائج الدراسة أن الدرجات كانت متوسطة یقدر متوسطها الحسابي بـ
وهي تعبر عن انه لیس كل األسر تعامل أبناءها بأسلوب لین فأسلوب كل أسرة  0.58: معیاري یساوي

  .یختلف عن أسلوب أسرة أخرى
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وب الرقة والمرونة دور في مساعدة التلمیذ على تخطي العراقیل في مواقف ولكنه یبقى ألسل
  .صعبة من حیاته

كانت الدرجات عالیة وبمتوسط حسابي : حث التلمیذ على تقبل النقد البناء یزید من الرضا النفسي- 6
  0.54: وانحراف معیاري قدره 2.52: قدره

إدراك جوانب النقص لدى التلمیذ ومعرفة مواطن وهذا یدل على أن توجیه النقد للتلمیذ من باب   
الضعف لدیه أسلوب لیس له من اآلثار السلبیة بقدر ما هو نقد یساعده على البناء المتكامل والمتوازن 

  .لشخصیته وهذا من خالل تحقیقه للرضا النفسي

  :الفرضیة الثالثة

  .تلمیذأسلوب التوجیه واإلرشاد داخل األسرة وتحقیق التوازن النفسي لل-

كشف نتائج الدراسة من خالل لبیانات التي تم عرضها في الجداول الخاصة بهذا المحور على النتائج -
  :التالیة

وهذا دلیل على أن . أن أغلبیة االستجابات كانت درجاتها متقاربة وهي كلها أو في مجملها درجات عالیة-
  .تتبع بكثرة هذا األسلوبأسلوب التوجیه واإلرشاد داخل األسرة موجود أي أن األسرة 

توضیح األخطاء للتلمیذ یجعله یتفادى الوقوع فیها مستقبال من خالل المتوسط الحسابي الذي قدره بـ - 1
نحراف معیاري بـ  2.40 نالحظ أن جمیع األساتذة أبدو وبشكل كبیر أن تصحیح األخطاء للتلمیذ  0.54وإ

كون سبب في التعلم الجید للتأكید والتفوق في مشواره لیساعده على تجنب الوقوع في األخطاء مرة أخرى وی
  .الدراسي

أن التوجیه التلمیذ نحو السلوك السوي یجعله یدرك أهمیته وهذا ما تأكده النتائج الموضحة في الجدول - 2
نحراف معیاري  2.52بمتوسط حسابي  وهذا یرجع إلى دور التوجیه وما . وهذه الدرجات عالیة 0.50وإ
فالتلمیذ ال یدرك أهمیة الموقف إال من خالل التوعیة المستمرة والتوجیه . لوكات سویةینتج عنه من س

  .الدائم
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فتقدیم المالحظات للتلمیذ . كما أكدت نتائج الدراسة أن إسداء النصائح للتلمیذ یجعله یعرف واجباته- 3
الحظات والنصائح فیتخذ من تلك الم. یمكنها من معرفة ما هو واجب القیام به من ال یقع في الخطأ

مجموعة من المعارف یكتسبها تمكنها من معرفة ما یجب علیه القیام به فیصبح مسؤوال عن تصرفاته 
  .وسلوكاته

وانحراف معیاري  2.46وهذا ما تأكده نتائج المعروضة في الجدول بمتوسط حسابي قدر بـ 
0.50.  

خالل النتائج الدراسة التي توصلنا إلیه  توعیة التلمیذ بأهمیة االعتناء بالنفس تزید من احترامه من- 4
وهذا راجع إلى أهمیة توعیة التلمیذ بالنفس، تمكنه من . 0.52وانحراف معیاري  2.36بمتوسط حسابي 

وتعزز من ثقته بنفسه وتقویها، فیصبح له . إبراز شخصیته أمام أفراد األسرة وتجعله محترم بین أفرادها
ه أو هبة وكذلك أفكاره واقتراحاته تكون قابلة لالستماع والنقاش فال دور داخل األسرة، فتكون لدیه مكان

  .لذا فالتوعیة مهمة للتلمیذ فهي تساعده على بناء شخصیة قویة ولها رأي. یكون إمعة ال رأي له

  .تعلیم التلمیذ كیف یواجه مشاكله تحد من إتكالیته نحو اآلخرین- 5

 2.50: درجات كانت عالیة بمتوسط حسابي قدرهكشفت نتائج الدراسة من خالل البیانات أن ال
  .0.50: وهذا بانحراف معیاري قدره

وهذا یدل أن التوجیه الصحیح القائم على إسداء النصائح التي تفیده في التغلب على مشاكله 
والتكیف مع المواقف الصعبة هي التي تساعده على التعلم الذاتي واكتساب الخبرة الشخصیة والتخلي 

  .عن االعتماد على اآلخرین وتحمل مسؤولیاته بنفسه مما یحد من إتكالیته نحو اآلخرینالتدریجي 

  : حث التلمیذ على الصدق والودیة مع اآلخرین تجعله صادقا مع نفسه- 6

وبانحراف  2.72: كشفت نتائج الدراسة عن أن الدرجات كانت جد عالیة بمتوسط حسابي قدره
لدور الكبیر لتعلیم الطفل األخالق الحمیدة مثل خلق الصدق وعدم و هذا یدل على ا 0.45: معیاري قدره

الكذب مع والدیه أو مع أفراد أسرته امتدادا إلى أصدقائه أو زمالئه والتحلي بالودیة كل هذا یدعم عالقات 
  .التلمیذ مع أسرته وكذلك مع المحیط الذي یتعامل فیه ما یحقق توافقا اجتماعیا له
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  .ة التكیف مع المواقف الجدیدة تجعله متوافقا نفسیاتعلیم التلمیذ كیفی- 7

كشفت نتائج الدراسة من خالل البیانات السابقة أن الدرجات كانت عالیة وكان متوسطها الحسابي 
  0.50: و هذا بانحراف معیاري قدره 2.56

ئة البی(وهذا راجع إلى أن إكساب التلمیذ لمثل مهارات التكیف مع الظروف المتغیرة في أسرته 
أو خارجها یكسب خبرة قابلة للتطور تساعده على الخروج من التجارب بنجاعة وبمعنویات ) األسریة

مرتفعة فال یتأثر في نفسیته بل یكتسب مهارات جدیدة ویصبح أكثر نضجا وهذا ما یساعده على تحقیق 
  .توافق نفسي له
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  :نتائج عامة

ضیات الفرعیة وهذا یؤكد صدق الفرضیة العامة القائلة من خالل نتائج الدراسة تبین صدق الفر 
للتنشئة دورا في تحقیق التوازن النفسي للتلمیذ حیث تبین أن لألسرة دورا كبیرا في مساعدة الطفل : بأن

للتلمیذ وذلك أن التلمیذ یتأثر بأنواع المعاملة سواء السویة منها أو غیر  االجتماعيعلى التوافق النفسي و 
السویة ویتضح أن التلمیذ یتأثر نفسیا بكل أسلوب معین تقوم بإتباعه األسرة اتجاها في ظل تنشئته فال 

یته یتحقق توازنه النفسي إال باألسالیب السویة التي تهدف إلى إحاطته بالرعایة والعطف وتحسیسه بأهم
والتوجیه السلیم ما یعزز ثقته بنفسه ویحسن وعیه بقیمته أو ذاته لتكون األسرة المرجع األساسي الذي 

  .یحقق له توازنه النفسي
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  :خاتمة

من وجهة  –" دور التنشئة األسریة في تحقیق التوازن النفسي للتلمیذ"من خالل دراستنا لموضوع   
ومن خالل الدرجات العالیة التي تؤید فعالیة أسالیب التنشئة األسریة من  -نظر أساتذة الطور المتوسط

األولى كفرد مهم في األسرة تبین أنه لكل أسلوب  نشأتهخالل مختلف الطرائق في التعامل مع التلمیذ منذ 
ألسرة قریبین من هذا التلمیذ وقاموا بالعنایة أفراد ا أومتبع مع التلمیذ أثر سلوكي ، فكلما كان الوالدان 

في األسرة والمدرسة وكل المحیط الذي  االندماجبمختلف احتیاجاته ومتطلبات تكیفه التي تساعده على 
یتمیز بالمرونة التي تراعي عواطفه وتولي أهمیة یتعامل مع أفراده وكلما تعثر هذا التلمیذ كان األسلوب 

والرعایة، أین یتوجب على  االهتمامكائن حي له احتیاجات تتطلب الكثیر من لكل ما یشغله، فالتلمیذ 
مضامینها تحث على الرفق الحسن  إلىاألسرة توجیهه وفق رغباته ومیوله فكل النظریات التي تطرقنا 

ف منه قدر اإلمكان من خالل إستراتیجیة الحوار والمناقشة من أجل بلوغ الهد والتقرب والدیمقراطیةوالقبول 
وتعدیل سلوكه مراعاة لقیم المجتمع الذي یعیش فیه بعیدا عن مختلف االنفعاالت التي تناقض بناء 

  .شخصیته

فاألسرة في تنشئتها إذا راعت األسالیب السویة فإنها ستوفق في بناء شخصیة متوازنة تحقق لهذا   
التي یعیش فیها، ما یساعده على  ومع البیئة االجتماعیة التلمیذ توازنا نفسیا یساعده على التكیف مع نفسه

  .تحقیق أهدافه والنجاح في حیاته الدراسیة والحیاة عامة
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