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  تقدیر الذات تأثیرهما على التنشئة األسریة وموضع الضبط و 
  الصف الحادي عشر بمحافظة غزة  لدى طلبة

Parental socialization and locus of control in relation to 
self esteem among eleventh grade students in Gaza 

governorate 
 

  د حنون الكحلوتعما  دعبدالكریم محمد لب  اسامة سعید حمدونة

   جامعة األزهر بغزة–كلیة التربیة    جامعة األزهر بغزة–كلیة التربیة    جامعة األزهر بغزة–كلیة التربیة 

  ٢٢/٩/٢٠٠٨  تاریخ القبول  ١٤/٥/٢٠٠٨  تاریخ االستالم
  
ىلإ لتعرف ل الدراسة تفده :ملخصلا
 تبعًا لجنس الطلبة، تقدیر الذاتيف قور فلا
الف تقدیر الذات  اختىلكشف عن مداو

أسالیب التنشئة األسریة لألبناء تبعًا الختالف 
يف قورفلا ن  والتحقق م.كما یدركها األبناء

 -  داخلي"تبعًا لموضع الضبط تقدیر الذات 
 تأثیر التفاعل بین  والكشف عن."خارجي

أسالیب التنشئة األسریة وموضع الضبط على 
من ) ٣٨٨( عینة مكونة من تقدیر الذات لدى

لبة الصف الحادي عشر من الجنسین في ط
محافظة غزة، واستخدمت الدراسة مقیاس 

 ،أبو ناهیة وموسى(المعاملة الوالدیة 
أبو ناهیة (، ومقیاس موضع الضبط )١٩٨٧
، ومقیاس تقدیر الذات )١٩٨٧ ،وموسى

، وتوصلت الدراسة )١٩٩١محمد، (للمراهقین 
 د فروق دالة إحصائیاً و وجمدع : للنتائج التالیة

من بین متوسطي درجات الذكور واإلناث 
أفراد العینة من طلبة الصف الحادي عشر 

  Abstract: This study aimed at 
identifying differences in self 
esteem according to sex, levels 
of father and mother parental 
socialization, and according to 
levels of locus of control. In 
addition to investigate the impact 
of interaction between parental 
socialization and locus of control 
on self esteem. 
The sample was consist of (388) 
male and female student of 
eleventh grades of the schools 
from the Gaza government. The 
researchers were demonstrated 
parental socialization scale (Abu 
Nahia and Mousa, 1987), locus 
of control scale (Abu Nahia and 
Musa, 1987), and self esteem 
scale (Mohammed, 1991). 
The study found that there is no 
statistically significant difference 
between males and females in 
self esteem. There were 
statistically significant 
differences in the level of self 
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                                       أسامة حمدونة وآخرونتأثیرهما التنشئة األسریة وموضع الضبط و 

)٢ ( 

أن مستوى تقدیر الذات  و . تقدیر الذاتيف
أسالیب یختلف بین مرتفعي ومنخفضي 

عدم االتساق، ، و التمركز حول الطفل
لصالح ) مألاو بألا(وانسحاب العالقة 

منخفضي عدم ، و مرتفعي التمركز حول الطفل
 ق ومنخفضي انسحاب العالقة مناالتسا
ولم تظهر الدراسة فروقًا في تقدیر  .الطلبة

الذات بین مرتفعي ومنخفضي بعدي التطفل 
بألا (والضبط من خالل الشعور بالذنب 

ةلاد قورف  وكشفت النتائج عن وجود ).مألاو
ً إحصائی  في تقدیر الذات بین متوسطي ا◌

درجات ذوي الضبط الداخلي وذوي الضبط 
جي، وذلك لصالح ذوي الضبط الداخلي الخار 

في حین لم تجد النتاج تأثیرًا . من أفراد العینة
داًال إحصائیًا للتفاعل بین أسالیب التنشئة 

وموضع الضبط ) مألاو بألا(األسریة الخمسة 
على تقدیر الذات لدى طلبة الصف الحادي 

  .عشر من أفراد العینة

esteem among the students due 
to the levels of father and mother 
child centeredness, inconsistent 
discipline, and withdrawal of 
relations, in favor of students 
who gained high level of child 
centeredness, and who gained 
low levels of inconsistent 
discipline and withdrawal of 
relations. While there were no 
differences in the level of self 
esteem among the students due 
to the levels of father and mother 
intrusiveness and control through 
guilt. There is statistically 
significant differences in the 
level of self esteem among the 
students due to the internal locus 
of control, in favor who have 
internal locus of control. There 
were no statistically significant 
impact of the interaction between 
the five styles of father and 
mother parental socialization and 
locus of control on the level of 
self esteem among the students.  

  
  المقدمة

 األفـــراد ألنفـــسهم وثقـــتهم بهـــا الـــصورة التـــي یكونهـــاترجـــع أهمیـــة تقـــدیر الـــذات إلـــى كونـــه 
ــى  ــدة عل ــة وأن تنمیــة هــذا الجانــب یرجــع بالفائ ــدراتهم واســتعداداتهم وٕانجــازاتهم العملی ویــرتبط بق

 وتتكــون بنیــة الــذات نتیجــة ؛ الفــرد أو الــشخصالفــرد والمجتمــع، وتعــرف الــذات بأنهــا كینونــة
للتفاعل مع البیئة وتشمل الذات المدركة والذات االجتماعیة، والذات المثالیـة، وقـد تمـتص قـیم 
اآلخرین، وتسعى إلى التوافق واالتـزان والثبـات، وتنمـو نتیجـة للنـضج والـتعلم، وتـصبح المركـز 

  .الذي تنتظم حوله كل الخبرات
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لتي یتبعها اآلباء ذات أثر بالغ علـى ذوات األبنـاء، فالمعاملـة التـي یلقاهـا وتعد األسالیب ا
المراهق ذات عالقة وثیقة بما یمكن أن تكون علیه شخـصیته وسـلوكه وقیمـه وتوافقـه وصـحته 
ــــدى المــــراهقین  ــــة ل ــــى وتبــــدو جلی ــــسنوات األول ــــذ ال النفــــسیة وهــــذه العالقــــة تتحــــدد معالمهــــا من

أن أسـالیب التنـشئة ) ١٩٨٩(وقـد أظهـرت دراسـة أبـو ناهیـة . والمراهقات بـشكل أكبـر وضـوحاً 
األســـریة غیـــر الـــسویة مثـــل الـــرفض والـــضبط مـــن خـــالل الـــشعور بالـــذنب والـــضبط العـــدواني 

. والتباعد والسلبیة وانسحاب العالقة بأنها ترتبط بموضع الـضبط الخـارجي لـدى طلبـة الجامعـة
لوك الفـرد یتـأثر بإدراكـه للعالقـات بـین ویقوم مفهوم موضـع الـضبط علـى افتـراض مفـاده أن سـ

: ١٩٩٤یعقـوب ومقابلــة، (الـسلوك وتوابعـه، لـذلك تــراه یـسلك فـي ضـوء إدراكــه لهـذه العالقـات 
١٢٠.(  

وتسهم أسالیب التنشئة الوالدیة السویة برفع قدرة األبناء على التحكم في سـلوكیاتهم داخلیـًا 
عند هؤالء األبناء، في حین تعمـل األسـالیب والذي یساهم بدوره في تكوین تقدیر مرتفع للذات 

ــد األبنــاء ممــا قــد یــسهم فــي خفــض  الالســویة فــي رفــع مــستوى الــضبط الخــارجي للــسلوك عن
  . مستوى تقدیر الذات لدیهم، ومن هنا جاءت مشكلة الدراسة

  :مشكلة الدراسة
  :تكمن مشكلة الدراسة في التساؤل التالي

الضبط على تقـدیر الـذات لـدى طلبـة الـصف الحـادي ما أثر كل من التنشئة األسریة وموضع 
  :عشر بمحافظة غزة؟ وتنبثق منه األسئلة الفرعیة التالیة

  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة في تقدیر الذات تبعًا لجنس الطلبة؟ .١
هل توجد فروق ذات داللة إحـصائیة فـي تقـدیر الـذات لألبنـاء تبعـًا ألسـالیب التنـشئة  .٢

  ؟" مرتفع-منخفض " كل من األب واألم األسریة التي یتبعها
هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائیة فـي تقـدیر الـذات لألبنـاء تبعـًا لموضـع الـضبط  .٣

  ؟" خارجي-داخلي "
ــین أســالیب التنــشئة األســریة و  .٤ ــة إحــصائیة للتفاعــل ب ــأثیر ذا دالل  موضــعهــل یوجــد ت

 الضبط على تقدیر الذات لدى أفراد العینة؟
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  :أهمیة الدراسة
 أهمیة هذه الدراسة في أنها تسعى للتحقق من تأثیر بعض أسـالیب التنـشئة األسـریة  تكمن

، وموضــع الـضبط الــداخلي الخـارجي علــى تقـدیر الــذات لــدى "مألاو بألا"كمـا یتبعهــا الوالـدین 
ــة فــإن هــذه الدراســة تلقــي  طلبــة الــصف الحــادي عــشر فــي محافظــة غــزة، فمــن الناحیــة النظری

ات التي یمكن أن تـشكل المحـور األسـاس فـي الـصحة النفـسیة للطلبـة الضوء على أهم المتغیر 
  .في هذه المرحلة من العمر

ومن الناحیة التطبیقیة قـد تـساهم هـذه الدراسـة فـي وضـع تـصور عـن مـدى تـأثیر كـل مـن 
ــة الــصف الحــادي عــشر ممــا  ــذات لــدى طلب ــى تقــدیر ال التنــشئة األســریة وموضــع الــضبط عل

  . الصحة النفسیة لدیهم ویساعد في إثراء العملیة التعلیمیةیساعد في االرتقاء بمستوى 

ومـن المتوقــع أن تــسهم نتــائج هــذه الدراســة فــي إغنــاء البــرامج التــي تــسعي لتعزیــز الــصحة 
  .النفسیة للطلبة بمشاركة الوالدین والمعلمین والذي یسهم في نجاح اإلرشاد األسري والمدرسي

لمــشرفین التربــویین والمعلمــین والوالــدین والعــاملین كمــا یتوقــع أن یــستفید مــن هــذه الدراســة ا
في مجال التعلیم إلى جانب الطلبة أنفسهم، ممـا یـنعكس بـشكل إیجـابي علـى العملیـة التعلیمیـة 

  .التعلمیة

  :أهداف الدراسة
تهــدف الدراســة الحالیــة للتعــرف إلــى الفـــروق بــین الجنــسین مــن الطلبــة فــي مـــستوى  -

  .تقدیر الذات
الف تقدیر الذات لألبناء تبعًا الختالف بعـض أسـالیب التنـشئة الكشف عن مدي اخت -

  .كما یدركها األبناء"  مرتفع-منخفض "األسریة التي یتبعها كل من األب واألم 
 -داخلـي "التحقق من الفروق في تقدیر الذات لدي أفراد العینة تبعًا لموضـع الـضبط  -

  ".خارجي
 الضبط علـى تقـدیر موضع األسریة و والكشف عن تأثیر التفاعل بین أسالیب التنشئة -

 .الذات لدى أفراد العینة
 

  :مصطلحات الدراسة
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  Parental Socialization: التنشئة األسریة -
سیقتصر تعریف أسالیب التنشئة األسریة على األبعاد الخمسة التي اختارهـا البـاحثون مـن 

  :كما یلي) ١٩٨٧(قائمة أبو ناهیة وموسى 

  Child Centeredness: التمركز حول الطفل  .١
وأنـه ، یستمتع بالحدیث والجلـوس معـه مـدة طویلـة" مألا، بألا"وهو شعور االبن أن والده 

وأنـه یتنـازل فــي ، وأنـه یعتبــره أهـم شـخص فـي حیاتــه، یغمـره بقـدر كبیـر مــن الرعایـة واالهتمـام
ــ، كثیــر مــن األحیــان عــن أشــیاء تخــصه فــي ســبیل تــوفیر مــا یحتــاج إلیــه ي وأنــه یفكــر دائمــًا ف

وأنــه یــستمتع بوجــوده مــع أصــدقائه خــارج البیــت وأنــه یعطــي كــل ، األشــیاء التــي تــسره وتــسعده
وأنه یعاقبه غالبًا بطریقة ما ، اهتمامه ألوالده وأنه یقضي معظم وقت فراغه مع أوالده بطریقته

مـا وأنه یعاقبه إذا عمـل شـیئًا ، وأنه یهتم بأن یطیعه في أي شيء یقوله له، عندما یكون مذنباً 
  .وأنه یعاقبه كثیرًا ألنه ینسى أوامره وتعلیماته لكثرتها، بسیطًا ال ینبغي علیه عمله

  Intrusiveness: التطفل  .٢
وأنـه یحـرص ، یتحقـق دائمـًا ممـا یفعلـه فـي المدرسـة" مألا، بألا"أن یـدرك االبـن أن والـده 

ىـــلع وأنـــه یحـــرص علـــى الحـــصول، دائمـــًا علـــى أن یعـــرف بالـــضبط أیـــن هـــو ومـــاذا یفعـــل  
وأنه یریـد أن یعـرف بالـضبط كـل ، المعلومات كاملة عن أصدقائه للتأكد من أنهم من نوع جید

وأنه یریـد أن یعـرف بالتفـصیل كـل مـا یـدور بینـه وبـین ، ما یحدث له عندما یكون خارج البیت
  .وأنه یرید دائمًا أن یعرف كل من یتصل به وماذا یقول، زمالئه من أحادیث أو مناقشات

  Control Through Guilt: ط من خالل الشعور بالذنب الضب  .٣
ــده  ــه یــدرك االبــن أن وال وأنــه ، یعتقــد أنــه نــاكر للجمیــل عنــدما ال یطیعــه" مألا، بألا"وفی

، وأنـه یـذكره دائمـًا بمـا عملـه مـن أجلـه، یشعر باالستیاء وخیبة األمل لما یقدم علیه مـن أفعـال
ناـك اذإ ، وأنه علیه أن یعمل مـا یریـده، ملها من أجلهویحدثه دائمًا عن األلم والمعاناة التي تح

وأنـه علیـه أال یعمـل األشـیاء التـي تـسبب لـه ، وأنـه یجـرح إحـساسه إذا لـم یتبـع نـصیحته، یحبه
ــوتر إذا كــان یحترمــه ــدما ال یطیعــه أو یعمــل مــا ، القلــق والت ــاكر للجمیــل عن ــه ن ــره بأن وأنــه یخب

  .یریده
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  Inconsistent Discipline:عدم االتساق   .٤
ینـسى بــسرعة بعــض أوامـره أو تعلیماتــه التــي كــان " مألا، بألا "أن یـدرك االبــن أن والــده 

وأنـه یــسمح لـه بعمــل أشـیاء كــان ، وأنــه یلتـزم بــالنظم والقواعـد عنــدما تناسـبه فقــط، قـد أصـدرها
وأنـه ، وأنـه یـصر علـى أن یتبـع أمـرًا معینـًا ثـم ینـساه فـي الیـوم الثـاني، یعتبرها یومـًا مـا خاطئـة

وأنـه یغیـر تعلیماتـه وأوامـره لیجعـل ، یعاقبه أحیانًا على عمل شئ ما ویتجاهله فـي الیـوم التـالي
وأنه یعتمد مسألة إجباره على اتباع أحد أوامره علـى مزاجـه إذا كـان ، األشیاء أسهل بالنسبة له

  .وأنه كثیرًا ما یغیر النظم والقواعد التي یأمره باتباعها، معتدل أو غیر معتدل

 Withdrawal of Relations: انسحاب العالقة  .٥
وأنـه یـصبح ، یقاطعـه وال یـتكلم معـه عنـدما یـضایقه" مألا، بألا"أن یدرك الطفل أن والده 

وأنـه یكلمـه بـصوت جـاف عنـدما یعمـل شـیئًا ، أقل مودة وصداقة معه عندما یخالفـه فـي الـرأي
وأنـه یبتعـد عنـه وال یكلمـه إذا ، ظنه فیـهوأنه یبتعد عنه ویتجنبه تمامًا عندما یخیب ، یسئ إلیه

وأنـه إذا جـرح مـشاعره یقاطعـه وال یـتكلم ، أید وجهة نظر شخص آخر غیره أثناء نقـاش بینهمـا
وأنـه عنـدما یـضایقه ، وأنه یبتعد عنه أحیانًا عندما ال یوافقه علـى أمـر مـا، معه حتى یعتذر له

  .یقاطعه تمامًا وال یكلمه حتى یصلح خطأه

  .احثون هذه التعریفات التفاقها مع إجراءات الدراسةویتبنى الب

  Locus of control: موضع الضبط -
   Internal Locus of control: الضبط الداخلي  .١

ـــصه الشخـــصیة الدائمـــة  ـــى ســـلوكه وخصائ ـــف عل ـــرد أن األحـــداث تتوق ـــدرك الف ـــو (أن ی أب
  ).٦١: ١٩٨٩ناهیة، 

  External Locus of control: الضبط الخارجي  .٢
ن یــدرك الفــرد أن األحــداث ال تتوقــف كلیــًة علــى تــصرفاته وســلوكه الشخــصي وٕانمــا هــي أ

، ویتبنــى البــاحثون هــذا )٦١: ١٩٨٩أبــو ناهیــة، (نتیجــة للحــظ أو القــدر أو اآلخــرین األقویــاء 
  .التعریف التفاقه مع إجراءات الدراسة
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)٧( 

  Self Esteem: تقدیر الذات -
وم، وهــي تــرى بمجملهــا أن تقــدیر الــذات هـــو تعــددت التعریفــات التــي تناولــت هــذا المفهــ

  .القیمة التي یتصورها الفرد عن نفسه بكافة خصائصها، ومستوى التقییم لها
الحكم الشخصي للفرد عن قیمته الذاتیـة والتـي یعبـر عنهـا الفـرد "ویعرف تقدیر الذات بأنه 
ریــف التفاقــه ویتبنــى البــاحثون هــذا التع). ٧: ١٩٩١محمــد، " (مــن خــالل اتجاهاتــه عــن نفــسه

  .مع إجراءات الدراسة
  

  :اإلطار النظري
األسرة هي الجماعة األولـى التـي ینتمـي إلیهـا الطفـل فـي بدایـة حیاتـه، ویقـع تحـت تأثیرهـا 
ویـستمع إلـى توجیهـات أفرادهـا ونـصحهم، وینـال فیهـا الطفـل أول قـسط مـن التربیـة ویـنعم فیهــا 

ــة، ویــصاحبه أثرهــا طــوال حیاتــه، ف ــة األولــى بالحــب والطمأنین األســرة هــي المدرســة االجتماعی
ــة التنــشئة  للطفــل وهــي العامــل األول فــي صــیاغة ســلوكه االجتمــاعي، وهــي التــي تقــوم بعملی
ــة وتــشرف علــى النمــو االجتمــاعي للطفــل وتكــوین شخــصیته وتوجــه ســلوكه، ومــن  االجتماعی

، منهــا فكــرة األســرة یــستقي الطفــل مــا یــسود مــن ثقافــة ومــن قــیم وعــادات واتجاهــات اجتماعیــة
  ).١٤٣: ٢٠٠٢شفیق، (الصواب والخطأ ویلم بما علیه من واجبات وماله من حقوق 

وتمثل األسرة حلقة من التأثیر المتبـادل بـین التـأثیر والتـأثر ببقیـة األنظمـة االجتماعیـة فـي 
المجتمـــع فـــإن صــــالحیة األســـرة كنظــــام اجتمـــاعي یعكـــس صــــورة إیجابیـــة علــــى بقیـــة الــــنظم 

ـــــنظم االجتماعیـــــة وأن ـــــى ال  اخـــــتالل النظـــــام االجتمـــــاعي األســـــري یعكـــــس صـــــدى ســـــلبي عل
ــــــي المجتمــــــع  ــــــة األخــــــرى ف واألســــــرة المتوافقــــــة ). ١٠: ٢٠٠٠ســــــید والجمیلــــــي، (االجتماعی

والمتماسكة، تؤدي إلى نمو جید في شخصیة االبن في كل االتجاهات فإذا شجعت األم توحـد 
لـذین یعیـشون فـي أسـر غیـر متماسـكة ولــم االبـن بأبیـه فـإن ذلـك سـیحدث سـریعًا، أمـا األبنــاء ا

ــزداد بیــنهم، وتــشیر الدراســات إلــى أن  ــإن نــسبة الجنــوح ت ــائهم، ف ــوا مــن التوحــد الجیــد بآب یتمكن
: ٢٠٠١وحیـد، (الصراعات والخالفات المنزلیة تؤدي باألبناء لإلصـابة باالضـطرابات النفـسیة 

١٧٦.(  
وهـي بـذلك تعتبـر اللبنـة " ه الطبیعـةتنظیم اجتماعي تدعو إلیـ"ویعرف أرسطو األسرة بأنها 

األساسیة في حیاة المجتمع، ویقوم هذا التنظیم على إشباع الدوافع األولیـة مـن جهـة واسـتمرار 
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)٨ ( 

ــاء األفــراد مــن جهــة أخــرى، ویــشیر أرســطو إلــى أن هــذا التنظــیم یهــدف إلــى تــدعیم البنیــة  بق
  ).٩٤: ١٩٧٩طالیس، (األساسیة للمجتمع ومن ثم للدولة 

ــــزواج والــــدم " جــــون لــــوك بأنهــــا ویعرفهــــا  مجموعــــة مــــن األشــــخاص ارتبطــــوا بــــروابط ال
ـــاة  ـــة، ویتقاســـمون عـــبء الحی ـــشیة مـــستقلة ومتفاعل ـــاة معی ـــي، مكـــونین حی واالصـــطفاء أو التبن

، واألسـرة هـي أهـم متغیـرات التنـشئة االجتماعیـة )٩: ١٩٩٠نمـر وسـمارة، (وینعمون بعطائهـا 
ـــتعلم قـــیم المجتمـــع وعاداتـــه ، وفیهـــا تتكـــون للفـــرد وهـــي أقـــوى المـــؤثرات فـــي ســـلوكه، ف فیهـــا ی

شخصیته، ویتوجه سلوكه، وتـأتي قـوة تـأثیر األسـرة فـي سـلوك الطفـل وتنـشئته االجتماعیـة فـي 
أنها أول وحدة اجتماعیة یتفاعل معها من جهة، وكونه یعتمد علیها في حیاته فترة طویلـة مـن 

م النمـوذج الـذي یعمـل علـى اقتباسـه ، جهة أخرى، فیتوحد الطفل مع أعـضائها ویعتبـر سـلوكه
  ).٣٦: ١٩٩٠نمر وسمارة، (والسیر وفقًا لما یتمشى معه 

وتعرف أسالیب التنشئة األسـریة بأنهـا مجموعـة األسـالیب النفـسیة واالجتماعیـة المقـصودة 
أو غیر المقصودة ، والواضحة أو الضمنیة التي تـستعملها األسـرة بقـصد إكـساب الفـرد سـلوكًا 

  ).٥١: ١٩٩٩الحسن، ( سلوك موجود بالفعل أو تعدیل
بأنهــا كـل مــا یــراه اآلبــاء ویتمـسكون بــه مــن أســالیب فــي ) ١٩٩٧(ویعرفهـا عكاشــة وزكــي 

ــة ، وأن تلــك األســالیب ال تــسیر علــى وتیــرة واحــدة  معاملــة األبنــاء فــي مواقــف حیــاتهم المختلف
وقــد تـسیر فــي اتجــاه خالفــًا ، خـالل مراحــل النمــو المختلفـة للطفــل فهــي تتــداخل وتتعقـد أحیانــًا 

ویـــصعب تحدیـــد أســـالیب التنـــشئة بأبعـــاد ثابتـــة محـــدودة فـــالفروق الفردیـــة ، لمـــا هـــو مطلـــوب 
كمــا أن األطــر الثقافیــة والطبیعــة االجتماعیــة وعمــر االبــن ، تجعلهــا تختلــف مــن أســرة ألخــرى 

  .وعوامل أخرى كثیرة تؤثر فیها
األســریة التــي تـــستخدمها األســر التـــي إلـــى أن أســالیب التنـــشئة ) ٢٠٠٠(وتــشیر كــازدین 

ینحدر منها األبناء ذوو االضطرابات السلوكیة غالبًا ما تكون متطرفـة، وأن مثـل هـؤالء اآلبـاء 
واألمهــات یمیلــون غالبــًا إلــى اســتخدام أســالیب قاســیة مــع أبنــائهم، وفــي المقابــل فقــد أوضــحت 

نـب أحـد الوالـدین أو كلیهمـا تــرتبط الدراسـات أن التـساهل الزائـد والمعاملـة الغیـر متـسقة مـن جا
  ).١١٧: ٢٠٠٠كازدین، (بجنوح األبناء 
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)٩( 

ــــاء، وبعــــضهم  ــــي مــــشاعرهم وتفــــاعالتهم مــــع األبن ــــاء ف وهنــــاك اخــــتالف واســــع بــــین اآلب
ــــائهم، فــــي حــــین یتباطــــأ اآلخــــرین فــــي تلبیــــة هــــذه  یالحظــــون بــــسرعة میــــول واحتیاجــــات أبن

  ).Sadock & Sadock, 2007: 873(االحتیاجات 
 فـإن بعــض صـفات شخــصیة الراشـدین ترجــع Rohner) ١٩٨٦(جهــة نظـر رونــر ومـن و 

ــار مــن الخبــرات المبكــرة فــي حیــاتهم، ومــن هــذه الخبــرات األســالیب التــي  فــي حقیقتهــا إلــى آث
  ).١٠٠: ١٩٩٥حبیب، (یتبعها الوالدین في معاملة أبنائهم 

مراهــق فــي حیاتــه فالــسیطرة التــي یفرضــها أحــد الوالــدین لهــا األثــر المباشــر علــى ســلوك ال
الراهنة والمقبلة، فان كان األب مسیطرًا فإن ذلك ینحو باألبنـاء الـذكور إلـى تقمـص دور األب 
وبذلك یمیلون في سلوكهم إلى النمط الذكري الرجولي، وٕاذا كانت األم هي المسیطرة فـإن ذلـك 

یانـًا، وعلـى یؤدي باألطفال الذكور فـي األغلـب واألعـم إلـى الـسلوك العـصابي بـل والـذهاني أح
العكس من ذلك إلى حـد مـا بالنـسبة لـسلوك اإلنـاث مـن األطفـال، واالبـن یقلـد األب ألن األب 

وعنـدما تتعـارض . هو النموذج الصالح كمـا یرتـضیه المجتمـع، والبنـت تقلـد األم لـنفس الـسبب
 سیطرة األب مع سـیطرة األم یواجـه الطفـل صـراعًا فـي اختیـار الـدور الـذي یقلـده، وقـد ینحـرف

سلوكه عن السواء، وخیر نموذج للعالقات الوالدیة الصالحة للتنشئة األسریة الـسویة هـو الـذي 
ــدعیم  ــین ســلوك األب وســلوك األم بحیــث ینتهــي لت یــشیع فــي جــو األســرة نوعــًا مــن التكامــل ب

  ).١٣٠: ١٩٩٩السید وعبد الرحمن، (المناخ الدیمقراطي لتنشئة الجیل المقبل 
ــك واآلبــاء مــنهم مــن یــستخدم ــنعكس ذل ــائهم وی  أســالیب وأنمــاط ســویة فــي التعامــل مــع أبن

إیجابیـــًا علـــى ســــلوك وتنـــشئة األبنــــاء ومـــن هـــذه األســــالیب القبـــول، تقبــــل الفردیـــة، االنــــدماج 
ــل فــإن األســالیب غیــر الــسویة  اإلیجــابي، التمركــز حــول الطفــل واالســتقالل والتــسامح وبالمقاب

 تـنعكس سـلبیًا علـى سـلوكیات األبنـاء وعلـى تـوافقهم التي یتبعها اآلباء في التعامـل مـع أبنـائهم
ـــسویة ـــر ال ـــضبط مـــن خـــالل : النفـــسي واالجتمـــاعي ومـــن األســـالیب غی ـــرفض، واإلكـــراه، وال ال

الــشعور بالــذنب، وتلقــین القلـــق الــدائم، والتباعــد والــسلبیة، واإلهمـــال وعــدم االتــساق والحمایـــة 
، )١٩٩١(سـالمة : اصـرة ومنهـا دراسـاتوهذا مـا أشـارت إلیـه عـدد مـن الدراسـات المع. الزائدة

، والعنـزي )١٩٩٦(، والظفیـري )١٩٩٥(، وحبیب )١٩٩٢(، وعبد الفتاح )١٩٨٩(وأبو ناهیة 
، ودراسـة هیـر وآخـرون )Musitu & Garcia, 2005(، ودراسـة موسـیتو وغارسـیا )١٩٩٨(
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)١٠ ( 

)Hair et al., 2008( .تفاعلیـة مـع واألبنـاء ذوي اآلبـاء المتـسلطین ینـسحبون مـن المواقـف ال
  ).Sadock & Sadock, 2007: 873(اآلباء ویكونون أكثر عدوانیة 

 إلى أن األبحاث والدراسات الخاصة بالعالقـة بـین Sugarman) ١٩٨٩(ویشیر سقرمان 
اآلبــاء واألبنــاء فــي مجتمعــات مختلفــة، ســواء مــا اعتمــد منهــا علــى المقــاییس واالســتبیانات أو 

و األســالیب اإلســقاطیة، ورغــم اخــتالف توجهــات البــاحثین المقابلــة الشخــصیة أو المالحظــة أ
وتنوع تصنیفاتهم، إال أنها اتفقت علـى أن عالقـة اآلبـاء باألبنـاء تـدرك مـن خـالل التفاعـل بـین 

العــداء، لهــا /دوــلا: المجموعــة األولــى: مجمــوعتین مــن االتجاهــات والتــي تعتبــر غیــر مــستقلة
الـسماح، لهــا عالقــة /التقییــد: والمجموعـة الثانیــة. نــاءعالقـة بــالروابط العاطفیــة بـین اآلبــاء واألب

 أنـــه یمكــن تقـــسیم أســـالیب Schaefer) ١٩٥٧(ویـــرى شــیفر . بأســالیب ضـــبط ســلوك الطفـــل
 التـسیب، وقـد – الـتحكم –التقبـل : التنشئة الوالدیة إلى ثالثة أبعاد تعبر عن االتجاهات التالیـة

). ٧٥: ٢٠٠٠الكتـاني، (عـًا هـو التذبـذب بعـدًا راب) فاروق سید ومیسرة طـاهر(أضاف كل من 
ــــى بعــــدین رئیــــسیین، األول التــــساهل مقابــــل : كمــــا یمكــــن تقــــسیم أســــالیب التنــــشئة األســــریة إل

 :Sadock & Sadock, 2007(التقبل والـدفء مقابـل العـداء واإلهمـال : االستبداد، والثاني

873.(  
ــة  ــو ناهی ــ) ١٩٨٧(وأشــار موســى وأب ــى أن البحــوث والدراســات الت ي أجریــت فــي مجــال إل

البحــوث التــي تناولــت الممارســات الوالدیــة : الفئــة األولــى: المعاملــة الوالدیــة تــصنف إلــى فئتــین
البحـوث التــي تناولـت الممارســات الوالدیــة مـن وجهــة نظــر : والفئــة الثانیــة. كمـا یــدركها األبنـاء

الوالدیـة مــن وســیتعرض الباحـث ألسـالیب التنـشئة ). ٨٣: ١٩٨٧موسـى وأبـو ناهیـة،(الوالـدین 
  .وجهة نظر األبناء ، بحیث سیتم الحكم على هذه األسالیب وفقًا إلدراك األبناء لها

أنه توجد فروق دالة بـین متوسـطات درجـات عینـة ) a -١٩٩٢(وقد أظهرت دراسة أحمد 
األطفــال المنفــصلین عـــن أســرهم وعینــة األطفـــال ذوي األســر الطبیعیــة علـــى مقیــاس مـــصدر 

ح عینة المنفصلین عن أسـرهم وذلـك فـي العینـة الكلیـة وكـل مـن عینتـي الضبط الخارجي لصال
ــــین  ــــال تراوحــــت أعمــــارهم ب ــــرد لــــدى أطف ــــشكل منف ــــى ب ــــاث عل ــــذكور واإلن ).  ســــنة١٢-٨(ال

ــسبب فــي اســتخدامهم ألســالیب التنــشئة الالســویة  فالمــشكالت بــین الوالــدین عــادة مــا تكــون ال
ء األطفــال تتـراوح بــین االكتئــاب واالنــسحاب لألبنـاء ممــا یــسبب مــشكالت نفـسیة وأدائیــة لألبنــا
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)١١( 

 ,Sadock & Sadock(ومــشكالت التواصــل مــع اآلخــرین وضــعف التحــصیل الدراســي 
2007: 873.(  

أن أســالیب التنــشئة األســریة الــسویة مثــل التقبــل ) ١٩٨٩(كمــا أظهــرت دراســة أبــو ناهیــة 
بط بموضـع الـضبط الـداخلي، والتمركز حول الطفل واالندماج اإلیجابي وتقبل الفردیة بأنهـا تـرت

ــل الــرفض والــضبط مــن خــالل الــشعور  ــر الــسویة مث ــرتبط أســالیب التنــشئة األســریة غی فیمــا ت
ــذنب والــضبط العــدواني والتباعــد والــسلبیة وانــسحاب العالقــة بأنهــا تــرتبط بموضــع الــضبط  بال

  .الخارجي وذلك لدى عینة من طلبة الجامعة من الجنسین
ـــضبط الـــداخ ـــر مفهـــوم ال ـــة الـــتعلم االجتمـــاعي –يلویعتب الخـــارجي أحـــد أهـــم مفـــاهیم نظری

 ، وقـد نـشأت هـذه النظریـة مـن التـراث النظـري فـي  Rotter)١٩٦٦-١٩٥٤(لجولیـان روتـر 
الـــسلوك المركـــب لألفـــراد فـــي المواقـــف االجتماعیـــة المعقـــدة، وتحـــدث هـــذه النظریـــة نوعـــًا مـــن 

الـسلوك والمعرفـة والدافعیـة، وتؤكـد : التكامل بین اتجاهات تاریخیة واسعة في علم النفس وهي
النظریة على أن أنمـاط الـسلوك تكتـسب بـالتعلم مـن خـالل المواقـف االجتماعیـة ، فهـي نظریـة 
ـــت إیجـــاد التكامـــل بـــین المثیـــر واالســـتجابة أو نظریـــات التـــدعیم مـــن ناحیـــة والنظریـــات  حاول

: ١٩٩٤هدیـــة، (،)٥٨: ١٩٨٩أبـــو ناهیـــة، (المعرفیـــة أو نظریـــات المجـــال مـــن ناحیـــة أخـــرى 
٨٢.(  

ـــــه درجـــــة اعتقـــــاد الفـــــرد بمـــــسئولیته ) ٤٦: ١٩٩٨(ویعـــــرف جبریـــــل  موضـــــع الـــــضبط بأن
الشخــصیة عمــا یحــدث لــه مقابــل أن یرجــع ذلــك إلــى عوامــل أو قــوى خارجیــة لیــست ضـــمن 

  .سیطرته أو تحكمه
 الخـارجي بنتـائج تـساعد علـى دقـة التنبـؤ بالـسلوك –ویمدنا مفهوم موضع الـضبط الـداخلي

أبـــو (ي فـــي المواقـــف المختلفـــة، ســـواًء فـــي المواقـــف العملیـــة أو فـــي المواقـــف النظریـــة اإلنـــسان
  ).٥٨: ١٩٨٩ناهیة، 

 أن التنبـــؤ بالـــسلوك والـــذي یعتبـــر أهـــم مـــا تـــسعى إلیـــه Rotter) ١٩٦٦(وتوضــح روتـــر 
  :نظریة التعلم االجتماعي، یتطلب معرفة ثالثة متغیرات هي

ـــى إدراك الفـــرد للعالقـــات بـــین وتع: Reinforcement Valueقیمـــة التعزیـــز  .١ تمـــد عل
سلوكه والثواب الذي یحصل علیه ، وأن قیمة هـذا التعزیـز تـزداد بازدیـاد قـوة العالقـة بـین 

  .السلوك والتعزیز
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وهــو احتمــال یعتمــد علــى الفــرد، تحــدده التوقعــات الــسابقة التــي : Expectancyالتوقــع  .٢
ــسلوكه الــذي تبعــه تعزیــز ، والتوقــع نوعــا األول خــاص ، یعتمــد علــى : نعممهــا نتیجــة ل

مقدار ما اكتسبه الفـرد مـن موقـف معـین، والتوقـع الثـاني عـام، ویعتمـد علـى انتقـال الـتعلم 
) ١٩٧٦(مــــن مواقــــف أخــــرى، وهــــو یلعــــب دور أكبــــر فــــي تحدیــــد التوقــــع، إال أن فیــــرز 

Phares یبــین أنــه حــین تكــون خبــرة الفــرد واســعة فــي موقــف معــین فــإن داللــة التوقعــات 
  .تكون صغیرة، بینما تكون داللة التوقعات الخاصة كبیرة" المعممة"العامة 

وهـو المحـدد الهـام جـدًا للـسلوك ، وأن أي إهمـال للموقـف : Situationالموقف النفـسي   .٣
: ١٩٩٤یعقــوب ومقابلـــة، (النفــسي یقلــل مــن فعالیــة التنبــؤ بـــسلوك الفــرد بــشكل جــوهري 

  ).٤٥: ١٩٩٧فاید، (،)١١٩
ــــ ــــداخلي والخــــارجي للتعزیــــز أحــــد التوقعــــات المعممــــة، ویعتبــــر مفهــــوم موضــــع ال ضبط ال

فباعتقاد الفرد بأنه یستطیع أن یسیطر على ما یحدث له، یمكـن أن یـشار إلیـه أنـه اعتقـاد فـي 
السیطرة الداخلیة على التعزیـز، ویـشار إلـى االعتقـاد بـسیطرة الحـظ أو القـدر أو اآلخـرین علـى 

عزیـز، وتـؤثر هـذه التوقعـات المعممـة علـى الكیفیـة التـي أنه اعتقاد بالـسیطرة الخارجیـة علـى الت
یــستجیب بهــا الفــرد فــي المواقــف االجتماعیــة الــضاغطة، مــؤثرة بــذلك علــى أشــكال ســلوكه فــي 
المواقف المختلفة، أي أن األفراد یمیلـون أكثـر إلـى تكـرار الـسلوك أو اكتـساب سـلوك جدیـد إذا 

  ).٨٣: ١٩٩٤هدیة، ( سلبیًا تم تعزیزه إیجابیًا أو انطفاؤه إذا تم تعزیزه

 على نظریة التعلم لتفسیر نمو الحاجات السیكولوجیة وتطورهـا ومـا Rotterوتعتمد روتر 
یطرأ علیها من تغیر، وتبعًا لنظریة التعلم االجتمـاعي، یتحـدد سـلوك اإلنـسان بأهدافـه ، فـالفرد 

ـــم أنـــه ســـوف یـــؤدي إلـــى إشـــباع أكثـــر فـــي موقـــف معـــی روتـــر، (ن یـــستجیب للـــسلوك الـــذي تعل
١٠٨: ١٩٨٩.(  

أبـو : ومن خالل الدراسات التي تناولت موضع الضبط وفقًا لنظریة روتـر، ومنهـا دراسـات
، وهدیــــة )B -١٩٩٢(، وأحمــــد )a -١٩٩٢(، وأحمــــد )١٩٩٠(، والخطیــــب )١٩٨٩(ناهیــــة 

، فإنهــا جمیعــًا تبــین )Gasic, 2006(، ودراســة غاســیك )١٩٩٤(، مقابلــة ویعقــوب )١٩٩٤(
دا    :ینقسمون تبعًا لمفهوم موضع الضبط إلى قسمینرفألا نأ

   Internalizers: ذوي الضبط الداخلي  -
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)١٣( 

وهم األفراد الذین یعتقدون أنهم مسئولون عما یحـدث لهـم، وأن األحـداث التـي تحـدث لهـم 
تعتمــد علــى ســلوكهم ونتیجــة لــه، وللحــصول علــى التعزیــز یقومــون بأفــضل الجهــود بنــاًء علــى 

  . اعتقاداتهم

   Externalizers: ط الخارجي ذوي الضب -
وهــم األفــراد الــذین یــرون أنفــسهم تحــت تحكــم وســیطرة قــوى خارجیــة ال یــستطیعون التــأثیر 
فیها، وأن األحداث التي تحدث لهم ناتجة عن الحظ، القدر أو القوى الخارجیـة، وینتظـرون أن 

  .تؤدي السیطرة الخارجیة علیهم للحصول على التعزیز
یوذ دا رفألا ناك اذ ٕ  الضبط الداخلي یعتقدون أن التعزیز الذي یحصلون علیـه هـو نتیجـة او◌

للسلوك المدفوع ذاتیًا فمن المتوقع أن یكون التقدیر الناشئ عندهم لذواتهم أعلى منـه ممـا لـدى 
األفـــراد الــــذین یعتقـــدون أن التعزیــــز الـــذي یحــــصلون علیـــه نتیجــــة للـــسلوك الموجــــه مـــن قبــــل 

  .اآلخرین
ات إلى أن ذوي الضبط الخارجي أقـل تقـبًال للـذات مقارنـة بغیـرهم وتشیر العدید من الدراس

مـن أصـحاب الـضبط الـداخلي ، بینمـا یتــسم ذوي الـضبط الـداخلي بمفـاهیم إیجابیـة عـن الــذات 
وهم أكثر تقبًال لذواتهم وتحقیقًا لها، وأنهم أكثر ثقـة فـي أنفـسهم وٕاظهـارًا لهـا فـي صـور مقبولـة 

)Gasic, 2006: 386.(  

ـــ ت الـــذات مكانـــة بـــارزة فـــي نظریـــات الشخـــصیة وتعـــددت اآلراء والتیـــارات التـــي وقـــد احتل
تناولـت هـذا المتغیـر، وترجــع أهمیـة تقـدیر الــذات إلـى كونـه یعبـر عــن اعتبـار األفـراد ألنفــسهم 
وثقـــتهم بهـــا ویـــرتبط بقـــدراتهم واســـتعداداتهم وٕانجـــازاتهم العملیـــة وأن تنمیـــة هـــذا الجانـــب یرجـــع 

ــدیر ) ١٩٨: ١٩٩٣(، ویعــرف جبریــل )٨٢: ١٩٩٨زهــران، (المجتمــع بالفائــدة علــى الفــرد و  تق
الذات بأنه التقییم العام للفرد عن ذاتـه فـي كلیتهـا وخصائـصها العقلیـة واالجتماعیـة واالنفعالیـة 
واألخالقیـة والجــسدیة ، ویــنعكس هــذا التقیــیم فــي ثقتــه بذاتــه وشــعوره نحوهــا وفكرتــه عــن مــدى 

ویعـــرف حمـــزة . نهــا كمـــا یبـــدو ذلــك فـــي مختلـــف مواقــف حیاتـــهأهمیتهــا وجـــدارتها وتوقعاتـــه م
تقدیر الذات بأنه التقویم الذي یؤمن به الفرد لذاته ویعمـل علـى الحفـاظ علیـه ) ١٧٧: ٢٠٠٢(

وتشمل وجهة نظره عن ذاتـه إیجابیـًا وسـلبیًا، فهـو بمثابـة المـرآة لحكـم الفـرد علـى مـدى كفاءتـه 
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كمـا یعـرف بأنـه التقـویم الشخـصي للفـرد عـن .  عنهـاالشخصیة واتجاهاته نحو نفسه ومعتقداتـه
  ).Gasic, 2006: 386(نفسه 

ویتمیـــز األفـــراد ذوو التقـــدیر المرتفـــع للـــذات بـــسمات معینـــة منهـــا أنهـــم یحترمـــون أنفـــسهم 
ویعتبرونها ذات قیمة، ویشعرون بالكفاءة، ولدیهم شعور باالنتماء، وكذلك لدیهم ثقة بمـداركهم  

وتـؤدي اتجاهـاتهم المعقولـة نحـو .  باستطاعتهم بذل الجهد بقدر معقولوأحكامهم ویعتقدون أن
أنفسهم إلى قبول آرائهم والثقة واالعتزاز بـردود أفعـالهم واسـتنتاجاتهم، وهـذا یـسمح لهـم بـاحترام 
األفكار الجدیدة، وتؤدي الثقة بالنفس وما یصاحبها من الـشعور بالرفعـة إلـى تـدعیم فكـرة الفـرد 

مــا تدفعــه إلــى التعبیــر عــن أفكــاره وٕالــى االســتقالل االجتمــاعي واالبتكــار بأنــه علــى صــواب، ك
وأداء األفعــــال القویـــــة والجریئـــــة واالشـــــتراك فـــــي المناقـــــشات الجماعیـــــة والتحـــــدث أكثـــــر مـــــن 

، فتقـدیر )٨: ١٩٩١محمـد، (االستماع، ویستطیع هؤالء تكوین صداقات مع اآلخرین بسهولة 
لشخصیة مما یزید من قدرة األفراد علـى التكیـف مـع البیئـة الذات المرتفع یعد من أقوى دوافع ا

)Gasic, 2006: 387( وأن األشـــخاص ذوي التقـــدیر المرتفـــع لـــذواتهم یؤكـــدون قـــدراتهم ،
، كمـــا أن الـــذین یتمتعـــون بكفـــاءة ذاتیـــة عالیـــة )٦٧٩: ١٩٩١ســـالمة، (وخصائـــصهم الطیبـــة 

  ).٤٤١: ١٩٨٦جابر، (یعتقدون بأنهم یستطیعون عمل شيء لتغییر وقائع البیئة 

ویـرتبط التقیـیم الـسلبي للـذات بعـدم القــدرة علـى التـواؤم مـع المهـارات االجتماعیـة، الــشعور 
بالعزلة واالكتئاب ونقص المجهود الـذي یجـب أن یـؤدي الفـرد مهماتـه بـه، كمـا أن االنفعـاالت 

ــیم الــذات لأل ــدیر الــذات، بحیــث أن تقی ــرتبط بــشكل كبیــر وقــوي بمتغیــر تق فــراد یتــردد الــسلبیة ت
ویتقلب بین المرتفع والمنخفض تبعًا للتغیـرات فـي المواقـف، وتـؤثر المواقـف الـسلبیة المتـشابهة 
فـــي األفـــراد بـــشكل یخفــــض ویقلـــل مـــن مــــستوى تقـــدیرهم لـــذواتهم ویــــدفع بهـــم إلـــى االكتئــــاب 

)Baron& Byrne, 2000: 173( ،)Gasic, 2006: 387 .( كمـا أن األفـراد ذوي التقـدیر
ــــ ــــسیئة المــــنخفض ل ــــصهم وصــــفاتهم ال ــــى عیــــوبهم ونقائ : ١٩٩١ســــالمة، (ذواتهم یركــــزون عل

وأنهم یتصفون بكفاءة ذاتیة منخفضة فإنهم یـرون أنفـسهم عـاجزین عـن إحـداث سـلوك ). ٦٧٩
  )٤٤١: ١٩٨٦جابر، (له آثاره ونتائجه 

أن تقدیر الذات بمثابة اتجاه مـن اإلنـسان نحـو ذاتـه فهـو بمثابـة مـرآة ) ١٩٩١(ویرى فرج 
ــــة عملیــــة  ــــه یعــــد بمثاب ــــة معهــــا كمــــا أن ــــسه وخبرتــــه الذاتی ــــه عــــن نف ــــدرك مــــن خاللهــــا فكرت ی
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)١٥( 

ــة  ــة(فینومونولوجی ــى ســماته الشخــصیة ویتمثــل ) ظاهراتی یتعــرف فیهــا اإلنــسان مــن خاللهــا عل
  .دوافعه وأفعاله في صورة سلوكیة أو انفعالیة

ــاك ثالثــًة مــن أســالیب التنــشئة Smith) ١٩٦٧(ویــرى ســمیث  األســریة تبــدو  إلــى أن هن
ــذات وهــي  ــى مــن تقــدیر ال ــاء، : مرتبطــة بنمــو المــستویات األعل ــال مــن جانــب اآلب تقبــل األطف

وتـــدعیم ســـلوك األطفـــال اإلیجـــابي مـــن جانـــب اآلبـــاء، واحتـــرام مبـــادرة األطفـــال وحـــریتهم فـــي 
وتساهم األسالیب الوالدیة السویة برفـع قـدرة ). ٩٥: ١٩٩٩سلیمان، (التعبیر من جانب اآلباء 

األبنـاء علـى الـتحكم فــي سـلوكیاتهم داخلیـًا والــذي یـساهم بـدوره فـي تكــوین تقـدیر مرتفـع للــذات 
، وفـــرج )١٩٩٤(، وناصــر )١٩٩٨(عنــد هـــؤالء األبنــاء، وذلـــك كمــا أشـــارت دراســات جبریـــل 

ــداخلي ) ١٩٩١( والتــي أظهــرت جمیعهــا أنــه یوجــد ارتبــاط إیجــابي دال بــین موضــع الــضبط ال
وذلــك علــى عینــات مــن طلبــة المــدارس اإلعدادیــة والثانویــة ومــن طلبــة وتقــدیر الــذات المرتفــع 

  .الجامعة

 ,Mizell(وعن عالقـة أسـالیب التنـشئة األسـریة بتقـدیر الـذات فقـد توصـلت دراسـة میـزل 

إلى وجود ارتباط إیجابي بـین تقـدیر الـذات واالهتمـام األسـري باألبنـاء، ممـا سـینعكس ) 2003
 األبناء المـراهقین فـي مختلـف المواقـف الشخـصیة واالجتماعیـة إیجابیًا على سائر السلوك لدى

ودراسـة ) Nolan et al, 2002(وفي المقابل فإن دراسة نوالن وآخـرون  . والخلقیة واالنفعالیة
كـشفت أن الظـروف ) Robles-Pina, 2004(ودراسـة روبلیـسبینا ) Schult, 2002(سـكلت 

سویة فـــي ـــلاغیـــر  التنـــشئة بینهمـــا وأســـالیباألســـریة الـــصعبة مـــن طـــالق الوالـــدین والخالفـــات 
معاملة اآلباء لألبناء تؤدي إلى خفض مستوى تقدیر الذات لـدى األبنـاء، كمـا توصـلت دراسـة 

  .إلى أن السلوك الجانح یرتبط بمفهوم الذات السلبي لدى األبناء) Levy, 2001(لیفي 

وتـؤثر سـلبًا علـى ، مـانألا مدـعو، كما أن األسر المطلقة أو المفككة تـشعر الطفـل بالـذنب
وأن األبناء الذین یعیشون مـع زوجـات آبـائهم أو أزواج أمهـاتهم یـشعرون . تقدیر الذات لألبناء

  ).Aberle  et al, 2007: 245(بمستوى منخفض من تقدیر الذات 

  

  :الدراسات السابقة
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  :يلیعرض الباحثون الدراسات التي تناولت المتغیرات موضوع الدراسة في محورین كما ی

  :دراسات التنشئة األسریة في عالقتها بتقدیر الذات: الوأ◌ً 
إلى فحـص العالقـة بـین تقـدیر األبنـاء مـن الجنـسین دراسة هدفت ) ١٩٩١(أجرت سالمة 

. لذواتهم وٕادراكهم للضوابط المفروضة من قبل الوالدین في نهایة مرحلة المراهقة وبدایـة الرشـد
ــذات  تعریــب ممدوحــة ســالمة ، واســتبیان نمــط الوالدیــة واســتخدمت مقیــاس روزنبــرج لتقــدیر ال

طالـب وطالبـة وتراوحـت أعمـارهم مـا بـین ) ١٢٧(عینـة مـن وتكونـت ال. إعداد ممدوحـة سـالمة
ــة) ٢٢- ١٨( ــاء ألســر طبیعی ــذكور . عامــًا وهــم أبن ــاء ال ــى أن إدراك األبن وخلــصت الدراســة إل

كمــا یــرتبط عــدم ، بي لــذواتهم للــضبط مــن قبــل األب أو األم یــصاحبه زیــادة فــي تقــدیرهم الــسل
  .اتساق الضبط الوالدي بزیادة التقدیر السلبي للذات لدى كل من الذكور واإلناث من األبناء

دراسـة هـدفت للكـشف عـن العالقـة بـین الـرفض الوالـدي والــسلوك ) ١٩٩٣(وأجـرى علیـان 
ضفرـــل ا-التوكیــدي والـــصفات الشخــصیة الـــسلبیة لـــدى الجنــسین، واســـتخدمت اســتبیان القبـــول

، )١٩٨١(، ومقیــاس التوكیدیــة إعـداد ســامیة القطــان )١٩٨٦(الوالـدي إعــداد ممدوحــة سـالمة 
ومقیــاس العدوانیـــة إعـــداد محمـــد الـــشریف واســتبیان تقـــدیر الشخـــصیة إعـــداد ممدوحـــة ســـالمة 

 واألول تلمیذًا وتلمیذة من تالمیـذ الـصفوف اإلعـدادي) ٢٠٧(، واشتملت العینة على )١٩٨٦(
، وتوصـلت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ) سـنة١٧-١٣(وي، وتراوحـت أعمـارهم مـن والثاني الثان

موجبة بین إدراك المراهقین الـذكور واإلنـاث للـرفض الوالـدي والـسلوك غیـر التوكیـدي لـذواتهم، 
ـــدیر  ـــدي والـــصفات الشخـــصیة أهمهـــا التق ـــین إدراك الـــرفض الوال ـــاط دال موجـــب ب ووجـــود ارتب

 . فروقًا بین الجنسین في تقدیر الذاتالسلبي للذات، ولم تجد الدراسة

ددـعو یدـلاولا ضفرـلا -للكـشف عـن العالقـة بـین القبـول) ١٩٩٦(وهدفت دراسة الظفیـري 
واســـتخدمت اســـتبیان تقـــدیر . مــن الخـــصائص النفـــسیة الــسلبیة أهمهـــا التقـــدیر الـــسلبي للــذات 

وترجمـة وٕاعـداد رونـر . الشخصیة للكبار واستبیان تقدیر الشخصیة وهمـا مـن إعـداد رونالـد ب
واسـتمارة بیانـات دیموغرافیـة إعـداد الباحـث ، واشـتملت العینـة علــى ) ١٩٨٦(ممدوحـة سـالمة 

 ١٩-١٥(مــن المــراهقین مــن الجنــسین مـــن الــسعودیة ومــصر وتتــراوح أعمــارهم مـــن ) ٤٤٤(
، وتوصــلت إلــى وجــود ارتبــاط دال موجــب بــین الــرفض الوالــدي وبــین التقــدیر الــسلبي ) ســنة

 .تاذلل 
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)١٧( 

هـدفت للكـشف عـن الفـروق فـي إدراك البیئـة األسـریة وفـي دراسـة ) ١٩٩٧(رى المنیـع وأج
مفهوم الذات لدى األبناء باختالف العمر والعالقة بین المناخ األسـري ومفهـوم الفـرد عـن ذاتـه 

واســتخدمت الدراســة مقیــاس العالقــات األســریة والتوافــق بــین أعــضاء األســرة ترجمــة وتعــدیل . 
، وقائمـــة وصـــف الـــذات ترجمـــة ) ١٩٨٠(حـــي عبـــد الـــرحیم وحامـــد الفقـــي للبیئـــة المـــصریة فت

من طالب المدارس المتوسطة بمدینة الریـاض ، ) ١٨٢(وتكونت العینة من  ، وٕاعداد الباحث
توصــلت إلــى عــدم وجــود ارتباطــات دالــة بــین جمیــع ، و )  ســنة١٧-١٢(تتــراوح أعمــارهم بــین 

 المنـاخ األسـري ال تقـف علـى نفـس الدرجـة مـن أبعاد المنـاخ األسـري ومفهـوم الـذات وأن أبعـاد
ــة فــي تأثیرهــا علــى صــورة الــذات لــدى األبنــاء ، حیــث یحتــل الــضبط األســري المركــز  األهمی

 .األول في التأثیر على صورة الذات

العالقــة بــین عــدد مــن أســالیب المعاملــة الوالدیــة وبــین كــل مــن ) ١٩٩٨(ودرس العنــزي 
ــاب ــو للمعاملــة الوالدیــة ترجمــة او. متغیــري تقــدیر الــذات واالكتئ ســتخدمت الدراســة مقیــاس إمب

محمد عبد الرحمن وماهر مصطفى ، ومقیاس تقدیر الذات للمراهقین والراشـدین ترجمـة عـادل 
عبد اهللا محمـد، ومقیـاس اإلكتئـاب إعـداد غریـب عبـد الفتـاح، واسـتمارة بیانـات إعـداد الباحـث، 

 وقسمت العینة إلى مجموعتین من متعاطي من الذكور السعودیین) ١٠٠(وتكونت العینة من 
 ). سنة٤٠-٢٠(وغیر متعاطي الكحولیات ، وأعمارهم بین 

وتوصــلت الدراســة لنتــائج أهمهــا وجــود ارتبــاط دال موجــب بــین أســلوب التــسامح مــن قبــل 
األب وأسلوب التشجیع من قبل األم وبین تقدیر الذات اإلیجـابي لـدى غیـر المتعـاطین ، وبـین 

ف الوالدي من قبل األم وتقـدیر الـذات اإلیجـابي لـدى عینـة المتعـاطین ، ووجـود أسلوب التعاط
ــة الزائــدة واإلشــعار بالــذنب مــن قبــل األب وبــین تقــدیر  ــاط دال ســلبي بــین أســلوبي الحمای ارتب
الذات اإلیجابي لـدى عینـة غیـر المتعـاطین ، وارتبـاط دال سـلبي بـین أسـالیب القـسوة والـرفض 

ار بالـذنب مـن قبـل األب وأسـلوب الحمایـة الزائـدة مـن قبـل األم وأسـلوب والتدخل الزائـد واإلشـع
  .تفضیل األخوة من قبل األب واألم وبین تقدیر الذات اإلیجابي لدى عینة المتعاطین

دراسة هدفت للكشف عن العالقة بین بعض أسالیب معاملة األب ) ٢٠٠٢(وأجرى حمزة 
دیهم والفـروق بـین الـذكور واإلنـاث فـي إدراكهـم ألبنائه مـن وجهـة نظـر األبنـاء وتقـدیر الـذات لـ

لـــــصورة األب، واســــــتخدمت الدراســـــة مقیــــــاس المعاملـــــة الوالدیــــــة إعـــــداد الباحــــــث، ومقیــــــاس 
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)١٨ ( 

 طالبــًا ٢٧٨واشــتملت العینــة علــى ) . ١٩٩١(العــدوان ترجمــة وٕاعــداد ممدوحــة سـالمة /ءادـعلا
و بـلاط ١٣٠وطالبة من المرحلـة الثانویـة مـنهم   ١٧-١٥ح أعمـارهم بـین  طالبـة وتتـراو ١٤٨ 

وتوصـلت الدراسـة لنتــائج أهمهـا أنـه توجــد عالقـة ارتباطیـة دالــة بـین أبعـاد صــورة األب . سـنة 
ــاء مــن ) ضفرــلاو ناودــعلا/ الــضبط العــدائي غیــر المتــسق والعــداء ( ــذات لــدى األبن وتقــدیر ال

 األبنـاء مـن الجنسین، ولم تجد الدراسـة ارتبـاط بـین القبـول والـضبط األبـوي وتقـدیر الـذات لـدى
  .الجنسین

دراســة هـدفت للكـشف عـن العالقــة بـین طـالق الوالـدین علــى ) Schult, 2002(وأجـرت 
ــة مــن الراشــدین الجــامعیین مــن الجنــسین ــدى عین ــذات ل ــدیر ال واســتخدمت الدراســة مقیــاس . تق

) متــصلین-مطلقــین(، واســتمارة بیانــات عــن الحالــة االجتماعیــة للوالــدین )SEQ(تقــدیر الــذات 
 طالــب مــسجلین لمقــرر مقدمــة فــي علــم الــنفس فــي ٦٥وتكونــت العینــة مــن . س والعمــروالجــن

بــلاط٢١ طالبــة و ٤٤مــنهم ( كــامبوس –جامعــة الغــرب األوســط  وتراوحــت أعمــار الطلبــة )  
 سـنة ١٨منهم مجموعة الطلبة الذین انفصل آباءهم قبل بلوغ االبن لسن )  سنة٢٦-١٨(بین 

ذین بقى آباءهم وأمهـاتهم متـزوجین حتـى بلـوغ األبنـاء لـسن والمجموعة الثانیة ضمت الطلبة ال
وخلـصت الدراسـة إلـى عـدم وجـود فــروق بـین األبنـاء فـي تقـدیر الـذات تعـزى للحالــة .  سـنة١٨

. وعـدم وجـود فـروق بـین الجنـسین فـي تقـدیر الـذات) . متـصلین-مطلقین(االجتماعیة للوالدین 
) متـصلین-مطلقـین(والحالة االجتماعیة للوالدین كما لم تجد الدراسة تأثیر للتفاعل بین الجنس 

  .على مستوى تقدیر الذات

هـدفت للكـشف عـن مـستوى تقـدیر الـذات المقـرر مـن ) Nolan et al., 2002(ودراسـة 
قبــل المـــراهقین األمـــریكیین مـــن أصـــول أفریقیـــة المــسجلین فـــي مدرســـة لویزینـــا الـــشمالیة ممـــن 

ــــسلبیة وظــــروف حیاتیــــة قاســــیةتعرضــــوا لــــضغوط خطــــرة مثــــل أســــالیب التنــــشئة األ . ســــریة ال
ـــذات إعـــداد كـــوبر ســـمیث  ـــاس تقـــدیر ال ، )١٩٨١ (Coopersmithواســـتخدمت الدراســـة مقی

و روـكذ ٣٨ طالبـًا مـنهم ٨٠(وذلك علـى عینـة مكونـة مـن . واستمارة جمع بیانات دیموغرافیة  
ـــصف الـــسادس و ١٩ إنـــاث ، ومـــنهم ٤٢ ـــصف الـــسابع و٤٢ مـــن ال ـــصف ١٩ مـــن ال  مـــن ال
وتوصــلت الدراســة إلــى نتــائج أهمهــا عــدم وجــود فــروق دالــة بــین الجنــسین فــي تقــدیر ). منالثــا

ــات العمریــة الــثالث فــي تقــدیر الــذات، وأن متوســط  ــذات، وعــدم وجــود فــروق دالــة بــین الفئ ال



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –رهمجلة جامعة األز 

)١٩( 

)  درجــة٦٦.٦٣(درجــات تقــدیر الــذات علــى مقیــاس كــوبر ســمیث لــدى أفــراد العینــة مــنخفض 
ســات التــي اســتخدمت المقیــاس علــى عینــات ذات ظــروف أســریة مقارنــة بنتــائج كثیــر مــن الدرا

ــع بــین  ممــا یــشیر إلــى أن )  درجــة٨٠-٧٠(ســویة، والتــي أكــدت أن متوســط تقــدیر الــذات یق
الظروف األسریة واالقتصادیة والدراسیة القاسیة لهؤالء الطلبة أثرت سلبًا على تقـدیرهم لـذواتهم 

.  

ن تأثیر الخالفـات الوالدیـة علـى مفهـوم هدفت للكشف عدراسة ) Mizell, 2003(وأجرى 
ــاء األطفــال مــن تالمیــذ المــدارس االبتدائیــة والمتوســطة، واســتخدمت الدراســة  الــذات لــدى األبن

) Paterson& Zill, 1986(إعـداد باترسـون وزیـل ) BPI(مقیـاس الـسلوك الـشقي لألطفـال 
ــذات لألطفــال إعــ ــسلوكیة ومقیــاس إدراك ال  ,Harter(داد معتمــدین علــى ســجل المــشاكل ال

)  طفــل٧١٣(عینـة مكونـة مـن ىـلع واسـتمارة بیانـات عـن األطفـال، وطبقــت األدوات ) 1985
وأمهــاتهم ممــن یخــضعون لمتابعـة برنــامج الرعایــة التــابع )  سـنة١٤-٨(تراوحـت أعمــارهم بــین 

لجامعــة أوهــایو والــذي یعمــل علــى مــساعدة العــائالت ذات الخالفــات الدائمــة واختیــرت العینــة 
مأ ٥٠٠٠( عشوائیة من المجتمع األصلي المسجل لدى مركـز الجامعـة والبـالغ تعـداده بطریقة  

ـــل٨٣٠٠(و)  ـــاط ســـلبي دال بـــین وتوصـــلت الدراســـة ).  طف ـــه یوجـــد ارتب ـــائج أهمهـــا أن ـــى نت إل
الخالفات الوالدیة وبین مفهوم الذات لدى األطفـال بینمـا یوجـد ارتبـاط ایجـابي دال بـین التفـاف 

  .ومفهوم الذات لهؤالء األبناءاآلباء حول األبناء 

هـــدفت للكــشف عـــن الفــروق فـــي تقــدیر الـــذات تبعـــًا ) Robles-pina, 2004(ودراســة 
ــدین  ــة للوال والجــنس، واســتخدمت الدراســة اســتمارة جمــع ) متــصلین-مطلقــین(للحالــة االجتماعی

 ، وذلـك علـى عینـة)Jerbek, 1996(دادـعإ ) SEI(بیانات دیموغرافیة ومقیـاس تقـدیر الـذات 
و روـكذ ٣١ مـن المـراهقین مـنهم ٦٤(مكونة من   مـن أبنـاء العـائالت ٢٧ إنـاث ، ومـنهم ٣٣ 
، ) سـنة١٨-١٥ من أبناء العـائالت ذوات األبـوین معـًا، وتراوحـت أعمـارهم بـین ٣٧المطلقة و

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة فـــي تقـــدیر الـــذات بـــین مجمـــوعتي المـــراهقین 
  .، وعدم وجود فروق بین الجنسین في تقدیر الذاتالمطلق والمتصل آباءهم

للتحقق من أسالیب التنشئة األسـریة علـى ) Musitu & Garcia, 2005(وهدفت دراسة 
مــن المـــراهقین مــن طلبـــة المــدارس العامـــة فـــي ) ٤٠٠(مفهــوم الـــذات لــدى عینـــة مكونــة مـــن 
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)٢٠ ( 

لـیهم مقـاییس تیـنس ، وطبق ع) سنة١٧ – ١٤(أسبانیا من الجنسین ممن تتراوح أعمارهم بین 
ــذات  ــاس التواصــل األســري )Fitts, 1965(لمفهــوم ال ، )Garcia et al, 1988(، ومقی

  ).Parris et al., 1980(ومقیاس التنشئة األسریة 

وتوصلت النتائج إلى أن مفهوم الذات بأبعاده األكادیمي واالجتماعي واألسـري واألخالقـي 
 فـي معاملـة أبنائهـا أعلـى ممـا لـدى المـراهقین والشخصي لدى المراهقین من األسر المتسامحة
كمـا تبـین أن األسـر التـي تتبـع التـسامح فـي . الذین یتعرضون لإلهمال واالستبداد من الوالـدین

التعامــل مــع أبنائهــا أكثــر توافقـــًا فــي عالقاتهــا مــن األســـر المتــسلطة والمهملــة والمــستبدة فـــي 
  .معاملة أبنائها

للكـشف عـن مـدى شـیوع أشـكال ) Aberle  et al, 2007(وسعت دراسـة أبیـرل وآخـرون 
) ٢١٤٠(وذلـك لــدى عینـة مكونـة مــن ، إسـاءة اآلبـاء لألبنــاء مـن الطلبـة فــي كرواتیـا، اإلسـاءة

ــة مــن األعمــار  ــة اإلعدادیــة والثانوی ــة مقیــاس ). ســنة١٨ -١٤(طلبــة المرحل وطبــق علــى العین
أن األبنـــاء األصــغر ســنًا أكثـــر وتوصــلت الدراســة إلــى . خبــرات اإلســاءة االنفعالیــة والجـــسدیة

كما كشفت أن اإلساءة اللفظیة التي یتعرض لها األبناء أو السلوك العـدواني . توافقًا مع أسرهم
وقـد أشـارت الدراسـة . وأن اإلساءة الجـسدیة كانـت بمـستویات منخفـضة، االنفعالي بشكل كبیر

وتؤثر سلبًا علـى تقـدیر ، مانألا مدعو، إلى أن األسر المطلقة أو المفككة تشعر الطفل بالذنب
  .الذات لألبناء

للتحقـــق مـــن أثـــر الـــدعم ) Taylor et al., 2008(وهـــدفت دراســـة تـــایلور وآخـــرون 
مــن األمهـــات ) ٢٠٤(االجتمــاعي مــن األقــارب علــى التوافــق النفــسي لــدى عینــة مكونــة مــن 

والتحقــق ، )ســنة١٤.٤٥(األمریكیــة مــن أصــول أفریقیــة وأبنــائهن مــن المــراهقین بمتوســط عمــر 
وكـشفت النتـائج . من العالقة بین التوافـق لـدى األمهـات واألبنـاء المـراهقین والعالقـات األسـریة

عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائیًا بین الدعم االنفعالي واالجتماعي من األقـارب لألمهـات 
ــدعم االنفعــالي واالجتمــاعي (Optimism)وبــین مثالیــة األمهــات  ، فــي حــین ارتــبط ضــعف ال

كمـــا أن النــــصائح واإلرشـــادات والــــدعم . ألمهـــات بداللــــة إحـــصائیة مــــع االكتئـــاب لألمهــــاتل
كمــا بینــت . االنفعــالي واالجتمــاعي مــن األقــارب یــرتبط بداللــة إحــصائیة مــع األســرة المنتظمــة
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ــة إحــصائیًا مــع مــشكالت  ــة دال ــرتبط بعالقــة موجب ــائج أن ضــعف العالقــات مــع األقــارب ی النت
  .واألبناء المراهقین وباالكتئاب عند المراهقینالتواصل بین األمهات 

للكشف عن أثـر جـودة العالقـة بـین اآلبـاء وأبنـائهم ) Hair et al., 2008(وهدفت دراسة 
واســتخدمت الدراســة مقیــاس لتقــدیر . المــراهقین علــى الــصحة النفــسیة والــسلوك الجــانح لــدیهم

، راك الوعي والتوجیه الوالـدي لألبنـاءومقیاس إد، المراهقین لمدى جودة عالقات اآلباء باألبناء
ـــاس للـــصحة النفـــسیة وآخـــر للـــسلوك الجـــانح وطبقـــت األدوات علـــى عینـــة مكونـــة مـــن . ومقی

وتوصلت النتـائج إلـى أنـه توجـد عالقـة طردیـة ). سنة١٤-١٢(من المراهقین من سن ) ٦٥٦(
ة وبــین مــستوى واألنــشطة األســریة المنتظمــ، والتــدعیم، موجبــة بــین الــوعي والتوجیــه للمــراهقین

فــي حــین كانــت العالقــة ســلبیة دالــة إحــصائیًا بــین الحمایــة والــضبط الزائـــد ، الــصحة النفــسیة
كمـا كـشفت النتــائج عـن وجــود عالقـة عكـسیة دالــة إحـصائیًا بــین . والـصحة النفـسیة للمــراهقین

واألنـــشطة األســـریة المنتظمـــة وبـــین ، والتـــدعیم األســـري، كـــل مـــن الـــوعي والتوجیـــه للمـــراهقین
في حـین كانـت العالقـة موجبـة دالـة إحـصائیًا بـین الحمایـة والـضبط ، لسلوك الجانح للمراهقینا

وكانــت العالقــة ســالبة دالــة بــین المــشكالت الــسلوكیة . الزائــد مــن قبــل الوالــدین الــسلوك الجــانح
  .وكل من الصحة النفسیة وجودة العالقة مع اآلباء واألمهات ألفراد العینة

  

  :ضع الضبط في عالقته بتقدیر الذاتدراسات مو : ثانیًا 
هــدفت للكــشف عــن االرتبــاط بــین موضــع الــضبط الــداخلي دراســة ) ١٩٩١(أجــرى فــرج 

الخارجي وتقدیر الذات لدي الطلبة الجـامعیین، واسـتخدمت الدراسـة ریـد ویبـر للعوامـل للـضبط 
ىـلع )١٩٦٤(الداخلي والخارجي ومقیاس روزنبرج لتقـدیر الـذات ، وبطاریـة أیزنـك للشخـصیة   

من المستویین الثاني والثالث من طلبة جامعة الملـك سـعود الـذكور )  طالباً ٢٢٠(عینة قوامها 
بالریــاض، وخلــصت الدراســـة لنتــائج أهمهـــا وجــود عالقــة قویـــة بــین موضـــع الــضبط الـــداخلي 

  .والتقدیر المرتفع للذات لدى أفراد العینة

ــ) b -١٩٩٢(وأجــرى أحمــد  ة بــین عــدد مــن المتغیــرات دراســة هــدفت للكــشف عــن العالق
الشخـصیة أهمهـا التقـدیر الـسلبي للـذات وبـین الـضبط الخـارجي لـدى األحـداث الجـانحین وبــین 
الــدرجات االندفاعیــة ودرجــات الــضبط الخــارجي وبــین درجــات االنحــراف الــسیكوباتي ودرجــات 
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ـــضبط الخـــارجي ـــدیر الشخـــصیة للكبـــار  ترجمـــة ممدوحـــة . ال واســـتخدمت الدراســـة اســـتبیان تق
ـــــزان االنفعـــــالي إعـــــداد ســـــامیة القطـــــان ، )١٩٨٦(ســـــالمة  ـــــاس االت ـــــاس ، )١٩٨٦(ومقی ومقی

ـــویس ملیكـــة  ـــار الشخـــصیة المتعـــدد األوجـــه ترجمـــة وٕاعـــداد ل ـــسیكوباتي مـــن اختب االنحـــراف ال
 الخــارجي لروتـــر -ومقیــاس مركــز الــضبط الــداخلي، )١٩٦٦(ومحمــد إســماعیل وعطیــة هنــا 
ـــافي  ـــدین كف ـــار الشخـــصیة المتعـــددة و ، )١٩٨٢(وترجمـــة عـــالء ال ـــي اختی ـــا ف ـــوة األن ـــاس ق مقی

، وطبقت على عینة مـن مجمـوعتین األولـى مـن األحـداث )١٩٧٨(األوجه محمد شحاتة ربیع 
والثانیــة مــن ) ســنة١٥-١٢(مــن الــذكور وتتــراوح أعمــارهم بــین ) ٩٠(الجــانحین ویبلــغ عــددهم 

ــغ عــددهم  ــر الجــانحین ویبل ــة المــ) ١٣٦(العــادیین غی ــة طالبــًا مــن طلب ــة والثانوی دارس اإلعدادی
وخلصت الدراسة إلى وجود عالقـة ارتباطیـه موجبـة بـین ). سنة١٨-١٢(وتتراوح أعمارهم بین 

ءادـــعلا–درجـــات كـــل مـــن العـــدوان  مدـــع ، عـــدم الكفایـــة الشخـــصیة، التقـــدیر الـــسلبي للـــذات،  
ط الخــارجي النظــرة الــسلبیة للحیــاة ودرجــات الــضب، عــدم الثبــات االنفعــالي، التجــاوب االنفعــالي

  .لدى األحداث الجانحین

هـــدفت للتعـــرف علـــى الفـــروق فـــي تقـــدیر الـــذات بـــین الــــذكور ) ١٩٩٣(ودراســـة جبریـــل 
واسـتخدمت مقیـاس تقـدیر . واإلناث لدى المتفوقین وغیر المتفوقین دراسیًا فـي المرحلـة الثانویـة

) الفــرد بذاتــه ككــلالعقلــي، االجتمــاعي، االنفعــالي، األخالقــي، الجــسدي، وثقــة (الــذات بأبعــاده 
إعــداد الباحـــث، والمعــدل التراكمـــي لـــدرجات الطلبــة للتعـــرف علـــى المتفــوقین وغیـــر المتفـــوقین 

فــرد نــصفهم مــن الــذكور والنــصف اآلخــر مــن اإلنــاث مــن ) ٦٠٠(دراســیًا وتكونــت العینــة مــن 
المــدارس الثانویــة بمحافظــة البلقــاء بــاألردن ونــصفهم مــن المتفــوقین ونــصفهم اآلخــر مــن غیــر 

مدـعو .  النتائج إلى عـدم وجـود فـروق دالـة فـي تقـدیر الـذات بـین الجنـسینوتوصلت. المتفوقین
ــدیر الــذات ــین التفــوق الدراســي والجــنس علــى مــستوى تق ولــم یكــن . وجــود تــأثیر دال للتفاعــل ب

 .للجنس تأثیر في البعد الجسمي والدرجة الكلیة لتقدیر الذات

ن حالـة تقـدیر الـذات هدفت للكـشف عـن طبیعـة العالقـة بـیدراسة ) ١٩٩٤(وأجري ناصر 
ـــة تقـــدیر الـــذات  ، )١٩٩١(ومعتقـــدات األفـــراد نحـــو الـــضبط، واســـتخدمت الدراســـة مقیـــاس حال

وطبقــت . وهمـا مــن ترجمـة وتعریـب أیمــن ناصـر) ١٩٩٠) (I.P.C(ومقیـاس الـضبط المتعــدد 
طالـــب مـــن ) ٤٠(علـــى عینـــة اشـــتملت علـــى ثـــالث مجموعـــات تكونـــت األولـــى مـــن تاودألا 



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –رهمجلة جامعة األز 

)٢٣( 

طالبـة مـن ) ٦٨( كلیـة التربیـة بجامعـة األزهـر بالقـاهرة والثانیـة مكونـة مـن المستوى الثاني مـن
ــة مــن  ــة مكون ــسانیة، أمــا الثالث ــة الدراســات اإلن ــاني بكلی ــات المــستوى الث ــة مــن ) ٤٤(طالب طالب

وخلـصت النتـائج إلـى وجـود عالقـة موجبـة بـین . طالبات الـدبلوم العـام التربـوي بجامعـة األزهـر
ــذات والــض ــدیر ال ــدى األفــراد تمثــل حالــة تق ــذات ل ــدیر ال ــة تق ــه كلمــا كانــت حال ــداخلي، وأن بط ال

ــة  ــر اتجاهــًا نحــو الــضبط الــداخلي، ووجــود عالقــة ســالبة بــین حال جانبــًا إیجابیــًا كلمــا كــانوا أكث
  .الصدفة ونفوذ اآلخرین"تقدیر الذات والضبط الخارجي المتمثل في مقیاسي 

 للكـشف عـن تقـدیر الـذات بالمقارنـة تفدـه) Wood et al. 1996(ودراسة وود وآخرون 
مع نتائج دراستین استخدمتا نفس مقاییس الدراسـة الحالیـة لـدى عینتـین مـن الـشباب المـشردین 
المقیمــین  فــي مالجــئ للرعایــة االجتماعیــة، واســتخدمت الدراســة اختبــار تقــدیر الــذات إعــداد 

ـــرز، )١٩٨٧ (Cooper Smithكـــوبر ســـمیث  ـــذات إعـــداد بی ـــاس مفهـــوم ال  وهـــاریس ومقی
)Piers and Harris, 1964( ، وتكونـت العینـة مـن)شـخص مـن الجنـسین المقیمـین ) ١١٧

توصـلت الدراسـة و . ضمن برنامج تدریب مهني وتعلیمي صیفي في منطقة وسط غرب أمریكـا
إلى أنه ال توجد فروق في تقدیر الذات تعزى لمتغیر العمر وأنه بمقارنة نتـائج الدراسـة الحالیـة 

فإنـه وجـدت فـروق فـي تقـدیر الـذات لـصالح ) Maxwell, 1992(اسـة ماكـسویل مـع نتـائج در 
  .عینة الدراسة الحالیة كما وجدت فروق لصالح ذكور وٕاناث عینة هذه الدراسة

هــدفت إلــى تحدیـد الفــروق بــین متعــاطي المــواد المتعــددة دراســة ) ١٩٩٧(كمـا أجــري فایــد 
واســتخدمت الدراســة . ت وقــوة األنــا وغیــر المتعــاطین فــي كــل مــن وجهــة الــضبط وتقــدیر الــذا

ـــدین كفـــافي  ومقیـــاس تقـــدیر ، )١٩٨٢(مقیـــاس روتـــر لوجهـــة الـــضبط تعریـــب وتقنـــین عـــالء ال
، ومقیـاس قـوة األنـا إعـداد عـالء )١٩٩١(الذات إعداد هلمریش وآخرون وتعریب عادل محمد 

طیــًا متعا) ٤٠( واشــتملت العینــة علــى مجمــوعتین ضــمت األولــى مجموعــة مــن الــدین كفــافي،
ـــین  ـــذكور تراوحـــت أعمـــارهم ب ـــزوجین، )  ســـنة٢٢-١٦(للمـــواد المتعـــددة مـــن ال ـــر المت مـــن غی

ــة مــن  ــین ) ٤٠(والثانیــة مكون ــذكور تراوحــت أعمــارهم ب ــر المتعــاطین مــن ال  ٢٢-١٦(مــن غی
وخلصت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة سـالبة بـین موضـع الـضبط الخـارجي وتقـدیر الـذات ). سنة

ددة ، كمــا توجــد عالقــة ســالبة بــین موضــع الــضبط الخــارجي وقــوة لــدى متعــاطي المــواد المتعــ
  .األنا لدى متعاطي المواد المتعددة
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العالقة بین تقدیر الذات ومركز الضبط والتعرف إلـى الفـروق فـي ) ١٩٩٨(ودرس جبریل 
ــة، واســتخدمت الدراســة مقیــاس مركــز الــضبط الــداخلي -كــل منهمــا تبعــًا لمتغیــر جــنس الطلب

، واشـــتملت )١٩٩٠(ومقیـــاس تقـــدیر الـــذات إعـــداد یعقـــوب ) ١٩٩٦(بریـــل الخـــارجي إعـــداد ج
ــى عینــة قوامهــا  ــامن مــن المرحلــة )  طالبــًا وطالبــة٥٦٠(عل ــین الــصف الث منــصفة بالتــساوي ب

كلمـــا زاد األساســیة والـــصف الثــاني الثـــانوي مــن المرحلـــة الثانویــة وتوصـــلت الدراســة إلـــى أنــه 
ت لــدى كــل مــن الــذكور واإلنــاث، أن متوســط تقــدیر التوجــه الــداخلي للــضبط ارتفــع تقــدیر الــذا

 كمــا أنــه لــم تجــد .الــذات لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة أعلــى منــه لــدى طلبــة المرحلــة األساســیة
  .الدراسة فروقًا دالة بین الجنسین في مستوى تقدیر الذات

هـدفت للكـشف عـن االتجاهـات نحـو الـسلطة المؤسـساتیة دراسـة ) Levy, 2001(وأجرى 
ــة مــن ثــالث مجموعــاتع ىدــل ــة مقارن ــذات، ین والكــشف عــن ، والفــروق فــي مــستوى مفهــوم ال

اتجاهاتهم نحو اآلباء والمعلمین، والشرطة والقانون، واستخدمت الدراسة مقیاس التقریر الـذاتي 
) ١٩٨٩رغبــي وآخــرون، (ومقیــاس االتجــاه نحــو الــسلطة المؤســساتیة ) ١٩٩٣مــاك، (للجنــوح 

ــسلط ــى بعــدي ال ــر الرســمیة وهــو یــشتمل عل ــاء والمعلمــین(ة غی ــسلطة الرســمیة ) اآلب وبعــدي ال
) ١٩-١٨(، ومقیــــــاس تینــــــیس لمفهــــــوم الــــــذات للمــــــراهقین مــــــن ســـــــن )الــــــشرطة والقــــــانون(
)TSCS)(توصـــلت الدراســـة إلـــى وجـــود فـــروق بـــین الجنـــسین فـــي مـــستوى مفهـــوم و ). ١٩٦٥

ــین الجــانحین وغیــر الجــانحین . الــذات لــصالح الــذكور فــي مــستوى مفهــوم وأنــه توجــد فــروق  ب
أي أن الـــسلوك الجـــانح یـــرتبط بمفهـــوم الـــذات . الـــذات لـــصالح غیـــر الجـــانحین مـــن المـــراهقین

  .السلبي

للكـشف عـن تغیـرات تقـدیر الـذات ) Wells et al., 2002(وهـدفت دراسـة ویلـز وآخـرون 
لــدى الطلبــة المعرضــین لتهدیــدات االضــطرابات النفــسیة والفــصل مــن الدراســة بــسبب ظــروفهم 

ــة الحی ــك بعــد مــشاركتهم فــي برنــامج تأهیــل مهنــي أكــادیمي نفــسي لمــدة ثمانی اتیــة الــصعبة وذل
 ,Coopersmith" (الــصورة المدرســیة"واســتخدمت مقیــاس تقــدیر الــذات . أســابیع متواصــلة 

. والمكون من خمسة أبعـاد فرعیـة ، وتـم القیـاس قبـل وبعـد تطبیـق البرنـامج اإلرشـادي) 1986
طالبًا من المحرومین اقتصادیًا والمهـددین بمخـاطر الفـشل الدراسـي  ٨٠(واشتملت العینة على 

و روــكذ ٤٨والفــصل مــن المدرســة ومــنهم  .  ســنة ١٦-١٤وتتــراوح أعمــارهم بــین )  إنــاث٣٢ 



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم اإلنسانیة، –رهمجلة جامعة األز 

)٢٥( 

وتوصلت الدراسة إلى وجـود فـروق فـي الدرجـة الكلیـة لتقـدیر الـذات  لـصالح القیـاس البعـدي ، 
  .ئ عن تعامل اآلباء لصالح القیاس البعديكما توجد فروق في بعد تقدیر الذات الناش

ــدیر الــذات ) Gasic et al., 2006(وهــدفت دراســة  ــین تق ــة ب ــر العالق للتحقــق مــن أث
مـن المـراهقین ) ٣٠٠(وموضع الـضبط وتأثیرهـا علـى التوجـه الریاضـي لـدى عینـة مكونـة مـن 

یر الـذات العـام وطبق على العینة مقیاس تقد. بالتساوي من الریاضیین، بالتساوي من الجنسین
وتوصلت الدراسة إلى نتـائج مفادهـا وجـود عالقـة . لروزبزج ومقیاس الضبط الخارجي لبافیسیك

ــذكور مــن  ــة ال ــدى عین ــة ول ــة الكلی ــدى العین ــین الــضبط الخــارجي والتوجــه الریاضــي ل عكــسیة ب
یاضـي في حین كانت العالقة موجبة طردیة دالة بین تقدیر الذات العام والتوجـه الر . المراهقین

وكـشفت الدراسـة أن مـستوى تقـدیر الـذات لـدى الـذكور أعلـى بداللـة إحـصائیة . لدى المـراهقین
ــاث مــن المــراهقین ــاث أعلــى بداللــة . مــن عنــد اإلن فــي حــین كــان الــضبط الخــارجي لــدى اإلن

أي أن الــذكور یتـسمون بتقـدیر مرتفــع للـذات وضــبطًا داخلیـًا، فــي . إحـصائیة منـه عنــد الـذكور
  .ناث بأنهن أقل تقدیرًا لذواتهن وبالضبط الخارجيحین تتسم اإل

  :تعقیب على الدراسات السابقة

یتبین من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظم الدراسات التي تناولت العالقـة بـین 
أســـالیب التنـــشئة األســـریة وتقـــدیر الـــذات، بـــأن تقـــدیر الـــذات المرتفـــع یـــرتبط بأســـالیب التنـــشئة 

  .بط أسالیب التنشئة الالسویة بتقدیر الذات المنخفض لدى األبناءالسویة، في حین ترت

كمــا یتــضح مــن الدراســات أن تقــدیر الــذات المرتفــع یــرتبط بالــضبط الــداخلي لــدى األفــراد، 
ولم تكـن الفـروق واضـحة بـین . في حین یرتبط تقدیر الذات المنخفض بالضبط الخارجي لدیهم

ـــم تتنـــاول الجنـــسین فـــي تقـــدیر الـــذات، كمـــا أن أي مـــن  الدراســـات الـــسابقة التـــي تـــم رصـــدها ل
ــین التنــشئة  ــر التفاعــل ب ــة، وخاصــة فــي مجــال الكــشف عــن أث ــة الثالث متغیــرات الدراســة الحالی

وقـــد اســـتفاد البـــاحثون مـــن الدراســـات . األســـریة وموضـــع الـــضبط علـــى مـــستوى تقـــدیر الـــذات
ضـع الفـروض التـي تـسعى السابقة فـي تحدیـد متغیـرات الدراسـة وأدواتهـا وحجـم عینتهـا، وفـي و 

  .للتحقق منها

   :فروض الدراسة 
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  :استهدفت الدراسة الحالیة للتحقق من صحة الفروض التالیة
ال توجــد فــروق دالـــة إحــصائیًا فــي مـــستوى تقــدیر الــذات تعـــزى لمتغیــر الجــنس ألفـــراد  - ١

  .العینة
ســریة ال توجــد فــروق دالــة إحــصائیًا فــي مــستوى تقــدیر الــذات تبعــًا ألســالیب التنــشئة األ - ٢

  .لدى أفراد العینة"  مرتفع-منخفض "
 -داخلـي "ال توجد فروق دالة إحـصائیًا فـي مـستوى تقـدیر الـذات تبعـًا لموضـع الـضبط  - ٣

  .لدى أفراد العینة" الخارجي
 الـــضبط موضـــعال یوجــد تـــأثیر دال إحـــصائیًا للتفاعـــل بـــین أســالیب التنـــشئة األســـریة و  - ٤

 .على تقدیر الذات لدى أفراد العینة

  :لدراسةمنهج ا
ــي، الــذي یبحــث عــن الحاضــر، ویهــدف إلــى  اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیل
ـــة علـــى تـــساؤالت محـــددة بدقـــة تتعلـــق  ـــز بیانـــات إلثبـــات فـــروض معینـــة تمهیـــدًا لإلجاب تجهی
ـــي زمـــان إجـــراء  ـــي یمكـــن جمـــع المعلومـــات عنهـــا ف ـــة الت ـــة، واألحـــداث الراهن بـــالظواهر الحالی

وللتحقــق مــن فــروض الدراســة ). ٤٣: ٢٠٠٢، اــغألا(وات مناســبة البحــث، وذلــك باســتخدام أد
للفــروق بــین متوســطات ) ت(اســتخدم البــاحثون عــددًا مــن األســالیب اإلحــصائیة وهــي اختبــار 
للتحقـق مـن صـحة ) ٢ X ٢(العینات المستقلة، كما تم استخدام أسلوب تحلیل التباین الثنـائي 

  .SPSSزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة الفرض الرابع، وذلك باالستعانة ببرنامج الر 

  :مجتمع وعینة الدراسة
یتحـــدد مجتمـــع الدراســـة األصـــلي بجمیـــع طلبـــة الـــصف الحـــادي عـــشر مـــن الجنـــسین فـــي 

ــًا وطالبــة، مــنهم ) ١٠٨٣٤(محافظــة غــزة والبــالغ عــددهم  ــذكور ) ٥٢١٨(طالب مــن الطــالب ال
  ).٢٠٠٨عالي، وزارة التربیة والتعلیم ال(من الطالبات اإلناث ) ٥٦١٦(و

مــن طلبــة الــصف الحــادي عــشر مـــن )  طالبـــاً ٣٨٨(وتكونــت العینــة الكلیــة للدراســة مــن 
: ، وقـــد تـــم اختیـــارهم عـــشوائیًا مـــن مدرســـتین للـــذكور همـــا) ســـنة تقریبـــاً ١٧(الجنــسین بأعمـــار 

ءا : ، ومدرســـتین لإلنـــاث همـــاالكرمـــل الثانویـــة للبنـــین، وشـــهداء الـــشاطئ الثانویـــة للبنـــین رـــهزلا
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ـــة " أ " یـــة الثانو  ـــات، وزهـــرة المـــدائن الثانوی ـــات" أ " للبن ـــة للبن ، وجمیعهـــا مـــن المـــدارس الثانوی
  .الحكومیة بمحافظة غزة

  
  :أدوات الدراسة

  ).١٩٨٧(تعریب أبو ناهیة وموسى :  مقیاس المعاملة الوالدیة -١
 Child Report of” بعنـوان Schaeferشـیفر . أعـد هـذه القائمـة فـي األصـل إیـرل س

Parent Behavior” An abbreviated form وهــي تـزود الباحـث بتقــدیر حقیقـي عــن 
وسیقتـــصر . الــسلوك الفعلـــي للوالـــدین فـــي تعاملهمـــا مـــع األبنـــاء فـــي مواقـــف التنـــشئة المختلفـــة

البــاحثون فــي هــذه الدراســة علــى اســتخدام خمــسة مقــاییس فرعیــة كونهــا تتفــق مــع مــا ورد مــن 
مقیـاس التمركـز حـول الطفـل : اسـب طبیعـة الموضـوع وهـيأبعاد في الدراسات السابقة وأنها تن

Child Centeredness ومقیــاس التطفــل ،Intrusiveness ومقیــاس الــضبط مــن خــالل ،
 Inconsistent، ومقیــاس عــدم االتـــساق Control Though Guiltالــشعور بالــذنب 

Discipline ومقیـاس انـسحاب العالقـة ،Withdrawal of Relations . ن ویـشتمل كـل مـ
عبارات بحیث یصل عدد العبـارات الكلـي المـستخدم فـي هـذه ) ٨(هذه المقاییس الخمسة على 

وتقــدر بــثالث درجــات ) نعــم(ویــتم اإلجابــة علــى أســئلة القائمــة إمــا . عبــارة) ٤٠(الدراســة إلــى 
ــــدر بــــدرجتین ، أو ) ؟(وأ ــــًا وتق ــــي أحیان ــــدر بدرجــــة واحــــدة، وتتــــراوح درجــــة ) ال(وهــــي تعن وتق

وتعبــر الدرجــة المرتفعــة عــن اســتخدام مرتفــع )  درجــة٢٤ – ٨(ل بعــد بــین المفحــوص علــى كــ
  .من قبل الوالدین لألسلوب فیما تعبر الدرجة المنخفضة عن استخدام منخفض لألسلوب

قامـا بحـساب معـامالت الثبـات بطریقـة ) ١٩٨٧(وكان معربا المقیـاس أبـو ناهیـة وموسـى 
مـن )  طالبـة٥٠ طالبـًا و٦٠( مكونـة مـن  علـى عینـةSplit-half methodالتجزئـة النـصفیة 

طـالب كلیــة التربیـة بالجامعــة اإلسـالمیة بغــزة وتراوحـت معــامالت ثبـات األبعــاد الخمـسة التــي 
ــــین  ــــاحثون الحــــالیون ب ــــصحیح ) ٠.٧٨ – ٠.٥٣(اســــتخدمها الب ــــصورتي األب واألم، بعــــد ت ل

علــى عینــة " مــا شـهریفــصل بینه"وبطریقــة إعــادة االختبـار .  بـراون–الطـول بمعادلــة ســبیرمان 
تراوحـت ، من طالب كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة بغـزة)  طالبة٦٠ طالبًا و٨٠(مكونة من 
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لـصورتي األب واألم، وهـي معـامالت ) ٠.٧٧ –٠.٥٦(معامالت الثبات لألبعاد الخمسة بـین 
  .ثبات عالیة

لـى عینـة مكونـة كما قام الباحثون في الدراسة الحالیة بحـساب الـصدق والثبـات للمقیـاس ع
من مجتمع الدراسة فقد تم حساب صـدق االتـساق الـداخلي مـن خـالل )  طالبًا وطالبة٧٠(من 

حـساب ارتبــاط درجـة كــل بعـد مــن األبعـاد الخمــسة مـع الدرجــة الكلیـة للمقیــاس وتراوحـت قیمــة 
لـــصورة ) ٠.٦٧٥ –٠.٣٦١(لـــصورة األب، وتراوحـــت بـــین ) ٠.٧٩٤–٠.٣٤٠(االرتبــاط بـــین 

  .مألا

قدیر الثبات في الدراسة الحالیة بطریقة التجزئة النصفیة لكل بعـد مـن أبعـاد المقیـاس وتم ت
الخمــسة علــى حــدا وتراوحــت معــامالت االرتبــاط بــین النــصفین لــصورة األب باســتخدام معادلــة 

 بـراون التنبؤیـة -وبعد تعدیل طول االختبار بمعادلة سبیرمان) ٠.٧١٨-٠.٤٧٩(بیرسون بین 
ــا ــاط لــصورة األم )٠.٨٣٦-٠.٦٤٨(ت بــین تراوحــت قیمــة الثب ، كمــا تراوحــت معــامالت االرتب

، وبعـــد تعــــدیل طـــول االختبــــار بمعادلــــة )٠.٧٢٩-٠.٢٥٧(باســـتخدام معادلــــة بیرســـون بــــین 
وبــــذلك یكـــــون ) ٠.٨٤٣ -٠.٤٠٩( بــــراون التنبؤیــــة تراوحــــت قیمـــــة الثبــــات بــــین -ســــبیرمان

  .والدیة موضوع الدراسةالباحثون قد تحققوا من صدق وثبات مقیاس المعاملة ال

  )١٩٨٧(تعریب موسى وأبو ناهیة :  الخارجي-  مقیاس الضبط الداخلي-٢
 .Nowicki, S( أعـد هـذا المقیـاس فـي األصـل كـل مـن سـتیفن نـویكي ومارشـال دوك 

and Duke, M.,1974) ســؤاًال، وتكــون االســتجابة ألي ٤٠ ، ویتكــون هــذا المقیــاس مــن 
ــین ، وتتــر )ال(وأ ) نعــم(ســؤال إمــا  ، والفــرد الــذي ) درجــة٨٠ – ٤٠(اوح درجــات المفحــوص ب

یحــصل علــى درجــات مرتفعــة، هــو ذلــك الفــرد الــذي یتــسم ســلوكه بالــضبط الخــارجي أمــا الفــرد 
  .الذي یحصل على درجات منخفضة فهو الذي یتسم سلوكه بالضبط الداخلي

ــو ناهیــة  ــا المقیــاس موســى وأب ــة قامــا بحــساب الثبــات بطریقــة) ١٩٨٧(وكــان معرب  التجزئ
طالبــًا بكلیــة التربیــة جامعــة ) ١٢٢( بتطبیــق المقیــاس علــى Split half methodالنــصفیة 

طالبــة بكلیــة الدراســات اإلنــسانیة بالقــاهرة، وتوصــال إلــى ارتباطــات تراوحــت ) ١٢٠(األزهــر، و
  .، وهي تدلل على مستوى جید من الثبات)٠.٠١(وجمیعها دالة عند ) ٠.٨٩ – ٠.٧٨(بین 
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)٢٩( 

حثون فـــي الدراســـة الحالیـــة بحـــساب ثبـــات االختبـــار بطریقـــة التجزئـــة النـــصفیة وقـــام البـــا
)  طالبــًا وطالبــة٧٠(علــى عینــة مكونــة مــن ) االرتبــاط بــین الفقــرات الفردیــة والفقــرات الزوجیــة(

ـــساوي  ـــت قیمـــة ارتبـــاط بیرســـون ت ، وبعـــد تعـــدیل طـــول ) ٠.٥٥٤(مـــن مجتمـــع الدراســـة وكان
، وهــي قیمــة ) ٠.٧١٤(التنبؤیــة كانــت قیمــة الثبــات تــساوي االختبــار بمعادلــة ســبیرمان بــراون 

وتــم حـساب الــصدق بطریقـة المقارنــة الطرفیـة بــین . عالیـة مـن الثبــات تفـي بمتطلبــات التطبیـق
علـى المقیـاس وتمثـل ) ١٩= ن(مـن أفـراد العینـة االسـتطالعیة % ٢٧متوسطي درجـات أدنـى 

علــى المقیــاس وتمثــل ) ١٩= ن(ة مــن أفــراد العینـ% ٢٧ذوي الـضبط الــداخلي ودرجــات أعلـى 
) ٠.٠٠٠( تــساوي Uذوي الـضبط الخـارجي وذلـك باسـتخدام معادلــة مـان وتنـي، وكانـت قیمـة 

ـــضبط ) ٠.٠١(وهـــي دالـــة عنـــد  ممـــا یـــدل علـــى أن المقیـــاس قـــادر علـــى التمییـــز بـــین ذوي ال
  .الداخلي والخارجي

  )١٩٩١(تعریب محمد :  اختبار تقدیر الذات للمراهقین والراشدین-٣
 & Helmreich, Stappأعـد هـذا االختبــار فـي األصـل هیلمــریتش وسـتاب وٕایــرافن  

Ervin مـــن جامعـــة تكـــساس بالوالیـــات المتحـــدة األمریكیـــة ویحمـــل هـــذا االختبـــار اســـم قائمـــة 
ــــى تقــــدیر المــــراهقین ) TSBI(تكــــساس للــــسلوك االجتمــــاعي  ویهــــدف االختبــــار للتعــــرف عل

  .والراشدین لذواتهم

 عبــارة، أمــام كــًال منهــا خمــسة اختیــارات، وعلــى المفحــوص أن ٣٢ن ویتكــون االختبــار مــ
أمـام العبـارة تحـت العمـود الـذي ) X(یحدد مدى انطباق كل عبارة علیه، وذلك بوضع عالمـة 

 درجـــات، ٤یتفــق مـــع رأیــه، وتتـــراوح درجــة كـــل عبـــارة مــن عبـــارات االختبــار مـــن صــفر إلـــى 
، وتـدل الدرجـة المرتفعـة )  درجـة١٢٨ -صـفر(وتتراوح درجات المفحوص علـى االختبـار بـین 

  .على تقدیر مرتفع للذات بینما تدل الدرجة المنخفضة على تقدیر منخفض للذات

قام  بحساب ثبات االختبار من خالل إعادة تطبیقـه بعـد شـهر مـن ) ١٩٩١(وكان محمد 
يـهو . )٠.٩١٨(طالبًا وطالبـة، وبلـغ معامـل الثبـات ) ٧٣(المرة األولى على عینة مكونة من 

بحــساب صــدق المحــك مــن ) ١٩٩١(وقــام محمــد . نتــائج تــدلل علــى مــستوى جیــد مــن الثبــات
فــي هــذا االختبــار وبــین ) ٧٣= ن (خــالل تقــدیر معامــل االرتبــاط بــین درجــات عینــة الطــالب 

وـهو ) ٠.٨٤٦(درجاتهم في اختبار مفهوم الذات لعماد الـدین إسـماعیل وبلـغ معامـل االرتبـاط 
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ــات )٠.٠١(دال عنــد مــستوى  ــى درجــة جیــدة مــن الــصدق وتفــي بمتطلب ، وهــي نتــائج تــدلل عل
  .التطبیق

وقـام البـاحثون فـي الدراســة الحالیـة بحـساب ثبـات االختبــار بطریقـة التجزئـة النـصفیة علــى 
مـن مجتمـع الدراسـة وكانـت قیمـة ارتبـاط بیرسـون تـساوي )  طالبًا وطالبـة٧٠(عینة مكونة من 

 بـراون التنبؤیــة كانـت قیمــة الثبــات -ار بمعادلـة ســبیرمان، وبعـد تعــدیل طـول االختبــ)٠.٨٢٤(
وتـم حـساب الـصدق . ، وهي قیمة عالیة مـن الثبـات تفـي بمتطلبـات التطبیـق)٠.٩٠٣(تساوي 

) ١٩= ن(مــــن أفــــراد العینــــة % ٢٧بطریقـــة المقارنــــة الطرفیــــة بــــین متوســــطي درجـــات أدنــــى 
ذلــك باسـتخدام معادلــة مــان علــى المقیـاس و ) ١٩= ن(مـن أفــراد العینـة % ٢٧ودرجـات أعلــى 

، أي أن المقیــاس )٠.٠١(وهـي دالــة عنـد ) ٠.٠٠٠(تـساوي " U"، وكانـت قیمــة  " U" وتنـي 
  .قادر على التمییز بین منخفضي ومرتفعي تقدیر الذات

  :نتائج الدراسة
 ً◌ ال توجــد فــروق دالــة إحــصائیًا فــي مــستوى  "نتـائج الفــرض األول الــذي یــنص علــى أنـه: الوأ

  ".ألفراد العینةتعزى لمتغیر الجنس تقدیر الذات 
 =ن(للتحقـــق مـــن صـــحة الفرضـــیة قـــام البـــاحثون بالمقارنـــة بـــین متوســـط درجـــات الـــذكور 

ــــاث ) ١٩٨ ــــذات موضــــوع الدراســــة ) ١٩٠=ن(ومتوســــط درجــــات اإلن ــــدیر ال ــــاس تق ــــى مقی عل
ــار   Independentللفــروق بــین متوســطات درجــات العینــات المــستقلة ) ت(باســتخدام اختب
Sample t-Test) ،التالي، وذلك كما یتضح في الجدول )٢١٠: ٢٠٠٥ عالم:  

للفرق بین متوسطي الذكور  )ت(المعیاریة وقیمة  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات: )١(جدول 
  واإلناث في تقدیر الذات

  )١٩٠=ن (اإلناث   )١٩٨= ن (روكذلا 
المتوسط   المقیاس

  الحسابي
نحراف الا 

  المعیاري
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
  )ت(

مستوى 
  ةلالدلا

  ٠.٥٨٥  ١٣.٣٢٥  ٧٦.٥٩  ١٢.٦١٢  ٧٥.٨٢  تقدیر الذات
غیر 
ةلاد 
إحصائ
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)٣١( 

، وعند مستوى داللة ١.٩٦ = ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ٣٨٦ =درجات حریة(الجدولیة  قیمة ت
٢.٥٨ = ٠.٠١  

ئیًا بـین متوسـطي درجـات الـذكور  أنه ال توجد فـروق دالـة إحـصاالسابقیتبین من الجدول 
  . تقدیر الذاتمن أفراد العینة من طلبة الصف الحادي عشر فيواإلناث 

: وتتفق هذه النتیجة مع النتائج التي توصلت إلیها معظم الدراسات الـسابقة ومثـل دراسـات
ـــــــــان )١٩٩١(ســـــــــالمة  ـــــــــل )١٩٩٣(، وجبریـــــــــل )١٩٩٣(، وعلی دراســـــــــة ، و )١٩٩٨(، وجبری

)Schult, 2002( ، ودراسـة)Nolan et al., 2002( ودراسـة ،)Robles-pina, 2004( 
ـــم تجـــد فروقـــًا بـــین الجنـــسین فـــي تقـــدیر الـــذات،  إال أنهـــا اختلفـــت مـــع النتـــائج التـــي فـــي أنهـــا ل

 والتـي توصـلت إلـى وجـود )Gasic, 2006(، ودراسـة )Levy, 2001(توصـلت إلیهـا دراسـة 
  .روكذلفروق دالة بین الجنسین في تقدیر الذات لصالح ا

ویمكن تفسیر هذه النتیجـة باالعتمـاد علـى أدبیـات البحـث النفـسي فـي أن الـذكور واإلنـاث 
یختلفون فیما یعتبرونه أمورًا مهمة في الحیاة ، وبالتـالي یختلفـون فـي األسـس التـي یقـوم علیهـا 

نـاث تقدیر الذات وفقـًا للـدور الـذي تعـده األسـرة والمجتمـع لكـل جـنس وبالتـالي فـإن الـذكور واإل
یحققــون مــستوى مرتفــع فــي تقــدیر الــذات عبــر اإلنجــاز والــشعور بالكفــاءة فــي المجــاالت التــي 

، فقـد توصـلت دراسـة جبریـل )٥٨: ١٩٩٨ جبریـل،(یرون أنهـا مهمـة وذات قیمـة بالنـسبة لهـم 
  .إلى أن للجنس تأثیرًا داًال في خمسة أبعاد لتقدیر الذات) ١٩٩٣(

ـــه) ١٩٦٧(وتوصـــل كـــوبر ســـمیث  ـــي أبحاث ـــي مرحلـــة ف ـــدیر الـــذات ف  إلـــى أن مـــستوى تق
المراهقة ثابت نسبیًا بین الجنـسین وأن مرحلـة الرشـد أنـسب للكـشف عـن الفـروق بـین الجنـسین 

)Schult, 2002 .(  

مما یشیر إلى أن مرحلة المراهقة تدفع كال الجنسین للسلوك الذي یساهم في رفـع مـستوى 
  .في اتجاهات وتخصصات هذا السلوكتقدیر الذات لدى كل منهما بالرغم من التباین 

  
  
ال توجـد فـروق دالـة إحـصائیًا فـي مـستوى  "نتائج الفرض الثاني الذي یـنص علـى أنـه: ثانیاً 

  ."لدى أفراد العینة" مرتفع -منخفض  "سالیب التنشئة األسریةتبعًا ألتقدیر الذات 
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تاذـــل  تقـــدیر درجــات عینـــة الدراســـة علــى مقیـــاس تقـــدیر اتـــمللتحقــق مـــن صـــحة الفــرض 
مـن الـدرجات % ٢٧واختیار مجموعة الطلبة ذوي أسالیب التنشئة األسریة المنخفـضة وتـشكل 

مـن % ٢٧، مجموعـة الطلبـة ذوي أسـالیب التنـشئة األسـریة المرتفعـة وتـشكل )١٠٥=ن(الدنیا 
، ثــم تمــت المقارنــة بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین فــي أدائهــم )١٠٥=ن(الــدرجات العلیــا 

للفـــروق بـــین متوســـطات درجـــات العینـــات ) ت( الـــذات باســـتخدام اختبـــار علـــى مقیـــاس تقـــدیر
مقر ینالمستقلة، وذلك لصورة األب كما یتضح في الجدول  )٣، ٢:(  

  
مرتفعـي ومنخفـضي أسـالیب التنـشئة األسـریة  درجـاتللفرق بین متوسطي ) ت(یبین قیمة : )٢(جدول 

  في تقدیر الذات) صورة األب(

المتوسط   سریةالتنشئة األ أبعادمستویات 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى   )ت(قیمة 
  ةلالدلا

 ١٢.٥٩٨ ٧١.٥٤ منخفضي التمركز حول الطفل

 ١٣.٠٤٤ ٧٨.٩٤ مرتفعي التمركز حول الطفل
٤.١٨١ 

دالة عند 
٠.٠١  

 ١١.٨٦٥ ٧٧.٠٠  منخفضي التطفل

 ١٣.١٦٠ ٧٧.٤٩  مرتفعي التطفل
غیر دالة   ٠.٢٨١

 إحصائیاً 

بط من خالل الشعور منخفضي الض
  بالذنب

١٣.٦٣٥ ٧٦.٢٤ 

مرتفعي الضبط من خالل الشعور 
  بالذنب

١٣.٢٦٦ ٧٤.٧١ 
٠.٨٢٦ 

غیر دالة 
  إحصائیاً 

 ١٣.٢٦٣ ٧٨.٦٢  منخفضي عدم االتسـاق

 ١١.٧٤٨ ٧٣.٧٨  مرتفعـي عدم االتسـاق
٢.٨٠٤ 

دالة عند 
٠.٠١ 

 ١٣.١٣٤ ٧٨.٩٧  منخفضي انسحاب العالقة

 ١٢.٠٩٣ ٧٣.٦٠  مرتفعي انسحاب العالقة
٣.٠٧٧ 

دالة عند 
٠.٠١ 
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)٣٣( 

، وعند مستوى داللة ١.٩٦ = ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ٢٠٨ =درجات حریة(الجدولیة  قیمة ت
٢.٥٨ = ٠.٠١  

  
 : أنهالسابقیتضح من الجدول 

توجــد فـــروق دالــة فـــي تقــدیر الـــذات بــین مرتفعـــي ومنخفــضي التمركـــز حــول الطفـــل  -
، مــن وجهـة نظـر األبنــاء، وذلـك لــصالح ) ٠.٠١(ة عنـد مــستوى داللـ) صـورة األب(

  .مرتفعي التمركز حول الطفل
ـــة إحـــصائیًا فـــي تقـــدیر الـــذات بـــین مرتفعـــي ومنخفـــضي التطفـــل،  - ال توجـــد فـــروق دال

  .من وجهة نظر األبناء) صورة األب(والضبط من خالل الشعور بالذنب 
ي عـدم االتــساق، توجـد فــروق دالـة إحــصائیًا فـي تقــدیر الـذات بــین مرتفعـي ومنخفــض -

، لصالح منخفـضي عـدم )٠.٠١(عند مستوى داللة ) صورة األب(وانسحاب العالقة 
 .االتساق وانسحاب العالقة، وذلك من وجهة نظر األبناء

  
مرتفعـي ومنخفـضي أسـالیب التنـشئة  درجـاتللفرق بـین متوسـطي ) ت(یبین قیمة : )٣(جدول 

  في تقدیر الذات) مصورة األ(األسریة 

المتوسط   التنشئة األسریة أبعادمستویات 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

مستوى   )ت(قیمة 
  ةلالدلا

 ١٢.٧٦٧ ٧٠.٨٦ منخفضي التمركز حول الطفل

 ١٢.٣٤٧ ٨٠.٢٠ مرتفعي التمركز حول الطفل
٥.٣٨٥ 

دالة عند 
٠.٠١ 

 ١١.٣٣٢ ٧٥.٠٦  منخفضي التطفل

 ١٣.٧٥٩ ٧٦.٠٢  مرتفعي التطفل
٠.٥٥٣ 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

منخفضي الضبط من خالل الشعور 
  بالذنب

١٣.٤٣٤ ٧٧.١٦ 

مرتفعي الضبط من خالل الشعور 
  بالذنب

١٢.٩٨٦ ٧٦.٨٥ 
٠.١٦٧ 

غیر دالة 
 إحصائیاً 

 ١٤.٠١٠ ٧٧.٩١  منخفضي عدم االتساق

 ١١.٤٩٢ ٧٣.٦٠  مرتفعي عدم االتساق
٢.٤٣٤ 

دالة عند 
٠.٠٥ 
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)٣٤ ( 

 ١٣.٤٨٦ ٧٧.٩٦  منخفضي انسحاب العالقة

 ١٢.٩٠٥ ٧٢.٦٥  مرتفعي انسحاب العالقة
٢.٩١٢ 

دالة عند 
٠.٠١  

، وعند مستوى داللة ١.٩٦ = ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ٢٠٨ =درجات حریة(الجدولیة  قیمة ت
٢.٥٨ = ٠.٠١  

 : أنهالسابقیتبین من الجدول 

صــورة (توجـد فـروق دالـة فــي تقـدیر الـذات بــین مرتفعـي ومنخفـضي التمركــز حـول الطفـل  -
، من وجهة نظر األبناء، وذلك لـصالح مرتفعـي التمركـز )٠.٠١(ند مستوى داللة ع) مألا

  .حول الطفل
ال توجد فروق دالـة إحـصائیًا فـي تقـدیر الـذات بـین مرتفعـي ومنخفـضي التطفـل، والـضبط  -

  .، من وجهة نظر األبناء)صورة األم(من خالل الشعور بالذنب 
صـورة (مرتفعـي ومنخفـضي عـدم االتـساق توجد فروق دالة إحصائیًا في تقدیر الذات بین  -

ــــة ) مألا ــــین مرتفعــــي )٠.٠٥(عنــــد مــــستوى دالل ــــصالح منخفــــضي عــــدم االتــــساق، وب ، ل
لـصالح منخفـضي ) ٠.٠١(عنـد مـستوى داللـة ) صـورة األم(ومنخفضي انسحاب العالقـة 

 أن مـستوى الـسابقینویتبین من الجدولین  .انسحاب العالقة، وذلك من وجهة نظر األبناء
) صـورتي األب واألم( الذات یختلف بـین مرتفعـي ومنخفـضي التمركـز حـول الطفـل تقدیر

  .لصالح مرتفعي التمركز حول الطفل
ــین مرتفعــي ومنخفــضي عــدم االتــساق،  ــذات ب بینمــا جــاء االخــتالف فــي مــستوى تقــدیر ال

لـصالح منخفـضي عـدم االتـساق ومنخفـضي انـسحاب ) صـورتي األب واألم(وانسحاب العالقة 
ــین مرتفعــي ومنخفــضي  .مــن المــراهقینةــقالعلا  ــذات ب ــدیر ال ــم تظهــر الدراســة فروقــًا فــي تق ول

  ).صورتي األب واألم(بعدي التطفل والضبط من خالل الشعور بالذنب 

 فیمـا تظهـر النتــائج ا◌ً  إیجابیــا◌ً ویتـضح مـن النتـائج بــأن بعـد التمركـز حــول الطفـل یعتبـر بعـد
 سـلبیین، وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا توصـلت أن بعـدي عـدم االتـساق وانـسحاب العالقـة بعـدین

، والظفیـــري )١٩٩٣(، وعلیـــان )١٩٩١(ســالمة : إلیــه نتـــائج الدراســـات الــسابقة مثـــل دراســـات
والتـــي تـــربط بـــین أســـالیب ) ٢٠٠٢(، وحمـــزة )١٩٩٨(، والعنـــزي )١٩٩٧(، والمنیــع )١٩٩٦(

تقـدیر المـنخفض للـذات، وقـد التنشئة السویة والتقدیر المرتفع للذات وتربط األسالیب السلبیة بال
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)٣٥( 

 ,Mizell( دراسـة، و )Nolan et al, 2002(دراسـة ، و )Schult, 2002( ةربطـت دراسـ
  .بین الخالفات العائلیة والتقدیر السلبي للذات) 2003

ویرى الباحثون أن أسالیب التنشئة األسریة الالسویة تؤثر سـلبًا علـى مـستوى تقـدیر الـذات 
دین في التعلیمات تصدر عنهم أثناء التعامـل مـع األبنـاء وانـسحاب لألبناء، فعدم االتساق الوال

ـــده؛ األب أو األم ابتعـــد عنـــه لكونـــه أخطـــأ أو أســـاء  ـــأن وال العالقـــة التـــي مـــن خاللهـــا االبـــن ب
التــصرف؛ فــإن هــذه األســالیب تزیــد مــن التــوتر النفــسي والقلــق لــدى األبنــاء وتحــدث حالــة مــن 

فقـد بینـت دراسـة . بناء لمـا یهـدف إلیـه اآلبـاء واألمهـاتاالضطراب الدائم الناشئة عن جهل األ
ــدیرهم ) ١٩٩١(ســالمة  أن إدراك األبنــاء للــضبط مــن قبــل األب أو األم یــصاحبه زیــادة فــي تق

  .بزیادة التقدیر السلبي للذات لدى األبناءیرتبط تساق الوالدي الا مدعنأو ، السلبي لذواتهم

ــه  مــن تــوترات سیاســیة داخلیــة أو ناشــئة عــن كمــا أن الوضــع الــسیاسي الفلــسطیني لمــا ب
االحتالل اإلسـرائیلي فـإن هـذه التـوترات تحـدث االضـطرابات التالیـة للـصدمات والـضغوط لـدى 
األبناء ممـا یجعلهـم بحاجـة قـصوى ألسـالیب التنـشئة القائمـة علـى التقبـل والـدفء والتـي تـسهم 

ـــاء جـــرا ـــذات لألبن ـــدیر ال ـــي تق ـــذي فـــي خفـــض العوامـــل المـــؤثرة ســـلبًا عل ـــصعب ال ء الوضـــع ال
  .یعیشونه

  

ال توجـد فـروق دالـة إحـصائیًا فـي مـستوى " نتائج الفرض الثالث الذي ینص علـى أنـه :ثالثاً 
  ".لدى أفراد العینة" الخارجي - داخلي" الضبط تبعًا لموضعتقدیر الذات 

للتحقق من صـحة الفـرض قـام البـاحثون بتقـدیر درجـات عینـة الدراسـة علـى مقیـاس تقـدیر 
مـــن الـــدرجات الـــدنیا % ٢٧ وتـــشكل الـــداخليت واختیـــار مجموعـــة الطلبـــة ذوي الـــضبط اذـــلا
ــــضبط و ، )١٠٥=ن( ــــة ذوي ال ــــشكل الخــــارجيمجموعــــة الطلب ــــا % ٢٧ وت ــــدرجات العلی مــــن ال
ــة بــین متوســطي درجــات المجمــوعتین فــي أدائهــم علــى مقیــاس ) ١٠٥=ن( ــم تمــت المقارن ، ث

 متوســطات درجــات العینــات المــستقلة، وذلــك للفــروق بــین) ت(تقــدیر الــذات باســتخدام اختبــار 
  :التاليكما یتضح في الجدول 
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)٣٦ ( 

  للفرق بین متوسطي ذوي الضبط الداخلي والخارجي في تقدیر الذات) ت(یبین قیمة : )٤(جدول 
  الضبط الداخليیوذ 
  )١٠٥= ن (

  الضبط الخارجيیوذ 
  )١٠٥=ن (

  المقیاس
المتوسط 
  الحسابي

النحراف ا
  المعیاري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

  قیمة
  )ت ( 

مستوى 
  ةلالدلا

  ٥.٦٣٤  ١٢.٢٣٨  ٧٠.٥٠  ١٢.٦٤٥  ٨٠.١٨  تقدیر الذات
ةلاد 
عند 
٠.٠١ 

  
 أنه توجد فروق ذات داللـة إحـصائیة فـي تقـدیر الـذات بـین متوسـطي السابقیتبین من الجدول 

، وذلـك ٠.٠١ل مـن درجات ذوي الضبط الداخلي وذوي الضبط الخارجي عند مستوى داللة أقـ
  .لصالح ذوي الضبط الداخلي من أفراد العینة

  
 أن ذوي الـــضبط الـــداخلي یتـــسمون بالتقـــدیر المرتفـــع لـــذواتهم وأن ذوي الـــضبط ممـــا یبـــین

الخارجي یتسمون بالتقدیر المنخفض لذواتهم، وتتفق هذه النتیجة مع نتائج كـل الدراسـات التـي 
، )١٩٩٤(ناصــــر ، و )b -١٩٩٢(أحمـــد ، و )١٩٩١(جرـــف : جمعهـــا البـــاحثون وهـــي دراســــات

  ).١٩٩٨(، وجبریل )١٩٩٧(وفاید 

ویفسر الباحثون هذه النتیجة بـأن األفـراد الـذین یـستطیعون توجیـه سـلوكهم داخلیـًا یتـسمون 
بالتقـــدیر المرتفـــع للـــذات نتیجـــة للتعزیـــز الـــذي یحـــصلون علیـــه بعـــد هـــذا الـــسلوك، فیمـــا یرجـــع 

ــدیر الــذات لــدى ذوي  الــضبط الخــارجي نتیجــة لــشعورهم بــالنقص المــرتبط انخفــاض مــستوى تق
  .بالتعزیز الناتج عن السلوك المضبوط من قبل دوافع خارجیة

  

ــــداخلي یتمتعــــون بخــــصائص  ــــضبط ال ــــذات وذوي ال وكــــذلك فــــإن ذوي التقــــدیر المرتفــــع لل
وسمات متشابهة فكالهما لدیه ثقة كبیرة بالذات وأفضل قدرة على مواجهة المشكالت مما هـو 
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)٣٧( 

ــدى الحــا ل لــدى ذوي تقــدیر الــذات المــنخفض الــذین یعــزون فــشلهم إلــى عوامــل خارجیــة كمــا ل
  ).٥٧: ١٩٩٨ جبریل،(ذوى الضبط الخارجي 

ال یوجـد تـأثیر دال إحـصائیًا " نتائج الفرض الرابع الذي ینص على أنـه :رابعاً 
ىدـل للتفاعل بین أسالیب التنشئة األسریة وموضـع الـضبط علـى تقـدیر الـذات  

  ".لعینةا دارفأ
) صورة األب( لتأثیر تفاعل أسالیب التنشئة األسریة) ٢X٢(یبین نتائج تحلیل التباین الثنائي : )٥(جدول 

  عینة لاوموضع الضبط على تقدیر الذات لدى أفراد 

أبعاد 
التنشئة 
األسریة 

مصدر 
  التباین

  .ح.د  مجموع المربعات
متوسط 
  المربعات

قیمة 
F  

مستوى 
 ةلالدلا

دالة عند   2.581 393.292 24 9439.019  )أ(موضع الضبط   )١(
٠.٠١  

أسالیب التنشئة 
  )ب(

غیر دالة  0.837 127.603 16 2041.654
 إحصائیاً 

غیر دالة  0.845 128.774 131 16869.377  ) بXأ (تفاعل 
 إحصائیاً 

    152.365 216 32910.801  الخطأ

تمركز لا
  حول الطفل

    388 2317910.00  المجموع

دالة عند  2.551 421.668 24 10120.028  )أ(موضع الضبط 
٠.٠١ 

أسالیب التنشئة 
  )ب(

غیر دالة  0.764 126.327 17 2147.553
 إحصائیاً 

غیر دالة  0.784 129.670 166 21525.219  ) بXأ (تفاعل 
 إحصائیاً 

    165.312 180 29756.190  الخطأ

  التطفل

    388 2317910.00  المجموع

دالة عند  2.544 407.280 24 9774.719  )أ(موضع الضبط 
٠.٠١ 

أسالیب التنشئة 
  )ب(

غیر دالة  0.818 130.919 22 2880.228
 إحصائیاً 

غیر دالة  0.849 135.889 161 21878.102  ) بXأ (تفاعل 
 إحصائیاً 

    160.113 180 28820.290  الخطأ

ضبط من لا
خالل 

الشعور 
  بالذنب

    388 2317910.00  المجموع

دالة عند  2.402 343.310 24 8239.451  )أ(موضع الضبط مدع 
٠.٠١ 
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أسالیب التنشئة 
  )ب(

غیر دالة  0.676 96.655 22 2126.410
 إحصائیاً 

غیر دالة  1.045 149.373 162 24198.476 )بXأ (تفاعل 
 إحصائیاً 

    142.902 179 25579.433  الخطأ

    388 2317910.00  المجموع

دالة عند  2.116 309.525 24 7428.604  )أ(موضع الضبط 
٠.٠١ 

أسالیب التنشئة 
  )ب(

غیر دالة  0.681 99.678 20 1993.565
 إحصائیاً 

غیر دالة  1.012 148.018 156 23090.831  ) بXأ (تفاعل 
 إحصائیاً 

    146.306 187 27359.133  الخطأ

انسحاب 
 ةقالعلا

    388 2317910.00  المجموع

  . توزیع النسبة الفائیة١٦ ، ملحق رقم ٢٠٠٥ :راجع صالح الدین عالم) ١(

  
  لتأثیر تفاعل أسالیب ) ٢X٢(یبین نتائج تحلیل التباین الثنائي : )٦(جدول 

وموضع الضبط على تقدیر الذات لدى أفراد ) صورة األم(التنشئة األسریة 
  عینةلا

أبعاد التنشئة 
األسریة 

  )األم(

مصدر 
  التباین

مجموع 
  المربعات

متوسط   .ح.د
  المربعات

قیمة 
F  

مستوى 
  ةلالدلا

2.44 336.042 24 8065.018  )أ(موضع الضبط 
5 

٠.٠١دالة عند   

1.60 220.222 19 4184.216  )ب(أسالیب التنشئة 
2 

 غیر دالة إحصائیاً 

1.05 145.554 113 16447.580  ) بXأ (تفاعل 
9 

إحصائیاً غیر دالة   

   137.450 231 31750.982  الخطأ

التمركز حول 
  الطفل

    388 2317910.00  المجموع

3.44 508.352 24 12200.454  )أ(موضع الضبط 
8 

٠.٠١دالة عند   

1.01 149.620 18 2693.166  )ب(أسالیب التنشئة 
5 

 غیر دالة إحصائیاً 

ا◌ً غیر دالة إحصائی 983. 144.939 144 20871.258  ) بXأ (تفاعل   

  التطفل

   147.446 201 29636.656  الخطأ
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    388 2317910.00  المجموع

2.66 351.312 24 8431.499  )أ(موضع الضبط 
1 

٠.٠١دالة عند   

1.12 148.134 19 2814.552  )ب(أسالیب التنشئة 
2 

 غیر دالة إحصائیاً 

1.25 165.586 146 24175.522  ) بXأ (تفاعل 
4 

 غیر دالة إحصائیاً 

   132.014 198 26138.870  الخطأ

الضبط من 
خالل 

الشعور 
  بالذنب

    388 2317910.00  المجموع

1.86 258.358 24 6200.589  )أ(موضع الضبط 
8 

٠.٠١دالة عند   

1.58 219.488 21 4609.249  )ب(أسالیب التنشئة 
7 

 غیر دالة إحصائیاً 

1.08 149.981 147 22047.180 )بXأ (تفاعل 
5 

ر دالة إحصائیاً غی  

   138.275 195 26963.598  الخطأ

  عدم االتساق

    388 2317910.00  المجموع

2.40 342.052 24 8209.259  )أ(موضع الضبط 
6 

٠.٠١دالة عند   

 غیر دالة إحصائیاً  916. 130.191 18 2343.429  )ب(أسالیب التنشئة 

1.06 151.414 157 23771.934  ) بXأ (تفاعل 
5 

یر دالة إحصائیاً غ  

   142.191 188 26731.898  الخطأ

انسحاب 
 ةقالعلا

    388 2317910.00  المجموع

تبــین مـــن النتــائج كمـــا فــي الجـــدولین الــسابقین أن التفاعـــل بــین أســـالیب التنــشئة األســـریة 
وموضــع الــضبط لــم یكــن داًال إحــصائیًا فــي تــأثیره علــى تقــدیر ) صــورتي األب واألم(الخمــسة 

  . الحادي عشر من أفراد العینةالذات لدى طلبة الصف

مما یشیر إلى أن تأثیر أسالیب التنشئة األسریة علـى تقـدیر الـذات لطلبـة الـصف الحـادي 
عشر ال یختلف باختالف موضع الضبط، كما أن تأثیر موضـع الـضبط علـى تقـدیر الـذات ال 

  . یختلف باختالف أسالیب التنشئة األسریة

ــأثیر أســالیب التنــشئة األســ ــأثیر موضــع یتــضح أن ت ــذات ینفــصل عــن ت ــدیر ال ــى تق ریة عل
الــضبط علــى تقــدیر الــذات، ویــرى البــاحثون أن تقــدیر الــذات یعــد حاجــة مــن أســمى الحاجــات 
النفسیة التي یسعى اإلنسان للوصول إلیها، فالحاجـة تـشكل الـدافع للـسلوك اإلنـساني باعتبارهـا 
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سویة أو الضبط الخارجي في هـذه محرك لهذا السلوك، وٕان كانت أسالیب التنشئة األسریة الال
الدراســة أثــرت ســلبًا علــى تقــدیر الــذات لألبنــاء كمــا اتــضح فــي نتــائج الفرضــین الثــاني والثالــث 
فــإن هنــاك العدیــد مــن المفــردات والمتغیــرات التــي تــدفع األبنــاء لالرتقــاء بمــستوى تقــدیر الــذات 

  .دلدیهم في المجتمع الفلسطیني؛ فتقدیر الذات یعني كینونة الفر 

فقــد یتــأثر تقــدیر الــذات بالحالــة المزاجیــة للفــرد كاالكتئــاب أو بالعوامــل البیئیــة التــي یعــیش 
الظروف األسـریة الـصعبة مـن ، ویتـأثر سـلبًا أیـضًا بـ)Baron& Byrne: 2000(فیهـا الفـرد 

ـــات بینهمـــا  ـــدین والخالف ، ومـــن )Schult, 2002(،)Robles-Pina, 2004(طـــالق الوال
 قـــد تــــؤثر فـــي تقـــدیر الـــذات لألبنــــاء مـــستوى تعلـــیم ومهنـــة الوالــــدین الظـــروف األســـریة التـــي

والمستوى االقتصادي لألسرة فتقدیر الذات حاجة ویتأثر بمدى إشباع األسـرة للحاجـات األولیـة 
التي تسبقه في األولویة لدى األبناء، والجـدیر ذكـره أن فئـة كبیـرة مـن أسـر الـشعب الفلـسطیني 

  . تنعكس سلبًا على تقدیر الذات لألبناءتعاني من مشكلة البطالة التي

  :التوصیات والمقترحات
  :بناء على ما تقدم من نتائج یوصي الباحثون بما یلي

أن یتم تقدیم برامج إرشادیة للطلبة تزید من قدرتهم على استكشاف ذواتهم، بمـا یـساعدهم  -
  .على استبصار هذه الذات وحل مشكالتها ما أمكن

ــ - ــة مــن المــراهقین كمــا أنــه مــن الــضروري العم ــداخلي لــدى الطلب ــة الــضبط ال ل علــى تنمی
وذلــك مـــن خـــالل الثقـــة المتبادلـــة وٕاتبـــاع أســالیب التنـــشئة الـــسویة التـــي تـــشعرهم بالـــدفء 

 .والعطف والتسامح والتقبل والتمركز حول الطفل

ـــشئة  - كمـــا توصـــي الدراســـة بعقـــد ورشـــات عمـــل ومجموعـــات مركـــزة لمناقـــشة أســـالیب التن
وعقـد دورات توعیـة لرفـع . جود اآلباء واألمهـات وأبنـائهم مـن المـراهقیناألسریة في ظل و 

مــستوى إدراك أولیــاء األمــور ألهمیــة أســالیب التنــشئة الــسویة وانعكاســاتها اإلیجابیــة علــى 
 .شخصیات أبنائهم

كما یقترح الباحثون إجـراء دراسـة طولیـة تتبعیـة تكـشف عـن أثـر أسـالیب التنـشئة األسـریة  -
ـــدی ـــاء ال ـــى البن ـــسطینيعل ودراســـة ألهـــم العوامـــل المرتبطـــة . نامي لشخـــصیة المراهـــق الفل
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بتقدیر الذات، فتقدیر الذات من دوافع الـسلوك اإلنـساني، ومـن أهـم المنبئـات بمـا سـیكون 
  .علیه هذا السلوك في المستقبل

  :المراجـع
الخـارجي وبعـض  -العالقة بین الضبط الداخلي) ١٩٨٩(أبو ناهیة، صالح الدین محمد  .١

، ١٠ددـع ، لیب المعاملة الوالدیة في األسرة الفلسطینیة بقطاع غزة، مجلـة علـم الـنفسأسا
  .الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة

، كراســة التعلیمــات، قائمــة المعاملــة الوالدیــة) ١٩٨٧(رشــاد ، أبــو ناهیــة، صــالح وموســى .٢
  .ةرهاقلا، دار النهضة العربیة

ال عـــن األســـرة فــي الطفولـــة وعالقتـــه بمـــصدر االنفــص) a-١٩٩٢(أحمــد، ســـهیر كامـــل  .٣
مكتبــة ، ، عــدد ینــایر"رانــم"مجلــة دراســات نفــسیة، رابطــة األخــصائیین ، الـضبط واالكتئــاب

  .األنجلو المصریة، القاهرة
دراســــة لـــبعض الخــــصائص النفــــسیة وعالقتهــــا بمركــــز ) b-١٩٩٢( أحمـــد، محمــــد فــــؤاد .٤

  .منشورة، جامعة الزقازیق، مصرالضبط لدى األحداث الجانحین، رسالة ماجستیر غیر 
الجامعــــة ، ٤ط،  مناهجـــه وأدواتـــه،البحـــث التربـــوي وعناصـــره): ٢٠٠٢(إحـــسان ، اـــغألا .٥

  .ةزغ، اإلسالمیة
 - النمـــو- الـــدینامیات-البنــاء: نظریــات الشخـــصیة). ١٩٨٦(جــابر، جـــابر عبــد الحمیـــد  .٦

  . التقویم، دار النهضة العربیة، القاهرة-طرق البحث
ــر المتفــوقین دراســیًا ، ) ١٩٩٣(جبریــل، موســى  .٧ ــة المتفــوقین وغی ــدى الطلب ــذات ل ــدیر ال تق

  .، الجامعة األردنیة ، عمَّان٢ أ، العدد ٢٠مجلة دراسات العلوم اإلنسانیة ، المجلد 
ـــریل، موســى  .٨ ــدى طلبــة المــرحلتین األساســیة ) ١٩٩٨(جب ــذات ومركــز الــضبط ل تقــدیر ال

  .ةرهاقلا معة عین شمس،، جا٢٢والثانویة، مجلة كلیة التربیة، عدد 
أســالیب المعاملــة الوالدیــة وحجــم األســرة كمحــددات ) ١٩٩٥(حبیـــب، مجــدي عبــد الكریـــم  .٩

، الهیئـة المـصریة العامـة ٣٣مبكرة لتطرف األبناء في استجاباتهم، مجلة علم النفس، عدد
  .للكتاب، القاهرة
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ــة المــسؤو ) ١٩٩٩(الحــسن، إحــسان محمــد  . ١٠ ــة فــي تنمی ــة، دور األســرة العربی لیة االجتماعی
  .، جامعة الدول العربیة، القاهرة٩٨ مجلة شؤون عربیة، عدد

صـورة األب وتقـدیر الـذات لـدى األبنـاء مـن مرحلـة التعلـیم ) ٢٠٠٢(حمزة، جمال مختار  . ١١
، الهیئـــة العامـــة المـــصریة للكتـــاب، ٦١، مجلـــة علـــم الـــنفس، عـــدد "رؤیـــة نفـــسیة"الثـــانوي 

  .ةرهاقلا
ــــرحم . ١٢ ــــد ال ــــب، رجــــاء عب ــــبعض ) ١٩٩٠(ن الخطی ــــه ب ــــداخلي الخــــارجي وعالقت ــــضبط ال ال

، الهیئــة المــصریة ١٥متغیـرات الشخــصیة لـدى جنــاح األحـداث، مجلــة علـم الــنفس، عـدد 
  .العامة للكتاب، القاهرة

 دار الـشروق ، ،٣ ترجمـة عطیـة هنـا ،ط،علم الـنفس اإلكلینیكـي) ١٩٨٩(روتر، جولیان  . ١٣
  .ةرهاقلا 

ــــسالم  . ١٤ ــــد ال ، عــــالم الكتــــب، ٣ التوجیــــه واإلرشــــاد النفــــسي، ط) ١٩٩٨(زهــــران، حامــــد عب
  .ةرهاقلا

تقــــدیر الــــذات والـــضبط الوالــــدي لألبنـــاء فــــي نهایــــة ) ١٩٩١(سالمــــة، ممدوحـــــة محمــــد  . ١٥
ـــــــسیین  ـــــــسیة، رابطـــــــة األخـــــــصائیین النف المراهقـــــــة وبدایـــــــة الرشـــــــد، مجلـــــــة  دراســـــــات نف

  .، عدد أكتوبر، مكتبة األنجلو، القاهرة"رانم"المصریة
قیــاس تقــدیر الـذات فــي مرحلــة الطفولـة مقارنــة بــین ) ١٩٩٩(عبــد الــرحمن سـید سـلیمان،  . ١٦

  .، جامعة عین شمس، القاهرة١١أربعة مقاییس، مجلة اإلرشاد النفسي، عدد 
االتجاهات المعاصرة فـي دراسـة األسـرة والطفولـة، ) ٢٠٠٠(سید، جابر والجمیلي، خیري  . ١٧

  .المكتبة الجامعیة، اإلسكندریة 
 رؤیـة معاصـرة، دار -علـم الـنفس االجتمـاعي ) ١٩٩٩(وعبد الرحمن، سعــد السید، فؤاد  . ١٨

  .الفكر العربي، القاهرة
  .المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، العلوم السلوكیة) ٢٠٠٢(شفیق، محمد  . ١٩
 ، ٢ترجمـة أحمــد لطفـي الــسید، ط "نـصوص فلــسفیة"الــسیاسة ) ١٩٧٩(طـالیس، أرسـطو  . ٢٠

  .، القاهرةالهیئة المصریة العامة للكتب
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)٤٣( 

الـــرفض الوالـــدي وعالقتـــه بالخـــصائص -إدراك القبـــول) ١٩٩٦(الظفیــــري، عزیــــز بهلــــول  . ٢١
دراســــة عبــــر ثقافیــــة مقارنــــة علــــى مــــراهقین مــــن الــــسعودیین "النفــــسیة لــــدى المــــراهقین 
  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الزقازیق، مصر"والمصریین من الجنسین 

كمـا یـدركها األبنـاء -دینامیات العالقة بـین الرعایـة الوالدیـة) ١٩٩٢(عبـد الفتـاح، یوســف  . ٢٢
  .، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة٢١وتوافقهم وقیمهم، مجلة علم النفس، عدد

ــنفس االجتمــاعيإالمــدخل ) ١٩٩٧(محمــد ، محمــود وزكــي، عكاشــة . ٢٣  المكتــب ،لــى علــم ال
  . اإلسكندریة ،الجامعي الحدیث

ـــدین  . ٢٤ ـــل ). ٢٠٠٥(محمــــود عـــالم، صـــالح ال ـــي تحلی األســـالیب اإلحـــصائیة االســـتداللیة ف
، القـــاهرة، دار "البارامتریـــة والالبارامتریـــة"بیانـــات البحـــوث النفـــسیة والتربویـــة واالجتماعیـــة 

  .الفكر العربي
 الرفض الوالدي وتوكیـد الـذات -دراسة العالقة بین القبول) ١٩٩٣(علیان، إبراهیـم أحمــد  . ٢٥

، الهیئــة المــصریة العامــة للكتــاب، ٧لمــراهقین ، مجلــة علــم الــنفس، عــددوالعدوانیــة لــدى ا
  .ةرهاقلا

ــــــة  . ٢٦ ـــــزي، غــــــربي عطیـ ـــــبعض ) ١٩٩٨(العن ـــــه ب ـــــة وعالقت ـــــة الوالدی إدراك أســـــالیب المعامل
المتغیرات النفسیة لمتعاطي الكحولیات وغیر المتعاطین، رسالة ماجـستیر غیـر منـشورة ، 

  .جامعة الزقازیق بمصر 
وجهــــة الــــضبط وعالقتهــــا بتقــــدیر الــــذات وقــــوة األنــــا لــــدى ) ١٩٩٧(يــــلع ن فایـــد، حــــسی . ٢٧

  .الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة  ،٤٢متعاطي المواد، مجلة علم النفس، عدد
مــصدر الــضبط وتقــدیر الــذات وعالقتهمــا باالنبــساط والعــصابیة، ) ١٩٩١(فــرج، صــفوت  . ٢٨

  . ، القاهرة"رانم"ین المصریین النفسیة مجلة دراسات نفسیة، عدد ینایر، رابطة األخصائی
االضـــــطرابات الـــــسلوكیة لألطفـــــال والمـــــراهقین، ترجمـــــة عـــــادل ) ٢٠٠٠(كازدیــــــن، آالن  . ٢٩

  .محمد، دار الرشاد ، القاهرة
االتجاهـات الوالدیـة فـي التنـشئة االجتماعیـة وعالقتهـا ) ٢٠٠٠(الكتاني، فاطمة المنتصر  . ٣٠

  .، عمان، األردنبمخاوف الذات لدى األطفال، دار الشروق
ــــد اهللا  . ٣١ ــــذات للمــــراهقین والراشــــدین، كراســــة ) ١٩٩١(محمــــد، عـــــادل عب ــــار تقــــدیر ال اختب

  .التعلیمات، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة



                                       أسامة حمدونة وآخرونتأثیرهما التنشئة األسریة وموضع الضبط و 

)٤٤ ( 

البیئـة األسـریة كمـا یـدركها الفـرد ودورهـا فـي تـدعیم ) ١٩٩٧(المنیع، عثمـان عبـد العزیـز  . ٣٢
  .ة األخصائیین المصریین النفسیة، القاهرةالذات، مجلة دراسات نفسیة، عدد ینایر، رابط

،  الخـارجي للكبـار–مقیاس الضبط الـداخلي ). ١٩٨٧(صالح  رشاد وأبو ناهیة،، موسى . ٣٣
  .ةرهاقلا، دار النهضة العربیة، كراسة التعلیمات

حالة تقدیر الذات وعالقتهـا بمركـز الـضبط المـدرك، مجلـة ) ١٩٩٤(ناصر، أیمن غریب  . ٣٤
  .الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة ، ٣١علم النفس، عدد 

ــــشر ) ١٩٩٠(نمــــر، عــــصام وســــمارة، عزیــــز  . ٣٥ الطفــــل واألســــرة والمجتمــــع، دار الفكــــر للن
  .والتوزیع، األردن

دراسـة لمــصدر الـضبط الـداخلي والخـارجي لـدى المــراهقین ) ١٩٩٤( فــؤادة مـحمــد ،هدیــة . ٣٦
  .ة العامة للكتاب، القاهرة ، الهیئة المصری٣٢من الجنسین، مجلة علم النفس، عدد

علم النفس اإلجتمـاعي، دار المـسیرة للنـشر والتوزیـع، ) ٢٠٠١(وحید، أحمد عبد اللطیف  . ٣٧
  .ندرألا

ــیم العــالي  . ٣٨ ــیم العــام فــي محافظــات غــزة ) ٢٠٠٨(وزارة التربیــة والتعل إحــصائیات عــن التعل
  .، اإلدارة العامة للتخطیط، غزة٢٠٠٨ -٢٠٠٧للعام الدراسي 

مركز الضبط وعالقته ببعض المتغیرات لـدى ) ١٩٩٤: (براهیم ومقابلة، نصر یعقوب، إ . ٣٩
  .، الهیئة المصریة العامة للكتاب٣٢الطلبة الجامعیین، مجلة علم النفس، عدد
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