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 شكر وتقدير
 

هلل الذي ىدانا لإلسالم ، وبصرنا لإليمان ، والصالة والسالم عمى سيدنا  والشكر الحمد     
محمد الذي أرسمو اهلل رحمًة لمعالمين وعمى آلو وصحبو أجمعيين ، الحمد هلل في األول واآلخر ، 

وسيل لي  الذي أكرمني بهنياه ىذا البحث الماوا   والحمد هلل في الظاىر والباطن ، والحمد هلل
 .طريق العمم 

يقول الرسول صمى اهلل عميو وسمم :)من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل ( ، فال يسعني إال أن      
أاقدم بالشكر الجزيل لمجامعة اإلسالمية إدارة وأسااذة وعاممين ، إلى ىذا الصرح الشامخ الذي 

 .لمعرفة لاسييل طريقنا لمعمممم وايبث شعاع الع
الاي سناء أبو دقة  الدكاورةاألسااذة كما أاقدم بالشكر والاقدير لممشرفة عمى ىذه الرسالة      

 وقدمت لي النصح والمشورة . واالىاماممنحاني الكثير من الوقت 
ما بقبول عمى اكرمي عايدة صالحولمدكاورة  جميل الطهراويكما أاوجو بالشكر والعرفان لمدكاور 

 مناقشة الرسالة .
كما أاوجو بالشكر والعرفان إلى السادة لجنة المحكمين لما أبدوه من مالحظات واعديالت      

 عمى أدوات الدراسة .
لى قسم اإلرشاد الاربوي بالوزارة لما       كما أاوجو بالشكر والعرفان لوزارة الاربية والاعميم ، وا 

العاممين في مدارس  زي  أداة الدراسة عمى المرشدين الاربويينقاموا بو من اسييل ميماي في او 
والشكر موصول لرؤساه أقسام اإلرشاد الاربوي بجمي  المديريات لما قدموه لي ، محافظات غزة 

الشكر والاقدير لممرشدين ، وكل من اسييالت في اوزي  اإلسابانات عمى المرشدين الاربويين 
عمى االسابانة ،  لإلجابةلذين أعطوني من وقايم واىاماماايم الاربويين بجمي  محافظات غزة ا
 وساىموا في إنجاز ىذه الدراسة .

مديرة مدرساي لاقديميا الدعم  منى مصطفيكما وأاقدم بجزيل الشكر والعرفان لألسااذة ،      
 ، والشكر موصول لزميالاي الكريمات معممات مدرسة اليدىوالمساندة لي طوال فارة الدراسة 

 .الف ميات كل باسميا ولقبيا عمى مساندايم ومآزرايم لي طوال فارة الدراسة
وجعميما نبراس  أطال اهلل بعمرىما *لوالدًي الكريمين*كما يسعدني أن أاقدم بالشكر الجزيل    

، لما غرسوه فًي من حب العمم والاعمم ، ولما قدموه لي من مساندة  دائماً  في حياانا هم ي



 ج 

الكرام لاواصميم معي طوال  إلخواني وأخواتي، والشكر موصول ال فارة الدراسة ودعم نفسي طو 
 فارة الدراسة ومساندايم لي .

عمى ورفيق دربي  **أبو مصطفىكما يسعدني أن أاقدم بالشكر الجزيل من زوجي الحبيب      
صول ، والشكر مو طوال فارة الدراسة نفسي ومعنوي ودعم ومساندة ما قدمو لي من مساعدة 

 .ألىل زوجي الكرام لمساندايم ودعميم لي 
أاقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساىم في إنجاح ىذه الدراسة ، الاي أرجو من اهلل خااما ً و      

 اعالى أن اكون عماًل خالصًا لوجيو اعالى ، ونافعًا لعباده الصالحين .
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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 المقدمة

عصر في ازدادت ضغوط الحياة اليومية ، وازدادت معيا الصراعات النفسية وسوء التوافؽ ، فنحف نعيش 
بتوتر مستمر مف أجؿ تحقيؽ أىدافو وتطمعاتو سواء نتج ىذا الضغط مف األسرة أو مف القمؽ ، فاإلنساف يعيش 

العمؿ أو مف مكاف الدراسة ، و مما زاد ىذه الضغوط ىو بحث اإلنساف عف األمف واألماف في ظؿ الحروب 
نساف يجاىد ازدادت ىذه الضغوط بسبب التقدـ التكنولوجي الرىيب ، فاإلكما ( ، 24: 2008، المتعددة )مشاقبة

نفسو مف أجؿ أف يواكب ىذا التطور ويمحؽ بو فمدينا عبء بالمعمومات مما أدى بالفرد إلى عجز واضح عف العمؿ 
 ( .8: 2006، وكثرة المثيرات الحسية حولنا أتعبت حواسنا والجياز العصبي )المزيني

عداده وتربيتو وتشكيؿ اإلنساف مخموؽ ضعيؼ اعتمادي ، يحتاج إلى الرعاية واالىتماـ حتى يتـ إو 
أدوار اجتماعية مختمفة في األسرة وفي المدرسة وفي المجتمع ، فكيؼ لو أف يقـو بذلؾ وحولو ولديو شخصيتو ،

الظروؼ المحيطة بو محبطة ، والضغوطات والتيديدات المستمرة كالقمؽ والتوتر والضيؽ والمشكبلت االجتماعية 
اجة لمف يأخذ بيده ليساعده عمى مواجية وتخطي الصعوبات والمعيقات واالقتصادية والسياسية وغيرىا ، فيو بح

 ( .31:2003، ليحقؽ التكيؼ مع المستجدات ومع متطمبات المرحمة العمرية التي يمر بيا الفرد )السفاسفة

وتغير بعض العادات والمعايير  الجتماعية التي طرأت عمى المجتمعالتغيرات األسرية والتغيرات اكما أف 
تماعية لمسموؾ ووسائؿ الضغط االجتماعي ، والتغير ببعض القيـ وما ينشأ عنو مف صراع قيمي ، والتغير االج

الذي أصاب العبلقات اإلنسانية وأسموب الحياة التي يعيشيا الفرد ، وصاحب ذلؾ التغير تقدـ سريع في وسائؿ 
انًا متناقضة ، والتقدـ العممي الكبير وما االتصاؿ بيف الشعوب وما تحممو مف أنماط وعناصر ثقافية مختمفة وأحي
واالنترنت ، ووسائؿ الترفيو مما  والحاسوب صاحبو مف منجزات عممية ومخترعات دخمت إلى األسرة وخاصة التمفاز

كاف لو آثار سمبية في العبلقات بيف أفراد األسرة والمجتمع ، فكؿ ذلؾ ساىـ في زيادة القمؽ والتوتر لدى األفراد 
 ( .53:2003، ظيور المشكبلت االنفعالية والسموكية لدييـ )الخطيب وساىـ في

الحاجة إلى اإلرشاد التربوي وخدماتو يومًا بعد يـو ومما يزيد مف الحاجة  ازدادتالتي ذكرت ليذه األسباب 
ب وقمؽ إليو أنو يقـو بدور وقائي ودور إنمائي أيضًا ،لذلؾ يجب أف ال ننتظر حتى يصبح األفراد في حالة اضطرا

لنقدـ ليـ المساعدة اإلرشادية ، بؿ يجب العمؿ بشكؿ دائـ مع األفراد إلبعادىـ عف كؿ ما يمكف أف يسبب ليـ 
مكانياتيـ مف مواجية التغيرات المستمرة  ضيقًا أو قمقًا ، ويعمؿ اإلرشاد وبشكؿ دائـ عمى تنمية قدرات األفراد وا 

 ( .45:2005، تطمباتيا )ربيعوالضغوطات المتوقعة ، ومواجية ظروؼ الحياة وم

ومف ىنا كاف لئلرشاد دور ميـ في مساعدة األفراد عمى حؿ مشكبلتيـ واستغبلؿ أوقات فراغيـ  
فالمرشد التربوي ىو عادة المسئوؿ والمتخصص األوؿ عف  ، ومساعدتيـ عمى التكيؼ مع البيئة التربوية الجديدة



 3 

فيو الذي يقـو بمتابعة وحؿ المشكبلت العمميات الرئيسية في التوجيو واإلرشاد وخاصة عممية اإلرشاد نفسيا 
ويعمؿ المرشد كأخصائي مف خبلؿ العمؿ مع الطمبة عف طريؽ ، (27: 1998، )زىرافالسموكية لدى الطمبة 

مكانيات ا لطمبة ومف ىنا عميو إقامة عبلقات طيبة مع اإلرشاد الفردي والجماعي والتوجيو الجماعي وتنمية قدرات وا 
، مراجعتو في طمب المساعدة لحؿ المشكبلت الخاصة بيـ )غباري ىالطمبة ليصبح موضع ثقة ليـ ويشجعيـ عم

الحد مف المشكبلت النفسية واالجتماعية والتربوية والوقاية مف المشكبلت  كما يعمؿ عمى( ، 62: 1989
 . (32: 1998، االجتماعية والتربوية )زىراف

فالمشكبلت السموكية ىي سموكيات مختمفة يقـو بيا بعض األفراد بطريقة مختمفة عف األفراد الذيف في  
مثؿ سنيـ ، وبشكؿ ال يتسؽ مع ما ىو متعارؼ عميو مف قبؿ المجتمع ، وىي سموؾ غير مقبوؿ يقـو بو الفرد لكي 

حساسو بقيمتو )الحريري واإلمام المشكبلت السموكية الضرر تمحؽ ( ، و 239:2011، ييشبع حاجتو لبلنتماء وا 
الطالب المشاغب يؤثر عمى نفسو وعمى الطمبة ممف حولو وعمى المعمميف ، فبل بد أف يقـو  وبالعممية التعميمية ، 

،  فالمشكمة ( 368:1993، المرشد التربوي بمواجية ىذه المشكبلت واكتشافيا مبكرًا قبؿ أف تتفاقـ )الطحاف
ىي االنحراؼ عف السموؾ السوي حسب معايير الجماعة الذي تسمكو الفئات ذات العمر الواحد والتي السموكية 

( ، ومف 67: 1984، تنصب آثارىا إما داخؿ الفرد كاالنسحاب أو خارجو كإيقاع األذى باآلخريف )الضامف
( ، والضرب 142: 2010، لعمايرةالمشكبلت السموكية لدى الطمبة والتي تواجو المرشد التربوي : الغياب المتكرر )ا

 .( 586: 2004، والشتـ والتأخير الصباحي والغش والعناد ومضايقة اآلخريف )خمؼ اهلل

فكؿ ىذه المشكبلت يجب عمى المرشد أف يواجييا ويضع ليا حموؿ تربوية مناسبة ، فيي تواجيو بشكؿ  
ألبنائو ، فيمكنو أف يحاوؿ تفادي المشكبلت  يومي دائـ فيمكنيا بذلؾ التأثير عمى أسرتو وعمى أسموب معاممتو

السموكية التي يقع بيا الطمبة في المدارس والبعد عف األسباب التي دفعتيـ لمقياـ بيا وخاصة إذا كانت مف طرؼ 
الوالديف ، وذلؾ حتى ال يقع بيا أبنائو فبالتالي يكوف ليذه المشكبلت الخاصة بالطمبة تأثير عمى حياة المرشد 

 ويمكف أف يحصؿ العكس بأال يتأثر المرشد التربوي بمشكبلت الطمبة وال ينعكس ذلؾ عمى أبنائو وأسرتو . التربوي،

فاألسرة تمثؿ القاعدة كؿ منيما في أسرتو، ـ فالمرشد التربوي ىو أب ، والمرشدة التربوية ىي أ 
حياة األفراد والمجتمعات لما توفره مف األمف والتدعيـ والمشاعر اإلنسانية التي يحتاجيا اإلنساف خبلؿ  ياألساسيةف

مسيرة الحياة ففي إطار األسرة يولد ويعيش جميع األفراد ويتمقوف الخبرات األولى في العبلقات اإلنسانية فينمو الفرد 
( ، والعبلقة 280:2005، ويتفاعؿ معو )سميماف وآخروفويشبع حاجاتو األساسية ويتعرؼ عمى العالـ الخارجي 

 .نشئة االجتماعية السوية لؤلبناء االيجابية بيف اآلباء واألبناء مف العوامؿ الميمة المؤثرة في الت

ومف أىـ العوامؿ المؤثرة إيجابيًا في تكويف شخصية األبناء ونموىـ النفسي واالجتماعي وأساليب تكيفيـ ،  
فأساليب المعاممة ، ( 336:2003، مة الوالدية التي يتواصؿ عف طريقيا اآلباء مع األبناء )ىمشريأساليب المعام
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الوالدية ىي كؿ سموؾ يصدر مف األب أو األـ أو كمييما ويؤثر عمى األبناء وعمى نمو شخصيتيـ سواء بيذا 
تأثر بالمستوى الثقافي والتعميمي لموالديف السموؾ التوجيو والتربية أو لـ يقصد ، فالنمو النفسي واالجتماعي لؤلبناء ي

، فالوالداف المذاف ليما ثقافة وتعميـ جيد يكوناف أكثر تقدير لحاجات أبنائيـ النفسية والجسمية واالنفعالية البلزمة 
ثقافة لتحقيؽ النمو ، فيييآف ليـ سبؿ اإلشباع حسب إمكانياتيما ، أما الوالداف المذاف لو يناال حظًا مف التعميـ وال

فإنيما يجيبلف حقوؽ أبنائيـ عندىـ وتكوف معاممتيـ قائمة عمى المحاولة والخطأ أو الصدفة والتجريب الذاتي ، 
 ( .240: 2005، حيث ال تتوفر لكؿ اآلباء واألميات خبرة كافية ونضجًا يؤىميـ لمقياـ بدورىـ في التربية )الفتبلوي

واالىماؿ ، فاألب المتسمط يفشؿ دائمًا أف يستمع ألبنائو أو  ةالتسامح والتسمط والحمايىذه األساليب مف  و
في  ا النوع مف اآلباء ضعيؼ في االىتماـ بأبنائو واحتياجاتيـ ، ولكنو قويذيبدى أي احتراـ واىتماـ بآرائيـ ، في

ية في االىتماـ مع أبنائيا تكوف قو  دما تستخدـ أسموب الحماية ب عمييـ تجاوزىا ، واألـ عنجرسـ الحدود التي ال ي
بيـ ولكنيا تضع حدود أكثر مف االـز وال تعطي ألبنائيا فرصة التحرؾ والتصرؼ مف ذوات أنفسيـ مف خبلؿ دائرة 
حدود أوسع ، أما إذا اتبعت أسموب اإلىماؿ ألبنائيا فيي بذلؾ ال تعطي أي اىتماـ ليـ ، وفي الوقت نفسو ليس 

وبشير،  وح بيا ألبنائيا لمتعامؿ مف خبلليا وعدـ تجاوزىا )بشيرلدييا القدرة عمى رسـ دائرة الحدود المسم
42:2001. ) 

فالمرشدة التربوية كأـ ، والمرشد التربوي كأب عميو أف يكوف حريص في أسموب تعاممو مع أبنائو ومراجعة 
يعايش الكثير مف الخبرات اليومية مف حيث سموؾ  فيو نفسو بشكؿ مستمر وتصحيح أخطائو في تربيتو ألبنائو ،

الطمبة المراىقيف لديو في المدرسة ، فيمكف لذلؾ أف يؤثر عمى أسموب معاممتو ألبنائو ، فكؿ المشكبلت السموكية 
ر لدى طمبة المدارس والتي تواجو المرشد التربوي ويعايشيا يوميًا ميما اختمفت المرحمة الدراسية ، ىؿ يمكنيا أف تؤث

عمى المرشد التربوي وىؿ سيتأثر بيا وينعكس بعضيا عمى حياتو الخاصة وعمى أساليب معاممتو مع أبنائو؟   فكؿ 
 كبلتي يواجو يوميًا العديد مف المشإنساف قد يستفيد مف تجارب اآلخريف في جميع نواحي حياتو ، والمرشد التربو 

،قد تنعكس عميو لدراسية سواء إعدادية أـ ثانوية مرحمة االسموكية لدى الطمبة المنتشرة في المدارس باختبلؼ ال
 بالسمب أو باإليجاب عمى تعامميـ مع أبنائيـ .

المشكبلت السموكية لدى الطمبة المراىقيف في المدارس والتي تواجو تكمف مشكمة الدراسة بكثرة ىنا و 
 مشكبلتثة ىنا تتساءؿ إذا كانت ىذه الكؿ يـو ، والباح ؿ ىذه ضغوط تواجو، فك وعممفي  يومياً المرشد التربوي 

تنعكس عمى حياة المرشد التربوي مع أسرتو وخاصة مع أسموب معاممتو ألبنائو ، وىؿ سيكوف أثر ليذه المشكبلت 
 الخاصة بالطمبة عمى أسموب معاممة المرشد التربوي ألبنائو ؟ 

 



 5 

 تساؤالت الدراسة :

الثانوية في المدارس الحكومية في المدارس اإلعدادية و  مبةطالما أكثر المشكبلت السموكية شيوعًا لدى  -1
 بمحافظات غزة ؟

 أبنائيـ ؟في تعامميـ مع المعاممة الوالدية شيوعًا لدى المرشديف التربوييف  اليبأسأكثر ما  -2

وبيف أساليب  بمحافظات غزة ىؿ يوجد عبلقة بيف المشكبلت السموكية لدى طمبة المدارس اإلعدادية والثانوية -3
 معاممة المرشد التربوي ألبنائو ؟

ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى المشكبلت السموكية لدى الطمبة في المدارس اإلعدادية  -4
 والثانوية بمحافظات غزة وفقًا لمتغير )المديرية التعميمية و المرحمة العمرية (؟

إىماؿ ( لدى –تسامح /حماية -يب المعاممة الوالدية ) تسمطىؿ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أسال -5
و سنوات العمؿ وعدد  جنس المرشد ) وفقًا لمتغير اإلعدادية والثانوية بمحافظات غزة المرشد التربوي في المدارس

 ؟ األبناء (

 الدراسة : فرضيات

والثانوية وبيف أساليب معاممة المرشد  يوجد عبلقة بيف المشكبلت السموكية لدى طمبة المدارس اإلعدادية ال -1
 التربوي ألبنائو .

الثانوية في اإلعدادية و جد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة و ال ي -2
 المدارس الحكومية وفقًا لمتغير المديرية التعميمية .

في  و الثانوية المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى ال -3
 المدارس الحكومية وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية .

إىماؿ ( لدى المرشد –تسامح /حماية-ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية ) تسمط-4
 رشد .التربوي في المدارس الحكومية وفقًا لمتغير جنس الم

إىماؿ ( لدى المرشد –تسامح /حماية - يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية ) تسمطال -5
 التربوي في المدارس الحكومية وفقًا لمتغير سنوات العمؿ .
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المرشد  إىماؿ ( لدى–تسامح /حماية -ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية ) تسمط-6
 التربوي في المدارس الحكومية وفقًا لمتغير عدد األبناء .

 أىداف الدراسة :

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى :

بالمدارس اإلعدادية والثانوية معرفة أكثر المشكبلت السموكية لدى الطمبة التي تواجيو المرشد التربوي -1
 .بمحافظات غزة 

والثانوية  مستوى المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة اإلعداديةبياف فروؽ ذات داللة إحصائية في -2
 . ( لممديرية التعميمية  ولممرحمة الدراسية) تعزى  بمحافظات غزة

 معرفة أكثر أساليب المعاممة الوالدية شيوعًا لدى المرشديف التربوييف ألبنائيـ .-3

 اليبأسوبيف  اإلعدادية والثانوية بمحافظات غزةطمبة المدارس المشكبلت السموكية لتوضيح العبلقة بيف -4
 المعاممة الوالدية لممرشد التربوي ألبنائو.

لجنس  ) المعاممة الوالدية لممرشد التربوي ألبنائو ، تعزى اليببياف فروؽ ذات داللة إحصائية في أس-5
 .( المرشد ، وسنوات العمؿ ، وعدد األبناء 

 أىمية الدراسة:

في أىمية الجانب الذي تتناولو ، حيث إنيا تسعى إلى دراسة المشكبلت السموكية لدى  تكمف أىمية الدراسة
طمبة المرحمة اإلعدادية والثانوية التي يواجييا المرشد التربوي ، وأثرىا عمى أساليب معاممتو ألبنائو ، والشؾ أف 

 ليذا الجانب أىمية كبيرة مف كافة النواحي عمى النحو التالي :

 النظرية:األىمية 

تعتبر ىذه الدراسة امتدادًا لدراسة الباحثيف السابقيف الذيف قاموا بدراسة المشكبلت السموكية لدى الطمبة ودراسة  -
 .حسب عمـ الباحثة غزة  محافظاتأساليب المعاممة الوالدية ، وتعتبر ىذه الدراسة األولى مف نوعيا في 

ي مجاؿ الدراسة مف خبلؿ تطوير أدوات الدراسة وىي يساىـ ىذا البحث في إثراء الفجوة العممية ف -
 .استبانة أساليب المعاممة الوالدية واستبانة المشكبلت السموكية 
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في المدارس اإلعدادية  ىـ الدراسة في توضيح أكثر المشكبلت السموكية انتشارًا عند الطمبةاتس -
 .والثانوية

 األىمية التطبيقية:

 توعية لممرشديف التربوييف حوؿ أساليب المعاممة الوالدية الجيدة .لامج االستفادة مف البحث في عمؿ بر  -

برامج وخطط تثقيفية وتوعوية لعبلج المشكبلت السموكية عند  بوضع تتيح الدراسة لممرشديف التربوييف -
 . طمبة المدارس اإلعدادية والثانوية

وتطبيؽ  تطوير مف خبلؿتفيد الدراسة في تطوير أداء المرشديف التربوييف لمتعامؿ مع مشكبلت الطمبة  -
 ، مف خبلؿ البرامج والخطط التثقيفية والتوعوية . تدريبية لممرشديف التربوييفالبرامج وبعضال

 الدراسة :مصطمحات 

 المشكالت السموكية :-1

تمثؿ سموكًا ال توافقيًا مف قبؿ الطمبة وىي تمثؿ مخالفة  ةغير سوي يةأنماط سموك ايأنالتعريؼ اإلجرائي :
تحوؿ دوف استفادة الطمبة مف  التيلمقيـ الدينية والمجتمعية ولمنظاـ المدرسي ، ويستطيع اآلخروف مبلحظتيا ، و 

العاطفية ، والتي العممية التعميمية والتربوية وتشمؿ مشكبلت مخالفة النظاـ المدرسي ومشكبلت العدواف والمشكبلت 
 تسعى االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية الكشؼ عف مدى وجودىا لدى طمبة المدارس الحكومية .

 أساليب المعاممة الوالدية : -2

األساليب  ت فياستبانةما جاء ىي طرؽ يستخدميا اآلباء لمتعامؿ مع األبناء في المواقؼ اليومية وىي
 : وتشمؿ المحاور التاليةالوالدية والذي أعدتو واستخدمتو الباحثة في ىذه الدراسة 

 : اإلىمال-الحماية -أ

تتمثؿ في الخوؼ عمى الفرد بصورة مفرطة مف أي خطر قد ييدده مع إظيار ىذا الخوؼ بطريقة تؤجؿ 
 تاجيا وعدـ متابعتو جيدًا في كؿ جوانب حياتو .أو إىمالو وحرمانو مف األشياء التي يح، اعتماد الطفؿ عمى ذاتو 
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 التسمط:-التسامح -ب

ىو احتراـ رأي الطفؿ وتقبمو عمى عيوبو وتصحيح أخطائو دوف قسوة مع بث الثقة في نفسو ، أو وضع 
حدود معينة لممسموح بو والمرفوض مف وجية نظر اآلباء مع التمسؾ بيذه الحدود بشكؿ قاس مع التدخؿ في كؿ 

 ة وكبيرة في حياة الطفؿ .ر صغي

 حدود الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف المرشديف والمرشدات التربوييف في المدارس اإلعدادية والثانوية الحكومية       
 .بمحافظات غزة

، بمحافظات غزةالمرشديف والمرشدات التربوييف في المدارس اإلعدادية والثانوية الحكومية  وتتكوف العينة مف       
 مرشد ومرشدة . 136الذيف ليـ أبناء في المرحمة اإلعدادية أو المرحمة الثانوية ، وبمغ عددىـ 

 الحد المكاني:

 .محافظات غزةالمدارس اإلعدادية والثانوية الحكومية في    

 الحد الزماني :

 .2013-2012الفصؿ الدراسي الثاني مف السنة الدراسية    
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 النظري اإلطار

 

 

 المشكالت السموكية 
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 01 

يتناوؿ ىذا الفصؿ موضوع المشكبلت السموكية لدى الطمبة في فترة المراىقة ، وسيعرض تصنيؼ 
المشكبلت السموكية وأبرز االتجاىات المفسرة ليا وأسبابيا وأنماط األفراد ذوي المشكبلت السموكية ، ونماذج مف 

 المشكبلت السموكية في المدرسة ، ثـ دور اإلدارة التربوية في مواجيتيا وطرؽ الوقاية منيا .

ويتناوؿ أيضًا موضوع أساليب المعاممة الوالدية ، حيث سيعرض تربية األبناء والتربية اإلسبلمية وأىدافيا 
ويف الشخصية النموذجية والعوامؿ وأساليبيا وخصائص المراىقة المبكرة والمتوسطة ودور التنشئة األسرية في تك

 المؤثرة عمى تربية األبناء وبناء العبلقة بيف اآلباء واألبناء ونصائح لمتواصؿ مع األبناء .

 المبحث األول :

 المشكالت السموكية:

 : مقدمة

السموؾ فيظير السموؾ السوي في حياتنا اليومية عمى شكؿ سموؾ عادي أو المألوؼ الغالب لدى الناس ، 
( ، فميس مف الصدؽ أف 35:1997، السموؾ الذي يواجو الموقؼ بما يقتضيو في حدود معينة )مياسا ىوالسوي 

إال إذا عرفنا مرحمة النمو التي يعيشيا الفرد  در مف الفرد بأنو سوي أو غير سوينصدر حكمًا عمى السموؾ الصا
يًا في مرحمة نمو معينة ولكنو ال يعتبر سويًا في الذي صدر عنو ىذا السموؾ ، فنجد أف سموؾ معيف يعتبر سو 

( ، فالسموؾ المشكؿ لدى األفراد يأخذ عدة مصطمحات منيا المشكمة 25:2001، مرحمة نمو أخرى )منسي
السموكية ، وىو ينتشر بيف األفراد الذيف يعانوف مف اضطرابات في االنتباه خاصة السموؾ العدواني ، أو بيف األفراد 

وف لفت انتباه اآلخريف ليـ ، حيث يؤدي ىذا السموؾ لدييـ إلى اضطراب عبلقاتيـ االجتماعية باآلخريف الذيف يحاول
( ، فالمشكبلت السموكية ىي 37:2011، ، وبالتالي فيـ يعجزوف عف التكيؼ مع البيئة المحيطة بيـ )مصطفى

لو أو بسبب مشكمة ما لديو ، مما يؤدي  سموؾ غير سوي يقـو بو األفراد ألسباب معينة خاصة بو إما لمفت االنتباه
 بو إلى سوء توافؽ بينو وبيف نفسو ، أو بينو وبيف المحيطيف بو ، أو بينو وبيف المجتمع مف حولو .

 تعريف المشكالت السموكية:

 اختمؼ العمماء بتعريؼ المشكبلت السموكية ، فمنيـ مف عرفيا مف حيث السواء والبل سواء مثؿ: 

( "بأنيا سموؾ غير مبلئـ وغير مرغوب فيو، ويجب أف نعمؿ عمى إضعافو أو 176:2001)سيسالـعرفيا
 تعديمو أو إزالتو ، ويتـ ذلؾ وفؽ البرامج السموكية المعدة ليذا الغرض".
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( "أنيا  أنماط مف السموؾ الغير سوي والذي يبلءـ قدرات ومتطمبات 206:2004)ومنسي منسيعرفياو 
 شخصية وال يحقؽ الخير لئلنسانية والمجتمع".الفرد وال يحقؽ لو السعادة ال

( "أنيا سموؾ غير عادي وغير مألوؼ والذي يواجو الموقؼ غير 100:2009)الخالدي والعمميعرفيا و 
ذا كاف يدعو الفرح واجيو بالحزف".  مبل يقضيو فإذا كاف الموقؼ يدعوا إلى الحزف واجيو بالفرح وا 

يشير بأي نوع مف عدـ السواء الذي يؤثر في التوافؽ العاـ  (  " بأنيا مفيـو23:2011)الحيانيعرفياو 
 واالجتماعي ويكوف وظيفيًا غير مرتبط بعمة أو بأعراض عضوية معينة".

 ومنيـ مف عرفيا مف حيث االنحرافات السموكية مثؿ :

"بأنيا انحرافات سموكية لدى الطبلب تتمثؿ في سموؾ ال أخبلقي (26:2000)موسىو  الدسوقيفعرفيا 
مضاد لممجتمع حيث يشعر الطالب في ىذه المرحمة بالسرور عند قيامو بأعماؿ يعرؼ أنيا خاطئة لما يحقؽ لو و 

 مف أىمية شخصية ناجحة مف اإلعجاب الذي تبديو".

( "بأنيا أي انحراؼ عما يعد سويًا وىو المختمؼ عف العادي أو عف القاعدة 62:2001) عبد اهللعرفياو 
 راؼ عف المتوسط أو غير المعتاد".لتكيؼ ويشير إحصائيا إلى االنحالعامة وىو يرادؼ عدـ ا

 ومنيـ مف عرفيا مف حيث مراعاتيا لمعايير المجتمع مثؿ :

( "بأنيا عدـ السواء أو المغاالة أو االنحراؼ عف السموؾ العادي ويتـ 112:1993) الطحاففعرفيا 
ليذه المعايير فإنو سموؾ مشكؿ وغير سوي ويمكف  تحديده وفقًا لمعايير المجتمع فإف كاف السموؾ غير مبلئـ

عادتو إلى حالة السواء وذلؾ عف طريؽ العبلج النفسي".  معالجة وا 

( " أنيا أي اضطر يمحؽ بالسموؾ اإلرادي في كافة أشكالو سواء كاف عدوانيًا 32:2000)يوسؼ عرفياو 
مجتمع في شكميا العاـ ويتكرر باستمرار ويمكف أو لـ يكف ينتيؾ القيـ والمعايير أوال ينتيكيا ويخالؼ توقعات ال

مبلحظة وقياسو ويحدث عادة في مرحمتي الطفولة والمراىقة وال يعتبر مظيرًا الضطراب آخر كالعصاب أو الذىاف 
 أي يكوف أوليًا بمعنى أف يكوف االضطراب في أحد الجوانب السموكية ىو المشكمة األساسية.

بير عف مظاىر االبتعاد عف القواعد التي يحددىا المجتمع لمسموؾ ( "بأنيا تع21:2002)موسىعرفيا و 
السميـ وقد يأتي ذلؾ نتيجة لفشؿ األشخاص في التوافؽ مع متطمبات مراكزىـ أو نتيجة الفرؽ بيف مستواىـ 

 االجتماعي".

( " أنيا سموؾ متعمـ لذلؾ يمكف ضبطو وتحويمو إلى عبلقة 324:2002)وحواشيف حواشيف عرفياو 
 باأللفة والتعاوف وذلؾ باستخداـ أساليب فعالة لضبط العدواف لدى األطفاؿ".تتصؼ 
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( "أنيا سموكيات مختمفة يقـو بيا بعض األفراد بطريقة مختمفة عف 15:2008) الحريري ورجب عرفياو 
 األفراد الذيف في سنيـ وبشكؿ ال يتسؽ مع ما ىو ممنوع في المجتمع ".

 طمبة في المدارس ، مثؿ :ومنيـ مف عرفيا مف حيث مشكبلت ال

( "بأنيا صعوبات جسمية أو نفسية أو اجتماعية تواجو بعض 253:1986 ) مرسي و محمدفعرفيا 
الطبلب بشكؿ متكرر، وال يمكنيـ التغمب عمييا بأنفسيـ ، أو بإرشادات وتوجييات والدييـ ومدرسييـ ، فيسوء 

سمكوف سموكًا غير مناسب لسنيـ أو غير مقبوؿ اجتماعيًا توافقيـ ويعاؽ نموىـ النفس أو االجتماعي أو الجسمي وي
وتضعؼ ثقتيـ بأنفسيـ ويسوء مفيوميـ عف أنفسيـ وعف اآلخريف وتقؿ فاعميتيـ االيجابية في المواقؼ االجتماعية 

 وتضعؼ قابميتيـ لمتعمـ والتعميـ واالكتساب".

بلب وىي شكؿ مف أشكاؿ السموؾ ( "بأنيا إحدى المشكبلت التي يعاينيا الط52:2000) مبروؾعرفياو 
غير االجتماعي والتي تحيد بالطالب عف السموؾ المقبوؿ داخؿ المؤسسة التعميمية وتحوؿ دوف استفادة الطالب مف 

 فرص التعميـ".

( "بأنيا نمط ثابت ومتكرر مف السموؾ العدواني أو غير العدواني الذي تنتيؾ 15:2010)بطرس عرفياو 
ـ المجتمع األساسية أو قوانينو المناسبة لسف الطفؿ في البيت أو المدرسة ووسط الرفاؽ فيو حقوؽ اآلخريف أو قي

وفي المجتمع وفي المجتمع، عمى أف يكوف ىذا السموؾ أكثر مف مجرد اإلزعاج المعتاد أو مزاحات األطفاؿ 
 والمراىقيف".

وبعضيا ركزت عمى وتبلحظ الباحثة بأف بعض التعريفات ركزت عمى السموؾ السوي وغير السوي 
االنحرافات السموكية ، وبعضيا ركزت عمى مراعاة السموؾ الفردي لمعايير وقواعد المجتمع وكيؼ أنيا تتماشى معيا 

أف المشكبلت السموكية أف جميعيا اتفقت عمى الباحثة رىأو ال وأخرى ركزت عمى مشكبلت الطمبة في المدارس ، وت
 توافقيًا مف قبؿ األفراد وىي تمثؿ مخالفة لمقيـ الدينية والمجتمعية ولمنظاـ أنماط سموؾ غير سوي تمثؿ سموكًا ال ىي

المدرسي ، ويستطيع اآلخروف مبلحظتيا ، وىي تحوؿ دوف استفادة الطمبة مف العممية التعميمية والتربوية وتشمؿ 
 .مشكبلت مخالفة النظاـ المدرسي ومشكبلت العدواف والمشكبلت العاطفية 

 تصنيف المشكالت السموكية:  

السموكية واالنفعالية ىو المساعدة في تنظيـ المعمومات التي مف  المشكبلتإف اليدؼ مف عممية تصنيؼ 
شأنيا أف تساىـ في وصؼ الظاىرة وتحديد أبعادىا مما يؤدي إلى إمكانية تقديـ الخدمات اإلرشادية والعبلجية 

( ، وقد مرت عممية 45: 2011ت السموكية واالنفعالية )مصطفى، المناسبة لمطفؿ الذي يعاني مف المشكبل
تصنيؼ السموؾ إلى فئات بمراحؿ متعددة عبر التاريخ ولـ تظير بشكؿ منتظـ إال في ىذا القرف ووضع األطباء 
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النفسيوف الكثير مف التصنيفات وطوروىا ، كما شارؾ التربويوف بجيود كبيرة في ىذا الموضوع وذلؾ استجابة 
( ، وحصر المشكبلت التي تواجو 74: 2006اجة الممحة لتفسير وتصنيؼ السموؾ في المدرسة )العبادي، لمح

األفراد أمر صعب عمى أي دارس ليذه المشكبلت اإلحاطة بيا نظرًا لتعدد جوانب الحياة لذا يرى أنو مف الضروري 
إلى دقة التشخيص وسيولة المقارنة بيف القياـ بتصنيؼ تمؾ المشكبلت إلى مجاالت متعددة ألف ذلؾ بدوره يؤدي 

 (.14: 2000، نتائج المختمفة )موسى  والدسوقيمشكبلت الطمبة ويؤدي أيضًا إلى سيولة مقارنة ال

والتصنيؼ ىو عممية كشؼ أو إيجاد نظاـ مندرج فيو األفراد المتشابيوف أو الجماعات المتشابية في  
كف اختصار التعدد الطبيعي اليائؿ والتصنيؼ ىو إطبلؽ أسماء طبقات أو فئات ينظر إلييا كوحدات ومف ثـ يم

( ، وىناؾ عدد مف التصنيفات 42: 2000عمى الترتيب لممسميات في أنماط ليا معناىا ودالالتيا)يوسؼ، 
 لممشكبلت السموكية مف حيث النوع ، ومف حيث الحدة ، ومف حيث المرجعية .

 :( تصنيف المشكالت السموكية من حيث النوع أ

 مشكالت سموكية فردية وأخرى جماعية :

 المشكالت الفردية:-1

ف كؿ فرد يشعر بحاجتو إلى االنتماء لمجماعة فإذا  بما أف السموؾ اإلنساني ىو سموؾ عرضي وىادؼ ، وا 
( 18:2008، رجب و إحباطًا في إشباع حاجتو لبلنتماء فإنو سيشعر بخيبة األمؿ ،وقد حدد )الحريري وما صادف
 سموكية يقـو بيا الفرد وىي :أنماطًا 

أنماط سموكية لجذب االنتباه ، وأنماط سموكية إلظيار القوة وتأكيد السمطة ، وأنماط سموكية عدوانية 
انتقامية، وأنماط سموكية تدؿ عمى العجز وعدـ الكفاءة ، فالتمميذ يتبع أحد األنماط السموكية المذكورة أو يقـو 

 ي إتباع نمط ما وىنا يكوف عدـ توافؽ بيف ذاتو الداخمية وذاتو الخارجية .بتجريب نمط آخر فيما إذا فشؿ ف

 المشكالت الجماعية:-2

( سبعة أنواع مف المشكبلت الجماعية وىي : عدـ وجود الوحدة بيف 264:2008 ) روجز بيؿوقد حدد 
أعضاء الجماعة وموافقة  التبلميذ وعدـ االلتزاـ بمعايير السموؾ وقواعد العمؿ واالستجابات السمبية مف جانب
عنوية والعجز عف التكيؼ التبلميذ وتقبميـ لمسموؾ السيئ وتشتيت االنتباه والتوقؼ عف العمؿ وانخفاض الروح الم

 البيئي .
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 ب( تصنيف المشكالت السموكية من حيث حدتيا:

( 160:2013 ،( و )التميمي266:2008 ،( و )روجز بيؿ20:2008 ،ورجبلقد صنؼ )الحريري 
 المشكبلت السموكية المدرسية لدى الطمبة مف حيث حدتيا كما يمي :

وىي مشكبلت ال تستحؽ الرد عمييا ومف األفضؿ تجاىميا ألنيا ال تستغرؽ فترة طويمة  : المشكالت التافية -1
ض األوراؽ ومف أمثمتيا التحدث عند االنتقاؿ مف نشاط إلى آخر أو عدـ االنتباه لفترة قصيرة أو العبث ببع

أثناء شرح المعمـ ، والسبب في تجاىؿ ىذه المشكبلت ىو أف التركيز عمييا يستيمؾ الكثير مف الوقت والجيد 
 ويتسبب في تعطيؿ الدرس ويخمؽ نوعًا مف التوتر والقمؽ .

: تمثؿ خروج بعض الطمبة عف القوانيف واإلجراءات الصفية كاإلجابة عمى سؤاؿ يطرحو المشكالت البسيطة -2
معمـ دوف إذف ، أو تبادؿ األحاديث الجانبية مع الزمبلء ، أو التنقؿ داخؿ غرفة الصؼ دوف إذف ومع إف ال

 ىذه مثؿ ىذه السموكيات تسبب اإلرباؾ إال أنيا بسيطة طالما ال تستمر طويبل .

د تكوف ىذه المشكبلت محدودة المدى والتأثير حيث أف حدوثيا يقتصر عمى طالب واحالمشكالت الحادة: -3
لكنيـ ال يتصرفوف بشكؿ جماعي ، وتشمؿ ىذه الفئة السموكيات التي تعطؿ نشاط ما أو تتعارض مع عممية 
التعمـ مثؿ المخالفات األكثر حدة لمقوانيف الصفية ، أو االمتناع عف أداء نشاط ما و التخريب أو الغش في 

 .(262:2010 ،)سميمافأو العبث والحركة داخؿ غرفة الصؼاالمتحاف 

أي مشكمة سواء كانت بسيطة أو حادة تصبح مشكمة عامة فيي مشكمة متفاقمة المشكالت المتفاقمة: -4
وتشكؿ تيديدًا لمنظاـ الصفي ومف أشكاؿ ىذه المشكبلت تجواؿ الطمبة داخؿ غرفة الصؼ حسب أىوائيـ ، 

مخالفات المستمرة والرد عمى المعمـ بألفاظ نابية ، والحديث مع الزمبلء بصوت عاؿ في أثناء الحصة وال
لتعميمات المعمـ ولمقوانيف الصفية المتبعة والتعميؽ الدائـ حوؿ أمور غير ميمة ، واستمرارىا يؤدي إلى ضعؼ 

 ( .60:2010، النظاـ اإلداري والتعميمي داخؿ غرفة الصؼ )العمايرة

لصؼ بجميع أشكاليا وترى الباحثة أف المشكبلت السموكية التي يقـو بيا الطمبة في المدرسة أو بغرفة ا
تستحؽ مف إدارة المدرسة ومف المعمـ ومف المرشد التربوي الوقوؼ عمييا ودراستيا ومعرفة السبب الذي أدى إلى 
ظيروىا في المدرسة فالمشكبلت التافية يمكف أف تصبح حادة أو متفاقمة فعمينا أال نستييف بأي مشكمة بؿ يجب 

 جيا بطريقة صحيحة . دراستيا ومعرفة دوافعيا حتى يمكننا عبل
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 ج( تصنيف المشكالت السموكية من حيث المرجعية :
 التصنيف التربوي:  -1

يعني ىذا التصنيؼ باالضطرابات االنفعالية والسموكية التي تحدث في البيئة المدرسية وتنعكس آثارىا  
وبنوعية الخدمات والبرامج التربوية التي عمى عمميات التعمـ والتفاعؿ االجتماعي فيو ال ييتـ بالمسائؿ األكاديمية 

عمى أساسيا يتـ تصنيؼ مثؿ ىذه االضطرابات )اضطرابات سموكية ، اضطرابات متعمقة بالتعمـ ، اضطرابات 
 (.50: 2011)مصطفى،  ، اضطرابات اتصاؿ وتواصؿ( انفعالية شديدة

 تصنيف قائم عمى السموكيات التي تسبب مشكمة في المدرسة:-2
العامميف في مجاؿ الطب النفسي بتصنيؼ المشكبلت تربويًا وذلؾ نتيجة النتشار المشاكؿ السموكية قاـ  

تبلميذ المدارس وتأثير ىذه المشاكؿ السموكية ، تمييدًا لمتعامؿ معيا ووضع العبلج المناسب ليا )القاسـ وآخروف، 
2000 :82.) 

 :1972تصنيف كوى -3
مومات عف فئات األطفاؿ ذوات المشكبلت السموكية وذلؾ عف طريؽ قاـ بتجميع مجموعة واسعة مف المع 

اضطرابات التصرؼ  -المدرسيف وأولياء األمور والسجبلت ووجد كوي أربع فئات أساسية لممشكبلت السموكية وىي:
 ( .50: 2011، ماعي  )مصطفى، واضطرابات الشخصية ، عدـ النضج ، الجنوح االجت

 
التصنيؼ لممشكبلت السموكية ىو المساعدة في تنظيـ المعمومات حيث تصؼ  وترى الباحثة أف ىدؼ عممية 

الظاىرة وتحديد أبعادىا مما يؤدي إلى إمكانية تقديـ الخدمات اإلرشادية والعبلجية المناسبة لمطالب الذي يعاني مف 
مشكبلت إلى مشكبلت سموكية ، وحصر المشكبلت التي تواجو الطمبة أمر صعب لذلؾ جاءت ىذه التصنيفات لم

 مجاالت متعددة فيذا يؤدي إلى دقة التشخيص وسيولة المقارنة بيف المشكبلت السموكية لمطمبة .
 

 نسبة انتشار المشكالت السموكية:
% إال أف النسبة المعتمدة في معظـ الدوؿ ىي 15-1تشير اإلحصائيات أف تمؾ التقديرات تتراوح ما بيف  

رابات السموكية حسب متغير الشدة فالغالبية العظمى مف الحاالت ىي مف % وفيما يتعمؽ بنسبة توزيع االضط2
النوع البسيط أو المتوسط ي حيف أف حاالت قميمة جدًا ىي مف النوع الشديد أو الشديد جدًا، أما مف حيث متغيري 

ا أكثر بضعفيف الجنس والعمر فالدراسات تشير إلى أف االضطرابات االنفعالية أكثير شيوعًا لدى الذكور حيث أني
إلى خمسة أضعاؼ منيا لدى اإلناث وفيما يتعمؽ بالعمر الزمني فاالضطرابات االنفعالية قميمة الحدوث نسبيًا في 
المرحمة االبتدائية وترتفع بشكؿ ممحوظ في مرحمة المراىقة وتعود فتنخفض بعد ذلؾ ، وىذا ما أكد عميو كبًل مف 

 . (43: 2011(، و)مصطفى، 17: 2010)بطرس، 
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% مف األطفاؿ 10% إلى 8ففي مؤتمر الصحة النفسية لؤلطفاؿ في الواليات المتحدة األمريكية تبيف أف مف  
يعانوف مف مشكبلت انفعالية تجعميـ في حاجة إلى رعاية خاصة ويبدو أف معظـ الباحثيف متفقوف عمى أف مف 

دات وتوجيو ورعاية خاصة لمساعدتيـ % مف أطفاؿ المدارس يعانوف مف مشاكؿ وفي حاجة إلى إرشا10% إلى 6
عمى التخمص مف ىذه المشكبلت قبؿ أف تعوقيـ عف بناء مستقبميـ ، أو تجرىـ إلى مشاكؿ أصعب )محمدو 

 (.258: 1986مرسي، 
 

 المشكالت السموكية: أسباب
 مف الصعب تحديد سبب واحد ألية مشكمة مف المشكبلت السموكية فكؿ مشكمة ليا مجموعة مف األسباب 

( ، فبل نستطيع تحدي سبب 259: 1986التي تفاعمت وتداخمت وأدت إلى ظيورىا عند الفرد )محمد ومرسي، 
واحد مؤكد لممشكبلت السموكية واالنفعالية ومع ذلؾ ال يمكننا أف نحدد أربعة مجاالت يمكف أف تساىـ في حدوث 

 (.52: 2011المشكبلت السموكية واالنفعالية )مصطفى، 
 

 عوامل بيولوجية: -1
العوامؿ الوراثية فيتأثر السموؾ بالعوامؿ الجينية والعصبية ، وكذلؾ البيوكيميائية أو تمؾ العوامؿ مجتمعة  

تحدد االستعداد لدى الفرد لئلصابة ببعض األمراض النفسية أو االضطرابات السموكية االنفعالية )مصطفى، 
ييؤ لو نفسيًا ، الشعور بالتعب الزائد بسرعة ، النمو غير الطبيعي ( ، ومنيا:) البموغ الجنسي دوف الت52: 2011

( ،وقد يؤدي قصور 17: 2000لمفرد مثؿ كبر الحجـ أو صغره عف العادي ، ضعؼ البصر( )موسى والدسوقي، 
: 1986بعض أعضاء الجسـ أو خمؿ وظائفيا إلى تغير في شخصية الطفؿ واضطراب سموكو  )محمدو مرسي، 

259. ) 

 عوامل نفسية:-2
تتمثؿ ىذه العوامؿ في األحداث الحياتية التي تؤثر عمى سموؾ الفرد وىذه األحداث ترتبط بحياة الفرد في  

األسرة ، مثؿ عدـ إشباع حاجاتو وتقديـ الحب والحناف لو واستعماؿ أساليب اإلىماؿ والتجاىؿ والتيديد والعقاب 
( أف انخفاض 259: 1986 ،( ، ويذكر )محمد ومرسي53: 2011وغيرىا مف أساليب الرعاية السمبية )مصطفى، 

مستوى الذكاء يؤدي إلى التخمؼ العقمي والبطء في التعمـ والتأخر في النضوج االجتماعي والنمو االنفعالي وأيضًا 
التكويف النفسي الشاذ وىي مجموعة مف االستعدادات السموكية، إذا نمت عند الفرد تجعمو سيء التوافؽ وكثير 

( أف اإلحباطات المتعددة أماـ مطالب البيئة نقص اإلمكانيات 17: 2000لمشكبلت ، ويقوؿ )موسىوالدسوقي، ا
والمعاناة مف الحرماف وعدـ إشباع الحاجات النفسية واالجتماعية وعدـ النضج االنفعالي وتذبذب الروح المعنوية بيف 

 ة.االرتفاع واالنخفاض يؤدي كمو إلى ظيور المشكبلت السموكي
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 عوامل أسرية:-3
تمثؿ األسرة الوسط االجتماعي األوؿ الذي ينشأ فيو الطفؿ ويتفاعؿ معو ويعتمد إلى درجة كبيرة عمييا في  

تمبية احتياجاتو وتنمية قدراتو ومعارفو ومياراتو ونوعية الخدمات التي تقدميا األسرة ليا دور في نموه السميـ وتطور 
 (.53: 2011خصائصو وسموكو )مصطفى، 

فحرماف الطفؿ مف إشباع حاجاتو العضوية األساسية وقسوة الوالديف وتسمطيما أو اإلفراط في إشباع   
: 1986حاجات الطفؿ جميعيا عوامؿ تؤثر عمى نفسية الطفؿ مما يظير عنده مشكبلت سموكية )محمدومرسي، 

الوالديف والضغوط األسرية واالجتماعية  ( ، وقد تكوف كثرة الخبلفات األسرية والتفكؾ األسري وعدـ التوافؽ بيف261
 (.17: 2000)موسى والدسوقي،

 عوامل مدرسية:-4
إف الخبرات التي يتعرض ليا الطالب في المدرسة ليا دور بارز في ظيور االضطرابات السموكية   

ضافة إلى واالنفعالية فجماعة األقراف والصحبة السيئة واالحتفاظ بعبلقات مضطربة مع اآلخريف مف الطبلب إ
( ، 53: 2011تذبذب أساليب المعاممة مف قبؿ المعمميف يؤدي إلى ظيور مشكبلت عند الطبلب )مصطفى، 

وأيضًا شعور الطالب بالممؿ و الضجر والرقابة والجمود في األنشطة الصيفية يؤدي إلى وجود مشكبلت لدييـ 
عة سير المعمـ في إعطائو لممواد التعميمية وأيضًا عدـ تحديد معايير السموؾ الطبيعي لمطبلب في المدرسة وسر 

ورقابة النشاطات التعميمية وقمة حيويتيا وصعوبتيا وعجز بعض الطمبة عف التحصيؿ الدراسي الجيد في المدرسة 
( ، ويذكر 14: 2005كؿ ىذا يؤدي إلى ظيور بعض المشكبلت السموكية عند الطبلب في المدرسة )برىـ، 

أف القمؽ والخوؼ مف االمتحانات وعد تشجيع المدرسيف لمتبلميذ عمى االستذكار  (18: 2000)موسى والدسوقي، 
والنجاح وعدـ تفيـ بعض المعمميف لطبيعة مرحمة النمو يؤدي إلى المشكبلت السموكية عند الطمبة ، كما تدؿ بعض 

المدرسة فالخبرات  الدراسات عمى أف التبلميذ أصحاب المشكبلت في المدرسة بطيئو التعمـ يمكف أف ييربوا مف
المؤلمة في المدرسة إما أف تساىـ في نشأة المشكبلت عند التبلميذ أو تساىـ في تنمية المشكبلت التي نشأت مف 

 ( .265: 1986مرسي،  و الخبرات األسرية المؤلمة )محمد
ادية ، فحجـ وترى الباحثة أف مف أىـ أسباب المشكبلت السموكية العوامؿ الثقافية واالجتماعية واالقتص  

األسرة يؤثر عمى إحداث سموكيات غير اجتماعية بيف الطمبة وكذلؾ الدخؿ المحدود ومستوى ثقافة األبويف والعبلقة 
السمبية بيف األبويف وكثرة الشجار في األسرة والتفكؾ األسري ، واإلسراؼ في الحب والتدليؿ قد يؤدي إلى انحراؼ 

لقسوة في المعاممة مف االبف أيضًا تؤدي إلى ظيور المشكبلت السموكية سموؾ الطالب في كثير مف األحياف ، وا
 عند الطمبة .
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 أسباب مشكالت الطالب في المدرسة :
 أسباب مشكالت الطالب داخل الفصل الدراسي )مشكالت فردية ( :-1

المتعمـ بفعؿ أف مشكبلت الطالب داخؿ الفصؿ الدراسي ناتجة عف السموؾ غير المرغوب الذي يصدر عف  
عوامؿ وأسباب قد تكوف محددة بالجو داخؿ الفصؿ الدراسي أو بعوامؿ وأسباب غير محددة لدى المتعمـ ، وقد 

أنماط سموكية برغبة  -(  ىذه األسباب وىي :18:2008 ،( ، و )الحريري ورجب213:2005 ،حددت )الفتبلوي
موكية بدافع االنتقاـ ، وأنماط سموكية تعبر عف العجز جذب االنتباه ، وأنماط سموكية تبحث عف القوة ، وأنماط س

 واإلحباط ، وأنماط سموكية تعبر عف الممؿ والضجر .
 أسباب مشكالت الطالب داخل الفصل الدراسي )المشكالت الجماعية (:-2

إف المشكبلت الجماعية داخؿ الفصؿ الدراسي ناتجة عف السموؾ غير المرغوب الذي يصدر عف المتعمميف  
عؿ عوامؿ وأسباب قد تكوف مرىونة بالجو داخؿ الفصؿ الدراسي أو لعوامؿ وأسباب تعود إلى تركيبة جماعة بف

( ىذه األسباب وىي : أنماط سموكية 19:2008 ،( ، )الحريري ورجب256:2010 ،الفصؿ ، وقد حددت )سميماف
مي ، وأنماط سموكية تعبر عف عدـ تعود إلى القصور في التكيؼ البيئي ، وأنماط سموكية تدؿ عمى الصراع القي

االلتزاـ بمعايير السموؾ المرغوب ، وأنماط سموكية تعبر عف تقبؿ السموؾ غير المرغوب ، و أنماط سموكية تدؿ 
 عمى مقاومة التعميـ والتعمـ ، وأنماط سموكية تعود إلى المضايقات بيف أعضاء جماعة الفصؿ .

 موكية:االتجاىات النظرية المفسرة لممشكالت الس
النظرية عبارة عف إطار فكري يفسر مجموعة مف الفروض العممية ويضعيا في نسؽ عممي مترابط ويتـ   

، ىي أساس الفرضيات العممية )ىماـ التواصؿ إلى تمؾ النظريات مف خبلؿ أساليب البحث العممي الدقيقة والتي
( ، فأىمية تناوؿ االتجاىات النظرية المفسرة لممشكبلت السموكية لفيـ وتفسير وتقييـ السموؾ المشكؿ 70: 1984

 (. 57: 2005وكذلؾ التنبؤ بتمؾ المشكبلت المتوقع حدوثيا وصواًل إلى ضبطيا والعمؿ عمى تعديميا )جمعة، 

 أواًل: االتجاه التحميمي:
السموكية واالنفعالية منيا قد تربط بجممة أسباب مثؿ األزمات ترى ىذه النظرية أف االضطرابات  

(، ولقد سبؽ ابف 87: 2011والصدمات النفسية والعبلقات السيئة مع الوالديف وعدـ إشباع الحاجات )مصطفى، 
سينا فرويد في استخداـ طريقة اإليحاء في العبلج وفي تبصير المريض بمكنونات شعوره وقد ترؾ فرويد أثرًا في 
األبحاث النفسية الحديثة ، وفي بحث الشخصية وحاالت شذوذىا بشكؿ خاص كذلؾ كاف أثره واضحًا في عمميات 
التشخيص والعبلج المتصمة بالكثير مف االضطرابات النفسية ولـ يقتصر دراستو عمى الحاالت المرضية بؿ عمـ 

أف مف الممكف دراستو حاالت االستواء مف النتائج عمى الحاالت السوية باعتبار أف الشذوذ انحراؼ عف السوي و 
 (.98: 2000دراسة الشذوذ )القاسـ و آخروف، 
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ويؤدي الصراع العصابي الذي ينشأ داخؿ الفرد بيف اليي التي تمثؿ الغرائز الفطرية وبيف األنا الذي  
يدًا إذا ما انضـ األنا وقد تزداد الصورة تعق السموؾ المشكؿيتكوف مف احتكاؾ الطفؿ مع العالـ الخارجي إلى نشأة 

األعمى بعد تكوينو إلى أحد طرفي الصراع، وحينما يكوف األنا قويًا فإنو يستطيع أف يحدث التوازف بيف اليي واألنا 
األعمى ولكف األنا ال يستطيع ذلؾ دائمًا ألنو ال يكوف في جميع الحاالت في وضع يمكنو مف أف يقـو بيذه الميمة 

 (.19: 1989)كفافي، 

 اب المشكالت السموكية من وجية نظر التحميمية:أسب
حاولت نظرية التحميؿ النفسي التي وضع فرويد أصوليا ومبادئيا تفسير االنحرافات السموكية مف خبلال  

خبرات األطفاؿ في الفترات المبكرة مف الحياة حسب النظرية التحميمية حيث أف بعض الخبرات المبكرة غير السارة 
ر إال أف ىذه المكبوتة تستمر في أداء دورىا في توجيو السموؾ وتؤدي بالتالي إلى االنحرافات تكتب في البلشعو 

 ةالسموكي المشكبلت ( أف فرويد يرى أف منشأ207: 1998، ( ، ويؤكد )الخطيب77: 2000يحيى، السموكية )
غير مبلئـ في مراحؿ الطفولة  يكمف داخؿ افرد نتيجة الختبلؼ قياـ الفرد بوظائفو النفسية عبر مساريف ىما: تعمـ

 )اليو، األنا ، األنا األعمى( . األولى )الخمس سنوات األولى( ، و اختبلؼ الحكة المتوازنة بيف لمكونات النفس
وترى الباحثة أف المتتبع لمعرض السابؽ يبلحظ أف االتجاه التحميمي القديـ الذي أسسو فرويد لـ يبقى  

قالبو الغرائزي ، بؿ انبثؽ عف ىذا االتجاه العديد مف االتجاىات الحديثة التي عمى ما ىو عميو أي لـ يبقى في 
ساىمت في التعميؿ مف االىتماـ بالعوامؿ البيولوجية التي أوالىا في االتجاه الكبلسيكي المتمثؿ بفرويد الكثير مف 

عوامؿ األخرى االجتماعية االىتماـ والتركيز وفي نفس الوقت ساىمت تمؾ االتجاىات الحديثة في االىتماـ بال
والثقافة بجانب الحداثة البيولوجية أما بالنسبة لؤلساليب العبلجية واإلرشادية التي يعتمد عمييا االتجاه التحميمي في 

 عبلج المشكبلت السموكية و ذلؾ باستخداـ إما أسموب التداعي الحر أو أسموب الطرح والتفسير.

 ثانيًا: االتجاه البيولوجي: 
أصحاب ىذا االتجاه بأف سوء األداء الوظيفي لمجياز العصبي المركزي ىو أحد أىـ األسباب  يعتبر 
وأف سوء األداء الوظيفي لممخ كذلؾ يمعب دورًا حاسمًا في ظيور بعض حاالت  ، السموكية مشكبلتالمؤدية لم

الفسيولوجية ترتبط أحيانًا االنحراؼ السموكي باإلضافة إلى سوء األداء الوظيفي لممخ توجد مجموعة مف الظروؼ 
(، وترى ىذه النظرية أف 109: 2000بحاالت التييج وعدـ إحراز تقدـ في الواجبات المدرسية )القاسـ وآخروف، 

ىذه األمراض تنشأ بسبب مؤثرات مختمفة تضر بالطابع الوظيفي لمجياز العصبي وأف العمـ المختص بالفسيولوجيا 
صيب العمميات العصبية الراقية ىو العمـ الذي يضع األساس المثير لممنيج المرضية لؤلمراض الوظيفية التي ت

 (. 31: 1989العممي الكامؿ في تفسير حاالت العصاب والذىاف )كفافي، 
وال يقتصر دور الوراثة عمى االرتباط بيف المشكبلت السموكية الخمقية لدى اآلباء ومثيبلتيا في األسر  

النشاط الزائد  –لديف عمى األقؿ مف اضطرابات المزاج واضطرابات قصور االنتباه التي يعاني فييا واحد مف الوا
إف الدور الذي تمعبو العوامؿ البيولوجية المختمفة في ىذا االضطراب ال ينكر ولكنيا ال تكفي بمفردىا في فوالفصاـ 
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الواحد ومف ثـ المحتمؿ تفسير كؿ أشكاؿ اضطرابات السموؾ الخمقية وال في تفسير كؿ الحاالت مف االضطراب 
أنيا تقـو ىذه العوامؿ البيولوجية بدور العوامؿ المييأة التي تتفاعؿ مع عوامؿ أخرى محدثة ىذه االضطرابات 

 (.291-289: 2000)يوسؼ، 
( أف التوازف الكيميائي في جسـ اإلنساف مف العوامؿ الميمة في السموؾ 92: 2011ويذكر )مصطفى،  

في عمميات النمو مف جية وتنظيـ عمميات البناء واليدـ أو الخمؿ في إفرازات العدد فينعكس  نظرًا لدوره في التحكـ
سمبًا في النمو لؤلفراد ، وفي أدائيـ النفس والسموكي فحاالت التييج وسرعة االستثارة واضطرابات اإلدراؾ تحدث 

ية وراء حدوث االضطرابات السموكية بسبب نقص ىرموف األنسوليف الذي يفرزه البنكرياس وقد تقؼ العوامؿ الجين
 واالنفعالية لدى بعض األفراد أو اعتمادًا عمى نوعية الجينات التي تنتقؿ إلييـ مف الوالديف.

أف االضطرابات السموكية واالنفعالية التي يعاني منيا األفراد  رىلباحثة أف االتجاه البيولوجي يوترى ا 
السموكية واالنفعالية حسب ىذه  مشكبلتلدييـ االستعداد لذلؾ فالذات منشأ بيولوجي _ فسيولوجي حيث يولدوف و 

 ئية أو فسيولوجية.النظرية تعود في أسبابيا إلى عوامؿ عصبية أو جينية أو بيوكيميا

 :موكيتجاه الساال ثالثا: 
ويعتبر العبلج السموكي اتجاىًا حديثًا في العبلج النفسي وفي ونفس الوقت يمكف القوؿ بأف العبلج  

ىناؾ العديد مف السموكي قديـ قدـ محاوالت اإلنساف تعديؿ وتغيير السموؾ فمقد اكتشؼ اإلنساف منذ فوج التاريخ أف 
جذري مثؿ تغيير بيئة الفرد والنضج واإلقناع وتحقيؽ  تعديؿ وضبط السموؾ أو تغييره بشكؿ تعمؿ عمىالطرؽ التي 

نما يولد 93: 2001الثواب والعقاب )القاسـ وآخروف،  ( ،فاإلنساف عند السموكييف ال يولد ولديو استعدادات معينة وا 
ر( أف ىذه االستعدادات تمثؿ المادة الخاـ لشخصية وتتشكؿ حسب م( و )ميدوالرمزودًا باستعدادات عامة ويرى )

المثيرات التي يتعرض ليا الفرد في بيئتو، فجميع ألواف السموؾ مكتسب حسب قواعد التعمـ يتعممو الفرد مف والديو 
أواًل ثـ مف المدرسة وبقية األوساط التربوية األخرى التي يتعامؿ معيا مف نتائج تشكيؿ االستعدادات العامة بالتعمـ 

ىذه التنظيمات ولكنو ليس فالصراع المحتـو الذي البد وأف  تتكوف تنظيمات سموكية ، وقد ينشأ الصراع بيف
يخوضو الفرد بيف غرائزه الفطرية وبيف المجتمع كما يعتقد فرويد ، وقد يكتب الصراع ويصير ال شعوريًا )كفافي، 

1989 :28.) 
و ( أف  معظـ السموؾ اإلنساني متعمـ ومكتسب سواء كاف السموؾ سويًا أ85: 2011، ويذكر )مصطفى  

السموؾ العادي المتعمـ إال أف السموؾ  مىمضطربًا ، و السموؾ المضطرب المتعمـ ال يختمؼ مف حيث المبادئ ع
المضطرب غير متوافؽ ، والسموؾ المضطرب يتعممو الفرد نتيجة لمتعرض المتكرر لمخبرات التي يؤدي إلييا 

ة األعراض النفسية تعتبر تجمعًا العادات حدوث ارتباط شرطي بيف تمؾ الخبرات وبيف السموؾ المضطرب ، و جمم
سموكية خاطئة متعممة ، و السموؾ المتعمـ يمكف تعديمو ، و يولد الفرد ولديو دوافع فسيولوجية أولية وعف طريؽ 

 التعمـ يكتسب دوافع جديدة ثانوية اجتماعيًا تمثؿ أىـ حاجاتو النفسية وقد يكوف تعمميا غير سوي.
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مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة و يرث تركيبًا بيولوجيًا يساعده في عممية  يتعمـد ويرى السموكيوف أف الفر  
التفاعؿ التي تحدد السموؾ كما يعتقدوف بأف بعض السموكيات كالقيادة والصداقة ال تورث بؿ تنتج عف التفاعؿ 

 (.40: 2000، )يحيى

 رابعًا: االتجاه البيئي:
فرد مع البيئة وما توفر البيئة لو مف خبرات ىي التي تحدد تبيف النظرية البيئية أف توعية التفاعؿ لم 

األنماط السموكية لديو وتدرس ىذه النظرية آثار العوامؿ البيئية المادية و االجتماعية ونمط العبلقة المتبادلة بيف 
ي يميؿ لربط (، واالتجاه البيئ94: 2011األفراد وبيئتيـ في أنماط السموؾ والقرارات الشخصية والمينية )مصطفى، 

الفرد مف البيئة في مفيـو واحد فالفرد ال ينفصؿ عف بيئتو وبالتالي أف مشاكؿ الفرد تصبح شائع لدى المجتمع وال 
، يتـ التعامؿ مع المشاكؿ بشكؿ فردي كنتيجة إذا كاف ىناؾ اضطرابًا لدى المجتمع فإف الفرد سيتأثر بالبيئة )يحيى

2000 :53.) 
ة ترى أف المجرميف ىـ نتاج لمفقراء والظروؼ االجتماعية أو نقص الفرص إذا كانت النظرة العام 

التعميمية فإف البيانات الناتجة عف ىذه الدراسة ليست كاممة ألف الكثير مف الفقراء ومنخفض التعميـ لـ تحولوا إلى 
 مجرميف بنما بعض األثرياء والمتعمميف صاروا كذلؾ.

مطفؿ ىو نمو الوعي األخبلقي واكتساب المعرفة بما ىو صواب وما ىو خطأ إف جزءًا ميمًا مف االرتقاء السوي ل
وتعمـ االلتزاـ بالقواعد والمعايير ويتجنب معظـ النساء إلحاؽ األذى والضرر باآلخريف ليس فقط ألنو شيء غر 

 (.293: 2000بالذنب أيضًا )يوسؼ، أخبلقي ولكف ألنو يسبب الشعور 
راض السابؽ لبلتجاىات النظرية المختمفة المفسرة لممشكبلت السموكية أف وترى الباحثة مف خبلؿ االستع 

أسباب المشكبلت السموكية متعددة ومتنوعة وبالتالي ال يمكف غزو المشكبلت السموكية إلى سبب بعينو وتجاىؿ 
ت والسموكيات األسباب األخرى فيمكف أف تكوف ىذه المشكبلت نتاج تظافر عدة أسباب وليس شيئًا واحدًا ، فالعادا

الخاطئة والشاذة المتعممة مف المحيط االجتماعي تمعب دورًا أساسيًا في تشكيؿ السموؾ المضطرب وكذلؾ العمميات 
 النفسية الداخمية والعوامؿ النفسية البيولوجي الغريزية والتعمـ الغير مبلئـ في المراحؿ األولى.

 الكشف عن المشكالت السموكية:معايير 
 ية ومف أىـ ىذه األساليب ما يمي:مف األساليب التي تستخدـ في الكشؼ عف المشكبلت السموكىناؾ العديد 

 أواًل: المعيار المثالي:
المثالية أو الكماؿ أو ما يقرب منو ، والسموؾ البل سوي ىو االنحراؼ عف  وىالسوي حيث يعتبر السموؾ    

(، وىذا المحؾ يعتمد عمى فكرة مثالية مطمقة تدعي أف المثؿ 107: 2004 ،المثاؿ األعمى أو الكماؿ )خمؼ اهلل
األعمى ىو الكماؿ وىو الذي ينبغي أف يتخذ محكًا في الحكـ عمى السموؾ وكمما كاف سموؾ الفرد قريبًا مف الكماؿ 

ؾ خيالي ألنو كمما كاف أقرب لمسموؾ السوي وكمما ابتعد عف الكماؿ كاف شاذًا وغير سوي ونبلحظ أف ىذا المح
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(، ويتفؽ ىذا المعيار مع 121: 1993يفترض الكماؿ أنو العادي وىذا ينافي حقائؽ الطبيعة اإلنسانية )الطحاف،  
االتجاه االيجابي في تحديد الصحة النفسية وىو االتجاه المخالؼ لبلتجاه السمبي في تحديد التكيؼ السوي الذي 

 (.104: 2009والعممي، الخالدي مثؿ في الخمو مف المرض )يرى أف السواء يت
)غير  أف ىذا المعيار لو نقد وىو أنو: (67: 2001(،)عبد اهلل، 382: 2005، وحواشيف ويذكر)حواشيف 

مف النقص في جانب ما ، وأف األفراد الذيف ينطبؽ عمييـ ىذا التحديد  يواقعي ألنو ال يوجد إنساف كامؿ أو خال
 قبلئؿ جدًا والشواذ ىـ الغالبية ، وأنو يستمد أحكامو مف عمـ األخبلؽ والقيـ وليس مف الواقع.(

 تي:ثانيًا: المعيار الذا
مسموؾ نصفو بالسموؾ يعتمد ىذا المعيار عمى األطر المرجعية لؤلفراد فنحف غالبًا نبني عمى مبلحظتنا ل 

( حيث يتخذ الفرد مف 102: 2009السوي أو غير السوي انطبلقًا مف أفكارنا وآرائنا الذاتية )الخالدي، والعممي، 
( ومف خبللو 107: 2004ذاتو إطارًا مرجعيًا، يرجع إليو في الحكـ عمى السموؾ بالسواء وعدـ السواء )خمؼ اهلل، 

ا يتبلءـ وشعوره وأفكاره وينسجـ مع ما يرغب فيو ويتحسسو دليؿ عمى شعور يحكـ الشخص عمى نفسو بنفسو فكؿ م
(، فحيف تنسجـ أقوالنا مع أفكارنا وآرائنا الذاتية 39: 2002اإلنساف بالرضا والصحة والعكس صحيح )الحسيف، 

نظر  ( فالسموؾ السوي في36: 1997تكوف سوية وحيف تختمؼ مع أفكارنا وآرائنا تكوف غير سوية )مياسا، 
: 1999تيـ،  خ ويو وىذا المعيار غير عممي )الفر اإلنساف ىو ما يتبلءـ مع ما يرغب فيو يكوف السموؾ الشاذ نقض

91.) 
يذا المعيار ل( بعض نقاط النقد67: 2001، ( ، و )عبد اهلل283: 2005وحواشيف،  ويذكر)حواشيف 
خبللو بيف السوي والشاذ مف السموكيات ألنو صؿ إلى معيار عاـ غير شخصي نميز مف ال يتيح لنا التو )وىي:

عدـ إفساح المجاؿ أماـ دراسات عممية توصمنا لقوانيف عممية ، و إذا كاف الفرد  أيضاً يعتمد عف األحكاـ الذاتية ، و 
نصؿ إلى قوانيف ومبادئ تنطبؽ عمى كؿ  ؼيحكـ عمى سموؾ اآلخريف بالنسبة لما يراه صحيحًا أو خاطئًا فكي

 البشر( .

 لثًا : المعيار اإلحصائي:ثا
يعتمد المعيار اإلحصائي عمى درجة تكرار السموؾ وشيوعو بيف الناس أو بيف أفراد الجماعة الواحدة،  

ذه فالسموؾ الذي يصدر عف األغمبية ؼ إطار الجماعة سموؾ سوي أما السموؾ الذي يصدر عف أقمية في إطار ى
( ،ويعد السموؾ الشاذ دليبًل عمى اضطراب قد يبدأ مف 103 :2009، والعمميالجماعة فيو غير سوي )الخالدي

مشكبلت التوافؽ إلى االضطراب العقؿ الشديد كالذىاب و اضطراب الشخصية وىو يقع في المتصؿ المتطرؼ 
( ، وىو يؤكد عمى مدى 39: 2002، وأكثر الحاالت اإلنسانية الطبيعية ىي التي تقع عادة حوؿ الوسط )الحسيف

شواذ وغير الشواذ في المتوسط الشائع وىذا يتمثؿ في طرفي التوزيع عمى المنحنى االعتدالي ويدخؿ الاالنحراؼ عف 
( ، فإذا أخذنا مثبًل فترة حياة اإلنساف في بمد ما وحسبنا متوسط األعمار فيو وكاف 92: 1999، تيـ خ وطرفيو)الفر 

متوسط بينما يقؿ نسبيًا مف يموت صغيرًا ويقؿ مثبًل خمسيف سنة فإننا نجد أف األكثرية تعيش لتصؿ إلى ذلؾ ال
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لى التطرؼ في شدة االنحراؼ عف المتوسط  نسبيًا مف يعيش أكثر مف ذلؾ وينظر إلى الوسط عمى أنو االعتداؿ وا 
( ، فالمعيار اإلحصائي يتخذ المتوسط أو المنواؿ أو الشائع معيارًا يتمثؿ 38: 1997، عمى أنو شذوذ )مياسا

( ، ونبلحظ أف 107: 2004، بل سوية ىي االنحراؼ عف ىذا المتوسط بالزائد أو الناقص)خمؼ اهللالسوية وتكوف ال
معظـ الدرجات تتركز حوؿ المتوسط في حيف أف قميبًل مف الدرجات يقع عمى طرفي المنحنى ونطمؽ عادة عمى 

البية مف األفراد العادييف أما الذيف يقعوف عمى طرفي المنحنى ونطمؽ عادة عمى الذيف يقعوف حوؿ المتوسط وىـ الغ
 (.1993:115، الذيف يقعوف عمى طرفي المنحنى فنطمؽ عمييـ غير العادييف )الطحاف

)قد -يار وىي:( بعض النقد ليذا المع17: 2001، (،)عبد اهلل282: 2005وحواشيف،  ويذكر )حواشيف 
المعيار عمى فكرة االتصاؿ بيف األفراد وليس يتداخؿ المعيار اإلحصائي مع المعيار االجتماعي ، و يركز ىذا 

االنفصاؿ مما يظير أف االختبلؼ بيف السموؾ السوي والسموؾ الشاذ إنما ىو اختبلؼ ما في الكمية وليس في 
 الكيفية ،يركز عمى أشكاؿ السموؾ الظاىر بغض النظر عف أسبابيا وعوامميا.(

 خامسًا: المعيار الديني اإلسالمي:
فعاؿ اإلنساف إلى نوعيف : أفعاؿ حسنة وأخرى سيئة وقد أقاـ األفعاؿ الحسنة عمى قواعد قسـ اإلسبلـ أ 

تناسب فطرة اإلنساف الخيرة ويدركيا العقؿ السميـ ألنيا طبيات فييا مصمحة وخير الجماعة واتخذىا معيار لمسموؾ 
اهلل باجتنابيا ألنيا السموؾ المنحرؼ السوي وه كؿ ما أمر بو ، أما األفعاؿ السيئة فيي إتياف المحرمات التي أمر 

بذاتو بسبب أنيا تجمب الشر لمفرد ولمجميع والمبادئ األساسية التي يعتمد عمييا االتجاه اإلسبلمي العاـ في التمييز 
 (.40: 1997، بيف السواء والشذوذ وبيف الخير والشر وبيف الحبلؿ والحراـ واضحة وال تحتمؿ التأويؿ )مياسا

 ( محكات أخرى لمسموؾ المشكؿ وىي:33: 2000، (، )يوسؼ2011:44، ويذكر )مصطفى
شدة وتكرار السموؾ ، فسموؾ الفرد يعتبر منحرفًا عف المعايير المقبولة إذا بمغ حد التطرؼ أو اإلفراط ،  

و عبلقة االضطراب بعدد مف المتغيرات الديموغرافية فبل يعد السموؾ مضطربًا إال في ضوء بعض المتغيرات 
ديموغرافية لدى مدى مبلءمتو ليا، و عبلقة االضطراب بالفروؽ الفردية: بمعنى اختبلؼ فرد عف فرد آخر في ال

السموكية ، بعض الصفات والخصائص أحد المحكات التي ينبغي أخذىا في االعتبار عند النظر إلى االضطرابات 
( أف تشخيص المشكمة عممية فنية دقيقة متعددة الجوانب، يقـو بيا فريؽ مف 256: 1986، مرسيو  ويقوؿ )محمد

 المتخصصيف في عمـو النفس والطب واالجتماع والتربية، يناط بيـ تحديد المشكمة وعوامؿ نشأتيا وأساليب عبلجيا. 
لفرد ال يزاؿ يعتمد إلى وترى الباحثة أف تشخيص العوامؿ النفسية واالجتماعية وتحديد عبلقتيا بمشكمة ا 

حد كبير عمى حس األخصائييف النفسييف واالجتماعييف وخبراتيـ اإلكمينيكية وعمى دقة األدوات التي يستخدمونيا 
 في جميع معموماتيـ عف الحالة وعمى تعاوف اآلباء والمدرسيف معيـ.
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 خصائص ذوي المشكالت السموكية :
: 2011، تميزىـ وتميز شخصيتيـ ،ويذكر )مصطفىألصحاب المشكبلت السموكية عدة خصائص  

 ( بعضًا منيا وىي كالتالي:17: 2010، (،و )بطرس54-55
النشاط الزائد أو اإلفراط في النشاط: ويقصد بو قياـ الفرد بنشاط حركي مفرط ببل ىدؼ يكوف مصحوبًا بقصر  -1

، و عدـ النضج االنفعالي فما يصدر عف  سعة االنتباه لدى الفرد وسيولة تشتتو ويتصؼ الفرد بأنو سريع الغضب
المضطربيف مف مواقؼ انفعالية ال تتناسب مع طبيعة الموقؼ االنفعالي مقارنة بأقرانيـ في نفس العمر الزمني مثؿ 
المبالغة في الضحؾ أو البلمباالة في المواقؼ المحزنة ، و األفراد ذوي المشكبلت السموكية يعانوف مف مشكبلت 

 ة وتدني التحصيؿ األكاديمي فيـ يحصموف عمى درجات عالية في التحصيؿ.تعميمية مختمف
السموؾ العدواني والتخريبي مف أكثر الخصائص النفسية لؤلطفاؿ ذوي المشكبلت السموكية شيوعًا فعمى الرغـ  -2

جميع األطفاؿ مف أف استجابات العنؼ والعدواف تنبثؽ كوسائؿ لحؿ المشكبلت في المراحؿ العمرية المبكرة، لدى 
إال أنيا تحدث بشكؿ مبالغ فيو لدى المضطربيف سموكيًا ، السموؾ االنسحابي فيفشؿ األفراد في إجراء أي تفاعؿ 
اجتماعي وشعورىـ باالفتقار إلى القدرة عمى منافسة أقرانيـ بسبب تكرار فشميـ األكاديمي وقد يتجو البعض مف 

 ىؤالء إلى الوحدة والعزلة االجتماعية.
يكتسب العديد مف أصحاب المشكبلت السموكية اإلفراط في االعتمادية أي زيادة االعتماد عمى اآلخريف كاآلباء  -3

والمدرسيف وغيرىـ عف طريؽ طمب مساعدات مبالغ فييا بقوليـ عدـ قدرتيـ عمى ممارسة األنشطة التي يمارسيا 
استمرار التركيز عمى المثير أو النشاط حيث  أقرانيـ، و التشتت وعدـ االنتباه فيجد بعض األطفاؿ صعوبات في

 يسيؿ تشتت ىؤالء أو افتقادىـ االنتباه والتركيز.
 ( بعض الخصائص المميزة لذوى المشكبلت السموكية منيا:110: 2004يذكر )خمؼ اهلل، و 
وقوعيا عدـ القدرة عمى التحكـ في الذات فالفرد المضطرب سموكيًا ال يستطيع التنبؤ بنتائج األحداثقبؿ  

كمما ازدادت قدرتو عمى الضبط والتحكـ في سموكو ، وأيضًا ال يمكنو التعاوف مع اآلخريف وانجاز بعض األعماؿ، 
 و ال يمكنو أف يقيـ عبلقات ود ومحبة مع زمبلئو وبذلؾ ال يكوف لديو ثقة باآلخريف .

المشكبلت التعميمية  وأف كيةالمشكبلت السمو  ييتمتع بيا الطمبة ذو  ميمة خاصيةىناؾ  وترى الباحثة أف 
تدني التحصيؿ الدراسي وضعؼ القراءة والكتابة لدييـ وتجنبيـ اجتماعيًا مف قبؿ زمبلئيـ حتى ال يقعوا  ثؿم

بالمشاكؿ بسببيـ مما يؤدي إلى تجنب بعضيـ لبلختبلط باآلخريف ، وبعضيـ يكوف عندىـ رد فعؿ عكسي 
 ويصبحوا أكثر اختبلطًا بزمبلئيـ الطمبة .
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 شاكل السموكية لدى طمبة المدارس:العوامل المؤثرة في تكون أنماط الم
 العوامل الشخصية النفسية: .أ

تعتبر العوامؿ النفسية لبلنحراؼ أىـ العوامؿ عمى اإلطبلؽ ، إذ أف جميع العوامؿ األخرى سواء كانت جسمية 
يدفع السموؾ ويوجيو ، كما أف شخصية أو بيئية ال يكوف ليا ثمة خطر إال بارتباطيما بالعامؿ النفسي الذي 

( ، والعوامؿ 41: 2000، اإلنساف ما ىي إال نتاج  لمجموعة مف السمات المتكونة بفعؿ ىذه العوامؿ )أبو خاطر
النفسية تتمثؿ في انعكاسات لمعوامؿ األخرى مترابطة سواء ما يرتبط منيا بالشخص أو البيئة التي يعيش فييا. 

 (.144: 2005، نبذ لمولد مف قبؿ األىؿ. )المطيريحيث ينعكس اإلحباط وال

 العوامل الصحية:ب .

إف سوء الحالة الصحية لدى الفرد تتضمف العجز والحرماف، مما قد ينعكس عمى نفسية الفرد بالكراىية عندما 
المريض بالفقر يقارف نفسو باألصحاء، األمر الذي قد يؤدي إلي انجرافو في تيار االنحرافات وكثيرًا ما يرتبط 

وانخفاض مستوى حياة المنحرفيف، ألف الفقر يعني عدـ توفر اإلمكانيات المادية لمحاجات الضرورية كالغذاء 
والرعاية الطبية مما ينعكس سمبًا عمى حالة اإلنساف النفسية، وقد أكد الكثير مف الباحثيف أف ىناؾ ارتباط بيف القمؽ 

 (.61: 1997فة بحيث يزداد مستوى العصبية ي األمراض المؤلمة )أباظة، والعصبية الناتجة عف األمراض المختم

 عوامل أسرية:ت .
تعتبر األسرة البيئة األولى التي يتأثر بيا الشخص لما ليا مف أثر كبير عميو والناتج عف الصراعات 

عطؼ والحناف ويتعرض والخصومات بيف األبويف والذي يؤدى إلى التمرد ، حيث يفقد الطفؿ في مثؿ ىذه األجواء ال
(، فالمراىؽ يحاوؿ أف يتبع 35: 2010 ،لمشعور بالنبذ والحرماف ، كما يفقد الثقة بمف يعتبرىـ مثمو األعمى ) تنيرة

وافؽ تكوف مزدوجة ، فيي أثر ىذا التغير الجسمي عمى غيره مف أفراد أسرتو وأقرانو المخالطيف لو ولذا فعممية الت
في ىذا لتغيرات وتتوافؽ مع أقرانو وأفراد المجتمع اآلخريف الذيف يتعامؿ معيـ ومما يزيدجسده الجديد بعد اتوافؽ مع
 (.40: 2010 ،والقمؽ عند المراىؽ أف يقابؿ الكبار ىذه التغيرات بالسخرية واالستيزاء أحيانًا ) تنيرةالصراع

 د. عوامل مدرسية:
تمعب المدرسة دورًا في حياة الفرد ال يقؿ عف دور األسرة ، حيث أنو ال يقتصر دورىا عمى نقؿ الثقافة والتراث 
والعمـ لمطبلب بؿ تسيـ في توفير الظروؼ المناسبة لنمو الطبلب أخبلقيًا واجتماعيًا ونفسيًا فإذا ما اقتصر دور 

سبب كثرة األعباء عمى المعمميف أو عدـ تأىيؿ مناسب أو نقص المدرسة عمى التعميـ دوف االىتماـ بباقي النواحي ب
األجور وقمة الرضا الوظيفي الذي يؤدى الستخداـ العقاب بشكؿ غير منطقي والتعامؿ بدكتاتورية فتصبح المدرسة 
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 1990، ميذ وتسربيـ مف المدارس ) رمضافموقع طرد أكثر منيا مكاف جذب لمتبلميذ ويؤدى ذلؾ إلى ىروب التبل
:149.) 

 جماعة الرفاق: -ىـ
في ىذه المرحمة ال يستطيع الشاب التفريؽ بيف األسوياء والمنحرفيف ويقع فريسة سيمة لرفقاء السوء الذيف 
يمبوف تمؾ الرغبات التي تسيطر عميو ، وخاصة في ظؿ عدـ وجود رقيب أو محاسب ، وقد تكوف أوؿ خطوة 

( ، وتتأثر تنمية اإلحساس باليوية لدى المراىؽ تأثرًا لو 150: 1990، طوىا الشباب نحو االنحراؼ) رمضافيخ
مغزاه بجماعات الرفاؽ التي تنمو معيا وقد أكد أريكسوف عمى أف التوحد الزائد مع المشيوريف كنجـو السينما أو 

تحدد سموكو القادة يفصؿ اليوية النامية عف بيئتيا ، فجماعة الرفاؽ تعتبر العالـ الحقيقي لممراىؽ الذي مف خبللو ي
لبلجتماعي فيي التي تمده بالطرؽ التي مف خبلليا يتعرؼ عمى نفسو وعمى اآلخريف ويكتشؼ ذاتو ويكتشؼ 
اآلخريف ، حيث تعمؿ ىذه الجماعة عمى االستمرار في صياغة وتعديؿ مفيومو عف ذاتو فيو ىنا يقيـ نفسو مف 

 ( . 23:2005، خبلؿ أفراد الجماعة )زيتوف

 والترفيو:وسائل اإلعالم -و

تمعب وسائؿ اإلعبلـ بجميع أنواعيا دورًا ميمًا في تشكيؿ السموؾ اإلنساف خاصة في ظؿ التطور التكنولوجي 
الذي ساىـ في سرعة وسيولة انتقاؿ المعمومات لكف غياب الرقيب يجعؿ وسائؿ اإلعبلـ تؤثر تأثرا سمبيًا ، حيث 

انتشار االنترنت حديثًا بيف طمبة المدارس ، وكثيرًا منيـ ، وخاصة  تساىـ في نشر االنحراؼ والسموؾ العدواني
 ،)أبو خاطر مراقبة مف األىؿ مما يسيـ في ظيور بعض المشكبلت لدى الطمبة مف بينيا السموكيةيستخدمو دوف 

2000:47.) 

 نماذج المشكالت السموكية الشائعة بين طمبة المدارس:
اإلفرازات ظروؼ عصفت بالحياة التعميمية بصورة عامة في لعؿ الظروؼ المعاصرة التي تمثؿ تراكـ  

قطاع غزة، والتي أنتجت جيبًل ضعيؼ االرتباط بأىداؼ العممية التعميمية، األمر الذي تسبب بظيور كثير مف 
األنماط السموؾ السمبي والتي أصبحت سمعة بعض الطبلب والتي باتت تؤرؽ المختصيف في التربية ، إف أىـ 

ي تواجو اإلدارة المدرسية ال يكاد يخمو منيا مجتمع مف مجتمعات، وىو ذاتو االنحراؼ السموكي عند القضايا الت
األطفاؿ والمراىقيف دوف الثامنة عشر، والذي يتمثؿ في سموؾ غير أخبلقي وخارج عمى القانوف وعمى قيـ المجتمع 

 ومعاييره.
 لسموكية ومنيا:ف أنماط المشاكؿ ا( العديد م371: 1993، وقد ذكر )الطحاف

: وقد يوجو الطفؿ السموؾ العدواني نحو أىداؼ معينة نتيجة لدوافع وأسباب واضحة فيصبح العدوان العشوائي-1
 ( .178: 2001، السموؾ العدواني أىواجًا وطائشًا ذا دوافع غامضة غير مفيومة )سيسالـ
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في غالب األحياف إلى لتي تؤدي : تمثؿ إحدى صور العدواف وأشكالو المتعددة وا المضايقة والعناد-2
ت ( ، أما العناد فيو اضطراب سموكي يحدث لمطالب ويصنؼ ضمف النزاعا255: 1986، مرسيو  الشجار)محمد

 ( .67: 2000الداىري،  و العدوانية عف األطفاؿ )الكبيسي
صاحب الشيء  )خمؼ  : فيي استحواذ الطفؿ عمى ما ليس لو فيو حؽ وبإدارة منو وأحيانًا دوف أف يراه السرقة-3

 ( .586: 2004اهلل، 
انقطاع الطالب عف المدرسة بصورة منتظمة ومتكررة دوف عذر ، ويؤدي  : فيوالغياب المتكرر عن المدرسة-4

تكرار الغياب إلى ضعؼ تحصيؿ التمميذ في المواد الدراسية  ويمكف أف يكوف لذلؾ عدة أسباب منيا : كثرة 
ىماؿ الو  الديف وعدـ متابعتيـ ألبنائيـ و ضعؼ التواصؿ بيف البيت والمدرسة ومرافقة أصدقاء الواجبات المنزلية وا 

، )الحريري ( 142:2010 ،السوء وكثرة االمتحانات وانخفاض المستوى االقتصادي لؤلسرة والتفكؾ األسري )العمايرة
 ( .114:2008 ،ورجب

: ىو أي حالة لمعدواف المتعمد فييا أف يضرب أحد األطفاؿ طفبًل آخر ، وىو استعماؿ الطالب  الضرب والشتم-5
 (.52: 2000الكممات الغير مناسبة )مبروؾ، 

: عادة سموكية تظير لدى الطالب بيدؼ التحايؿ عمى واقع الحاؿ بحيث يؤدي ذلؾ إلى إظيار حقائؽ الغش-6
مشكبلت يعانييا الطالب وىي ظاىرة تتعارض مع الديف اإلسبلمي األمور بشكؿ غير حقيقي ، وىو انعكاس ل
 (.106: 1977( ، )أسعد، 165:2013، لمخالفتيا لمعدالة والخير واألمانة ) التميمي

يذاء اآلخرينالغ-7 : ويبدو االنفعاؿ في صورة لفظية أكثر تتمثؿ في سموؾ التيديد والقذؼ واأللفاظ ضمف  ضب وا 
يذاء اآلخريف يكوف بطرؽ مختمفة يتضمف جميع حاالت العدواف الموجية نحو اآلخريف عف  محصولو المفظي ، وا 

وحواشيف،  ( ، )حواشيف106: 1977طريؽ استعماؿ عدة أساليب مثؿ الضرب والعض والمكـ وغير ذلؾ)أسعد، 
2002 :324.) 

فورًا ووضع حد لمثؿ إطبلؽ اسـ أو لؽ معيف عمى طفؿ آخر أو شخص آخر ، وعمى المعمـ التدخؿ التالقب: -8
 (.586: 2004، ( ، )خمؼ اهلل79:1983، ىذه االنتقادات ) حسيف

: 2005: وىو سموؾ يرفض فيو الطالب مشاطرة المواد الشخصية أو الخاصة بالمدرسة )برىـ، رفض المشاطرة-9
 (52: 2000( ، )مبروؾ، 13
تاب قياـ الطالب بشكؿ متكرر ومعتاد : وىو تمزيؽ مقصود وبشكؿ دائـ لصفحات الكتمزيق الكتب والورق -10

( ، 73: 2008( ، )ممحـ، 178: 2001بإىدار الورؽ عف طريؽ رميو في سمة الميمبلت أو العبث فيو )سيسالـ، 
 ( .44:1983 ،)حسيف

وحواشيف،  : وىو رفض الطالب لعمؿ المناوبة المدرسية أو الصفية مع زمبلئو )حواشيفرفض تنظيف الفصل-11
2002 :324. ) 
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: وىو سموؾ متعمد يقـو بو الطالب الستفزاز اآلخريف أو مف يقـو مقاطعة اآلخرين أثناء الكالم والصراخ -12
الدسوقي،  و بالحديث ، أما الصراخ فيو رفع الصوت في وجو المعمـ أو زمبلئو والحدث بصوت مرتفع  )موسى

 ( .198:1983 ،( ،)حسيف18: 2000
ذا استجابوا لو يتعمد بعض الطتجاىل األوامر : -13 بلب تجاىؿ أوامر المعمـ أو المدير وكأنو لـ يسمع شيئًا ، وا 

فإنيـ يستجيبوا بانفعاؿ وغضب ، وعدـ االستجابة يؤدي في أغمب األحياف إلى حدوث توتر وقمؽ عند كمييما مما 
( 178: 2001، ينعكس سمبًا عمى الموقؼ التعميمي ، وخمؽ جو اجتماعي مشحوف بيف المعمـ والطمبة )سيسالـ

 ( .174:2010 ،( ، ) العمايرة67: 2000، الداىري و ،)الكبيسي
     وىو الحديث عف شيء غير حقيقي وىدفو خداع اآلخريف وىو يحدث مع  :الكذب والوشاية وشيادة الزور-14    

مف أشياء مزعجة  معرفة تامة مف الطالب بأنو يكذب وتكوف نيتو خداع اآلخريف إما لمحصوؿ عمى فائدة ما أو التخمص
 ( .69:2004، ومبروؾ( ، )قمر 151:2010، )العمايرة

: ويكثر انتشاره بين طمبة المرحمة اإلعدادية والثانوية ، أي أنو يكثر بين المراىقين ويتمثل السموك العدواني-15    
والتحدي لألىل والمدرسة ، ىذا السموك في مظاىر وسموكيات منيا: االحتكاك بالمعممين وعدم احتراميم ، والعناد 

ىمال الدروس ومخالفة قوانين المدرسة وعدم االنتظام في  تخريب أثاث المدرسة وجدران الفصول ودورات المياه وا 
، الدسوقي و الدراسة ومقاطعة المعمم أثناء الشرح ويمكن أن تصل إلى التعدي بالضرب عمى المعممين  )موسى

 ( .256:2010 ،( ، )سميمان18: 2000

 مشكالت المدرسية والوقاية منيا :مواجية ال يف في المدرسةدور اإلدارة 
اإلدارة في المدرسة الرباف والقائد الذي يوجيو السفينة لمطريؽ الصحيح فالمدير والنائب وكؿ مف تعتبر  

أكاديمية أو يعمؿ في إدارة المدرسة مطالب بمواجية كؿ مشكمة تواجو الطمبة في المدرسة سواًء كانت تربوية أو 
 سموكية فما تقـو بو اإلدارة يمكف اختصاره بالتالي:

( بعض 286:2011 ،بيؿو ( و)روجرز 220:1994 ،( و )شحيمي72:2004 ،ومبروؾلقد ذكر ) قمر  
 المياـ التي يجب أف تقـو بيا اإلدارة المدرسية لمواجية المشكبلت السموكية والوقاية منيا وىي :

يجب العمؿ عمى توفير فرص التعميـ ألرباب المستويات المختمفة مف الذكاء وأصحاب القدرات المحدودة  -
عمى التحصيؿ والعمؿ الجاد عمى اإلقبلؿ مف حاالت الفشؿ الدراسي ألنو يؤدي بدوره إلى الفشؿ 

 .االجتماعي 
وذكائيـ وميوليـ الدراسية والمينية وحسف توزيع الطمبة عمى أنواع التعميـ التي تتناسب وقدراتيـ ومواىبيـ  -

 .، وتصنيؼ الطمبة حسب السف بحيث ال يؤدي التفاوت الكبير فيو إلى أف يعتدوف كبارىـ عمى صغارىـ 
 .واالتصاؿ المستمر مع أولياء األمور والمجتمع المحمي مف خبلؿ عقد ندوات لمتواصؿ معيـ  -
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شراؾ الطمبة في إدارة المدرسة وفي المحافظة عمى  - نظافتيا وتدريبيـ عمى تحمؿ المسؤولية وتنمية روح وا 
شعار التبلميذ بتضحيتيـ  التعاوف وااليجابية فييـ ، و تطبيؽ مبادئ الحكـ الذاتي لمجماعة المدرسية وا 
عطاء مكافأة عمى  شباع حاجاتيـ باالنتماء لمجماعة المدرسية ، واالىتماـ بالسموؾ األخبلقي وا  الذاتية وا 

 .وعمى احتراـ القانوف والنظاـ المدرسي وعمى احتراـ حقوؽ اآلخريف  حسف السير والسموؾ
واالىتماـ الزائد بالتربية الخمقية وسرد قصص األنبياء والصحابة والتابعيف وعظماء العمـ واألخبلؽ حتى  -

يكوف مثبًل أعمى لمطمبة ، وفرض عقوبات جدية عمى مرتكبي المخالفات في المدرسة مثؿ الحرماف لبعض 
 .ت مف بعض األنشطة التي يحبيا الطمبة الوق
فإذا تكررت المخالفة وجب إحالة الحالة لممرشد التربوي ، وكذلؾ عد المجوء إلى العقاب البدني وكذلؾ   

عدـ الميؿ إلى سب الطمبة أو إىانتيـ حتى ال يتعودوا عمى ىذه الخبرات ، و يجب أف تكوف العبلقة بيف المدرس 
وصداقة واحترتـ وثقة وأف يقـو المدرس بدور األب والمدرسة بدور األـ في اإلرشاد والتمميذ عبلقة حب وود 

 والتوجيو والنصح .
وترى الباحثة أنو مف المفروض عمى المدرسة العمؿ بروح الفريؽ الواحد فالمدير والمعمـ والمرشد ينسقوف  

لكؿ مشكمة سموكية تواجييـ في المدرسة ، كميـ كفريؽ واحد ويتـ التشاور بينيـ والتنسيؽ لوضع الحموؿ المختمفة 
 فيذا يساعد في تخطى المشكبلت السموكية ومواجية األزمات بشكؿ أسرع وأفضؿ .

 مواجية المشكالت السموكية باألنشطة التربوية داخل المدرسة :
د أف المشكبلت السموكية داخؿ المدرسةيمكف مواجيتيا باألنشطة التربوية ، فاألنشطة التربوية تتعد
، بالمدرسة بتعدد الميوؿ واليوايات مثؿ : األنشطة االجتماعية والرياضية والكشفية ، والثقافية والفنية 

، ( و)قمر ومبروؾ227:2005 ،( و)الفتبلوي287:2012، ( و)استيتة وسرحاف171:2013 ،ذكر)التميميو 
140:2004 ، ) 

الميارات االجتماعية التي تمكنيـ مف التفاعؿ فاألنشطة االجتماعية تقـو بدور كبير في إكساب الطمبة  
الناجح مع أفراد مجتمعيـ كما تعمؿ عمى تنشئتيـ عمى األخبلؽ الحميدة ، والسموؾ الفاضؿ الذي يرتضيو المجتمع 
كما تيدؼ إلى تنمية الوعي لدى الطمبة وذلؾ عف طريؽ العمؿ التعاوني والتوجيو واإلرشاد النفسي وتقديـ مختمؼ 

لى المجتمع المحمي ، وكذلؾ األنشطة الرياضية تشبع رغبة الطالب وميولو وحاجاتو ، وفي ىذا النشاط الخدمات إ
يمكف مواجية المشكبلت السموكية لمطمبة عمى أساس أف الطمبة في ىذه األنشطة الرياضية تنطمؽ طاقاتيـ الحركية 

العمؿ الصالح والتعاوف مع الغير والوالء حيث يشبعوف ميوليـ ورغباتيـ في حرية وارتياح كما تنمو لدييـ صفة 
لمجماعة والثقة بالنفس ، ويكتسب الطمبة أيضًا قدرة كبيرة في مواجية المشكبلت السموكية مف خبلؿ البرامج 

كسابيـ الميارات والمعارؼ .  والمشروعات الكشفية التي تيتـ ببناء شخصية الطالب في أبعادىا المتعددة وا 
افية مواجية المشكبلت السموكية إلى الطمبة مف خبلؿ توظيؼ طاقات الطمبة وتستطيع األنشطة الثق 

صدار  وتوجيييا نحو القراءة واالطبلع وتنظيـ العروض السينمائية والثقافية وتدريبيـ عمى جمع المعمومات وا 
الحر يساىـ  صحؼ الحائط والتدريب عمى استخداـ األدوات واألجيزة اإلذاعية والمحافظة عمييا ، والنشاط الفني
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في مواجية المشكبلت السموكية لمطمبة عف طريؽ إتاحة الفرصة لمطمبة لممارسة ىواياتيـ المختمفة وتقدير قيمة 
 العمؿ وتتيح ليـ تذوؽ الحياة االجتماعية .

وترى الباحثة أف الخدمة العامة حؽ المجتمع عمى الفرد ال بد أف يؤديو وأف تفسح المؤسسة االجتماعية  
لؤلعضاء  لكي يعطوا المجتمع ويبذلوا كؿ جيد مف أجمو ، وتكمف أىمية جماعات الخدمة العامة ليس فقط المجاؿ 

فيما يفيده المجتمع مف االشتراؾ الفعمي لمطمبة في برامج ومشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية والعمرانية بؿ 
 مشروعات الخدمة العامة مف مزايا كثيرة .تكمف ىذه األىمية فيما يكتسبو الطمبة عف طريؽ إسياميـ في 

 الوقائية من المشكالت السموكية: اإلجراءات
( بعض اإلجراءات التي يتخذىا المختصوف 589: 2004، (، و)خمؼ اهلل71: 2005، لخص )جمعة 

 قاية مف المشكبلت السموكية وىي :لمو 
ال خبلؼ عمى أىمية جيود التوعية في الوقاية مف المشكبلت السموكية كما ىو الحاؿ في شأف  التوعية:-1

 التوعية بموضوعات أخرى كاألمراض الجسمية والتموث وذلؾ رغـ صعوبة التوعية باالضطرابات السموكية.
حمييـ مف مواطف الزلؿ : تغرس األسرة في نفوس األبناء القيـ األصمة والصفات الحسنة وتالتنشئة االجتماعية-2

مف خبلؿ المراقبة والتوجيو المستمر ، فتغيير تركي األسرة وضعؼ القيـ الروحية واالتجاه نحو المادية المطمقة مف 
 العوامؿ التي تجعؿ الطفؿ يشعر باالغتراب مما يولد لديو القمؽ والسموؾ العدواني الذي يؤدي إلى االنحراؼ.

لى التوعية الدينية إلى إعداد الفرد المتكامؿ الذي يتوافؽ مع إيمانو بالعقيدة مف تيدؼ إ تقوية الوازع الديني:-3
أجؿ التوافؽ النفسي واالجتماعي لمفرد وصحتو والتزامو بالضوابط الدينية واالجتماعية التي تقمؿ مف االنحرافات 

 السموكية في المجتمع.
بية والتعميـ في الوقاية مف االضطرابات السموكية فيما يمكف توظيؼ نظاـ التر  استخدام نظام التربية والتعميم:-4

يتعمؽ بالمناىج والمقررات الدراسية أو ما يسمى باألنشطة البل صفية أو غير ذلؾ فيي تساعد استيعاب طاقة 
 ( .166:2008 ،ورجب ( ، )الحريري15: 2005، التبلميذ في أنشطة مفيدة وخفض التشتت واالنتباه )برىـ

ة القوؿ ترى الباحثة أف الوقاية مف المشكبلت السموكية أمر ممكف وأف ىناؾ العديد مف وسائؿ وخبلص         
النيوض بيذا األمر ولكف يحتاج إلى فريد مف العناية واالىتماـ مف المخصصيف المعينيف في فروع العمـ المختمفة 

كيات غير المقبولة الصادرة مف قبؿ لعمـ النفس وعمـ االجتماع ، واالتصاؿ المستمر مع ولي األمر لبحث السمو 
 الطالب لو أثر إيجابي في الحد مف ىذه المشكبلت. 

*ومف ىنا كانت أىمية وجود اإلرشاد التربوي في المدارس ، حيث أف المرشد التربوي سيرعى حاجات 
 معيف وخير موجيو .الطمبة النفسية ، واىتماماتيـ ويكوف ليـ خبر 
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 النفسي والتربوي:مبررات الحاجة إلى اإلرشاد 

في العالـ وازدياد عدد السكاف فرض عمى المؤسسة التربوية أف تقـو بميمة مراعاة التطور السكاني: -1 
ىذه العدد الكبير بحث توفر ليـ الجو النفس واالجتماعي ، تسمح ليـ باإلبداع واالبتكار والمشاركة الفاعمة في 

 (.92:2005 ،متخصص وىو المرشد التربوي ) العمريةتطوير المجتمع وىذا ال يتـ إال عف طريؽ شخص 

إزادات ضغوط الحياة اليومية وازدادت معيا الصراعات النفسية وسوء التوافؽ فنحف نعش ضغوط الحياة: -2       
بعصر القمؽ فاإلنساف عش بتوتر مستمر مف أجؿ تحقؽ أىدافو وتطمعاتو ، سواء نتج ىذا الضغط مف األسرة ، أو 

كاف الدراسة مما زاد ىذه الضغوط ىو بحث اإلنساف عف األمف واألماف في ظؿ الحروب المتعددة ) العمؿ أو م
( ، و زادت ىذه الضغوط بسبب التقدـ التكنولوجي الرىيب فاإلنساف يجاىد نفسو مف أجؿ أف 24:2008 ،مشاقبة

واضح عف العمؿ وكثرة المثيرات  يواكب ىذا التطور ويمحؽ بو ، فمدينا عبء بالمعمومات مما أدى بالفرد إلى عجز
 (.8:2006 ،الحسية حولنا أتعبت حواسنا والجياز العصبي ) المزيني

فقد تبلشت األسرة الممتدة الكبيرة ، وظيرت مشكبلت الزواج ، وخروج التغيرات األسرية واالجتماعية: -3 
راع بيف األجياؿ وزيادة الفروؽ في المرأة إلى العمؿ ، مما نتج عنو تغير في دور المرأة في األسرة ووضوح الص

القيـ والمعايير االجتماعية ، وتغيير بعض المظاىر السموكية والعادات والتقاليد ومما كاف ممنوع سابقًا أصبح اليـو 
 (.10:2004 ،ومنسي ( ، ) منسي20:1983 ،مسموح بو ) عمر

والمعرفية فقط ، دائما أصبحت مركز إشعاع فيي لـ تعد تيتـ بالمواد العممية تغير وظيفة المدرسة: -4 
(، ولكي تستطيع المدرسة أف تقـو 23:2005 وحواشيف، داخؿ المجتمع وعنصر مؤثر في البيئة ) حواشيف

 (.40:2001 ،بوظيفتيا الجديدة البد وأف تطبؽ اإلرشاد التربوي لغرض تحقيؽ ذلؾ ) ممحـ

والميف التي تحير الفرد ، فيو لـ يستطع أف وىو بسبب كثرة التخصصات ظيور التوجيو الميني: -5 
يختار المينة التي تبلءـ قدراتو ومواىبو ، فيو بذلؾ يحتاج إلى مرشد حتى يوضح قدرات وميولو عف طريؽ 
المبلحظة المنتظمة لمسموؾ وعف طريؽ االختبارات والمقاييس التي بإمكانيا أف تقيس الميوؿ المينة والقدرات 

 (.21:1983 ،الخاصة ) عمر

وارتفاع نسبة الرسوب بيف الطمبة خاصة ؼ المراحؿ التي تحدد مستقبؿ ظيور المشكالت التعميمية: -6 
الطبلب األكاديمي ، فيي ظاىرة أصبحت واضحة وتستدعي تدخؿ سريع لتخفيؼ منيا ، فيي إىدار القتصاد الدولة 

لى سنوات مف عمر الطبلب ، وقد تؤدى إلى التأثير عمى نفسيتيـ بشك ؿ سمبي مما ستدعي وجود المرشد التربوي وا 
 (.93:2005 ،لمساعدة الطبلب بالتجاوز ىذه األزمة ) العمرية
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أمس الحاجة إلى اإلرشاد النفسي نظرًا إلى طبيعة الوضع الخاص لدينا مثؿ بوترى الباحثة أننافي فمسطيف 
االقتصادي الخانؽ فنسبة البطالة فاقت كثرة االجتياح لممدف الفمسطينية وما يتبعيا مف دمار وتخريب ، و الوضع 

الجامعات ، و الحروب التي يشنيا العدو الصييوني مؤخرًا عمى قطاع غزة وما يستخدـ مف  ي% مف خريج50
ستدعي وجود مرشد نفسي تربوي يمعدات حديثة وأسمحة ممنوعة دوليًا وشدة الدمار والقتؿ الذي تحدثو ، كؿ ىذا 

 ذه المحنات المتعددة.لمساعدة األفراد عمى تجاوز ى

 رشد النفسي والتربوي في المدرسة:أدوار وميام الم

إف المياـ التي يقـو بيا المرشد التربوي كثيرة ومتنوعة منيا: التعاوف مع اإلدارة المدرسية والمعمميف لحؿ 
طمب مشكبلت الطمبة ، و إقامة عبلقات طيبة مف الطمبة ليصبح موضع ثقتيـ ويشجعيـ عمى مراجعتو في 

( ، و استضافة محاضريف بشكؿ منتظـ مف 62:1989 ،المساعدة لحؿ مشكبلتيـ الفردية والجماعية ) غباري
المجاالت المختمفة ومف مراكز وجامعات لتعرؼ الطمبة بأنواع الميف ومجاالت المعرفة المينية واإلنسانية ، وتنظيـ 

وزيع الطمبة عمى الفصوؿ ، وسجؿ تأثر سموؾ سجبلت خاصة بعممية اإلرشاد مثؿ سجؿ دراسة الحالة ، سجؿ ت
( ، و المساىمة مع ىيئة التدريس في المدرسة عمى اتخاذ اإلجراءات المناسبة الختيار 40:1997 ،الطمبة ) القذافي

األنشطة التي تنمى قدرات الطمبة وميوليـ الدراسية والفنية وغيرىا مراعيًا بذلؾ الفروؽ الفردية بينيـ ، و المشاركة 
تخطيط البرامج التدريبية لممدرسيف واإلدارييف في أثناء الخدمة وتنفيذ ىذه البرامج مف أجؿ تطور أساليب  في

 (.50:2005 ،تعامميـ مع التبلميذ ومعالجة مشكبلتيـ الفردية والجماعة ) ربيع

 دور المرشد في المرحمة اإلعدادية :

ونفسيًا وبالتالي فأف ىذا يضع متطمبات إضافية  مما ال شؾ فيو أف الطمبة في ىذه المرحمة ينموف جسمياً  
عمي اإلرشاد لمساعدتيـ عمي التكيؼ مع متطمبات المرحمة والتأكيد عمي التوجيو الميني ،والعمؿ مع األساتذة 

( ويتمثؿ دور المرشد في ىذه المرحمة بالتالي 134:1974 ،لمساعدة الطمبة عمي السير في المنياج )مغاريوس
دي ، و اإلرشاد الجمعي ، وتقديـ االستشارة لممعمميف حوؿ قضايا النظاـ والعبلقة مع اآلباء وتطوير :اإلرشاد الفر 

 (.12:2008، برامج تعميمية ، و التوجيو الصفي ، وتقديـ االستشارة ألولياء األمور )شكشؾ

 : دور المرشد في المرحمة الثانوية

صوص مشكبلت االختيار الميني وتزويد الطمبة يركز اإلرشاد في ىذه المرحمة عمي إرشاد الطمبة بخ
دارة برامج  بالمعمومات المتعمقة بالميف، وفرص التعميـ العالي والتعامؿ مع الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة وا 

 (.189:2011، تعريؼ الطبلب والعبلقات العامة وتقديـ االستشارة لممعمميف واآلباء )شحيمي
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األدوار في المرحمة السابقة وأيضا بػػإحالة الحاالت النفسية الصعبة إلي الجيات فيقـو الرشد التربوي بجميع 
جراء التنسيؽ االـز والنشاطات  المعينة ومتابعتيا ، ومساعدة الطمبة عمي العمؿ في المؤسسات خارج المدرسة ، وا 

ي وتقديـ النصح لمطمبة مثؿ ( ، و التخطيط التربو 67:2003، المتعمقة ببرامج االختبارات والنمو الميني )الضامف
 (.27:2005وحواشيف،  تسجيؿ المواد وتعريفيـ بأسموب الدراسة الجيد وطرؽ المذاكرة )حواشيف
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 المبحث الثاني :
 أساليب المعاممة الوالدية:

 :  مقدمة

عمى الطفؿ وعمى نمو أساليب المعاممة الوالدية ىي كؿ سموؾ يصدر مف األب واألـ أو كمييما ويؤثر 
شخصيتو سواء قصد بيذا السموؾ التوجيو والتربية أـ لـ يقصد، فالمعاممة الوالدية تشمؿ التأثير الذي يحدث في 
سموؾ الطفؿ نتيجة التوجييات المباشرة والتعميمات المفظية التي يوجييا لو الوالد أو الوالدة أو كمييما بقصد توجييو 

( ، وتشمؿ أيضًا التأثير الذي يحدث في سموؾ الطفؿ نتيجة 71: 1995سموؾ )السيد، إلى األساليب الجيدة في ال
تعامؿ مع أفراد اشتراكو في المواقؼ االجتماعية التي يتيحيا لو األب أو األـ أو كمييما بيدؼ تعميمو أساليب ال

 (.498: 2006، المجتمع )جيري لي

وؾ الطفؿ مف جراء التعارض بيف أسموب الوالد أو الوالدة وتشمؿ األساليب الوالدية التأثير الذي يحدث في سم
( ، إف كبًل مف االتجاىات الوالدية وأساليب المعاممة 56:1989، في طريقة تربية الطفؿ و أسموب معاممتو )كفافي

ذا ما يطمؽ الوالدية التي يتبعيا اآلباء في تنشئة األبناء إنما تعبر عف اتجاىات عقمية لدى الوالديف تجاه األبناء وى
عميو االتجاىات الوالدية ، ولكف أساليب المعاممة الوالدية ىي االتجاىات الوالدية مترجمة بشكؿ عممي في أداء 

 (.39:2001وبشير،  سموؾ يقـو بو أحد الوالديف أو كبلىما أثناء تعاممو المباشر مع األبناء )بشير

 تعريف أساليب المعاممة الوالدية:

ريؼ أساليب المعاممة الوالدية ، فمنيـ مف عرفيا مف حيث أنيا أساليب معاممة بيف اختمؼ العمماء في تع
 اآلباء واألبناء مثؿ :

( " بأنيا ما تشيع لو اآلباء واألميات ، أو يمارسونو مع أبنائيف مف طرؽ 46ب ت:)عبد المعطيعرفيا 
 كيـ" .معاممة صريحة ، أو ضمنية ، مقصودة أو غير مقصود في توجييـ وتشكيؿ سمو 

( " بأنيا مجموعة مف األساليب التي تمثؿ العمميات النفسية والتربوية التي تتـ 75:1998)رمضافعرفيا 
بيف الولديف واألبناء خبلؿ مراحؿ العمر المختمفة والسيما المراحؿ المبكرة وىي تمثؿ في ثبلثة أساليب وىي التسمط 

 والتذبذب والسواء ".
أنيا  مجموعة مف األساليب المتبعة في تربية الطفؿ وتنشئتو ويكوف ليا (  " 33:2011)مصطفىعرفيا  

أثرىا في تشكيؿ شخصيتو وعمى ىذا فإف أساليب المعاممة ىي اإلجراءات واألساليب التي يتبعيا الوالداف في تطبيع 
 أو تنشئة أبنائيـ اجتماعيًا أي تحويميـ إلى كائنات اجتماعية ".
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( " بأنيا األساليب التربوية التي يعامؿ بيا الوالداف الطفؿ والتي تمثؿ في 106:2012) الغرايبةعرفيا  
 الرعاية والعطؼ واإلىماؿ والرفض وعدـ التقبؿ والتساىؿ والحماية الزائدة والتدليؿ".

 ومنيـ مف عرفيا بأنيا أساليب معاممة خاطئة ، مثؿ تعريؼ 
طفؿ ينتج منو بعض المشاكؿ التي تصاحب ( " أنيا أسموب خطأ في تربية ال279:1998) حسيفعرفيا 

 أعراضيا الطفؿ في سائر حياتو ، إذ تؤثر في شخصية الطفؿ وتكسبو بعض الصفات غير المرغوب فييا ".
 ومنيـ مف عرفيا بأنيا اجراءات يتبعيا الوالديف مع األبناء ، مثؿ تعريؼ 

بعيا الوالديف في تطبيؽ أو تنشئة ( "بأنيا اإلجراءات واألساليب التي يت40:2001)وبشير بشيرعرفيا 
أبنائيما اجتماعيًا أو تحويميـ مف كائنات بيولوجية إلى كائنات اجتماعية وما يطبقانو مف اتجاىات توجو سموكيما 

 في ىذا المجاؿ ".
( "بأنيا ما يراه اآلباء ويتمسكوف بو مف أساليب في معاممة األطفاؿ في 332:2003) ىمشريعرفيا 
لمختمفة كما يظير مف تقريرىـ المفظي عف ذلؾ وتجيد األساليب التالية : التسمط ، الحماية الزائدة ، مواقؼ حياتيـ ا

 اإلىماؿ ، التدليؿ، القسوة ، التذبذب ، التفرقة ، السواء ".
( " بأنيا مجموعة األساليب التي يتبعيا اآلباء مع األبناء في مراحؿ العمر 16:2008) الداىريعرفيا
 التي تعمؿ عمى تشكيؿ سموؾ ىؤالء األبناء سواء كاف ىذه السموؾ ايجابيًا أـ سمبيًا ".المختمفة ، و 

 ومنيـ مف عرفيا بأنيا استجابات الوالديف لسموؾ األبناء ، مثؿ تعريؼ 
( " أنيا التعبير الظاىري الستجابات الوالديف نحو سموؾ أبنائيما الذي 219:2010)أبو جادوعرفيا 

 يي في مواقؼ الحياة المختمفة".ييدؼ إلى تأثير توجي
وتبلحظ الباحثة أف ىذه التعريفات تركز عمى اإلجراءات واألساليب التربوية بيف اآلباء واألبناء سواًء كانت 

 األساليب خاطئة أـ صحيحة ، وركزت عمى أنيا طرؽ يستخدميا الوالديف في تربية أبنائيـ ،
وتعرفيا الباحثة بأنيا األساليب التربوية التي يستخدميا اآلباء واألميات مع أبنائيـ منذ ميبلدىـ وحتى 
نضوجيـ ووصوليـ لمرحمة الشباب وىذه األساليب تؤثر في نموىـ النفسي وفي سموكيـ مع اآلخريف وىي تشمؿ 

ى االستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية التسمط والتي تسع -اإلىماؿ وأسموب التسامح -أسموب الحماية الزائدة
 الكشؼ عف مدى استخداـ المرشد التربوي ليما مع أبنائو المراىقيف . 
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 أساليب المعاممة الوالدية :

إف النظـ األسرية ال تختمؼ عف غيرىا مف النظـ االجتماعية ، فيي عمى الرغـ مف استمراريتيا وتواصميا إال 
ويرية كغيرىا ، وتتأثر بالعديد مف العوامؿ التاريخية والحضارية والنفسية التي ليا انعكاسات أنيا تخضع لمعممية التط

عمى النظـ األسرية ، وينتج عادة مف إتباع أسموب خطأ في تربية الطفؿ بعض المشاكؿ التي تصاحب أعراضيا 
غوب فييا وأشير ىذه الطفؿ في سائر حياتو إذ تؤثر في شخصية الطفؿ واكتسابو لبعض الصفات غير المر 

 األساليب ىي :

 أسموب التسمط :-1

والمقصود ىو أف الطفؿ يعامؿ مف والديو بصرامة وقسوة بأف يمنع الطفؿ مف تحقيؽ رغباتو ويقابؿ 
بالرفض الدائـ لطمباتو ، والمنع الدائـ مف تنفيذ رغباتو ، واتخاذ أسموب المـو والعقاب معو في كؿ شئونو مع تحديد 

الطفؿ ونومو ومذاكرتو وتعييف مف يصادقيـ ويمعب معيـ ، و اختيار مبلبسو دوف مراعاة لرغباتو أو  طريقة ألكؿ
اعتبار أي رأي لو ، أو إشعاره أنو يتصرؼ في أموره الشخصية ، فيكوف لموالداف السمطة في إدارة أمور الطفؿ 

بالمياـ التي تفوؽ طاقاتو ، ويطمبوف ذلؾ وبزعـ أف ذلؾ يعوده عمى الجدية والنظاـ والطاعة ولذلؾ يحمموف الطفؿ 
باألمر والنيي وليس بأسموب اإلقناع والرفؽ ، ومف تأثيرات ىذا األسموب عمى الطفؿ بأنو يصبح ضعيؼ الشخصية 

وتسمط الوالديف عمى األبناء ىو  ( ،162:2008، وسمبيًا ودائـ الخوؼ ومتردد وغير واثؽ مف نفسو )الداىري
ثير عمى سموؾ األبناء لمتصرؼ وفؽ أىواء ورغبات واتجاىات الوالديف وميوليـ بغض النظر محاولة الوالديف التأ

عف صحة ذلؾ التصرؼ وقبولو اجتماعيًا دوف مراعاة اىتمامات األبناء وميوليـ وقدراتيـ ، مستعمميف طرقًا مختمفة 
خصية الطفؿ وحقو في إبداء رأيو مف اإلقناع لفرض الرأي مثؿ التشجيع ، والعقاب و التيديد لدرجة تطمس معيا ش

( ، وىناؾ الكثير ممف يطورف شخصيات تسمطية تتصؼ   بميميا الستعماؿ القوة والضغط 166: 2008)الداىري، 
لمتأثير عمى اآلخريف وخصوصًا عمى مف ىـ يخضعوف ليـ كأفراد ، األسرة مثبًل ، ويرجع سبب ىذا إلى نوع التربية 

بوالديو خصوصًا في المراحؿ األولى مف حياتو ، و تمؾ التربية تميؿ إلى القمع التي تمقاىا الشخص، وعبلقتو 
والتضييؽ واستخداـ العقاب كوسيمة لمتأدب والتيذيب وتجاىؿ االستجابة لحاجات الطفؿ والسيطرة ، والعداء 

 ( .290: 2003( ، و )العراقي، 110: 2012)الغرايبة، 

في تربية األبناء يؤدي إلى نشر االتجاىات التسمطية بيف أفراد األسرة  و إف ممارسة الوالديف لمثؿ ىذا األسموب
وظيور ىذا االتجاه مف شأنو أف يخمؽ نوعًا مف التنافر في األسرة، كما يؤدي إلى ضعؼ العبلقة بيف الوالديف 

( ، 78: 1998واألبناء فتبرز العبلقة الفاترة بيف األخوة بعضيـ البعض وبيف األبناء والوالديف )رمضاف، 
( ، و تسمط الوالديف في تربيتيـ لؤلبناء لو تأثيرات جانبية كبيرة وكثيرة عمى سموؾ وحياة 291: 2003و)العراقي، 

األبناء فمف ىذه اآلثار أف كثير مف األبناء يطوروا أنماطًا سموكية تتغير حسب الموقؼ ، وليس حسب المبدأ أي قد 
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عيف عنو في حالة عدـ وجود والده ، وىذا يعني لجوء األبناء إلى يختمؼ تصرؼ االبف بوجود والده في موقؼ م
( ، باإلضافة إلى تطور سموكيات عدوانية لدى األبناء 50االزدواجية في التصرؼ )عبد المعطي، ب. ت: 

 يمارسونيا كمما سمحت ليـ الظروؼ ، وبمعنى أوضح فإف ذلؾ يساىـ في خمؽ أجياؿ ذات اتجاىات تسمطية )بشير
( ، كما تؤدي ىذه التربية إلى خمؽ شعور دائـ بالتيديد لدى  األبناء خصوصًا في المواقؼ 43: 2001، وبشير

التي تتطمب التمقائية وحرية التعبير ، كما تؤدي إلى التعصب وانقبلب المعتقدات والشكوى مف الوسواس وسيطرة 
 (. 334: 2003 األفكار القيرية مع ما تؤدي مف خمؽ حاالت مف التوتر والقمؽ )ىمشري،

 أسموب التسامح:-2

يتمثؿ ىذا األسموب في التراخي والتياوف في معاممة الطفؿ بحيث يتـ إشباع حاجات الطفؿ في الوقت الذي 
يريده ىو ، وبالكيفية التي يرغب فييا ، والمسارعة في قضاء كؿ ما يطمبو ميما كاف غير مقبوؿ ، وأف يصبح مف 

يرفض لو طمب ميما كاف ، كما يكوف التسامح بعدـ توجييو إلى تحمؿ  حولو في طاعتو ورىف إشارتو فبل
المسئوليات واألعباء التي تتناسب مع المرحمة العمرية التي يمر بيا الطفؿ ، ويترتب عميو تأخر النضج االنفعالي 

رىا وال يقاـو واالجتماعي عند الطفؿ وال يستطيع التحري عف أمر بسيولة وال يستطيع الشعور بالمسئولية وال يقد
مشكبلت الحياة وال يستطيع مجابية حاالت اإلحباط فيو دائمًا عرضة لبلضطرابات النفسية عندما تقؼ في سبيمو 
عقبة أو مشكمة ويغمب عميو االعتماد عمى الغير ، مع ضعؼ االعتماد عمى النفس ويمجأ إلى أسموب تجنب 

ىماليا ، ف عمى الوالديف االعتداؿ مع الطفؿ في تمبية مطالبو فبل يكوف المشاكؿ أو المخاطر ، أو تأجيؿ الحموؿ وا 
يعرؼ التسامح بأنو  تجاوز ( ، و 137:1996، الحرماف أو اإلىماؿ وال يصؿ إلى حد التدليؿ لو )الصعيدي

ف الوالديف عف أخطاء األبناء بأنو تغاضي اآلباء عف التصرفات غير البلئقة التي يقـو بيا األبناء مثؿ إيذاء اآلخري
، وعدـ احتراـ الكبار والتكمـ بصوت عاٍؿ مع مف ىـ أكبر سنًا منيـ كالوالديف والمدرسيف ، وكذلؾ عدـ االستماع 
لموالديف واالنصياع ألوامرىـ ، ىذا سببو اعتقاد الوالديف أو أحدىما أف ىذه التصرفات مف دالئؿ قوة الشخصية 

 (.43: 2001، وبشير )بشير

ومف أسباب التسامح عند اآلباء ىو اعتقاد الوالديف أف مثؿ ىذه التصرفات غير البلئقة إنما تحدث بسبب 
صغر السف وسوؼ تزوؿ عندما يكبر الطفؿ، وحرص الوالديف عمى عدـ إثارة الطفؿ وبالتالي تجنب ثورات غضبو 

: 2001( ، و )أبوحميداف، 50ب. ت :  وانشغاؿ الوالديف عف متابعة وتربية وعف توجيو األبناء ) عبد المعطي،
( ، و ليذا النوع مف التربية آثار ميمة قد تؤدي أحيانًا إلى زعزعة قيمة الوالديف أماـ األبناء ، ومف ىذه اآلثار 73

تمرد الطفؿ عمى والديو، وعدـ إظيار االحتراـ ليما أو لمف يمثؿ السمطة أمامو، وقد يدفع ىذا التمرد إلى ضعؼ 
جتماعية لموالديف خارج األسرة أماـ اآلخريف وقد ال يتوقؼ أثر ىذا السموؾ عمى إيذاء األسرة بؿ قد تعداه القيمة اال

: 1993( ، و )الطحاف، 333: 2003إلى المجتمع حيث يساىـ في تدمير الممتمكات الخاصة باآلخريف )ىمشري، 
حيث تعممو أنماط وسموكيات غير مقبولة ( ، و لتجاوز الوالديف عف أخطاء األبناء أثر عمى شخصية الطفؿ 306
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عمى اإلطبلؽ ، إضافة إلى تعمميو العنؼ والعدواف والتمرد عمى سمطة والديو و محصمة األمر أنو تضعؼ الوازع 
 .( 283: 2005( ، و)سميماف وآخروف، 220: 2010األخبلقي لدى األطفاؿ )أبو جادو، 

 أسموب الحماية :-3

في األسرة ، أو الذي جاء بعد تأخر في اإلنجاب ، أو الطفؿ األوؿ في األسرة  عادة ما يتـ مع االبف الوحيد
فيظير عمى الوالديف القمؽ عمى سبلمتو والخوؼ عميو مف المرض ، فيتـ متابعة الطفؿ واإلشراؼ عمى جميع 

القياـ بيا تصرفاتو ومراقبة سموكو تجاه أي موضوع يواجيو مع الحرص الشديد والتدخؿ في شئوف الطفؿ إؿ درجة 
نيابة عنو ، فبل يتاح لمطفؿ اتخاذ القرار بنفسو ، ويكوف سموؾ الوالديف دائمًا معو ينـ عف الخوؼ الشديد عميو ، 
وحمايتو حماية زائدة ، وىذا السموؾ مف الوالديف يؤدي إلى إضعاؼ شخصية الطفؿ ، ويصبح دائـ االعتماد عمى 

التركيز ، وعدـ النضج ، وانخفاض مستوى الطموح وينسحب في اآلخريف وغير مستقؿ برأي ، كما يتصؼ بعدـ 
أكثر المواقؼ كما يتصؼ بفقداف التحكـ االنفعالي ويرفض تحمؿ المسئولية ويسيؿ استثارتو ويضعؼ عند اتخاذ 

 ( .280:1998، القرار )حسيف

ات والمعاناة والحرماف و يرغب الوالداف في أف يحيا أطفاليما حياة طبيعية آمنة ومستقرة ، خالية مف الصعوب
فالحب والحناف واجب ، بؿ ىو طبيعة بشرية ونجده أيضًا في أمومة الحيوانات ولكف العطاء المعقوؿ والحب 
والحناف الطبيعي المتوازف ىو المطموب، فالمبالغة بالشيء أمر مكروه ألف نيايتو تكوف غير جيده لمطفؿ نفسو ولمف 

يجب أف يكونا بشيء معقوؿ غير مبالغ فيو ، ولكف عندما يزيد حجمو فإف ىذا حولو ، ليذا فالحب والحناف األبوي 
 (.160: 2008ما نسميو بالحماية الزائدة والتي تأخذ الطابع المرضي وغير السوي )الداىري، 

الحماية بأنيا إظيار الخوؼ الشديد واالىتماـ والعناية بطفؿ معيف أو بجميع أطفاؿ األسرة ، أثناء  وتعرؼ
أي موقؼ وبشكؿ ممفت لمنظر دوف وجود داع أو مبرر لذلؾ، بحيث يكوف ىذا األسموب مبلحظًا مف قبؿ حدوث 

( ، ولمحماية عند الوالديف أسباب كثيرة منيا رغبة الوالديف في التعويض عف 222:1989، اآلخريف ومنتقدًا )كفافي
، وذلؾ إما لفقداف أحد الوالديف أو كمييما أو  المعاناة التي مروا بيا أثناء مرحمة الطفولة بسبب الحرماف العاطفي

( ، وىنا يكوف الحناف والحماية الزائدة موجية نحو كافة أفراد 48بسبب التفكؾ األسري )عبد المعطي، ب. ت: 
األسرة و، وقد يكوف سببيا عند األـ المعاناة أثناء الوالدة ، أو تعسرىا ، أو قد تكوف الحماية الزائدة موجية نحو 

ؿ الوحيد في األسرة سواء كاف ذكر أو أنثى أو نحو الطفؿ الذي يعاني مف مرض أو عيب خمقي سواء كاف الطف
جسديًا أو عقميًا ، وربما يكوف بسبب الخوؼ الشديد مف فقداف الطفؿ نتيجة ألي سبب مف األسباب )الطحاف، 

عدـ االختبلط مع اآلخريف خشية أف ( ، و تؤدي المبالغة في حماية األطفاؿ إلى انطواء الوالديف و 305: 1993
يقصروف في أطفاليما تصرفت تثير غضب وانتقاد اآلخريف مما تؤدي إلى خسارة مف حوليما مف المعارؼ 

: 1999واألصدقاء نتيجة لرفضيـ مف اآلخريف ، وتمجأ األـ أحيانًا إلى خمؽ األعذار لتبرير أخطاء أبنائيما )قناوي، 
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لحماية الزائدة بيف أفراد األسرة إلى الغيرة الشديدة منيـ ، وقد يفقد الوالديف سيطرتيما ( ، وقد يؤدي التفاوت في ا37
عمى أوالدىما نظرًا لعمـ األوالد بأنيـ ميما أساءوا التصرؼ فإف والدييما لف يقوما بعقابيـ بسبب خوفيما الشديد 

وطمبات الوالديف وقد يتصنع الطفؿ ( ، وتؤدي بالطفؿ إلى التمرد عمى تعميمات 76: 1998عمييـ )رمضاف، 
المرض والتعب مف أجؿ أف يحظى االىتماـ الزائد متى أراد ، وقد تؤدي الحماية الزائدة إلى ضعؼ الرادع األخبلقي 
عند الطفؿ ، فيو ال يخشى أي عواقب لسموكو الشاذ ألف الطفؿ يعمـ أنو سوؼ يفمت مف العقاب بسبب خوؼ األـ 

( ، فعمى الوالديف أف يتفقا فيما بينيما أو اتفاؽ األـ مع األب أو 251: 2006ى، عمى إحساسو وشعوره )موس
الصديقات المقربات لؤلسرة ، عمى تبنيو األـ كمما حاولت أف تبالغ في الحماية الزائدة وكذلؾ األمر بالنسبة لؤلب 

 (.219:  2010)أبو جادو، 

 أسموب اإلىمال :- 4

نشغاؿ عنو خارج البيت ، أو لعدـ االكتراث بشئوف الطفؿ والبلمباالة بترتيبو ، قد ييمؿ الوالداف رعاية الطفؿ لبل
أو الحرص عميو وصور ذلؾ : أف يترؾ الطفؿ ببل إشباع لحاجاتو مف الحناف والعطؼ والرعاية أو ببل إشباع 

ىماؿ بعدـ المحاسبة لحاجاتو مف النظافة والخدمة ، أو عدـ االىتماـ بحاجتو مف المطعـ أو الممبس ، وقد يكوف اإل
لمطفؿ عمى سموكو الخاطئ أو بعدـ تشجيعو وتحفيزه ماديًا ومعنويًا كمما أنجز عمبًل أو بالسخرية منو بداًل مف الثناء 
عميو ، ىذا األسموب يخمؽ عند الطفؿ نوازع ودوافع العدواف والرغبة في االنتقاـ ومشاعر الكراىية نحو اآلخريف ، 

آلخريف ويكوف دائـ القمؽ واالنطواء وال يبالي بمف حولو وال يشعر باالنتماء ألسرتو ويكوف وتزداد حساسيتو تجاه ا
ظيار الحب والعطؼ ، وعمى الوالديف إعطاء الوقت  عديـ الرضا ، فواجب عمى الوالديف االىتماـ بالطفؿ ورعايتو وا 

 ( .122:2009، الكافي كؿ يـو لمطفؿ مف المبلطفة والمبلعبة والمتابعة لو )مختار

إف لئلىماؿ الزائد لمطفؿ تأثيره سمبي خاصة في تعممو لمسموؾ غير المقبوؿ واإلىماؿ الزائد بشكؿ مف أشكاؿ 
اإلساءة في معاممة الطفؿ ، الذي لو أثار غير محمودة السيما عمى تعمـ الطفؿ الكثير مف السموكيات الغير جيدة 

عناية مباشرة وتوجيو مستمر ، مع عدـ تقديـ التعميؽ ( ، واإلىماؿ ىو ترؾ الطفؿ دوف 332: 2003)ىمشري، 
المناسب عمى سموؾ الطفؿ الذي يقـو بو أماـ الوالديف واآلخريف مما قد يترتب عميو وقوع أضرار جسدية أو نفسية 

( ، و إف الجيؿ لدى كثير مف األميات يفتقرف إلى 307: 1993( ، و )الطحاف، 58: 1989لمطفؿ )كفافي، 
مة في تنشئة الطفؿ وتدريبو مما يؤدي إلى وقوعيف في كثير مف األخطاء التي تؤثر في شخصية الطفؿ الدراية التا

إضافة إلى أف ىناؾ نقصًا في معرفة مراحؿ النمو التي يمر فييا الطفؿ والتغيرات النفسية واالجتماعية التي 
قد األـ بأف الطفؿ في مرحمة معينة قادر ( ، وأيضًا التوقعات الكبيرة ، فقد تعت161: 2008تصاحب ذلؾ )الداىري، 

عمى أداء واجبات كثيرة فيي تقارف الطفؿ بمف ىـ في مثؿ عمره متناسية أف ىناؾ فروقًا فردية بيف األطفاؿ فما 
: 1998يستطيع طفؿ القياـ بو قد يكوف صعبًا عمى أطفؿ في نفس العمر أو حتى نفس الحجـ القياـ بو )رمضاف، 

التي تؤدي إلى اإلىماؿ خروج األـ إلى العمؿ أو التحاقيا بالدراسة بعد إنجابيا لؤلطفاؿ ، أو ( ، ومف األسباب 77
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بسبب انشغاليا بالدراسة ، أو العمؿ ، أو بسبب التفكؾ األسري ، أو وجود اىتمامات أخرى لدى الوالديف )سميماف، 
تربية وتنشئة األطفاؿ يجعؿ احتماؿ ( ، و نقص المعرفة الضرورية في 75: 2001( و، )أبو حميداف، 27: 2005

وقوع األـ في الخطأ كبير جدًا، فاألـ ال تدرؾ في ىذه الحالة القدرات البدنية والعقمية لمطفؿ فقد تعيد إليو القياـ 
( ، فإف 34: 1999ببعض األعماؿ التي قد تؤذيو أو التي تكوف أخطاؤىا قاتمة كالتعامؿ مع الكيرباء )قناوي، 

إلىماؿ خمؽ لديو شعورًا باأللـ ، وقد يدفعو ىذا إلى إظيار سموكيات عدائية اتجاه األسرة أو إحساس الطفؿ با
( ، وقد يؤدي اإلىماؿ إلى خمؽ الغيرة 108: 2012اآلخريف وىذا يضعؼ شعوره باالنتماء إلى األسرة )الغرايبة، 

إىماؿ الطفؿ بسبب العناية الزائدة مف األخ األصغر أو األكبر عندما يحظى أي واحد منيما بعناية خاصة ويكوف 
: 2001بأطفاؿ آخريف في األسرة ، مما يؤدي إلى خمؽ استعداد لدى الطفؿ لمعدواف عمى إخوتو )الشناوي وآخروف، 

31. ) 

 أسموب التفرقة في المعاممة :-5

، أو لسبب آخر  يكوف ذلؾ بيف األوالد بسبب األنوثة والذكورة أو بسبب السف أو بسبب الترتيب الميبلدي األوؿ
لدى الوالديف ، ويدعو الوالديف أو أحدىما لتمييز أحد األوالد عمى اآلخريف وعدـ المساواة بينيـ في المعاممة والعطاء 
، وينتج ىذا األسموب في المعاممة شخصيات حقودة وتمتمئ نفسيا بالغيرة واألنانية المفرطة بيف األخوة والذي تميز 

في أف يحظى باالىتماـ والتقدير مف كؿ الناس وعادة ما يطمب أف يتميز ببعض المميزات مف بينيـ ، ويرغب دائمًا 
دوف غيره ويصبح شخصًا ال ييتـ باآلخريف وال يراعي المشاعر في تعاممو مع اآلخريف ، فعمى الوالديف أف يتعامموا 

عمى اآلخر ، وىذا ال يمنع في أف  مع كؿ أوالدىـ بالعدؿ والحب والمساواة بينيـ ، وعدـ التمييز أو تفضيؿ أحدىـ
يكوف أحدىـ أحب إلى والديو أكثر مف اآلخريف ألف المساواة في الحب تخرج عف تحكـ اإلنساف ولكف عمى الوالديف 
أال يظيرا حبيما لولد معيف لجميع أبنائيـ ، ألف ىذا يثير أخوتو ويمكف أف يحاوؿ إخوتو إيذائو ، وفي قصة سيدنا 

 .(220:2006، جادو وء األب واألخ معًا مف اإلخوة )أبب عمييما السبلـ وما نتج عنو مف إيذايوسؼ مع أبيو يعقو 

 أسموب القسوة :-6

يتمثؿ ىذا األسموب في شتى أنواع العقاب البدني ، باعتماده أسموبًا أساسيًا في التربية كالضرب بشدة كمما 
الرسوب في الدراسة مثبًل ، أو إذا لـ يذعف لؤلوامر مف ارتكب أي خطأ أو التعنيؼ والقسوة بالضرب والحرماف عند 

والديو وأشد القسوة ما كاف فيو إيبلـ النفس كالتحقير لمطفؿ أو ألعمالو والتقميؿ مف شأنو ، أو بإظيار الكراىية لو أو 
شعاره بالنقص وبال ذنب توعده وتخويفو بأمور مخيفة مثؿ الحرؽ أو الحبس في الظبلـ أو تأنيبو المستمر وا 

( ، ويترتب عمى ىذا األسموب أف يكوف الطفؿ شديد الحساسية ويحاسب نفسو أو غيره 120:2001، )الشربجي
عمى كؿ صغيرة أو كبيرة بتشدد وانفعاؿ كما يترتب عميو الخوؼ مف المحاسبة مما يجعمو يمتنع عف القياـ بأي 

باع حاجاتو خوفًا مف العواقب المترتبة عمى ذلؾ نشاط خوفًا مف العقوبة وال يستطيع المطالبة بحقوقو كما يخشى إش
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، ( ، )النعيمي55:2006، وتكوف شخصيتو قمقة ومترددة يشعر بيا بالعجز عف مواجية المواقؼ )الزحيمي
112:2002. ) 

شعاره بالطمأنينة والتعامؿ معو  وترى الباحثة أنو يجب عمى الوالديف نبذ القسوة بكؿ أساليبيا مع الطفؿ وا 
ذا عوقب ال يكوف بالضرب المبرح وال بالتسامح  ، خاصة إذا لـ يعتمد الخطأ أو يكرر عف قصد بعض الخطأ وا 

بدواـ التأنيب لو ويكوف بالقدر الذي يشعره الحـز في أخذ األمور ويجب أف يكافأ عمى أعمالو ويشجع عمييا ويرغب 
ويجب أف يجد تقببًل وتسامحًا في حاالت في القياـ بالمسئوليات بتحفيزه ومدحو والثناء عميو كمما أنجز عمبًل 

 اإلخفاؽ في بعض الواجبات ومطالبتو ببذؿ الجيد الذي يعوض تأخره في األداء الناجح لؤلعماؿ.

 أسموب التذبذب :-7

وىو يتضمف التقمب في المعاممة مع الطفؿ بيف الميف والشدة ، فالعمؿ الذي يثاب عميو مرة يعاقب عميو مرة 
ألسموب مف أشد األساليب خطورة وسوء عمى الطفؿ وعمى صحتو النفسية فيذا التأرجح بيف أخرى ويعتبر ىذا ا

الثواب والعقاب والمدح والذـ والميف والقسوة يجعؿ الطفؿ في حيرة مف أمره ويولد لديو قمقًا وعدـ استقرار فيصبح 
 ( .285:1998، شخصية متقمبة ومتذبذبة )حسيف

وترى الباحثة أنو يمكف أف يكوف أحد الوالديف قاسيًا في تربيتو لمطفؿ ، ويكوف اآلخر متسامحًا معو أو يمنع 
أحدىما الطفؿ عف سموؾ معيف ، بينما يتسامح معو اآلخر في نفس السموؾ ، وىذا األسموب المزدوج مف الوالديف 

بذبًا في سموكو ويصبح دائـ القمؽ لعجزه عف إرضاء يخمؽ عند الطفؿ ازدواجية في تقييـ األمور ويصبح الطفؿ متذ
كبل الوالديف ، أو معرفة السموؾ الذي يتبعو وبذلؾ يصبح صاحب شخصية متقمبة بسبب عدـ اتفاؽ الوالديف عمى 
طريقة واحدة في تربية طفميما ، فاالضطرابات النفسية في الطفولة وفي المراىقة تعبر عف عجز األسرة في القياـ 

األسري والمناخ السائد  فييا فالتفاعؿ بيف كؿ عضو مف أعضاء األسرة يخمؽ نظامًا ديناميًا داخؿ جماعة بدورىا 
األسرة بحيث أف أي اضطراب نفسي لدى أي عضو مف األعضاء في األسرة ينعكس سمبًا عمى كؿ األسرة وقد 

 عمى أفراد آخريف مف األسرة .يظير ىذا االضطراب 

 مبكرة )المرحمة اإلعدادية ( :خصائص مرحمة المراىق ال

إف مرحمة المراىقة يمكف تشبيييا بثورة بركاف وىو مزيج مف عوالـ متعددة يمكف تحميميا إلى أربعة 
عناصر تتفاعؿ بعضيا مع بعض وىي العنصر الجسمي والعنصر االنفعالي والعنصر العقمي والعنصر االجتماعي 

ض وتتحد لتصؿ بالمراىؽ إلى قمة المرحمة ، وىذه العناصر ليا والشؾ أف ىذه العناصر تتفاعؿ مع بعضيا البع
 خواص عدة وىي كالتالي :
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 الخواص الجسدية : -1

يتميز النمو الجسمي في ىذه المرحمة بسرعتو الكبيرة إذ يبلحظ زيادة نمو العضبلت والقوة البدنية بصفة 
عند البعض بزيادة الطوؿ والوزف في سنة عامة ، وقد يحدث اضطراد في النمو عند الذكور عف طريؽ قفزة مفاجئة 

واحدة وقد يتأخر النمو عند الغير مما يسبب ليـ حرجًا شديدًا ، واىتماـ األنثى يكوف  أكثر مف الذكر بالمظير 
الشخصي الخارجي مف حيث المظير العاـ ومف حيث الطوؿ والوزف وتسعى دائمًا كي تبدو أكثر جمااًل وجاذبية ، 

نفسي لمذكور واإلناث الكثير بمظاىر النمو وينزعج البعض ويتألـ لمشعور بالنقص في حد معيف ويكوف االىتماـ ال
لبعض مظاىر النمو عف القدر الذي يتوقعونو ، ويكوف لدييـ قمة الجمد وانخفاض مستوى قوة التحمؿ الجسمي 

 ( .294:1998، والعقمي )حسيف

 الخواص االنفعالية : -2

رفات المراىقيف في ىذه المرحمة وذلؾ لكونيـ يتصرفوف بيف سموؾ يغمب التذبذب االنفعالي في تص
ف ظيور التناقض االنفعالي وما تنتابو مف مشاعر نحو نفس الشخص ، ويكتسب  األطفاؿ وتصرفات الكبار ، وا 
المراىؽ في ىذه المرحمة حدة في الطبع وال يسيؿ توقع تصرفاتو وقد يرجع ذلؾ جزئيًا إلى التغيرات البيولوجية 
المصاحبة لمنمو ، ويزداد الغضب لدى المراىقيف ، ويسعى المراىؽ إلى تكويف شخصية مستقمة وتحقيؽ االستقبلؿ 

الخصب ، حيث تكثر االنفعالي ، ويتميز البعض في ىذه المرحمة بالعناد وقمة الصبر ، ويتميزوا بالخياؿ الواسع 
 ( .201:2000، عفيفيأحبلـ اليقظة )

 الخواص العقمية : -3

االعتماد عمى التفكير المجرد وممارسة عمميات التصور العقمي ، وتمتاز ىذه المرحمة بمرونة  يكوف
التفكير وتجديده ، ويصبحوف أقدر عمى فيـ العبلقات المجردة ويتمكنوف مف فيـ المعاني الحقيقية لبلصطبلحات 

بلقات وييتـ البعض إلى إشباع الحاجة الصعبة والمفاىيـ وتنمو قدراتيـ عمى التذكر الناتج عف الفيـ واستنتاج الع
 ( .207:1994، إلى المعرفة وحب االستطبلع بقراءة القصص البوليسية والروايات )شحيمي

 الخواص االجتماعية : -4

يتعزز شعور جماعة األصدقاء باستقبلليا و ييتـ المراىؽ بما يكنو لو اآلخروف مف مشاعر الحب 
لمرحمة طابع العنؼ واستخداـ أساليب غير مرغوبة ضد اآلخريف ، ويممف واالحتراـ ، وتأخذ المشاجرات في ىذه ا

اإلناث إلى التحدث إلى الذكور األكبر سنًا وقد يحاوؿ بعض الذكور األصغر سنًا التشبو بمظير األكبر كردة فعؿ 
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ي مع اآلخريف لسموؾ الجنس اآلخر ولتعزيز الثقة بالنفس ، ويزداد التآلؼ واالتساع في دائرة التفاعؿ االجتماع
 ( .141:1996، والخضوع ليا والميؿ إلى الجنس اآلخر )الصعيدي

 التطبيقات التربوية إلشباع حاجات طمبة المرحمة اإلعدادية :

يجب إعداد المراىقيف لمنضج الجسمي والتغيرات الجسمية التي تطرأ في ىذه المرحمة ، واالىتماـ بالتربية 
األمية الصحية والعناية بالطب الوقائي واالىتماـ بتغذية المراىؽ ، وتجنب المقارنة الصحية لممراىقيف والقضاء عمى 

ما بيف الطمبة وذلؾ لوجود فروؽ فردية في معدالت النمو قد تمعب دورًا في تمايزىـ ، وتشجيع الطمبة عمى ممارسة 
تاحة الفرصة لمطمبة في تعزيز الثقة والتعبي  ف الرأي باستقبللية تامة )استيتةر عالنشاطات الصفية و البل صفية ، وا 

( ، واالىتماـ بإقامة عبلقات قائمة عمى التفاىـ واالحتراـ مابيف المعمـ والطمبة ، وتشجيع 288:2012، وسرحاف
الخياالت المفيدة عف طريؽ محاولة تغذية عقؿ الطمبة باألعماؿ والنشاطات التي تتطمب بعض الخياؿ كالمسابقات 

ًا يجب مراعاة الفروؽ الفردية في اإلرشاد والتوجيو التربوي لممراىقيف وتقسيـ الطمبة حسب وحؿ األلغاز ، وأيض
قدراتيـ وميوليـ في لجاف مدرسية ، وإلتاحة الفرصة لتنمية تفكيرىـ االبتكاري مف خبلؿ العمؿ والنشاط واأللعاب 

، ( ، )الفتبلوي157:2010، )نصر وتوجيو اىتماميـ نحو القراءة والبحث الجاد في األمور المعرفية النافعة
128:2005. ) 

 خصائص مرحمة المراىقة المتوسطة ) المرحمة الثانوية ( :

لقد تحدثنا عف المراىقة المبكرة وخواصيا ولكننا نجد بعض الفروؽ البسيطة بينيا وبيف المراىقة المتوسطة 
ة الثانوية كذلؾ ويصبح لو اىتمامات  أكبر ، فطالب المرحمة اإلعدادية لو مشاكمو التي يتميز بيا وطالب المرحم

ونشعر بنضوجو أكثر ، ولكنيما يجتمعاف بأشياء كثيرة فيما ال زاال بمرحمة المراىقة ، ونذكر خواص مرحمة المراىقة 
 المتوسطة كالتالي :

 الخواص الجسمية : -1

مف اإلناث إلى مرحمة تبطئ سرعة النمو الجسمي ويزداد الطوؿ والوزف عند كبل الجنسيف وتصؿ الغالبية 
النضج ، وتظير الفروؽ الفردية في النمو الجسمي بيف الجنسيف ، وتزداد أىمية المراىؽ ينظر إلى جسمو كرمز 
لمذات ، والمراىؽ يكوف أكثر حساسية واىتمامًا بجسمو والتغيرات السريعة الحاصمة ، ويكوف المراىؽ صورة ذىنية 

 .(21:2005الجسـ مف حيث النحافة والرشاقة )زيتوف، الطوؿ والوزف ونسب تعبر عف ما يتمناه وما يكوف عميو مف
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 الخواص االنفعالية :-2

تكوف االنفعاالت قوية مصحوبة بحماس وتطور كبير كمشاعر الحب ويتمثؿ ذلؾ في الميؿ نحو الجنس 
ية لبلنفعاؿ وخصوصًا اآلخر ، و يمتاز المراىؽ بالحساسية لبلنفعالية فبل يستطيع التحكـ في المظاىر الخارج

عندما ال يستطيع تحقيؽ التوافؽ مع البيئة المحيطة بو في األسرة والمدرسة والمجتمع ، يعد الغضب مف أىـ 
أعراض الحساسية االنفعالية لممراىؽ في ىذه المرحمة ، ويغمب عمى المراىؽ في ىذه المرحمة التناقض الوجداني 

زؽ بيف اإلعجاب والكراىية لشئ ما ، ويغمب عميو أيضًا الصراعات المتمثؿ في ثنائية المشاعر إذ يشعر بتم
 ( .140:1996، ( ، )الصعيدي208:1994، )شحيمي

 الخواص العقمية : -2

يزداد في ىذه المرحمة نمو القدرات العقمية وخاصة القدرات المفظية الميكانيكية والسرعة اإلدراكية لتباعد 
العظمي في قدراتو الفكرية ولكف تنقصو الخبرة ، ويميؿ المراىؽ في ىذه المستويات ، ويكوف أقرب مف النياية 

المرحمة إلى كتابة المذكرات وخطاباتو ووسائؿ أخرى يضعيا لمتعبير عف رغباتو ، ويزداد اىتماـ المراىؽ بيذه 
ر مف غيرىا ، وتزداد المرحمة بمستقبمو التربوي والميني ويزداد تفكيره في تقدمو الدراسي وفي الميف التي تناسبو أكث

حاجة المراىؽ بيذه المرحمة إلى بناء وتطوير فمسفة حياتية خاصة بو فيما يتعمؽ باألخبلؽ والديف والسياسة 
 ( .158:2010، ( ، )نصر204:2000، )عفيفي

 الخواص االجتماعية : -3

ديو الرغبة في يسعى المراىؽ في ىذه المرحمة لتحقيؽ المستوى المطموب في النمو االجتماعي إذ تتضح ل
تأكيد الذات في مسايرة الجماعة  ، وتسيطر عمى المراىؽ في ىذه المرحمة قواعد و معايير األصدقاء ، ويظير لديو 
الشعور بالمسؤولية االجتماعية والتي تتجمى بمحاولة فيـ ومناقشة المشكبلت االجتماعية والسياسية ، ويميؿ بعض 

تماعية والرياضية ، وتنمو لدييـ الكثير مف االتجاىات االجتماعية المرتبطة المراىقيف إلى الزعامة والقيادة االج
 ( .22:2005، بالوطف والطبقة االجتماعية )زيتوف

 التطبيقات التربوية إلشباع حاجات طمبة مرحمة الدراسة الثانوية :

ثقافي والعممي يجب العمؿ عمى استثمار طاقة المراىقيف في ىذه المرحمة في أوجو النشاط الرياضي وال
واالجتماعي ، والعمؿ عمى نشر الثقافة الصحية بيف مراىقي ىذه المرحمة وخصوصًا الثقافة الجنسية ، وتوسيع 
مجاالت التجريب والممارسة لممراىقيف في ىذه المرحمة إلتاحة الفرصة مف التمكف مف مستويات التفكير العممي 

ومفيـو الجسـ مف الناحية االيجابية عف طريؽ المناقشات  (، وتعميؽ االىتماـ بنمو الذات158:2010، )نصر
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الحرة وتبادؿ اآلراء الذي يجمي كثيرًا مف الغموض حوؿ مفيـو الذات وتحقيؽ االستقبللية ، وتشجيع الطمبة في ىذه 
وب وشبكة المرحمة عمى إتباع أساليب تفريد التعميـ مف خبلؿ استخداـ الوسائؿ التقنية الحديثة ومنيا استخداـ الحاس

االنترنت ، واالىتماـ باإلرشاد النفسي التربوي والميني ، والعمؿ عمى شغؿ أوقات فراغ الطمبة بما ىو مفيد مف 
األعماؿ واليوايات لتنمية شخصيتيـ ، واالىتماـ بالنمو االنفعالي لممراىؽ ، وتوفير فرص الممارسات والنشاطات 

 ( .130:2005، ( ،)الفتبلوي304:1998، الجماعية )حسيف

وترى الباحثة أف مرحمة المراىقة ، مرحمة تغيرات سريعة في البدف والنفس ، حيث تتغير احتياجاتو 
وسموكياتو ومعتقداتو وتصوراتو عف كؿ شيء ، فواجب عمى الوالديف والمعمميف أف يييئوا لممراىؽ مف الظروؼ 

س بيا ، وعمييـ بالرفؽ معو والتسامح والعطؼ المبلئمة لممرحمة وأف يحيطوه عممًا بكؿ ما سيطرأ عميو حتى يأن
والحب لو وزيادة االرتباط بو وتوثيؽ العبلقة معو ، وبث روح الثقة لديو ويجب توفير المعمومات الكافية لديو 
والعطؼ والثقة ، وتتميز مرحمة المراىقة عمومًا بأنيا فترة يقظة دينية ، إال أنو يجب عمى الوالديف والمعمميف أف 

ا عمى كؿ أسئمة المراىؽ وال ينزعجوا مف مناقشتو مف أي سؤاؿ ، وكؿ ىذا باستخداـ أسموب الحوار والنقاش يجيبو 
واإلقناع ، فيي مرحمة نمو ليا خصائصيا ومتغيراتيا ، لفترة زمنية معينة ثـ تنتيي وتأتي بدالً  منيا مرحمة الشباب 

 والنضوج ، فعمينا مراعاة كؿ المراىقيف .

 الوالدية في ظيور المشكالت لدى المراىقين : دور المعاممة

قد يؤدي الجو األسري الذي يعيشو المتعمـ إلى القياـ ببعض السموكيات غير المرغوبة داخؿ المدرسة ، 
وقد تنجـ العديد مف المشكبلت لممتعمـ نتيجة لمممارسات واإلجراءات داخؿ األسرة ومنيا: االتجاه غير االيجابي 

تباع لؤلسرة نحو  التعميـ ، وغياب االحتراـ والتقدير داخؿ األسرة ، وعدـ التواصؿ والتفاعؿ بيف األسرة والبيت ، وا 
أساليب العقاب والتيديد واإلرغاـ في تربية األبناء ، فاألسرة ىي الخمية اإلنسانية االجتماعية األولى التي يرى فيا 

 غيرىا وذلؾ بسبب عدة ظروؼ وعوامؿ وىي : الفرد الحياة ، ولكؿ أسرة فمسفة معينة تختمؼ فيو عف

حيث يؤثر عمى النمو النفسي واالجتماعي لؤلبناء : المستوى الثقافي والتعميمي لموالدين-1
فالوالداف المذاف ليما ثقافة وتعميـ جيد يكوناف أكثر تقدير لحاجات أبنائيـ النفسية والجسمية واالنفعالية البلزمة 

بؿ اإلشباع حسب إمكانياتيما ، أما الوالداف المذاف لـ يناال حظًا مف التعميـ والثقافة لتحقيؽ النمو فيييأف ليـ س
فإنيما يجيبلف حقوؽ أبنائيـ عندىـ وتكوف معاممتيما قائمة عمى المحاولة والخطأ والصدفة والتجريب الذاتي ، حيث 

 ( .240:2005، في التربية )الفتبلويال تتوفر لكؿ اآلباء واألميات خبرة كافية ونضجًا يؤىميـ لمقياـ بدورىـ 

تؤثر العبلقة بيف الوالديف كثيرًا عمى النمو االنفعالي واالجتماعي  : نوعية العالقة داخل األسرة-2
لؤلبناء فإذا كانت تصطبغ العبلقة بيف الوالديف بالمحبة واالتفاؽ والتفاىـ واالنسجاـ ، فإف ذلؾ ينعكس عمى أفراد 
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واالستقرار ، ويتحقؽ التفاعؿ اإليجابي القائـ عمى االنتماء والمحبة والثقة في النفس وبالوالديف  األسرة جميعًا باليدوء
والشعور باألمف واألماف ، أما إذا كانت العبلقة بيف الوالديف قائمة عمى الخصاـ والشجار فإف األبناء يشعروف بذلؾ 

سموكية التي يمارسيا األبناء تكوف نتاج العبلقات غير ويعانوف مف القمؽ والتوتر ، فمعظـ المشاكؿ واالضطرابات ال
السوية بيف الوالديف وعدـ التوافؽ واالنسجاـ بينيما وىذا يخمؽ جوًا ال يساعد الطفؿ عمى تطوير شخصية متزنة 

 ( 59:2008، ورجب صحة النفسية )الحريريوتتسـ بال

يتأثر األبناء بنوعية قيادة األسرة مف حيث وجود سمطة اتخاذ القرار  :نمط القيادة داخل األسرة -3
النيائي عند األب أو عند األـ ، أو بالتفاىـ والحوار وبطبيعة الحاؿ فإف األسرة التي تتخذ قراراتيا بالحوار والتفاىـ 

الديف وىزيمة اآلخر يؤثر توفر أفضؿ األجواء األسرية لتربية األبناء بدوف منغصات نفسية ، و إف تمادي أحد الو 
عمى شخصية األبناء ويؤثر في اتخاذىـ النموذج أو القدوة الحسنة مما يؤدي إلى حدوث تصرفات غير مرغوبة 

 ( .164:2008، ويخمؽ شخصيات مزعجة لنفسيا ولآلخريف )الداىري

ما إيجابًا فالحرما تركيبة األسرة-4 ف مف األـ بسبب : تؤثر تركيبة األسرة عمى األبناء إما سمبًا وا 
انفصاؿ الطفؿ عنيا لسبب مف األسباب أو بسبب إلىماليا لمطفؿ واالنشغاؿ عنو لدرجة ال تتمكف فييا مف أف 
تمنحو الحب والحناف الذي يحتاج إلييما ، أو بسبب عدـ التقبؿ أو النبذ لمطفؿ سواء مف قبؿ األسرة أو المدرسة 

طفؿ وأبويو أو أحدىما أو بيف الطفؿ ومعمميو فإما يشوبيا نوع مف متمثمة في معممييا حيث تكوف العبلقة بيف ال
 ( .275:1998، البلمباالة أو عدـ القبوؿ )حسيف

تختمؼ األسرة في حجميا وفي عدد أبنائيـ ، فاألسرة التي عندىا أبناء أكثر تختمؼ  حجم األسرة :-5
لية التي يتعرض ليا الوالداف واألبناء ومف حيث مسئولياتيـ والصعوبات التي تواجييـ في تربيتيـ والضغوط االنفعا

 ( .240:2005، درجة مقدرة األسرة في إشباع حاجات األبناء عف األسرة األقؿ عددًا في األبناء )الفتبلوي

حيث يؤثر عمى األسرة في إشباع حاجات أبنائيـ الجسمية والنفسية واليـو  : المستوى االقتصادي-6
في توفير الحاسوب واأللعاب الفردية والجماعية والكتب والمجبلت والقواميس الناطقة يمعب الدور االقتصادي دور 

والرحبلت ، وىناؾ عبلقة بيف المستوى االقتصادي لؤلسرة ودرجة إشباعيا لحاجات أبنائيا إال أف ىذا العامؿ ليس 
 ( .165:2008، بالعامؿ الوحيد المؤثر في تنشئة األبناء )الداىري

وترى الباحثة أف الوضع األسري لو تأثير كبير عمى األبناء سواء أطفاؿ أـ مراىقيف ، فالجانب النفسي 
يبنى مف الواقع الذي يعايشو الفرد وليذا الواقع دور كبير في رسـ المستقبؿ بخطوط عريضة ، فغياب األنظمة 

وتستمد مف الديف وعادات المجتمع وتقاليده  والقوانيف التي تحكـ العبلقات األسرية وسموؾ األبناء وتوضح الحدود
تستند إلى فمسفة أسرية واضحة تخمؽ نوعًا مف الفوضى وتسمح لؤلبناء بالقياس والتقميد الذي قد يتجاوز األعراؼ 
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ة والتزامات أفرادىا األسرية السائدة ، فيجب أف تحدد القوانيف وتكوف واضحة ومرنة وبما يتناسب مع واقع األسر 
 . وواجباتيـ

 ية في تكوين الشخصية النموذجية :دور التنشئة األسر 

تعتبر األسرة المؤسسة االجتماعية األولي المسئولة عف التنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي فاألسرة 
اتحاد تمقائي يتـ نتيجة االستعدادات والقدرات الكامنة في الطبيعة البشرية التي تنزع إلي االجتماع وىي ضرورة 

لبقاء الجنس بطريقة سوية مف خبلؿ النماذج السموكية التي تقدميا لصغارىا ، فأنماط السموؾ والتفاعبلت  حتمية
( ،  159: 2008 ،التي تدور داخؿ األسرة ىي النماذج التي تؤثر سمبا أو ايجابيا في تربية األبناء ) الداىري

ات وخاصة في السنوات األولى مف حياتو حيث وتعتبر األسرة بالنسبة لمطفؿ مصدر اإلشباع المنظـ ليذه الحاج
يعتمد عمى والديو والكبار المحيطيف بو في كافة شؤونو والعبلقة بيف الوالديف أيضًا ليا تأثير عمى الصحة النفسية 
لمطفؿ إذا كانت ىذه العبلقة يسودىا الوفاؽ والحب والفيـ المتبادؿ بيف الوالديف واألسموب التربوي الذي يستخدمانو 

ع الطفؿ يترؾ أثرًا موجبًا عمى شخصية الطفؿ وينعكس بالتالي عمى حياتو الدراسية واالجتماعية والنفسية ، أما في م
حالة األسرة التي يسودىا الشجار والشقاؽ الدائـ بيف الوالديف فعادة ما يشعر الطفؿ بعدـ األمف وعدـ الطمأنينة في 

 (.529: 2000لدسوقي، واسرة مما يؤثر سمبًا عميو )موسى ظؿ ىذه األ

فاألسرة ىي البيئة االجتماعية األولى التي يبدأ منيا الطفؿ بتكوف ذاتو والتعرؼ عمى نفسو عف طريؽ 
عممية األخذ والعطاء والتعامؿ بينو وبيف أعضائيما حث فييا يتمقى أوؿ الدروس بما يجب وما ال يجب القيـ بو مف 

أوؿ مف يتفاعؿ معيما الطفؿ بصورة مستمرة ، فيما قدماف لو نماذج ( ، فالولداف ىما 206: 2005أعماؿ )ناصر، 
حية عف الحياة اإلنسانية ولذا فإف سموؾ الوالديف يعد أحد العوامؿ الرئيسية المؤثرة في حياتو، كما أف الوالديف 

بو ، عممًا بأف المغة يمعباف دورًا أساسيًا في تنمية قدرة الطفؿ عمى استخداـ األلفاظ لمداللة عمى األشياء المحيطة 
( ، 166: 2007ىي عامؿ رئيسي في التنشئة االجتماعية التي تقـو عمى تفاعؿ الفرد مع المحيطيف )أبو دؼ، 

عدادىـ لمحياة وعمييا تتوقؼ كؿ عوامؿ التربية األخرى  وبناًء عمى ذلؾ فإف لؤلسرة دور كبير في تربية األبناء وا 
مثؿ الوراثة والبيئة الجغرافية والمعب أو العوامؿ المقصودة مثؿ األساليب جميعًا سواًء العوامؿ غير المقصودة 
 (. 71: 2006تصمح آثار ىذه العوامؿ )موسى، التربوية فبصبلح األسرة وجيودىا الرشيدة

وتمعب األسرة دورًا في تشكيؿ السموؾ المتشكؿ عند األطفاؿ عف قصد أو غير قصد وقد يكوف ذلؾ بسبب 
يقة التربية والتنشئة السميمة لبعض الممارسات التي ليا دور في ذلؾ وبمجرد والدة الطفؿ تبدأ جيؿ الوالديف بطر 

( ، وتكتسب األسرة في المجتمع اإلسبلمي أىمية خاصة مف  160: 2008عممية التنشئة االجتماعية لو )الداىري، 
لحرية الفوضوية ألفرادىا واندماجيا في حيث كونيا أكثر تماسكًا مف األسرة في المجتمعات الغربية التي أضعفتيا ا
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مف االستفادة  البيئة الكبيرة وارتباطًا في المجتمع العاـ في حيف انحسرت عبلقة الفرد بأسرتو في نظاـ ضيؽ
 (.167: 2007، واالنتفاع )أبو دؼ

المؤىمة  ( مقومات األسرة المربية ىي : اإليماف ، فاألسرة المؤمنة باهلل ىي167: 2007، ويذكر )أبو دؼ 
لتربية األبناء عمى اإلسبلـ ، و االلتزاـ بالشرع ،  فالحفاظ عمى فطرة األبناء سميمة أمرًا صعبًا ما لـ تراع حدود اهلل 
داخؿ األسرة  ، و العمـ والثقافة الدينية ،  فاألسرة المعممة الحريصة عمى تمقى المعرفة ودراسة كتاب اهلل والتعرؼ 

ربية األبناء ، والعبلقة اإلنسانية المتميزة بيف األبويف ، وذلؾ لتوفير جوًا صحيًا لتربية عمى أحكامو ىي المؤىمة لت
األبناء ، و اإللماـ بأساليب التربية السميمة ،  وأف يجتيد األبواف في االطبلع عمى بعض الكتب والدراسات التربوية 

 والنفسية التي تساعدىـ عمى أداء واجباتيـ التربوية ( .

 ألسرة التربوية:وظائف ا

التربية الجسدية فيي مف أوؿ واجبات األسرة ىو المحافظة عمى بقاء الطفؿ وذلؾ عف طريؽ تييئة تعتبر 
طعامو وشرابو واالعتناء بصمتو وأف تربي لديو عادات صحية مثؿ عادة األكؿ والممبس والمعب وغيرىا فمف واجب 

، العيش السميـ واالستمرار في الحياة وتعدىـ لحياة مستقبمة )ناصراألسرة أف توفر ألبنائيا أجسامًا قوية تمكنيـ مف 
(، و التربية العقمية أيضًا عمييا االعتناء بالمؤثرات التي تؤثر عمى عقؿ الطفؿ خاصة السنوات األولى 208:2005

ولـ يعتني بو  مف عمره حيف تبدأ بالتكويف عاطفة الطفؿ وطباعو وأخبلقو وعاداتو فإذا أىؿ الطفؿ في ىذه المرحمة
جيدًا وبتربيتو العقمية فإف ذلؾ يؤدي إلى تأخر عقمي وانخفاض في مستوى الذكاء وعدـ استخداـ جيد لقدراتو 

( ، و التربية االجتماعية والخمقية مف واجب األسرة أف تربي أبناءىا تربية اجتماعية سميمة 15:2012، )الغرايبة
نيـ وبناء العبلقات الطيبة مع زمبلئيـ وأف تربي فييـ االعتقاد بأف تعمميـ مف خبلليا التعامؿ الصحيح مع أقرا

الحياة أخذ وعطاء وتعامؿ عمى أساس مف االحتراـ المتبادؿ والموازنة بيف الحقوؽ والواجبات وأف يعيشوا وفؽ 
التمتع ( ، و التربية الترويحية مف واجب األسرة أف تعود الطفؿ عمى 58:1990شوكت، معايير المجتمع وقيمو )

بأوقات فراعو والشعور بالسعادة وجعؿ الترويح جزءًا مف الحياة اليومية ولكف عمييـ االنتباه والتفريؽ بيف  المعب 
(، و 42: 2011، المفيد والمعب الغير مفيد وعدـ ترؾ األطفاؿ يعمموف ما يشاءوف دوف توجيو أو تربية )الخالدي

لديف تعريؼ أبناءىـ بأمور دينيـ وما ىو مطموب منيـ مف أداء العبادات التربية الدينية: مف أىـ الواجبات عمى الوا
( قاؿ تعالى: 177: 2002والتقرب إلى اهلل تعالى واالبتعاد عما نيى عنو اهلل ورسولو والعمؿ بما أمرنا بو )حسيف، 

الِة َواْصَطِبْر َعَمْيَيا ال َنْسَأُلَك ِرْزًقا َنْحُن )  { .132طو (}َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِلمتَّْقَوىَوْأُمْر َأْىَمَك ِبالصَّ
األىـ لؤلسرة التي يقضى  وترى الباحثة أنو رغـ تأثير المدرسة الكبير عمى تنشئة الطفؿ ، يبقى الدور

الطفؿ وقتاً طويبلً ، حتى عممية التكويف االجتماعي تبدأ خطوطيا العريضة داخؿ األسرة ، فاألسرة ىي فييا
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ة األولى التي تزود الطفؿ بالقيـ والمعايير األخبلقية والدينية واالجتماعية التي تبلزمو طيمة حياتو ، المؤسسة التربوي
 والتي بواسطتيا يؤثر ويتأثر ويتفاعؿ مع اآلخريف ويتكيؼ مع مجتمعو .

التأذيف ومف حقوؽ األبناء عمى اآلباء كما أمر بيا اإلسبلـ ىي: استحباب البشارة والتينئة عند الوالدة ، و 
في أذنو اليمنى واإلقامة في أذنو اليسرى ، و تحنيؾ المولود بالتمر ، وحمؽ رأس المولود ، و الحؽ في حسف 

 ( .        88:1992، اختيار االسـ لو ، والحؽ في الحضانة ، والحؽ في التربية والتعميـ )أحمد

 العوامل المؤثرة عمى تربية األبناء في األسرة:

 ىناؾ عوامؿ ومتغيرات متعددة تمعب دورًا كبيرًا في تنشئة الطفؿ االجتماعي داخؿ األسرة مف أىميا: 

إذا كاف جو العبلقة بيف األبويف ىو احتراـ متبادؿ وحب ومودة ورحمة ورفؽ تجاه العالقة بين الوالدين:-1
وتصبح ىي القاسـ المشترؾ في بعضيـ البعض ، كؿ ىذه الصفات الجيدة تنعكس ايجابيًا عمى شخصية الطفؿ 

أخبلؽ كؿ أفراد العائمة ، فقد أثبتت الدارسات المنشورة أف األسرة المتصدعة التي تسودىا الخبلفات الشديدة بيف 
الوالديف والكراىية والتشاحف واالقتتاؿ بينيما غالبًا ما تؤثر سمبًا في سموؾ أبناىا وتدفعيـ إلى االنحراؼ والجنوح كما 

ىماليـ يعود إلى تفكؾ األسرة وعدـ الثبات العاطفي مف الوالديف )بشيرأف العامؿ  ، وبشير الرئيسي لجنوح األطفاؿ وا 
( ، فعبلقة الوالديف واالنسجاـ بينيما يصؿ بمعناه النفسي إلى حقيقة ترابط األسرة وىذا يوضح دور 53: 2001

يدور حولو مف االنفعاالت وىو في ىذه المرحمة  اآلباء وأىميتو في مسيرة اطمئناف الطفولة، فالطفؿ يترجـ كؿ ما
 (.21: 2010 حمزة،يمتقط كؿ ما يدور حولو بمفيـو عاطفي )

وترى الباحثة أف ىذا العامؿ ميـ جداً  ولو تأثير كبير عمى الصحة النفسية لؤلبناء ، فالمشاجرات بيف 
ة عف الزواج وتجعؿ مف صحتيـ النفسية الزوجاف عندما تكوف أماـ األبناء فيي تزرع بنفوسيـ خبرة وتجربة سيئ

 غير جيدة وال يستطيعوا الصمود أماـ تحديات المستقبؿ .

مف أىـ األمور في حياة األبناء أف يجدوا مف والدييـ األماف والدؼء :  العالقة بين الوالدين والطفل-2   
شعارىـ بذاتيتيـ ، ومف  والعطؼ واالحتراـ والحب وتقديمو أو التعبير عنو بالطريقة السميمة حيث إفراط وال تفريط وا 

، أو بالتدليؿ المفرط  عوامؿ اضطراب عبلقة األبناء بوالدييـ أخطاؤىما في تنشئتيـ وأساليب معاممتيـ فإما بالقسوة
( ، فالحب الدافئ والعاطفة 59، 2002أو لعدـ ازدواجية أسموب تعامؿ األب معيـ مع أسموب األـ )الحسيف، 

الصادقة التي يمكف أف ينعـ بيا الطفؿ وتعزز ثقتو بنفسو وطمأنينتو وتكيؼ شخصيتو وتمكنو مف مجابية الظروؼ 
( ، فبعض الوالديف يتخذوف القرارات اليامة لمطفؿ 337: 2003القاسية والجيدة عمى نحو سواء )ىمشري، 

ويحددوف سموكو ويتحكموف فيو ويضعوف لو الحدود والقيود عمى تصرفاتو وأفعالو وعبلقاتو باآلخريف ويحيا عمييما 
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مغاالة استخداـ الثواب دوف إسراؼ حتى يصبح األبناء أشخاصًا مادييف وحتى ال يفقد الثواب أثره كحافز، كما أف ال
 (.39: 2001شاذلي، الؼ البدني تؤدي إلى الجبف والخوؼ والقمؽ مما يؤدي بالطفؿ إلى الكذب والتبمد )

كذلؾ يمثؿ دور األب قيمة ىامة في عممية التفاعؿ العائمي واالجتماعي ألف شعور الطفؿ تجاه محبة والده       
خطورتيا وأىميتيا وأثرىا الكبير في سموكو وفي تكيفو وتقديره لو وعبلقتو بو أمر لو خطورتو وأىميتو وأثره ليا 

( ، ويتوجب عمى اآلباء أال يبالغوا في مساعدة أوالدىـ لئبل 14: 1998وتمتعو باألمف واالستقرار النفسي )رمضاف، 
ى يفقدوا ثقتيـ بأنفسيـ واعتمادىـ عمى ذواتيـ ، فإف كاف مف واجب الوالديف إشباع الحاجات فإف ذلؾ يجب أف يبق

 ( .107:1994، ضمف حدود معقولة ، فيترؾ الطفؿ ليقـو بنفسو بتناوؿ طعامو وارتداء مبلبسو بنفسو )شحيمي

وترى الباحثة أف الطفؿ إذا كاف قد تعود في جو األسرة عمى األخذ فيو في المجتمع سيأخذ ويعطى بقدر 
مؽ الطفؿ بأمو وتقدير األـ الشديد لو ما يأخذ ، وذلؾ ىو تحقيؽ التوافؽ االجتماعي وتجدر اإلشارة إلى أف تع

 وعطفيا الزائد عميو كثيراً  ما يعود عميو بنتائج سمبية في المستقبؿ سواء عمى صعيد حياتو الزوجية أو الوظيفية .

يوثر مركز الطفؿ في األسرة في أسموب تربيتو وتنشئتو  مركز الطفل وتربيتو في األسرة:-3
فالطفؿ األوؿ يعد الخبر األولى لدى الوالديف باألطفاؿ لذا عادة ما يكوف مجاال االجتماعية وعبلقاتو االجتماعية 
( ، فالطفؿ األوؿ يشعر 52:2009، مزاىرةو جاالت تربيتو ورعايتو )الناعوري لممحاولة والخطأ  ففي كثير مف م

الصغير فيحتاج إلى عناية  اآلف أف ىناؾ منافًسا لو عمى حب واىتماـ ورعاية الوالديف ،انو اآلف الطفؿ األكبر، أما
أكبر مف الوالديف بالطبع، وبالنسبة لمطفؿ الثاني بعد والدتو مباشرة فيو في وضع يختمؼ تماما عف الطفؿ األوؿ 

( ، وأحيانًا نبلحظ أف 2001:55، وبشير ريؿ أكبر منو ومع أبيو ومع أمو )بشفعميو أف يتعامؿ منذ ميبلده مع طف
وؾ أصمب عودًا وأقوى بأسًا مف الطفؿ األوؿ فعندما يكوف لديو مشكمة مع الطفؿ األوؿ الطفؿ الثاني مف ناحية السم

يبدأ بالصراخ والبكاء فيكوف تدخؿ الوالداف بأف ينصحاف الكبير بالتسامح واالستسبلـ والتنازؿ ألنو أكبر ويترتب عمى 
الثاني ، ولذلؾ كثيرًا ما تجد الطفؿ  ىذا أف يكوف الطفؿ األوؿ أقؿ صبلبة في إرادتو وتمسكًا برغباتو مف الطفؿ

( ، فالطفؿ األكبر ىو تجربة الوالديف األوؿ 180: 1952الثاني أكثر نجاحًا في الحياة مف الطفؿ األوؿ )القوصي، 
في التربية ، يتحمؿ بعد ذلؾ المسئولية مبكراً  عف أخوتو الصغار إلى جانب األب أو األـ وغالباً ما يكوف ىذا ال 

لى مف يتحمؿ عنو بعض المياـ يتناسب مع  سنو وطاقاتو في الوقت الذي يكوف فيو ىو نفسو بحاجة إلى رعاية وا 
 ( .240:2005، )العؾ

يتأثر األخوة بسموكيات بعضيـ وتؤثر فييـ ولموالديف أيضًا دور كبير في  العالقة بين األخوة:-4
السمبية فالوالديف الذيف يميبلف إلى طفؿ دوف آخر، توجيو العبلقات األخوية وظيورىا سواء في الناحية االيجابية أو 

: 1995أو يفرقاف في المعاممة بيف أطفاليما يزرعاف في نفوس األطفاؿ اآلخريف الشعور بالغيرة والحسد )السيد، 
( ، وفي ذات الوقت بإمكانيـ تشجيع األخوة عمى حب بعضيـ واحتراميـ بالقوؿ والفعؿ وعدـ توجيو الكبلـ 60
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ـ أو االستيزاء بيـ عمى مسمع بعضيـ البعض ، وأىـ ما يجب عمى الوالديف عممو في عبلقة اإلخوة الجارح لي
ببعضيـ البعض وتشجيعيـ عمى التعاوف وتحبيب ذلؾ إلييـ والعدؿ بيف اإلخوة ، ومراقبة كؿ ما يصدر عنيـ مف 

راـ الممكية الخاصة بكؿ منيـ، أقواؿ غير جيدة لبعضيـ البعض وتعميميـ الشكر والثناء الحسف والتقدير واحت
، وتعويدىـ جميعا عمى تحمؿ المسؤولية و أف يحتـر الصغير الكبير ويعطؼ الكبير عمى الصغير )الحسيف

( ، فالصراعات عادة ما تنشأ بيف األطفاؿ ألسباب متشابية مع نفس األسباب التي تدفع البالغيف إلى  62:2002
حسب رغبتيـ واىتماماتيـ وعندما ال يحصموف عمى ما يرغبوف ينتابيـ  التصارع ، فيـ يريدوف أف يسير كؿ شيء

الغضب فعمى الوالديف تعميـ الطفؿ بعض الطرؽ المقبولة لمتعبير عف اإلحباط واالستياء وتعميمو كيفية التصرؼ في 
 ( .259:2003، مشاعره بدوف إيذاء الطرؼ اآلخر )سيفر

لمطفولة لدى األبويف تتأثر عمى نحو ميـ بجنس األطفاؿ ، إف التنشئة االجتماعية  :ءجنس األبنا-5
وأنيما يعمبلف عمى تنميط أدوار األبناء حسب جنسيـ ، فقد يتبيف أف ردود فعؿ األبويف تتأثر بجنس األبناء و أف 
 اآلباء كانوا أكثر تسامحا مع األبناء الذكور منيـ مع اإلناث ، كما أف األميات كف أكثر ضبطا لئلناث منيف

( ، في حيف 339:2003، لمذكور و أف اآلباء كانوا أكثر ديمقراطية مع أبنائيـ الذكور منيـ مع اإلناث )ىمشري
 ( .110:2006، األميات كف أكثر تسمطا مع اإلناث منيف مع الذكور )الناصر

تحيزيف وترى الباحثة أف جنس األبناء لو تأثير كبير عمى معظـ اآلباء واألميات ، فغالبيتيـ يكونوا م
لمذكور ضد اإلناث فيما ارتكب الذكر مف خطأ فبل يكوف لو عقاب رادع ، بؿ أف البعض يرى أف الذكر ميما أخطأ 
ال يجوز لنا محاسبو ألنو ذكر ، عكس اإلناث فالتي تخطأ لو دوف قصد ويكوف بسيط فيكوف ليا عقاب كبير أكبر 

 ز كبير عف معاممة اإلناث .مف خطأىا بكثير ، أيضاً معاممة الذكور يكوف فييا تحي

إف أثر حجـ األسرة في التنشئة االجتماعية لمطفولة لو داللة جوىرية : حجم األسرة وعدد أفرادىا-6
وأكدت عمى وجود ارتباط موجب بيف عدد األبناء في األسرة ، وميؿ األميات إلى استخداـ العقاب والسيطرة المشددة 

ف األميات األكثر أطفاال ىف أكثر ميبل لرفضيـ وأقؿ حماية ليـ وأنيف في في تنشئة أبنائيف ، وبينت الدراسات أ
( ، 180:2002، األسرة الصغيرة أو الكبيرة )حسيفاألسرة متوسطة الحجـ كف أكثر انضباطا مف األميات في 

معيـ ، فالطفؿ الوحيد يحاط برعاية أكثر بكثير مف حاجتو و ال يختمط بمف في سنو كثيرا فيو ال يندمج كفاية 
فيؤدي ذلؾ إلى عدـ صقمو جيًدا وعدـ تعويده عمى العطاء ، كما تعوده األخذ فيو ال يشعر بواجباتو و غالبا يكوف 

( ، ويرى بعض العمماء أف اضطراب 182:1952، غير قادر عمى التعامؿ الناجح مع اآلخريف )القوصي
ة خاصة في المنزؿ وأف اآلباء سواء تعمدوا أو الشخصية والضعؼ النفسي في الطفؿ الوحيد يعود لكونو يحتؿ مكان

لـ يتعمدوا ذلؾ يشبعوف رغبات الطفؿ الوحيد ويفسدونو باإلفراط في تدليمو ويحيطونو بالرعاية والتوجيو الشديديف مما 
 ( .112:2009، يجعمو يعتمد عمييـ اعتماداً زائداً في تصريؼ أموره )مختار
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 ء و اآلباء :العالقات بين األبنابناء  استراتيجية

االحتراـ المتبادؿ بيف أفراد األسرة ، و تخصيص وقت لمعب و التسمية مع األطفاؿ و االستماع إلييـ ، و 
( ، و إيصاؿ الحب و 52:2000، التشجيع المستمر لمطفؿ واستحساف جيوده المبذولة طمبًا لمنجاح والتميز)العزة

، باألماف ، و تقبؿ األبناء ، و اإليجابية )الداىري المشاعر األبوية الدافئة لمطفؿ تساعده عمى الشعور
( ، فيكوف الوالداف إيجابياف بتعميقيما عمى األبناء ، و الثقة باألبناء و التعرؼ عمى إمكاناتيـ و 254:2005

( ، و التعامؿ برحمة 163:2008، قدراتيـ ، و اعتراؼ الوالداف بالتقدـ الذي يحرزه الطفؿ في أي مجاؿ )الداىري
( ، و المساواة في العطاء بيف األبناء 900:1992، فؽ مع األبناء ، و إتاحة الفرصة ليـ بالمعب بحرية )أحمدور 

، فبل نميز بينيـ في المعاممة وال نحـر أحدىـ مف شيء ونعطيو لآلخريف فيجب أف نعطي كؿ فرد حقو)الخطيب
138:2011.) 

حاوؿ أف يو  وشغوفًا لمعرفة كؿ ما يخص أبنائ األب فو كيو فاالستماع لؤلبناء يكوف إيجابيًا ومشجعًا ليم
ضيح و بعض األسئمة ليـ لتو يوجتكف متأكدًا مف فيـ ما يقولوف في، فإذا لـ  والرسالة التي يحاولوف توصيميا ل فيـي

(  ، حيث 187:2010وتوماس، ب )ليتؿفي الفيـ وليس في التطفؿ أو االستجوا هاألمر فيي مف شأنيا أف تساعد
( و ال تعبر عف رأيؾ بطريقة 145:2010، ألبناء إلى التجريب والتعمـ مف أخطائيـ إذا لـز األمر )نصريحتاج ا

 ( .142:1996، مباشرة أو بطريقة صارمة غير قابمة لمنقاش )الصعيدي

و مراعاة الحالة المزاجية لؤلبناء ومنحيـ مساحة مف الحريةواحتراـ خصوصياتيـ تؤثر كثيرًا في بناء 
( ، فعادة ال يشعر األبناء برغبة في التحدث كما أف ليـ الحؽ 204:2000، )عفيفي دة بيف اآلباء واألبناءعبلقة جي

في االحتفاظ ببعض الخصوصية لذا فنحف بحاجة إلى مواجية الحقيقة المؤلمة أال وىي أنو ليس بمقدورنا معرفة كؿ 
 الطمبتذكيرىـ باألمور بداًل مف ف( ، 303:1998، شيء عنيـ وأف قدرتنا عمى التحكـ باألمور صارت أقؿ )حسيف

 بداًل مف إسداء النصح . ووبيف أبنائ األب ز عمى تقوية العبلقة بيفيركالتمنيـ القياـ بيا بشكؿ مباشر ، و 

وترى الباحثة أف التواصؿ مف أكثر العوامؿ أىمية في حياتنا فيو يقوى عبلقتنا بأبنائنا ويحافظ عمى 
أنو ينمي تفكير األبناء بشأف الكثير مف القضايا والمشكبلت الرئيسية التي سيتعرضوف ليا تناغميا وقوتيا ، كما 

حتمًا في حياتيـ وبغض النظر عف التصرفات التي نقـو بيا بالفعؿ معيـ فإف أقوى أداة مف الممكف استخداميا 
 تتمثؿ في المعمومات والنصائح والقيـ التي ننقميا ليـ .

أقرب وسيمة يمكف أف ينتجيا اآلباء في مد جسور العبلقة األبوية مع  مف بناءالصداقة مع األوتعتبر 
أبنائيـ ىي تكويف عبلقة صداقة حقيقية بيف الطرفيف ، ويكوف ذلؾ عبر سياسة أبوية حكيمة تعتمد االحتراـ والتقدير 

( ، فإف أحوج 47:2002، المتبادؿ ، وتكوف عادلة ومتوازنة في كافة معالجاتيا لمقضايا المرتبطة بيـ )النعيمي
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الناس لنتفيـ وجية نظرىـ ىـ األبناء ، ويأتي ذلؾ مف خبلؿ العبلقة الناضجة التي تكوف األـ فييا صديقة حميمة 
البنتيا ، وميما كانت األـ أو كاف األب في انشغاؿ مف أمرىـ فأف األىمية القصوى يجب أف تصب في االلتفات 

، فالصديؽ يحتؿ في قمب صديقو مكانة سامية وىو لذلؾ يقمده ويتابعو في لما لدى األبناء مف حديث أو نقاش 
( ، وىو الدور المطموب مف اآلباء 197:2010، وتوماس)ليتم والثقة بيف الصديقيف أفعالو وما ذلؾ إال بسبب الحب

ويحاكونيـ في أفعاليـ وأقواليـ أف يفعموه فيتقربوا مف أبنائيـ بالكممة الطيبة الصادقة والقبمة الدافئة فيتعمؽ بيـ أبنائيـ 
ويصبحوا تحت أمرىـ ويطيعوىـ ، و لربما غفؿ األبويف عف إظيار مثؿ ىذا االىتماـ باألبناء فكانت النتيجة ىي 
البحث عمف يستمع ليـ في مكاف آخر بعيدًا عف البيت و لربما تفاقـ األمر إلى بناء عبلقات غير مسموحة مف 

الحاجة إلى الحب التي مف أىـ مظاىرىا لدييـ : التواصؿ المستمر مف األبويف البنت أو الولد وذلؾ إلشباع 
ظيار الحناف )استيتةواالىتماـ المفظي والعممي   ( .280:2012، وسرحاف مف قبميما وا 

وترى الباحثة أف ىناؾ عوامؿ معينة تجعؿ اآلباء يرغبوف في أف يكونوا أصدقاء ألبنائيـ ، ومف منيا : 
ديف نتيجة االنفصاؿ أو الوفاة أو غيرىا مف مشكبلت التفكؾ األسري ، لذا فشعور بعض اآلباء في تغيب أحد الوال

 تكويف عبلقة صداقة مع أبنائيـ كثيرًا ما ترتبط باحتياجاتيـ أكثر مف ارتباطيا باحتياجات أبنائيـ .
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 :مقدمة

يتناوؿ ىذا الفصؿ الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع المشكبلت السموكية لدى 
المراىقيف ، فالعديد مف الباحثيف قد اىتموا بيذا الموضوع وبحثوا فيو لما لو مف أىمية كبيرة وأثر واضح عمى سير 

التعميمية ، وعمى بناء شخصية الفرد وبناء عبلقاتو مع كؿ مف حوؿ مف أفراد ومف مجتمع ، ويتناوؿ أيضًا العممية 
الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت موضوع أساليب المعاممة الوالدية ، فيذا الموضوع أيضًا أثار فضوؿ 

تنشئة سميمة وصحيحة ، ويتناوؿ أيضًا ىذا الفصؿ  الباحثيف وبحثوا فيو لما لو مف أىمية كبيرة عمى تنشئة األبناء
 تعميؽ الباحثة عمى كؿ الدراسات التي تناولت الموضوعيف .

 أوالً :دراسات عن المشكالت السموكية:

 الدراسات عربية:

 (2000 ،عمى)دراسة 

النتمائيـ إلى تيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف المشكبلت السموكية التي يعانى منيا المراىقوف نتيجة 
جماعة األقراف غير السوية ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي ، وقد تكونت عينة الدراسة مف المجموعة األولى 
وقواميا ) خمسوف مف المراىقيف مف طبلب المدارس الثانوية المنتميف لجماعة األقراف السوية ( ومف المجموعة 

، يف لجماعة األقراف غير السوية ( ب المدارس الثانوية المنتمالثانية ) وقواميما خمسوف مف المراىقيف مف طبل
وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائية بيف المجموعتيف في مستخدمًا استبانة المشكبلت السموكية ، 
 متغيري المشكبلت السموكية ،والمزاجية.

 (2003،لعثامنةا)دراسة 

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت السموكية الشائعة والتي يعانى منيا طمبة المرحمة الثانوية 
في المدارس الحكومية وبياف درجة حدتيا مف خبلؿ مدى إحساس المرشديف بيا والصعوبات التي تواجييـ في 

عمى تصورات ىؤالء المرشديف ، واستخدـ التعامؿ معيا ومحاولة حميا كما ىدفت إلي معرفة أثر متغيرات الدراسة 
الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، واشتممت عينة الدراسة عمى مجتمع الدراسة بأكممو والذي تكوف مف جميع 

( مرشد 141المرشديف والمرشدات العامميف في المدارس الحكومية في محافظات شماؿ فمسطيف والبالغ عددىـ )
عمى انو لـ تكف فروؽ واضحة في المتوسطات الحسابية الكمية بيف درجة إحساس  ومرشدة ، ودلت نتائج الدراسة

مرشدي مدارس المديريات التعميمية كذلؾ لـ تكف ىناؾ فروؽ واضحة بيف المتوسطات الحسابية الكمية تعود لمتغير 
اجستير ومتغير التخصص العممي أما في مجاؿ متغير المؤىؿ العممي فكانت المتوسطات الحسابية اكبر لدى الم
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سنوات أما في مجاؿ متغير الجنس فكانت المتوسطات  6الخبرة فكانت المتوسطات الحسابية اكبر لدى أكثر مف 
طالب  300الحسابية أكبر لدى الذكور ومتغير حجـ المدرسة فكانت المتوسطات الحسابية اكبر لدى أكثر مف 

ي مجاؿ متغير مدى تأثير المدرسة بالمواجيات مع االحتبلؿ وطالبو ومتغير مستوى المدرسة أكبر لدى المدينة أما ف
 تأثير كبيرة.اإلسرائيمي فكانت المتوسطات الحسابية أكبر لدى درجة 

 (2004 ،مرتجى)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف درجة ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيـ األخبلقية في محافظة غزة مف 
متغير الجنس والتخصص والتعرؼ إلي األسباب التي يستخدميا المعمموف والمعممات وجية نظر معممييـ باستخداـ 

لحث الطمبة عمى ممارسة القيـ األخبلقية وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي وقد أعد استبانو القيـ 
مستخدمًا الباحث الثانوية معمـ ومعممة في المرحمة  290األخبلقية التي تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة البالغ عددىـ 

، ودلت النتائج أف النسب المئوية لممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمجموعة مف القيـ استبانة القيـ األخبلقية لذلؾ
% وأف مف أكثر األساليب التربوية شيوعًا لدى معممي المرحمة الثانوية لحث 82% ، 60األخبلقية تراوحت بيف 

القيـ األخبلقية عمى الترتيب ىي التربية بالقدوة والترغيب والترىيب والموعظة والنصح  الطمبة وتشجييـ عمى ممارسة
 .والممارسة العممية

 (2005،جمعة )دراسة 

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى المشكبلت السموكية المختمفة التي يتعرض إلييا الطبلب المرحمة 
إلى أقصى درجة ممكنة لدى الطبلب ذوى المشكبلت السموكية اإلعدادية والتخفيؼ مف حدة المشكبلت السموكية 

( 1590الجماعية في المدارس والمراكز والعيادات ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي ، وتكونت عينة الدراسة مف )
، واستخدـ الباحث استبانة المشكبلت  ( سنة تـ اختيارىـ بشكؿ قصدي15-12طالبا تتراوح أعمارىـ ما بيف )

وتوصؿ الباحث إلى النتائج التالية وىو وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد المجموعتيف التجريبية  موكية، الس
والضابطة في حدة المشكبلت السموكية بعد تطبيؽ البرنامج السيكودرامي المقترح عمى أفراد المجموعة التجريبية  

لتجريبية في حدة المشكبلت السموكية بيف التطبيؽ القبمي و ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة ا
البعدي لمقياس المشكبلت السموكية وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدى أفراد المجموعة في حدة المشكبلت 

 السموكية بيف التطبيؽ البعدي و التتبعي بعد شيريف لمقياس المشكبلت السموكية .

 ( 2006،عواد)دراسة 

لى ىدفت ال دراسة إلى تحديد المشكبلت السموكية لطمبة المرحمة الثانوية وفقاً لمدى تحمؿ المعمميف ليا وا 
معرفة مدى تأثير متغيرات التأىيؿ التربوي وسنوات الخبرة والجنس لممعمميف عمى مدى تحمميـ ليذه المشكبلت 
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معمـ ومعممة  160كونت عينة الدراسة مف باإلضافة إلى ترتيب األبعاد المتعمقة بتمؾ المشكبلت وفؽ تأثيرىا ، وت
 82مف معممي المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شماؿ الضفة الغربية ، وطور الباحث استبانو مكونة مف 

مشكمة أخرى  21مشكمة يتصؼ مدى تحمؿ المعمميف ليا بالمتدنية فيما يقابميا  21فقرة ، وأظيرت النتائج أف ىناؾ 
مشكمة يتصؼ مدى تحمؿ المعمميف ليا بالمتوسطة ،  40عمميف ليا بالقوية ويتوسطيما يتصؼ مدى تحمؿ الم

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  مف حيث تحمؿ المعمميف لتمؾ المشكبلت يعزى إلى متغير التأىيؿ 
انت المشكبلت النفسية بالمرتبة التربوي وسنوات الخبرة والجنس والتفاعؿ بينيما وكاف ترتيب األبعاد وفؽ أىميتيا فك

األولى والمشكبلت االجتماعية المرتبة الثانية وبعد المشكبلت األكاديمية عديـ التأثير واستخدـ الباحث لذلؾ 
 المعالجة اإلحصائية والمتوسطات الحسابية وتحميؿ التبايف الثبلثي وتحميؿ االنحدار المتعدد .

 (2006 ،أبو رياح)دراسة 

إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسط درجات التبلميذ مرتفعي ومنخفض القابمية لبلستيواء ىدفت الدراسة 
في السموؾ العدواني وأبعاده والتعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسط درجات التبلميذ مرتفعي ومنخفض القابمية لبلستيواء 

ذ المدخنيف وغير المدخنيف في في العزلة االجتماعية وأبعادىا والتعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسط درجات التبلمي
القابمية لبلستيواء واتبع الباحث المنيج الوصفي واستخدـ ثبلث مقاييس وىـ مقياس القابمية لبلستيواء ومقياس 

تمميذ بالصؼ الثالث اإلعدادي 228العزلة االجتماعية ومقياس السموؾ العدواني وطبقة عمى عينة والتي تكونت مف 
التبايف األحادي االتجاه ومعامؿ ارتباط بيرسوف وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ دالة واستخدـ معادلة ت وتحميؿ 

إحصائيا بيف متوسط درجات التبلميذ مرتفعي ومنخفضي القابمية لبلستيواء في السموؾ العدواني في اتجاه مرتفعي 
ف وغير المدخنيف في القابمية القابمية لبلستيواء ووجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات التبلميذ المدخني

 لبلستيواء في اتجاه المدخنيف.

 (2007 ،عواد )دراسة 

ىدفت الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجو المعمميف مف حيث استخداميـ الستراتيجيات فعالة في 
ة مدى تأثير التعامؿ مع الطمبة ذوي المشكبلت السموكية وترتيب ذلؾ المعوقات بحسب درجة تعويقيا وكذلؾ معرف

بعض المتغيرات المتعمقة بالمعمميف عمى إعاقة استخداـ استراتيجيات فعالة في التعامؿ معو وأخيراً  ترتيب األبعاد 
معمـ ومعممة مف معممي المدارس الثانوية  160المتعمقة بتمؾ المعوقات وفؽ أىميتيا وتكونت عينة الدراسة مف 

ة ، وطور الباحث استبانو تـ توزيعيا عمى العينة ، وأظيرت النتائج أف الحكومية في محافظات شماؿ الضفة الغربي
 34مشكمة تتصؼ درجة تعويقيا بالقوية ، بينما يتوسطيما  18مشكمة تتصؼ درجة تعويقيا بالمتدنية و 18ىناؾ 

قات مشكمة تتصؼ درجة تعويقيا بالمتوسطة ، وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  في تحديد معو 
المعمميف الستخداـ استراتيجيات فعالة في التعامؿ مع المشكبلت السموكية لمطمبة يعزى إلى متغيرات التأىيؿ التربوي 
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وسنوات الخبرة والجنس والتفاعؿ بينيما ، وبينت الدراسة أف البيئة المدرسية تحتؿ المرتبة األولى مف حيث درجة 
ات فعالة واستخداـ الباحث لذلؾ المعالجة اإلحصائية والمتوسطات تعويقيا لممعمميف في استخداميـ الستراتيجي

 الحسابية والنسب المئوية والمدى الربيعي وتحميؿ التبايف الثبلثي وتحميؿ االنحدار المتعدد .

 (2009 ،بركات)دراسة 

وجية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مظاىر السموؾ الصفي السمبي لدى تبلميذ المرحمة األساسية مف 
نظر المعمميف ، وتحديد األساليب التي يستخدميا ىؤالء المعمموف لواجية ىذه المظاىر السموكية وطبؽ الباحث أداة 

معممًا ومعممة ، مستخدمًا المنيج الوصفي التحميمي ، وأظيرت  832عمى  وىي استبانة السموؾ السمبي الدراسة
لصفي السمبي لدى تبلميذ المرحمة األساسية كاف متوسطًا ، النتائج أف مستوى تقييـ المعمميف لمظاىر السموؾ ا

ومستوى مواجيتيـ كاف مرتفعا بشكؿ عاـ ، والمظاىر الخمسة األكثر تكرارًا لمسموؾ السمبي لدى التبلميذ وفقاً  لتقييـ 
الفوضى ،  المعمميف كانت عمى أكثرىا وىي : الخربشة عمى الجدراف ثـ الحديث دوف استئذاف ثـ الشتـ والسب ، ثـ

ثـ ركؿ اآلخريف ، بينما المظاىر الخمسة األقؿ تكرارًا لمسموؾ السمبي فكانت عمى الترتيب : التجوؿ في الصؼ 
حداث أصوات مزعجة، واأللفاظ البذيئة ، أما األساليب الخمسة األكثر استخداماً  لدى  والتصفيؽ والمناداة وا 

والعزؿ ، واإلشغاؿ واستخداـ األساليب الجذابة وبناء عبلقات  المعمميف لمواجية السموؾ السمبي كانت : التجاىؿ
 إنسانية مع الطبلب .

 (2010،بركات )دراسة 

ىدفت الدراسة الحالية التعرؼ إلى مدى توافر المخالفات السموكية لدي طمبة مرحمتي التعميـ األساسي 
المعمميف وذلؾ في ضوء متغيرات  والثانوي في المدارس الحكومية في محافظة طولكـر بفمسطيف مف وجية نظر

الجنس والمرحمة التعميمية والمؤىؿ العممي ليذا الغرض تـ توزيع الئحة المخالفات السموكية المعدة ليذا الغرض بعد 
معممة وقد  102معمـ و 95معممَا ومعممة منيـ  197التأكد مف صدقيا وثباتيا عمى عينة مف المعمميف بمغ حجميا 

لمخالفة السموكية تتوافر لدى الطمبة بمستوي متوسط كما أطيرت النتائج وجود فروؽ دالة أظيرت النتائج أف ا
إحصائيا في مستوى توافر المخالفات السموكية لدى الطمبة مف وجية نظر المعمميف تبعًا لمتغيري المؤىؿ 

 والتخصص العممي .

 (2011 ،البالدي)دراسة 

السموكية لدى طالبات المرحمة الثانوية ومعالجتيا في ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى بعض المشكبلت 
ضوء التربية اإلسبلمية واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وقامت بإعداد استبانو عمى عينة مف المعممات 

معممة في المدارس الثانوية وأىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أف أىـ األسباب الشخصية  200بمغ عددىـ 
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مغش لدى الطالبات الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي ضعؼ اإلحساس بقيمة العمـ وأىـ األسباب المدرسية ل
لمغش لدى طالبات الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي ازدحاـ قاعة االختبار وأىـ األسباب الشخصية لتشبو 

الديني وأىـ األسباب المدرسة لمتشبو بالرجاؿ لدى طالبات الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي ضعؼ الوازع 
 بالرجاؿ لدى طالبات الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي عدـ التعاوف بيف األسرة والمدرسة لتعديؿ السموؾ.

 (2011 ،أبو زىرة)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المشكبلت السموكية الموجودة لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في 
لى التعرؼ عمى تأثير متغيرات الممارسة الرياضية الجنس والصؼ عمى المشكبلت السموكية لدى محافظة ن ابمس وا 

طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي وطبقت الدراسة عمى 
ور الباحث لذلؾ استبانو خاصة وأظيرت طالب وطالبة مف المرحمة األساسية العميا، وقد ط 1935عينة تتكوف مف 

نتائج الدراسة وجود درجة استجابة قميمة جدًا لجميع المجاالت الخاصة بالمشكبلت السموكية الموجودة لدى طمبة 
المرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس وأف المشكبلت السموكية كانت اكبر عند الممارسيف لؤلنشطة الرياضية 

 دـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في المشكبلت السموكية تعزى لمتغير الجنس .وأظيرت النتائج ع

 (2012 ،المنجومي)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة انتشار بعض المشكبلت السموكية لدى طبلب المرحمة الثانوية 
ثـ تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة والتعرؼ عمى أىـ أسبابيا واستخدـ الباحث المنيج الوصفي وقاـ بإعداد استبانو 

، ودلت النتائج أف أكثر المشكبلت التربوية انتشارًا في الجانب ( مرشدا بالمدارس الحكومية85ىـ )والذيف بمغ عدد
التعميمي ىى مشكمة الغياب الجماعي وأكثر المشكبلت التربوية انتشارًا في الجانب األخبلقي ىي مشكمة االستخداـ 

اعي ىي عدـ استثمار وقت ية الحديثة مثؿ الجواؿ واالنترنت وأكثرىا انتشارًا في الجانب االجتمالسيئ لوسائؿ التقن
 الفراغ .

 الدراسات األجنبية :

 (Marilyn،(2000 دراسة مارليين

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أىـ األساليب التي يتبعيا المعمموف لمتعامؿ مع السموؾ السمبي لدى طبلب 
وطبؽ  معممًا ومعممة ، مستخدمًا المنيج الوصفي التحميمي، 122، وتكونت عينة الدراسة مف  المرحمة األساسية

حيث خمصت نتائجيا إلى أف المعمميف يفضموف استخداـ أسموب الحوار والمناقشة  الباحث استبانة السموؾ السمبي،
لتعميمية التي تركز عمى التعميـ المفتوحة مع التبلميذ ذوي السموؾ السمبي ، كما أظير المعمموف أف األنشطة ا
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الجماعي أفضؿ مف أجؿ التخمص مف السموؾ السمبي ، وبينت النتائج أيضًا أف المعمميف يستخدموف ىذه األساليب 
 بدرجة مرتفعة .

 ( Hoover and Susan ,2001) دراسة ىوفر وسوزان

أثناء الحصة الدراسية لدى طمبة ىدفت الدراسة إلى معرفة كيفية التعامؿ مع المشاكؿ السموكية لمطمبة 
الصفيف التاسع والعاشر األساسيف ، ومعرفة األساليب الفعالة لمتعامؿ مع ىذه األنماط مف السموؾ ، مستخدمًا 

،  وطور الباحث استبانة خاصة لمدراسة ، وتكونت عينة الدراسة مف الطمبة والمعمميف الباحث المنيج الوصفي
التعاوف في الجيود المقدمة لمطمبة مف العائبلت والمراكز الصحية ، والمؤسسات وأظيرت نتائج الدراسة أىمية 

المحمية المجاورة لممدرسة ، والمؤسسات المدرسية المخصصة إلرشاد المراىقيف بيدؼ تقديـ المساعدة ليـ 
لمدارس بدرجة قميمة ولعائبلتيـ ، حيث تبيف ظيور االضطرابات النفسية والسموؾ العدواني والنشاط الزائد لدى طمبة ا

 في المدارس التي يتوفر فييا مراكز إرشادية .

 ((Eapen and Other,2001 دراسة أبين وآخرون

أجريت الدراسة بيدؼ تقييـ معدالت انتشار المشكبلت السموكية والعاطفية بيف عينة مف المواطنيف في 
المواطنيف في اإلمارات العربية المتحدة ممف تتراوح ( شخص مف 620اإلمارات العربية المتحدة. وتكونت عينة مف )

( سنة، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتبيف النتائج أف معدؿ انتشار المشكبلت 18-6أعمارىـ بيف )
السموكية أكثر بيف الذكور بينما كانت المشكبلت العاطفية أكثر بيف اإلناث . وتبيف أف ىذه االضطرابات السموكية 

رافقت مع بعض الصعوبات الحياتية المزمنة غير النوعية أو مع صعوبة تعامؿ الوالديف مع أطفاليـ أو مع سوابؽ ت
عائمية الضطرابات نفسية . ال أنو لـ يبلحظ ترابط داؿ إحصائيا مع الجنس أو الحالة االجتماعية واالقتصادية أو 

ه الدراسة عمى وجود اضطرابات سموكية لدى عدد ال حجـ العائمة أو أحداث الحياة الحاضرة . وتدؿ نتائج ىذ
 يستياف بو مف األطفاؿ في سف المدرسة

 Gilliam )،2001) دراسة جميام

ىدفت الدراسة إلى معرفة كيفية التعامؿ مع األزمات االنفعالية لمطبلب الذيف يعانوف مف مشاكؿ عاطفية 
، واستخدـ استبانة عمييا الدراسة باستخداـ المنيج الوصفيمعممًا ومعممة وىي العينة المطبقة  643مف وجية نظر 

، وقد أظيرت الدراسة إلى أف ىناؾ ثبلث أساليب إلدارة األزمات العاطفية لدى  طورت خصيصًا ليذه الدراسة
الطبلب وىي ، ما قبؿ األزمة وأثناء األزمة وما بعد األزمة ، وأوصت الدراسة إلى التدخؿ الفاعؿ مع استخداـ 

 ائؿ التقنية لمتقميؿ مف المشكمة السموكية المتكررة والمرتفعة .الوس
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 ((Brodesk, 2002 دراسة برودسك

ىدفت الدراسة إلى تقصي وجية نظر األميات حوؿ السموؾ التخريبي والعنيؼ لدى طبلب المرحمة 
لواحد أو أكثر مف أمًا  210األساسية ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة مف 

، وقد انتيت الدراسة إلى أف  ،واستخدـ الباحث استبانة السموؾ العدواني التبلميذ الذيف يدرسوف في المرحمة األساسية
األميات قد قررف أف العنؼ المفظي لدى أبنائيف أكبر ممارسة مف العنؼ الجسدي لصالح األبناء اإلناث ، والعكس 

عالجة ىذا السموؾ السمبي يفضؿ استخداـ األساليب النفسية والتربوية المناسبة وبدرجة لصالح اآلباء الذكور ، وأف لم
 مرتفعة .

 (Fry،(2002 دراسة فراي

ىدفت الدراسة لمعرفة عبلقة المدرس بالتمميذ وأثر ىذه العبلقة في ظيور المشكبلت السموكية ، وطبقت 
، واستخدـ تمميذ مف المرحمة األساسية ، مستخدمًا المنيج الوصفي التجريبي  425مدرس و  325الدراسة عمى 

المشكبلت السموكية تزداد لدى التبلميذ الذيف ، وقد أظيرت نتائج الدراسة أف الباحث استبانتيف طورىما ليذه الدراسة 
تكوف عبلقاتيـ بالمدرس ضعيفة ، وال يسمح ليـ بالتعبير عف أنفسيـ ، بينما تنخفض ىذه المشكبلت لدى التبلميذ 
عندما يسمح ليـ بالتعبير عف آرائيـ وخاصة مشكبلت التمرد والعدواف والفوضوية والشتـ واالعتداء عمى ممتمكات 

خمصت الدراسة إلى أف األسموب الذي يركز عمى الجانب االجتماعي واإلنساني في العبلقة بيف الطالب الغير ، و 
 والمعمـ ىي األىـ في حؿ العديد مف المشكبلت الصفية ، وأف المعمميف يستخدموف ىذه األساليب بدرجة مرتفعة .

 (2003Wei,) دراسة واي

لدى طمبة المرحمة األساسية مف وجية نظر عينة مكونة ىدفت الدراسة إلى تقصي مظاىر السموؾ السمبي 
وقد  ، واستخدـ الباحث استبانة السموؾ السمبي،معممًا ومعممة ،واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي 164مف 

أظيرت النتائج أف أكثر أشكاؿ السموؾ السمبي لدى التبلميذ ىي : السموكيات المرتبطة بالتيجـ المفظي والصراخ 
لشتـ لآلخريف ، ثـ السموكيات التخريبية والفوضوية ، وأخيرًا لسموكيات السرقة واالعتداء عمى ممتمكات الغير وكاف وا

 متوسط ظيور ىذه األشكاؿ السموكية مرتفعًا لدى التبلميذ .

 (,2003Medawy) دراسة ميداوي

ىدفت الدراسة إلى تحديد أسباب المشاكؿ المدرسية مف وجية نظر معممي الصفوؼ األساسية ، ومعرفة 
األساليب الفعالة لمتعامؿ مع ىذه المشاكؿ ، وكشفت الدراسة عف أف المعمميف يروف أف العوامؿ المتعمقة بالتبلميذ 

لمصؼ الدراسي ، واعتمد الباحث المنيج مسئولة أكثر مف العوامؿ المتعمقة بالمعمـ عف المشكبلت السموكية 
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، واستخدـ الباحث استبانة أسباب معممًا ومعممة المرحمة األساسية  489الوصفي ، وتكونت عينة الدراسة مف 
، وبينت النتائج أف المديح الذي يبديو المعمـ لمتبلميذ أصحاب المشكبلت السموكية واستبانة أساليب التعامؿ معيا

 يجة مثؿ استخداـ النقد والعقاب .في الصؼ ال يعطي نتالمشاكؿ السموكية 

 (Brophy. Rohrkember،2003)دراسة بروفي وروىركيمبر

ىدفت الدراسة إلى تقصي المشاكؿ التي يظيرىا الطبلب في الصؼ مف وجية نظر المعمميف ، ومعرفة 
معممًا ومعممة ممف  312الدراسة مف استراتيجيات التعامؿ مع التبلميذ ذوي المشكبلت السموكية ، وتكونت عينة 

يدرسوف في المرحمة األساسية ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وكاف مف نتائج الدراسة أف المعمميف 
استبعدوا أنفسيـ كأسباب لممشكبلت السموكية في الصؼ ، وأف ىذه األسباب محدودة بالسمات الذاتية لمطالب ، وأف 

ىـ لمتعامؿ مع الطالب المشكؿ تركز عمى تعاوف األسرة مع المدرسة وتفعيؿ دور اإلرشاد النفسي االستراتيجيات األ
 واالجتماعي في المدرسة ، وأف دور المعمـ المباشر في معالجة المشاكؿ كاف بسيطًا.

 (Hoffmann،2004) دراسة ىوفمان

المرحمة األساسية مف وجية نظر عينة ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أنماط السموؾ السمبي لدى تبلميذ 
، وأظيرت  ، واستخدـ استبانة السموؾ السمبيمعممًا ومعممة ، مستخدما المنيج الوصفي التحميمي 280مكونة مف 

النتائج أف نمط السموؾ المفظي ىو األكثر انتشارًا لدى التبلميذ ، ثـ نمط السموؾ الحركي ، ثـ السموؾ العدواني ، 
 عمومًا كاف متوسطًا نوعاً  ما . أف مستوى السموؾ السمبيوأظيرت الدراسة 

 (Leckie, 2004) دراسة ليكي

طالبة مف 200ىدفت الدراسة إلى التعرؼ أنماط السموؾ السمبي لدى الطالبات وتكونت العينة مف 
،و كانت  ، واستخدـ الباحث استبانة السموؾ السمبي المدارس األساسية ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي

أنماط السموؾ عمى الترتيب : السموؾ العدواني والتسمط ، والتحرش باآلخريف ، وأخذ ممتمكات الغير ، والسب والشتـ 
 والتمفظ النابي ، وكاف المتوسط العاـ ليذا النمط مف السموؾ متوسطًا بشكؿ عاـ .

 (Lais and Greer،2004)دراسة لويس وكرير

ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ الطرؽ واألساليب التي يتبعيا المعمموف لمتعامؿ مع السموؾ الفوضوي لدى 
شخصًا ، مستخدمًا المنيج  452التبلميذ في المدارس األساسية ، عمى عينة مف المعمميف والمعممات بمغ عددىا 

لمتعامؿ مع السموؾ الفوضوي في المدارس كانت: األسموب الوصفي ، وأظيرت النتائج ىذه الدراسة أف أىـ أساليب 
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الجسمي الذي يركز عمى استخداـ العبلقات اإلنسانية وتفيـ المشكبلت ، والنفسي الذي يركز عمى العبلج واإلرشاد 
 لمتخمص مف بعض العوارض النفسية .النفسي 

 (Soceen, 2004) دراسة سوكين

الفعالة لمتعامؿ مع السموؾ السمبي في المدرسة ، كالغش واالعتداء عمى الغير ىدفت الدراسة إلى تقصي األساليب 
معممًا ومعممة  338، وعدـ االىتماـ الصحي واالستيتار مف وجية نظر المعمميف ، حيث تكونت عينة الدراسة مف 
الدراسة أف المعمميف يدرسوف في المرحمة األساسية ، واعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وقد أظيرت نتائج 

يفضموف استخداـ األساليب التربوية كاستخداـ العقاب والتعزيز والتعميـ الجماعي ، ثـ استخداـ األساليب النفسية  
وآليات تعديؿ السموؾ كاإلقصاء والمحو والتجاىؿ ، ثـ أخيرًا استخداـ العبلقات االجتماعية ، وأف استخداـ المعمميف 

 رتفع عف الطبيعي .ليذه األساليب بمستوى م

 (( Norman ,2005 دراسة نورمان

ىدفت الدراسة إلى تقصي بعض األساليب التي يتبعيا المعمموف لمتعامؿ مع السموؾ العنيؼ في المدارس 
معممًا ومعممة  594األساسية الحكومية ، مستخدما الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وتكونت عينة الدراسة مف 

مدرسة ، وقد خمصت نتائجيا إلى أف مستوى السموؾ العنيؼ لدى الطبلب كاف مرتفعًا وأف البرامج  34يعمموف في 
 المصممة عمى أساس تربوي كانت أنجح البرامج في التعامؿ مع ىذا النمط مف السموؾ .

 (2005Yowkon,) دراسة يوكون

مع التبلميذ ذوي المشكبلت ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األساليب التي يتبعيا المعمموف لمتعامؿ 
معممًا ومعممة ، مستخدمًا المنيج الوصفي ، وأظيرت  144السموكية في الصؼ التاسع ، وتكونت عينة الدراسة مف 

النتائج أف أىـ األساليب لمتعامؿ مع التبلميذ ذوي المشكبلت السموكية : النبذ والتجاىؿ ، ثـ بناء عبلقات إنسانية 
شراؾ التبلميذ في لمتعرؼ عمى مشكبلت ىؤال ء التبلميذ وتفيميا ، يمي ذلؾ االعتماد عمى طرؽ التعميـ الجمعي ، وا 

 األنشطة المختمفة الرياضية والفنية .

 تعقيب عمى الدراسات التي تناولت المشكالت السموكية:

( 2000، فقد تنوعت أىداؼ الدراسات  السابقة ، فنجد أف دراسة )عمي،من حيث اليدف
( 2011( ، )أبو زىرة، 2011( ، )الببلدي،2010( ، )بركات،2009( ،)عواد،2005:( ،)جمعة،2003،)العثامنة،

،( ىدفت إلى الكشؼ عف المشكبلت السموكية لدى الطبلب في المدارس ، 2003( ،)بروفي2012، )المنجومي،
(  ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى انتشار المشكبلت السموكية عند األفراد ، أما دراسة )أبو 2001دراسة )أبيف،بينما 
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( ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات التبلميذ مرتفعي ومنخفضي القابمية 2006رياح، 
المعمميف حيث استخداميـ  ( ىدفت إلى تحديد المعوقات التي تواجو2007لبلستيواء ، أما دراسة )عواد، 

( 2003( ،)واي،2009الستراتيجيات فعالة في التعامؿ مع الطمبة ذوي المشكبلت السموكية ، بينما دراسة )بركات،
( ىدفت إلى التعرؼ عمى مظاىر السموؾ الصفي السمبي مف وجية نظر 2004( ،)ليكي،2004،)ىوفماف،

عمى أسباب المشكبلت السموكية في المدرسة االبتدائية مف ( ىدفت إلى التعرؼ 2003المعمميف ، أما )ميداوي،
( 2001( ،)جمياـ،2001( ،)ىوفر،2000وجية نظر المعمميف واألميات ، أما دراسة )مارلييف،

( ىدفت إلى الكشؼ عف أىـ األساليب 2005( ،)يوكوف2005( ،)نورماف،2004( ،)سوكيف،2004،)لويسوكرير،
،( 2002السموؾ السمبي لدى طبلب المرحمة األساسية ، أما دراسة )برودسؾ التي يتبعيا المعمموف لمتعامؿ مع

فيدفت إلى تقصي وجية نظر األميات حوؿ السموؾ العنيؼ لدى الطمبة في المرحمة االبتدائية ، بينما دراسة 
، بينما ( ىدفت إلى معرفة عبلقة المدرس بالتمميذ وأثر ىذه العبلقة في ظيور المشكبلت السموكية 2002)فراي،
 ( فيدؼ إلى استخداـ أسموب العزؿ االجتماعي لمعالجة السموؾ المشكؿ .2002)سموف،

فقد تنوعت حسب ىدؼ كؿ دراسة ، فيناؾ دراسات كانت عينتيا مف الطبلب  من حيث العينةأما 
( ،) أبو زىرة 2006( ، )أبو رياح، 2005( ،)جمعة،2004( ،) مرتجى، 2000والطالبات مثؿ دراسة )عمي،

( ، ودراسات أخرى كانت عينتيا مف المعمموف والمعممات مثؿ دراسة 2005( ،)مورجاف،2001( ،)ىوفر،2011،
( 2011( ، ) الببلدي، 2010( ، ) بركات، 2009( ، )بركات،2007( ، ) عواد، 2006)عواد، 
( 2004( ،)ىوفماف،2003( ،)بروفي،2003( ،)ميداوي،2003( ،)واي،2001( ،)جمياـ،2000،)مارلييف،

( ، بينما نجد أف ىناؾ دراسات كانت 2005( ،)يوكوف،2005( ،)نورماف،2004( ،)سوكيف،2004،)لويس وكرير،
( بينما العينة في دراسة 2002( ،)سموف،2002مثؿ دراسة )فراي، تشمؿ جميع العينات السابقةا العينة لديي
( فكانت عينتيا مف 2012نجومي، ( ) الم2003( كانت مف األميات، أما دراسة )العثامنة،2002)برودسؾ،

 المرشديف التربوييف .

فجميع الدراسات السابقة اعتمدت المنيج الوصفي التحميمي ، ماعدا دراسة  من حيث المنيجأما 
 ( فقد استخدما المنيج التجريبي .2005( ،)جمعة،2002)سموف،

سات والمقاببلت والمبلحظات ، ماعدا أما مف حيث األدوات فقد تنوعت بيف االستبيانات والمقاييس لجميع الدرا
( حيث استخدـ برنامج 2005(اعتمد برنامج إرشادي مصمـ ليذه الدراسة  ، ودراسة )جمعة،2002دراسة )سموف،

 سيكودرامي مصمـ ليذه الدراسة .

( وجود 2000فقد تنوعت حسب األىداؼ والفرضيات لكؿ نظرية ، فبينت دراسة )عمي، من حيث النتائج
إحصائية بيف المجموعتيف في متغيري المشكبلت السموكية والمزاجية ، وأظيرت النتائج في دراسة فروؽ دالة 
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( أف معدؿ انتشار المشكبلت السموكية أكثر بيف الذكور بينما كانت المشكبلت العاطفية أكثر بيف 2001)أبيف،
سابية بيف درجة إحساس مرشدي ( فمـ تكف فروؽ واضحة في المتوسطات الح2003اإلناث ، أما دراسة )العثامنة،

أف النسب المئوية لممارسة طمبة المرحمة الثانوية ( فتبيف 2004مدارس المديريات التعميمية ، أما دراسة )مرتجى، 
% وأف مف أكثر األساليب التربوية شيوعًا لدى معممي 82% ، 60لمجموعة مف القيـ األخبلقية تراوحت بيف 

تشجييـ عمى ممارسة القيـ األخبلقية عمى الترتيب ىي التربية بالقدوة والترغيب المرحمة الثانوية لحث الطمبة و 
( فتوصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة 2005)جمعة، والترىيب والموعظة والنصح والممارسة العممية ، أما دراسة

السيكودرامي عمى العينة بيف أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة في حدة المشكبلت السموكية بعد تطبيؽ البرنامج 
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط درجات التبلميذ مرتفعي ومنخفضي ( فتبيف 2006،أما دراسة) أبو رياح ،

القابمية لبلستيواء في السموؾ العدواني في اتجاه مرتفعي القابمية لبلستيواء ووجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسط 
( فتبيف 2006، أما دراسة)عواد، المدخنيف في القابمية لبلستيواء في اتجاه المدخنيفدرجات التبلميذ المدخنيف وغير 

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  مف حيث تحمؿ المعمميف لتمؾ المشكبلت يعزى إلى متغير التأىيؿ التربوي وسنوات 
النفسية بالمرتبة األولى الخبرة والجنس والتفاعؿ بينيما وكاف ترتيب األبعاد وفؽ أىميتيا فكانت المشكبلت 

( فتبيف 2007والمشكبلت االجتماعية المرتبة الثانية وبعد المشكبلت األكاديمية عديـ التأثير ، أما دراسة ) عواد،
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً  في تحديد معوقات المعمميف الستخداـ استراتيجيات فعالة في التعامؿ مع المشكبلت 

لى متغيرات التأىيؿ التربوي وسنوات الخبرة والجنس والتفاعؿ بينيما ، وبينت الدراسة أف السموكية لمطمبة يعزى إ
البيئة المدرسية تحتؿ المرتبة األولى مف حيث درجة تعويقيا لممعمميف في استخداميـ الستراتيجيات فعالة ، أما 

لسمبي لدى تبلميذ المرحمة ( فتبيف أف مستوى تقييـ المعمميف لمظاىر السموؾ الصفي ا2009دراسة )بركات،
وجود فروؽ دالة ( 2010األساسية كاف متوسطًا ، ومستوى مواجيتيـ كاف مرتفعا بشكؿ عاـ ، أما دراسة ) بركات، 

إحصائيا في مستوى توافر المخالفات السموكية لدى الطمبة مف وجية نظر المعمميف تبعًا لمتغيري المؤىؿ 
( فتبيف وجود درجة استجابة قميمة جدًا لجميع المجاالت الخاصة 2011ة، والتخصص العممي ،أما دراسة ) أبو زىر 

بالمشكبلت السموكية الموجودة لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس وأف المشكبلت السموكية كانت 
المشكبلت اكبر عند الممارسيف لؤلنشطة الرياضية وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 

( فتبيف أف أىـ األسباب الشخصية لمغش لدى الطالبات 2012السموكية تعزى لمتغير الجنس ، أما دراسة )الببلدي،
الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي ضعؼ اإلحساس بقيمة العمـ وأىـ األسباب المدرسية لمغش لدى طالبات 

ار وأىـ األسباب الشخصية لتشبو بالرجاؿ لدى طالبات الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي ازدحاـ قاعة االختب
الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي ضعؼ الوازع الديني وأىـ األسباب المدرسة لمتشبو بالرجاؿ لدى طالبات 
الثانوية مف وجية نظر المعممات ىي عدـ التعاوف بيف األسرة والمدرسة لتعديؿ السموؾ ، أما دراسة ) المنجومي، 

فتبيف أف أكثر المشكبلت التربوية انتشارًا في الجانب التعميمي ىى مشكمة الغياب الجماعي وأكثر ( 2012
المشكبلت التربوية انتشارًا في الجانب األخبلقي ىي مشكمة االستخداـ السيئ لوسائؿ التقنية الحديثة مثؿ الجواؿ 
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( 2003، أما دراسة  )بروفي،وقت الفراغ  واالنترنت وأكثرىا انتشارًا في الجانب االجتماعي ىي عدـ استثمار
أظيرت النتائج أف كبل مف التبلميذ والمدرسوف يعزوف أسباب المشكبلت السموكية إلى عوامؿ داخمية خاصة بيـ أما 

( بينت أف المعمميف يفضموف استخداـ أسموب الحوار والمناقشة المفتوحة مع التبلميذ ذوي 2000دراسة )مارلييف،
( بينت أىمية التعاوف في الجيود المقدمة لمطمبة مف العائبلت والمراكز 2001، أما دراسة )ىوفر،السموؾ السمبي 

( فبينت أف ىناؾ ثبلث أساليب إلدارة األزمات العاطفية لدى الطبلب وىي ما قبؿ 2001الصحية أما دراسة )جمياـ،
أف األميات قد قررف أف العنؼ المفظي لدى ( بينت 2002األزمة وأثناء األزمة وما بعد األزمة أما دراسة )برودسؾ،

( 2002أبنائيف أكبر ممارسة مف العنؼ الجسدي لصالح األبناء اإلناث والعكس لصالح اآلباء ، أما دراسة)فراي،
بينت أف المشكبلت السموكية تزداد لدى التبلميذ الذيف تكوف عبلقاتيـ بالمدرس ضعيفة وال يسمح ليـ بالتعبير عف 

( بينت أسموب العزؿ االجتماعي ذات فعمية كبيرة في تقميؿ سموكيات الطفؿ 2002اسة )سموف، أنفسيـ أما در 
( بينت أف أكثر أشكاؿ السموؾ السمبي لدى التبلميذ ىي السموكيات المرتبطة 2003العدوانية أما دراسة )واي،

المديح الذي يبديو المعمـ ( بينت أف 2003بالتيجـ المفظي والصراخ والشتـ ثـ الفوضى ، أما دراسة )ميداوي،
لمتبلميذ أصحاب المشاكؿ السموكية في الصؼ ال يعطي نتيجة مثؿ استخداـ النقد والعقاب ، أما دراسة 

( بينت أف نمط السموؾ المفظي ىو األكثر انتشارًا لدى التبلميذ ، أما دراسة 2004( ،)ليكي،2004)ىوفماف،
لسموؾ السمبي الفوضوي في المدارس كانت األسموب الجسمي ( بينت أف أىـ أساليب التعامؿ مع ا2004)كرير

( بينت أف المعمميف يفضموف استخداـ 2004الذي يركز عمى استخداـ العبلقات اإلنسانية ، أما دراسة )سوكيف،
( حيث قاؿ أف 2005األساليب التربوية كاستخداـ العقاب والتعزيز والتعميـ الجماعي وىذا ما اختمؼ بو مع )يوكوف،

ساليب لمتعامؿ مع التبلميذ ذوي المشكبلت السموكية النبذ والتجاىؿ ثـ بناء عبلقات إنسانية ، أما دراسة األ
 ( بينت أف مستوى العنيؼ لدى الطبلب كاف مرتفعا .2005)نورماف،
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 وعالقتيا ببعض المتغيرات المعاممة الوالدية عن أساليبثانيًا: دراسات 

 الدراسات العربية:

 (2000 ،حسن)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى العبلقة اإلرتباطية بيف األساليب الوالدية ، والتفاعؿ السموكي لدى 
تبلميذ دور التوجيو االجتماعي وكذلؾ التعرؼ عمى بعض األساليب الوالدية األكثر إسياما في التفاعؿ السموكي 

تمميذ وعينة أخرى مف دور  162التبلميذ العادييف وبمغ عددىـ لدى األفراد العينة ، واستخدـ في دراستو عينة مف 
تمميذ وطبؽ الباحث مقياس التفاعؿ السموكي ، ومقياس أساليب المعاممة  200التوجيو االجتماعي بمغ عددىـ 

وكي الوالدية ، مستخدما المنيج الوصفي التحميمي ، وتوصؿ إلى أف ىناؾ فروقًا دالة بيف العينتيف في التفاعؿ السم
لصالح العادييف ، ووجود فروؽ دالة بيف المجموعتيف في اإلرشاد لؤلب لصالح التبلميذ العادييف في حيف لـ تؤخذ 

ؽ بيف المجموعتيف في األسموب العقابي و أسموب سحب الحب ، وعف أساليب المعاممة األكثر إسيامًا في -فرو
 والتوجيو ىو األكثر إسيامًا في تبايف التفاعؿ السموكي .التفاعؿ السموكي  و توصؿ الباحث إلى أف أسموب اإلرشاد 

 (2000،القططي)دراسة  

ىدفت الدارسة إلى معرفة العبلقة بيف بعض أساليب التنشئة الوالدية كما يدركيا األبناء وسموكيـ العدواني  
الوالدية باإلضافة إلى  وما إذا كاف ىناؾ فروؽ دالة في مستويات السموؾ العدواني تعزى الختبلؼ أساليب التنشئة

معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في إدراؾ أساليب التنشئة الوالدية وفى مستوى السموؾ العدواني ، واشتممت العينة عمى 
إناث( مف تبلميذ وتمميذات الصؼ الثالث والتاسع المسجميف في العاـ الدراسي  250ذكور،  250( فرد )500)

عشوائية ، مستخدما المنيج الوصفي التحميمي ، وكانت نتائج الدراسة ىو أف ـ تـ اختيارىـ بطريقة  1999 -1998
أكثر أساليب التنشئة الوالدية إدراكًا بالنسبة لمعاممة األب مرتبة تنازليا : التقييد واالندماج االيجابي والتقبؿ 

تنشئة الوالدية كما يدركيا واالستحواذ والتساىؿ وعدـ االتساؽ، حيث ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب ال
األبناء تعزى لمتغير الجنس وذلؾ لصالح األب ، وأكثر مستويات السموؾ العدواني انتشارًا بيف أفراد العينة ىو 

%( مف العينة الكمية ثـ مستوى السموؾ العدواني 72.2مستوى السموؾ العدواني المنخفض ونسبتيـ المئوية )
 .%( 8.2لعدواني المرتفع ونسبتيـ )مف العينة الكمية ثـ مستوى السموؾ ا %(19.6المتوسط ونسبتيـ المئوية )
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 (2002،أبو ليمة)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى معرفة أكثر أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء ومعرفة أكثر عوامؿ اضطراب  
المسمؾ شيوعا وتحديد العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية واضطراب المسمؾ لدى أفراد عينة الدراسة ومعرفة 

عاممة الوالدية والكشؼ عف العبلقة بيف كؿ مف الفروؽ بيف األسوياء ومضطربي المسمؾ في إدراكيـ ألساليب الم
أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء واضطراب المسمؾ حسب المتغيريف عدد أفراد األسرة ومستوى تعميـ 

(طالبا سويا، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 170(طالبَا مضطرب السموؾ و)337الوالديف وتكونت العينة مف )
، واشتممت النتائج عمى أف واستخدمت الباحثة استبانة أساليب المعاممة الوالدية واستبانة اضطراب المسمؾ ،التحميمي 

عدـ \تشدد( ثـ أسموب )اتساؽ\تسمط( يميو أسموب )تسامح \أكثر أساليب المعاممة الوالدية شيوعا ىو أسموب )اعتداؿ
اب المسمؾ شيوعا ىو العدواف التفاعمي يميو التسيب إىماؿ( وأف أكثر مظاىر اضطر \اتساؽ( وأخيرَا أسموب )حماية

 وأخيرا عدـ االلتزاـ االجتماعي .الخمقي ثـ عدـ االلتزاـ المدرسي يميو السموؾ العدواني 

 (2003،مسمم )دراسة 

ىدفت الدراسة إلى توضيح مدى اتفاؽ األب واألـ في أسموبيما الديمقراطي في التنشئة داخؿ األسرة  
الواحدة وتوضيح مدى االتفاؽ واالختبلؼ بيف نظرة اآلباء واألميات ونظرة األبناء والبنات في أساليب الفمسطينية 

التنشئة االجتماعية الديمقراطية داخؿ األسرة الفمسطينية الواحدة وتوضيح مدى االتفاؽ واالختبلؼ بيف األبناء أنفسيـ 
ما يتضح مف فروؽ ذات داللة إحصائية التنشئة في إدراؾ ىذه األساليب داخؿ األسرة الفمسطينية ومعرفة 

االجتماعية الديمقراطية بيف األبناء أنفسيـ يرجع إلى متغير العمر والترتيب الوالدي وما يرجع إلى اختبلفيـ في 
لى المستوى االقتصادي واالجتماعي، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وتكونت  العمر والسكف والتعميـ وا 

( أسرة تـ اختيارىـ بشكؿ 250الدراسة مف أسر فمسطينية لدييا طالبا وطالبة في مرحمة اإلعدادية بمغت )عينة 
قصدي ، وتوصؿ إلى النتائج التالية : أف حرية الرأي أمر متفؽ عميو حيث ال توجد فروؽ جوىرية حوؿ قضاياه بيف 

ابقتا في كثير مف بنود االستبانة ما يؤكد أف األبناء جميع أفراد األسرة وأف اآلباء واألبناء قد اتسقت إجاباتيـ وتط
يدركوف أساليب التربية بالتوجو والرؤية نفسييما الذيف يعرضيما عمييـ الوالداف وتتطابؽ وتتفؽ وجيات نظر األب 
يد واألـ في أساليب التنشئة االجتماعية خاصة فيما يتعمؽ بطرؽ الديمقراطية ترجع لمتغير لصالح اآلباء الذيف تز 

عاـ بينما ال يوجد أي فروؽ عند األميات وتوجد فروؽ دالة إحصائيا في التنشئة االجتماعية 50أعمارىـ عف 
الديمقراطية ترجع لمستوى التعميـ لصالح اآلباء واألميات الذيف يحمموف شيادات عميا وتوجد فروؽ دالة إحصائيا في 

 ادي واالجتماعي لصالح األسر ذوى المستوى المرتفع .التنشئة االجتماعية الديمقراطية يرجع لممستوى االقتص
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 (2003،التابعي)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى دراسة العبلقة بيف بعض أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وبيف سماتيـ  
لى معرفة الفروؽ بيف الجنسيف في إدراكيـ لممعاممة الوالدية ذ لى -كورالشخصية واتجاىيـ نحو آبائيـ  وا  إناث وا 

معرفة الفروؽ بيف الجنسيف عينة الدراسة في سماتيـ الشخصية كمتغير تابع لممتغير المستقؿ وىو أساليب المعاممة 
الوالدية ومعرفة ما إذا كانت ىناؾ عبلقة بيف بعض أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وبيف حجـ األسرة 

توى التعميمي لموالديف والمستوى االقتصادي لؤلسرة .واعتمدت الباحثة عمى المنيج والترتيب الميبلدي لؤلبناء والمس
سنة  17-13الوصفي في البحث ، واختيرت عينة الدراسة مف المراىقيف والمراىقات الذيف تتراوح أعمارىـ فيما بيف 

كانت أداة الدراسة عبارة عف مراىؽ ومراىقة و  290مف الذيف يعمموف بميف مختمفة ولـ يكمموا دراستيـ وكاف عددىـ 
مقياس أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء مف إعداد الباحثة وتوصمت الباحثة إلى وجود عبلقة إرتباطية 

المصادقة الوالدية( واتجاه األبناء نحو الوالديف كما  –موجبة بيف أساليب المعاممة الوالدية التالية)الحماية الزائدة 
 –اإلىماؿ  –. بيف أساليب الرفض الوالدي 01ج عف وجود عبلقة إرتباطية دالة سالبة عند مستوى كشفت النتائ

القسوة في المعاممة وبر الوالديف ، ودلت النتائج أيضا عف وجود فروؽ دالة إحصائيا عند  –إثارة األلـ النفسي 
النتماء والوالء( لصالح اإلناث وسمات . بيف الذكور واإلناث في سماتيـ الشخصية التالية )العاطفة وا01مستوى 

النرجسية( بينما لـ توجد فروؽ بيف الذكور واإلناث في السمات التالية )الدافعية والنشاط  -السيكوباتية–)االضطياد 
الثقة بالنفس( كما أوضحت النتائج فروؽ دالة بيف درجات عينة الدراسة في إدراكيـ ألساليب المعاممة الوالدية  –

مستوى تعميـ  –المستوى االقتصادي لؤلسرة –حجـ األسرة  –تبلؼ متغيرات الدراسة ) الترتيب الميبلدي تبعا الخ
 الوالديف( .

 (2005، دانيال)دراسة 

ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وكؿ مف  
المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لؤلسرة والترتيب اإلنجابي لؤلبناء وجمعت البيانات البحثية مف عينة مكونة 

ي مف ثبلث مدارس حكومية بمدينة الفيـو تمميذ وتمميذة مف تبلميذ الصفيف الرابع والخامس لبلبتدائ 200مف 
سنة وقد تـ تطبيؽ اختبار أساليب المعاممة الوالدية واستمارة المستوى االجتماعي  11-10تراوحت أعمارىـ مف 

االقتصادي الثقافي واستمارة جمع البيانات عف الطفؿ وأسرتو عمى عينة األطفاؿ في الدراسة الحالية ، واستخدـ 
صفي التحميمي، وأوضحت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف إدراؾ التبلميذ ذوي الباحث المنيج الو 

المستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية المرتفعة ألساليب المعاممة الوالدية وبيف إدراؾ أقرانيـ مف ذوي 
ود فروؽ ذات داللة إحصائية في المستويات االجتماعية االقتصادية الثقافية المنخفضة وأوضحت النتائج أيضا وج

إدراؾ التبلميذ ألساليب معاممة الوالدية حسب الترتيب اإلنجابي األوسط وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف كؿ 
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مف الذكور واألثاث في إدراكيـ ألساليب المعاممة الوالدية كما لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تبلميذ الصؼ 
 ي وتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في إدراكيـ ألساليب المعاممة الوالدية .الرابع االبتدائ

 (2005،محرز)دراسة  

سعت الدراسة إلى الكشؼ عف مدى العبلقة اإلرتباطية بيف أساليب المعاممة الوالدية لؤلطفاؿ وبيف درجة 
لتوافؽ االجتماعي والشخصي توافقيـ االجتماعي والشخصي في رياض األطفاؿ كما سعت إلى معرفة مدى تأثير ا

لى معرفة الفروؽ بيف  لمطفؿ في رياض األطفاؿ بالمستوى التعميمي لموالديف ، ومستوى دخؿ األسرة الشيري ، وا 
األطفاؿ في درجة التوافؽ االجتماعي والشخصي في رياض األطفاؿ وفقًا لمجنس والعمر وتألفت عينة البحث مف 

طبؽ عمييـ استبانو أساليب المعاممة الوالدية مستخدما المنيج الوصفي  طفبًل وطفمة 262مف الوالديف و  265
التحميمي ، وبطاقة مبلحظة سموؾ الطفؿ في الروضة وتوصمت إلى وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بيف كؿ مف 

لى وجود عبلقة ارتباطيو بيف  كؿ األسموب الديمقراطي والتقبؿ وبيف التوافؽ االجتماعي والشخصي في الروضة وا 
مف األسموب التسمطي والقسوة والنبذ واإلىماؿ والتفرقة والتوافؽ االجتماعي والشخصي لمطفؿ في رياض األطفاؿ 

 توافؽ االجتماعي والشخصي لمطفؿ .وعدـ وجود عبلقة ارتباطيو بيف أسموب الحماية الزائدة وال

 (2006،الخولي)دراسة 

ذات إحصائية بيف أساليب المعاممة الوالدية  ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى وجود عبلقة ايجابية 
والسموؾ العدواني لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي وقاـ الباحث باختيار عينة 

طالب مف الذكور الذيف يقوموف بالسموؾ العدواني داخؿ المدرسة وطبؽ عمييـ مقياس  50قصدية مكونة مف 
ية لؤلبناء الذيف لدييـ سموؾ عدواني مف إعداد الباحث وتوصؿ الباحث إلى النتائج التالية: حيث المعاممة الوالد

اتضح مف نتائج البحث بشكؿ عاـ في أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالسموؾ العدواني لدى تبلميذ المرحمة 
جابية ذات داللة إحصائية بيف أساليب اإلعدادية ، وأثبتت الدراسة صحة الفروض الفرعية وذلؾ بوجود عبلقة إي

المعاممة الوالدية وأنماط السموؾ العدواني بشكؿ عاـ وذلؾ مف خبلؿ أساليب المعاممة التي تفصح عف تفضيؿ 
األبناء بعضيـ عف البعض في األمور المختمفة التي يخمؽ نوعاف مف الغيرة والحقد والكراىية بيف األخوة بعضيـ 

ا وكذلؾ نحو المجتمع الكبير حيث يمتد الشعور معارضة السمطة الخارجية في المجتمع البعض وبيف الطبلب أيض
 باعتبارىا البديؿ عف السمطة الوالدية .

 (2007 ،دسوقي)دراسة 

عداد وبناء برنامج إرشادي  ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف أشكاؿ اإلساءة التي يتعرض ليا األطفاؿ وا 
ع الوالديف الذيف يسيئوف معاممة أطفاليـ المتأخريف دراسيا وأيضا مساعدة أسري مف منظور خدمة الفرد يطبؽ م
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الوالديف الذيف يسيئوف معاممة أطفاليـ وتزويدىـ بمجموعة مف المعارؼ والخبرات والميارات عف اإلساءة ومخاطرىا 
د الباحث في اختيار بما يؤدي إلى التخفيؼ مف إساءة معاممة أطفاليـ ، واستخدـ الباحث المنيج التجريبي واعتم

أدواتو عمى المقبمة واالستبيانات وسجبلت األطفاؿ في المدرسة وطبقيا عمى عينة قصدية مف مجموعة أسر 
األطفاؿ المتأخريف دراسيا فكانت دراستو عمى الوالديف والطفؿ وتوصؿ إلى النتائج التالية: مف خبلؿ مشاركة 

في تشجيع األطفاؿ في التعبير عف وجية نظرىـ عف طريؽ  األطفاؿ في برنامج اإلرشاد السري قد ساىـ ذلؾ
تشجيع التفاعؿ وتنمية إحساسيـ بتقبؿ أساليب المعاممة مف جانب اآلباء واألميات في جو يتسـ بالحب والحرية 
بداء الرأي  ، و مف خبلؿ استخداـ أساليب تنمية الوعي بتنمية مشاعر األطفاؿ نحو والدييـ ومساعدتيـ عمى  وا 

كسابيـ السموؾ المرغوب فيو قد ساىـ  تغيير وتعديؿ سموكيـ مف خبلؿ عرض نماذج سموكية يقتدي بيا األطفاؿ وا 
في تخفيؼ المشاعر السمبية المرتبطة بالخوؼ والرفض والعدواف مف جانب األطفاؿ ، كما أف تقدير األطفاؿ وزيادة 

التعاطؼ واالحتراـ وتنمية الميارات المرتبطة شعورىـ بذاتيـ ودعـ عبلقاتيـ باآلباء واألميات وتبادؿ الثقة و 
 وبالتعبير عف المشاعر دوف خوؼ ساىـ في خفض اإلساءة النفسية .

 (2008 ،البمييي)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أفضؿ أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا طبلب المرحمة الثانوية في 
والتعرؼ عمى مستوى التوافؽ لدى طبلب المرحمة الثانوية واستخدـ الباحث مدينة بريده ، لدى كؿ مف األب واألـ ، 

المنيج الوصفي االرتباطي ومف أىـ النتائج التي توصؿ إلييا الباحث أف أفضؿ أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا 
ة الوالدية كما يدركيا طبلب المرحمة الثانوية ىي التوجيو لؤلفضؿ ثـ التعاطؼ الوالدي وأف أفضؿ أساليب المعامم

طبلب المرحمة الثانوية لؤلـ ىي التوجيو لؤلفضؿ ، والتشجيع ثـ التعاطؼ الوالدي والتسامح وأف أفضؿ أساليب 
 المعاممة الوالدية كما يدركيا طبلب المرحمة الثانوية لموالديف معًا ىي التوجيو لؤلفضؿ ثـ  التشجيع والتسامح .

 (2008 ،الدويك)دراسة 

دراسة إلى معرفة درجة تعرض األطفاؿ في البيئة الفمسطينية إلى سوء المعاممة الوالدية واإلىماؿ ىدفت ال
وأثر ذلؾ عمى الذكاء العاـ واالجتماعي واالنفعالي لدييـ وكذلؾ عمى التحصيؿ الدراسي وتكونت عينة الدراسة مف 

التحميمي، واستخدمت الباحثة مقياس طالب مف المرحمة االبتدائية ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي 200
اإلساءة  واإلىماؿ لؤلطفاؿ العادييف وغير العادييف واختبار الذكاء المصور واختبار الذكاء المصور واختبار الذكاء 
االنفعالي والذكاء االجتماعي مف إعداد الباحثة واستخدمت مقياس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وأظيرت النتائج 

وؽ بيف متوسط درجات األطفاؿ األكثر تعرضًا لسوء المعاممة الوالدية واإلىماؿ ومتوسط درجات األطفاؿ : وجود فر 
األقؿ تعرضًا لسوء المعاممة الوالدية واإلىماؿ في الذكاء العاـ والذكاء االنفعالي والذكاء االجتماعي والتحصيؿ 
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رجات األطفاؿ الذكور ومتوسط درجات األطفاؿ الدراسي ، وأيضًا وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط د
 اإلناث عمى مقياس سوء المعاممة واإلىماؿ .

 (2009 ،شعيبي )دراسة 

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية واتخاذ األبناء لمقرارات في المرحمة 
االجتماعي واالقتصادي وأسموب المعاممة الوالدية  الثانوية وذلؾ مف خبلؿ معرفة العبلقة بيف متغيرات المستوى

يجاد العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية واتخاذ األبناء لقراراتيـ في المرحمة الثانوية وتكونت عينة البحث  لؤلبناء وا 
خاذ القرارات طالبًا وطالبة مف المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة واستخدمت الباحثة استبياف مجاالت ات 300مف 

لؤلبناء ومقياس أساليب المعاممة الوالدية ، وبينت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في 
اتخاذ القرار لصالح الذكور ووجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في أسموب المعاممة الوالدية لؤلـ لصالح الذكور ووجود 

ب المعاممة الوالدية لؤلب واألـ وبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي عبلقة إرتباطية موجبة بيف أسالي
لؤلسرة ، وعدد أفراد األسرة ، ووجود عبلقة إرتباطية موجبة بيف أساليب المعاممة الوالدية ومجاالت اتخاذ األبناء 

 لقراراتيـ .

 (2010 ،عتروس)دراسة 

ممة الوالدية الخاطئة ، وعبلقتيا ببعض المشكبلت ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب المعا
السموكية لدى األطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف وجية نظر آبائيـ وأماتيـ ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، 

أسرة ، واستخدـ الباحث أداة استبياف أساليب المعاممة الوالدية، ومف أبرز النتائج التي  168وقد شممت العينة 
فرت عنيا الدراسة ، عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة ، في حيف ظير ذلؾ أس

 في المشكبلت السموكية ، وىي العدواف والعناد لصالح الذكور .

 (2010،حمود)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أساليب المعاممة الوالدية المتذكرة لدى كؿ مف األحداث األسوياء  
لى  التعرؼ الفروؽ بيف األسوياء والجانحيف في أساليب المعاممة الوالدية كما يتذكرىا األحداث والتعرؼ  والجانحيف وا 

ة كما يتذكرىا األبناء واستخدـ الباحث المنيج الوصفي عمى الفروؽ بيف اآلباء واألميات في أساليب المعاممة الوالدي
فردا )أسوياء وجانحيف( ،وتوصؿ الباحث إلى 275التحميمي وبمغ عدد أفراد العينة الذيف تطبيؽ االستبياف عمييـ 

حيف النتائج التالية: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية بيف األحداث األسوياء والجان
ماعدا في أسموب العقاب لصالح الجانحيف ونجد الفرؽ لصالح الجانحيف أي أف الجانحيف يتعرضوف لمعقاب مف قبؿ 
الوالديف كأسموب لمتنشئة ، و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية بيف اإلناث السويات 
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الجانحيف ماعدا أسموب العقاب لصالح الجانحات وتبيف أف  والذكور األسوياء وبيف اإلناث الجانحات  والذكور
الجانحات يتعرضف لمعقاب مف قبؿ الوالديف كأسموب لمتنشئة ، و ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب 

 المعاممة الوالدية المتذكرة حسب متغير الجنس لدى الجانحيف مف أفراد العينة .

 (2011،ابريعم)دراسة 

سة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة الموجودة بيف إدراؾ األبناء ألساليب معاممة األب وشعورىـ تيدؼ الدرا
باألمف النفسي لدى عينة مف طبلب المرحمة الثانوية ومدى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في إدراؾ األبناء 

أساليب المعاممة الوالدية واألمف ألساليب معاممة األب بيف الذكور واإلناث ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ تـ تطبيؽ مقياسي 
وبينت النتائج وجود عبلقة  ،طالبًا وطالبة في السنة الثانية ثانوي 186النفسي عمى عينة قصدية مكونة مف 

إرتباطية سالبة بيف إدراؾ األبناء ألساليب معاممة األب وشعورىـ باألمف النفسي كذلؾ وجود عبلقة إرتباطية موجبة 
سموب المعاممة الوالدية السوية لؤلب والشعور باألمف النفسي كما أظيرت عدـ وجود عبلقة بيف بيف إدراؾ األبناء أل

إدراؾ األبناء ألسموب الحماية الزائدة في لؤلب وبيف شعورىـ باألمف النفسي ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
 دىا في إدراؾ أساليب لممعاممة أخرى .الذكور واإلناث مف األبناء في إدراؾ بعض أساليب معاممة األب وعدـ وجو 

 (2012،أحمد)دراسة 

ىدفت الدراسة إلى معرفة وقياس العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية والسموؾ التوكيدي وكذلؾ التأكد  
مف وجود فروؽ في متوسطات السموؾ التوكيدي ، وكذلؾ التأكد مف وجود فروؽ في متوسطات السموؾ التوكيدي 

طالب وطالبة ، 151لدراسة متكونة مف بيف الجنسيف واستخداـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي ، وكانت عينة ا
وبينت النتائج أف ىناؾ عبلقة بيف واستخدـ الباحث استبانة أساليب المعاممة الوالدية واستبانة السموؾ التوكيدي ، 

أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء في التعميـ الثانوي والسموؾ التوكيدي وأف ىناؾ فروؽ بيف الجنسيف في 
 ت السموؾ التوكيدي .متوسطا

 (2012دراسة ) البدارين، غيث، 

ىدفت الدراسة إلى معرفة المساىمة المشتركة والنسبية لؤلساليب الوالدية ، وأساليب اليوية ، والتكيؼ        
األكاديمي بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طمبة الجامعة الياشمية ، ولتحقيؽ غرض الدراسة قاـ الباحثاف بتقنيف 

( طالبًا 140والمتغير التابع ،وتطبيقيا عمى عينة بمغت )أربعة مقاييس تـ تعريبيا لقياس متغيرات الدراسة المستقمة 
وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف الطمبة المسجميف في مساقي العنؼ األسري وعمـ النفس الذيف تطرحيما 
الجامعة كمساقات اختيارية يدرسيا الطمبة مف الكميات اإلنسانية والعممية في الجامعة ومعظميا مف طمبة السنة 

ألولى والثانية ، ولقد أوضحت النتائج باستخداـ االنحدار المتعدد ، وجود مساىمة مشتركة ونسبية ذات داللة ا
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إحصائية لمتغيرات الدراسة المستقمة بمتغيرات الدراسة التابعة )الكفاءة الذاتية األكاديمية ( كما بينت نتائج الدراسة 
تنشئة الوالدية الديمقراطي ، وأسموب اليوية المعموماتي ، وأسموب وجود قدرة تنبؤيو ذات داللة إحصائية ألسموب ال

 االلتزاـ باليوية والتكيؼ األكاديمي بالكفاءة الذاتية األكاديمية.

 الدراسات األجنبية:

 (( Lansford and OtherS,2006دراسة النسفورد وآخرون

سف الثامنة وقد بمغت عينة الدراسة استيدفت الدراسة بحيث تأثير سوء المعاممة الجسدية عمى أطفاؿ في 
% تعرضوا لسوء المعاممة الجسدية كما أخبرت األميات واألطفاؿ أنفسيـ واستخدـ 11.8طفؿ كاف مف بينيـ  585

، وكاف مف نتائج الدراسة أف  واستخدـ الباحث المقابمة وتطبيؽ لبلستبانة في دراستو المنيج الوصفي التحميمي
ء المعاممة الجسدية لدييـ مستوى متدني جدًا مف الكفاءة االجتماعية ، بينما األطفاؿ األطفاؿ الذيف تعرضوا لسو 

الذيف لـ يتعرضوا لئلساءة فمدييـ الكفاءة االجتماعية عالية بسبب الدعـ األسري الكافي كذلؾ أظير األطفاؿ المساء 
 .وعدـ القدرة عمى اتخاذ القرارات إلييـ جسديًا عداًء لممجتمع

 (Shaw ,2008دراسة شو )

ىدفت الدراسة لمعرفة العبلقة بيف األساليب الوالدية المدركة والكفاءة الذاتية األكاديمية والتكيؼ لدى عينة 
في دراستو وىي أساليب المعاممة  تيف، واستخدـ الباحث استبان ( طالبًا وطالبة31مف طمبة كمية اليندسة بمغت )

وأظيرت النتائج وجود كفاءة ذاتية أكاديمية ذات مستوى عاؿ عند الطمبة الذيف ، تية األكاديمية الوالدية والكفاءة الذا
كاف أسموب تنشئتيـ ديمقراطي ، كما أظيرت النتائج أف أسموب التنشئة الديمقراطي كاف أكثر األساليب الوالدية 

 سيادة ثـ األسموب التسمطي الفوضوي .

 (Turner and Other , 2009دراسة تيرنر وآخرون )

تناولت الدراسة أثر األساليب الوالدية والكفاءة الذاتية ودافعية التحصيؿ عمى األداء األكاديمي عمى عينة 
، واستخدـ الباحث ثبلث استبانات وىي استبانة األساليب الوالدية واستبانة الكفاءة  ( طالبًا وطالبة264بمغت )

جود تأثير إيجابي ألسموب التنشئة الديمقراطية عمى األداء ، وقد أظيرت النتائج و  الذاتية واستبانة دافعية التحصيؿ
األكاديمي وقدرة تنبؤيو لمكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية باألداء األكاديمي كما كشفت نتائج الدراسة عف وجود تفاعؿ 

 غير داؿ إحصائيًا بيف الكفاءة الذاتية وأسموب التنشئة الديمقراطية .
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 (Karen, 2009)دراسة كارين 

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر طبيعة الرعاية والعناية الوالدية عمى الشعور باألمف النفسي ، كما 
ىدفت إلى التعرؼ عمى أسموب رعاية اآلباء واألميات ألطفاليـ وأثر ذلؾ عمى الشعور باألمف النفسي وشممت عينة 

لتقييـ األسموب المتبع في رعاية األبناء وأسفرت النتائج عمى طفبًل تـ مقابمة آبائيـ وأمياتيـ عمى انفراد 62الدراسة
 والعطؼ يكسبيـ شعورًا باألمف النفسي أكثر مف الذيف لـ يحظوا برعايةالوالديف بأبنائيـ ومنحيـ الحب  أف اىتماـ

 وحب وعطؼ مف والدييـ.

 (Mills , 2010راسة ميمز )د

ىدفت الدراسة إلى معرفة تأثير األساليب الوالدية عمى كؿ مف مركز الضبط والكفاءة الذاتية والتكيؼ 
، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي طالبًا وطالبة ( 100األكاديمي لدى عينة مف طمبة جامعة أوبوزف بمغت )

، ودلت النتائج عمى واستبانة التكيؼ األكاديمي  التحميمي واستخدـ استبانة األساليب الوالدية واستبانة الكفاءة الذاتية
 عدـ وجود قدرة تنبؤيو لؤلساليب الوالدية بالكفاءة الذاتية والتكيؼ األكاديمي لدى عينة الدراسة .

 تعميق عمى الدراسات التي تناولت المعاممة الوالدية:

، ولكف جميعيا اتفقت عمى  فقد اختمفت أىداؼ الدراسات السابقة حسب الدراسة وعنوانيا من حيث اليدف
( ىدفت إلى دراسة بعض أساليب التنشئة كما 2012( ، و)أحمد،2008البمييي،)دراسة المعاممة الوالدية فدراسة 

(ىدفت إلى دراسة األساليب الوالدية واالكتئاب عند بعض 2000يدركيا الوالداف وأبنائيـ ، أما دراسة )بركات،
يف ( ىدفت إلى معرفة مدى العبلقة ب2000( ،)القططي،2000المراىقيف والمراىقات ، بينما دراسة )حسف،

( ىدفت إلى 2006( ،)الخولي،2002األساليب الوالدية والتفاعؿ السموكي لدى التبلميذ ، بينما دراسة )أبو ليمة،
معرفة أكثر أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وتحديد العبلقة بيف أساليب المعاممة واضطراب المسمؾ ، 

مة الوالدية وعبلقتيا بتعاطي المخدرات عند األبناء ، بينما دراسة ( درست أساليب المعام2002بينما دراسة )الجيني،
( ىدفت إلى توضيح مدى اتفاؽ األب واألـ في أسموبيما الديمقراطي في التنشئة داخؿ األسرة ، بينما 2003)مسمـ،

سماتيـ ( فدرس العبلقة بيف بعض أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وبيف 2003دراسة )التابعي،
( فدرسا العبلقة بيف أساليب 2005( ،)دانياؿ،2005الشخصية واتجاىاتيـ نحو آبائيـ ، بينما دراسة )محرز،

المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وكؿ مف المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافي لؤلسرة ، أما دراسة 
( ىدفت إلى الكشؼ عف أشكاؿ اإلساءة 2006د،( ،)النسفور 2003( ،)تشمر،2007( ،)الدسوقي،2008)الدويؾ،

(فيدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية 2009التي يتعرض ليا األطفاؿ، أما دراسة )شعيبي،
(إلى معرفة أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة وعبلقتيا 2010واتخاذ األبناء لمقرارات ، بينما ىدفت دراسة )عتروس،
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( فيدفت إلى معرفة العبلقة الموجودة بيف 2011مشكبلت السموكية لدى األطفاؿ ، أما دراسة )لبريعـ،ببعض ال
( فيدفت 2012، أما دراسة )البداريف، غيث،  إدراؾ األبناء ألساليب معاممة األب وشعورىـ باألمف النفسي

فاألكاديميبالكفاءةالذاتيةاألكاديميةلدىطمبةالجامعةالمعرفةالمساىمةالمشتركةوالنسبيةلؤلساليبالوالدية،وأساليباليوية،والتكيإلى
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر طبيعة الرعاية والعناية الوالدية عمى ( 2009) كاريف، ، أما دراسة ىاشمية

الشعور باألمف النفسي ، كما ىدفت إلى التعرؼ عمى أسموب رعاية اآلباء واألميات ألطفاليـ وأثر ذلؾ عمى 
( فيدفت لمعرفة العبلقة بيف األساليب الوالدية المدركة والكفاءة 2008، بينما دراسة)شو، باألمف النفسي الشعور 

( ىدفت إلى معرفة أثر األساليب الوالدية والكفاءة 2009الذاتية األكاديمية والتكيؼ ، أما دراسة )تيرنر وآخروف ،
( فيدفت إلى دراسة أثر الرعاية 2009دراسة)كارينوفرايد، بينماالذاتية ودافعية التحصيؿ عمى األداء األكاديمي ، 

رفة تأثير األساليب الوالدية ( فيدفت إلى مع2010، أما دراسة )ميمز، الوالدية عمى الشعور باألمف لدى األبناء 
 .كؿ مف مركز الضبط والكفاءة الذاتية والتكيؼ األكاديمي عمى

 الوالداف–راسة فنجد أف ىناؾ دراسات كانت العينة فييا فقد تنوعت تبعًا ليدؼ الد من حيث العينةأما 
( 2010( ، )عتروس،2009( ، )شعيبي، 2007( ،)دسوقي، 2005( ،)محرز،2003مسمـ،)مثؿ دراسة  -األبناءو 

( 2000( ،)القططي،2000( ومنيـ مف كانت العينة لدييـ األبناء فقط مثؿ دراسة )حسف،2011، ) ابريعـ، 
، )شو، ( 2008( ،)الدويؾ،2008( ،)البمييي،2006( ،)الخولي،2005نياؿ،( ،)دا2003،)التابعي،
( ، 2010) ميمز، ، ( 2009، )تيرنر وآخروف ،( 2009( ،)كاريف وفرايد،2006،)النسفورد،(2008
، بينما دراسات أخرى كانت العينة لدييا مف الجانحيف والمراجعيف ( 2012)البداريف ،غيث،  ،( 2012و)أحمد،

( 2002( ،بينما دراسة)أبوليمة،2002( ،)الجيني،2000( ،)حسف،2000النفسية مثؿ دراسة )بركات،لمعيادات 
 ( فكانت العينة لدييـ مجموعتيف مف األسوياء والجانحيف وقاموا بالمقارنة بينيما .2010،)حمود،

فمعظـ الدراسات السابقة استخدمت المنيج الوصفي التحميمي ، ودراسة  ومن حيث المنيج
( استخدمت المنيج المقارف ، أما 2002( الذي استخدـ المنيج التجريبي ، أما دراسة )الجيني،2007قي،)دسو 

 ( فاستخدـ المنيج االرتباطي .2000دراسة )القططي،

فتنوعت حسب ىدؼ الدراسة فنجد مف استخدـ استبياف المعاممة الوالدية مثؿ ، األدوات المستخدمة أما 
( 2006( ،)الخولي،2005( ،)محرز،2005( ،)دانياؿ،2003( ،)التابعي،2002ني،( ،)الجي2000دراسة )بركات،

(  استخدمت استمارة المستوى 2005( ،)دانياؿ،2003( ،بينما )تشمر،2010( ،)حمود،2010،)عتروس،
( 2008( استخدـ برنامج إرشادي أسري ، بينما )الدويؾ،2007االجتماعي واالقتصادي والثقافي ، بينما )دسوقي،

 ( استخدما اختبار وكسمر لمذكاء .2000رانكؿ،،)ف
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( توصمت إلي وجود عبلقة 2000)بركات،دراسة ألخرى حسب األىداؼ فنتائج فاختمفت مف  النتائجأما 
إرتباطية دالة بيف األسموب العقابي ، وكذلؾ أسموب سحب الحب لؤلب واالكتئاب عند الذكور ،أما دراسة 

لى أف أسموب ( بينت أف ىناؾ فروقًا د2000)حسف، الة بيف العينتيف في التفاعؿ السموكي لصالح العادييف  وا 
( بينت أف أكثر أساليب 2000اإلرشاد والتوجيو ىو األكثر إسيامًا في تبايف التفاعؿ السموكي ،أما )القططي،

( توصمت إلى أف 2002التنشئة الوالدية إدراكا بالنسبة لمعاممة األب ىي التقييد واالندماج االيجابي أما )أبو ليمة،
أكثر مظاىر اضطراب المسمؾ شيوعا ىو العدواف التفاعمي يميو التسيب الخمقي ثـ عدـ االلتزاـ المدرسي ،أما 

( بينت أف األبناء يدركوف أساليب التربية بالتوجيو والرؤيا نفسييما الذيف يعرضيما عمييـ الوالداف 2003)مسمـ،
( توصمت إلى وجود 2003يب التنشئة االجتماعية ،أما دراسة )التابعي،وتتطابؽ وجيات نظر األب واألـ في أسال

عبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية التالية_الحماية الزائدة ،والصادقة الوالدية_ واتجاه األبناء نحو الوالديف ، أما 
اإلنجابي أما ( فوجد فروؽ في إدراؾ التبلميذ ألساليب المعاممة الوالدية حسب الترتيب 2005)دانياؿ،
( توصؿ إلى وجود عبلقة إرتباطية موجبة بيف كؿ مف األسموب الديمقراطي والتقبؿ وبيف التوافؽ 2005)محرز،

( وجد عبلقة إيجابية بيف أساليب المعاممة الوالدية وأنماط 2006االجتماعي والشخصي في الروضة ،أما )الخولي،
ؿ مشاركة األطفاؿ في برنامج اإلرشاد السري قد ساىـ ذلؾ ( وجد مف خبل2007السموؾ العدواني ، أما )دسوقي،

في تشجيع األطفاؿ في التعبير عف وجية نظرىـ عف طريؽ تشجيع التفاعؿ وتنمية إحساسيـ بتقبؿ أساليب المعاممة 
( توصؿ إلى أف أفضؿ أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا طبلب 2008مف جانب اآلباء واألميات ،أما )البمييي،

( توصمت إلى وجود فروؽ بيف 2008المرحمة الثانوية ىي التوجيو لؤلفضؿ ثـ التعاطؼ الوالدي ، أما )الدويؾ،
متوسط درجات األطفاؿ األكثر تعرضًا لسوء المعاممة الوالدية واإلىماؿ ومتوسط درجات األطفاؿ األقؿ تعرضًا لسوء 

داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في اتخاذ القرار ( بينت وجود فروؽ ذات 2009المعاممة الوالدية ، ) شعيب، 
لصالح الذكور ووجود فروؽ بيف الذكور واإلناث في أسموب المعاممة الوالدية لؤلـ لصالح الذكور ووجود عبلقة 
إرتباطية موجبة بيف أساليب المعاممة الوالدية لؤلب واألـ وبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة 

ود عبلقة إرتباطية موجبة بيف أساليب المعاممة الوالدية ومجاالت اتخاذ األبناء لقراراتيـ ،  أما ووج
( توصؿ إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة ،في حيف ظير 2010)عتروس،

( توصؿ إلى عدـ وجود فروؽ 2010،ذلؾ في المشكبلت السموكية وىي العدواف والعناد لصالح الذكور ،أما )حمود
( فبينت 2011في أساليب المعاممة الوالدية بيف األحداث األسوياء والجانحيف في أسموب العقاب ، أما )ابريعـ، 

سالبة بيف إدراؾ األبناء ألساليب معاممة األب وشعورىـ باألمف النفسي كذلؾ وجود عبلقة  ارتباطيةوجود عبلقة 
اؾ األبناء ألسموب المعاممة الوالدية السوية لؤلب والشعور باألمف النفسي كما أظيرت عدـ موجبة بيف إدر  ارتباطية

( 2012وجود عبلقة بيف إدراؾ األبناء ألسموب الحماية الزائدة في لؤلب وبيف شعورىـ باألمف النفسي، أما )أحمد،
اء في التعميـ الثانوي وبيف السموؾ فتوصؿ إلى أف ىناؾ عبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبن

( فتوصبل 2010، أما )البداريف وغيث، في متوسطات السموؾ التوكيدي التوكيدي وأف ىناؾ فروؽ بيف الجنسيف 
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إلى وجود مساىمة مشتركة ونسبية ذات داللة إحصائية لمتغيرات الدراسة المستقمة بمتغيرات الدراسة التابعة )الكفاءة 
التنشئة الوالدية ة ( كما بينت نتائج الدراسة وجود قدرة تنبؤيو ذات داللة إحصائية ألسموب الذاتية األكاديمي
،أما موب اليوية المعموماتي ، وأسموب االلتزاـ باليوية والتكيؼ األكاديمي بالكفاءة الذاتية األكاديمية الديمقراطي وأس

المعاممة الجسدية لدييـ مستوى متدني جدًا مف ( توصؿ إلى أف األطفاؿ الذيف تعرضوا لسوء 2006)النسفورد،
( فتوصؿ إلى  وجود كفاءة ذاتية أكاديمية ذات مستوى عاؿ عند الطمبة الذيف 2008، أما )شو ،الكفاءة االجتماعية

لى أف أسموب التنشئة الديمقراطي كاف أكثر األساليب الوالدية سيادة ثـ األسموب  كاف أسموب تنشئتيـ ديمقراطي وا 
( فتوصؿ إلى وجود تأثير إيجابي ألسموب التنشئة الديمقراطية عمى 2009ي الفوضوي ، أما دراسة ) تيرنر،التسمط

األداء األكاديمي وقدرة تنبؤيو لمكفاءة الذاتية والدافعية الداخمية باألداء األكاديمي كما كشفت نتائج الدراسة عف وجود 
( فاستنتجا أف 2009أما )كاريف وفرايد،، وب التنشئة الديمقراطيةتفاعؿ غير داؿ إحصائيًا بيف الكفاءة الذاتية وأسم

اىتماـ الوالديف بأبنائيـ ومنحيـ الحب والعطؼ يكسبيـ شعورًا باألمف النفسي أكثر مف الذيف لـ يحظوا برعاية وحب 
بالكفاءة الذاتية  ( فدلت النتائج عمى عدـ وجود قدرة تنبؤية لؤلساليب الوالدية2010، أما )ميمز ،وعطؼ مف والدييـ 

 .والتكيؼ األكاديمي لدى عينة الدراسة
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 مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة:

تعتبر الدراسة ىي األولى مف نوعيا حسب عمـ الباحثة التي تحدثت عف المشكبلت السموكية لدى طمبة 
التربوي في عممو وعبلقتيا بأساليب معاممتو ألبنائو ، فالدراسات المرحمة االعدادية والثانوية التي تواجيو المرشد 

السابقة لـ تبحث بيذا الموضوع ، فالدراسات التي تناولت المشكبلت السموكية تحدثت عف المشكبلت السموكية عند 
لة في الطمبة ومدى انتشارىا وبعضيا تحدثت عف المعوقات التي تواجو المعمميف حيث استخداـ استراتيجيات فعا

التعامؿ مع الطمبة ذوي المشكبلت السموكية وبعضيا تحدثت عف أسباب المشكبلت السموكية لدى الطمبة مف وجية 
نظر المعمميف ، بينما الدراسات التي تناولت أساليب المعاممة الوالدية فمنيا دراسة ىدفت إلى دارسة األساليب 

األساليب الوالدية وعبلقتيا بالسموؾ السمبي لدى األبناء ،  سةالوالدية وأثرىا عمى المراىقيف وأخرى ىدفت إلى درا
وأخرى ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية واتخاذ األبناء لمقرارات ، وأخرى ىدفت إلى 

 معرفة أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة وعبلقتيا ببعض المشكبلت السموكية لدى األبناء .

بينما الدراسة الحالية تيدؼ إلى كشؼ العبلقة بيف ما يواجو المرشد التربوي مف مشكبلت سموكية لدى 
الطمبة في عممو وبيف أساليب معاممتو ألبنائو وكيؼ يمكف أف تنعكس مشكبلت الطمبة عمى معاممتو ألبنائو وخاصة 

االبف المراىؽ الذي يتعرض لمعديد مف االغراءات في  المراىقيف فدائمًا اآلباء يعيشوا حالة مف القمؽ الدائـ خوفًا عمى
المجتمع مف أصدقاء السوء واالنترنت والجواالت الحديثة ، كؿ ىذا يوازيو بعد األىؿ عف أبنائيـ مف الجانب النفسي 

مف أىمو غير ىذه المغريات ، وخاصة أننا نعيش وضع فاالبف حيف يصؿ لمرحمة البموغ ال يجد أحد بجانبو 
وسياسي خاص بنا في قطاع غزة ، ونتأثر بشكؿ كبير بكؿ ىذه االدخاالت عمى المجتمع وخاصة ترويج  اقتصادي

المخدرات الذي انتشر مؤخرًا بيف الشباب الصغار ) المراىقيف( واستخداـ الفتيات لمجواؿ واالنترنت بشكؿ غير جيد 
زيادة المشكبلت السموكية لدى الطمبة فالمرشد  ودوف متابعة مف األىؿ وابتعاد األـ عف أبنائيا ، كؿ ىذا يؤدي إلى

التربوي كشخص متخصص ولديو خبرة في ىذا المجاؿ فيحاوؿ تفاديكؿ ىذه األسباب التي يمكف ألبنائو أف يقعوا 
 بيا وبالتالي يمكف لمشكبلت الطمبة السموكية أف تكوف مؤثرة عمى أساليب معاممة المرشد التربوي ألبنائو .
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يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا مفصبًل لئلجراءات التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، ومف ذلؾ تعريؼ منيج  
عداد أد الدراسة، ووصؼ مجتمع الدراسة، (، والتأكد مف صدقيا االستبانتيفالدراسة )وات وتحديد عينة الدراسة، وا 

ه لجة النتائج، وفيما يمي وصؼ ليذوثباتيا، وبياف إجراءات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معا
 اإلجراءات.

 منيج الدراسة:

مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة باستخداـ المنيج الوصفي التحميمي التي تحاوؿ مف خبلليا  
وصؼ الظاىرة ، وتحميؿ بياناتيا وبياف العبلقة بيف مكوناتيا واآلراء التي تطرح حوليا والعمميات التي تتضمنيا 

المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا واآلثار التي تحدثيا، وىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي 
خضاعيا لمدراسات  كميًا عف طريؽ جمع بيانات ومعمومات مقننة عف الظاىرة أو المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

 الدقيقة. 

 مصادر الدراسة:

 اعتمدت الدراسة عمي نوعيف أساسييف مف البيانات:

اني بتوزيع استبيانات لدراسة بعض مفردات الدراسة وحصر وذلكبالبحث في الجانب الميدالبيانات األولية:-1
 SPSS(Statisticalوتجميع المعمومات البلزمة في موضوع الدراسة، ومف ثـ تفريغيا وتحميميا باستخداـ برنامج : 

Package For Social Science)   اإلحصائي واستخداـ االختبارات اإلحصائية المناسبة بيدؼ الوصوؿ
 يمة ومؤشرات تدعـ موضوع الدراسة.لدالالت ذات ق

لقد قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة أو المتعمقة بالموضوع قيد : البيانات الثانوية-2
المشكالت السموكية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية والثانوية التي تواجيو المرشد عن  الدراسة، والتي تتعمؽ بالكشؼ

بيدؼ إثراء موضوع الدراسة بشكؿ عممي، وذلؾ مف أجؿ ، و وعالقتيا بأساليب معاممتو ألبنائو التربوي في عمم
التعرؼ عمي األسس والطرؽ العممية السميمة في كتابة الدراسات، وكذلؾ أخذ تصور عف آخر المستجدات التي 

 حدثت في مجاؿ الدراسة.

 مجتمع الدراسة:

 .2013-2012التربوييف بمحافظات غزة  لمعاـ يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع المرشديف  
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 عينة الدراسة:

( مرشدًا ومرشدة تربوية مف المرشديف التربوييف في المراحؿ التعميمية 136اشتممت عينة الدراسة عمى )
مف العامميف بمحافظات غزة   مراىقيف في المرحمة اإلعدادية أو المرحمة الثانويةاإلعدادية والثانوي، الذيف لدييـ أبناء 

 . 2013-2012لمعاـ 

%( مف أفرد المجتمع األصمي بعد استثناء العينة 100.0وقد وزعت اإلستبانة عمى أفراد العينة بنسبة )
 االستطبلعية، والجداوؿ التالية توضح توزيع أفراد عينة الدراسة:

 أدوات الدراسة:

 قامت الباحثة باستخدام أداتين لمدراسة وىما:

 استبانة المشكبلت السموكية )قامت بإعدادىا بناًء عمى مقاببلت مع المرشديف التربوييف(.-

 استبانة أساليب المعاممة الوالدية ) وقامت بتطويرىا باالستعانة بدراسات سابقة(.-

 ( 4.1جدول )ال

 حسب عدد سنوات العمل المرشدون التربويون

 النسبة المئوية العدد 

 36.76 50 سنوات 5أقؿ مف 

 25.00 34 سنوات 10-6مف 

 38.24 52 سنوات 10أكثر مف 

 100 136 المجموع
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 (4.2جدول ) ال

 حسب الجنس المرشدون التربويون 

 النسبة المئوية العدد 

 36.76 50 ذكر

 63.24 86 أنثى

 100 136 المجموع

 

 ( 4.3جدول )لا

 حسب عدد األبناء المرشدون التربويون 

 النسبة المئوية العدد 

 28.38 39 أبناء 1-3

 52.21 71 6-4مف 

 19.12 26 ابناء 6أكثر مف 

 100 136 المجموع

 

 ( 4.4جدول )ال

 حسب المنطقة التعميمية المرشدون التربويون

 النسبة المئوية العدد 

 13.24 18 شماؿ غزة

 17.65 24 غرب غزة

 18.38 25 شرؽ غزة
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 19.85 27 الوسطى

 4.41 6 خانيونسشرؽ 

 13.24 18 غرب خانيونس

 13.24 18 رفح

 100 136 المجموع

 

 ( 4.5جدول )ال

 حسب المرحمة التعميمية المرشدون التربويون

 النسبة المئوية العدد 

 31.62 43 إعدادي

 55.15 75 ثانوي

 13.24 18 إعدادي وثانوي

 100 136 المجموع

 

 الدراسة : أدوات
بعد لمدراسة وىما استبانة أساليب المعاممة الوالدية واستبانة المشكبلت السموكية و  أداتيناستخدمت الباحثة 

االطبلع عمى األدب التربوي والدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة واستطبلع رأي عينة مف المتخصصيف عف 
تبانة أساليب المعاممة الوالدية ، و طريؽ المقاببلت الشخصية ذات الطابع غير الرسمي قامت الباحثة  بتعديؿ اس

 لممشكبلت السموكية وفؽ الخطوات اآلتية: االستبانةببناء 

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شممتيا االستبانة. -
 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. -
( يوضح 2( فقرة ، والممحؽ رقـ ) 57المعاممة الوالدية في صورتيا األولية ، والتي شممت ) استبانةإعداد  -

 االستبانة في صورتيا األولية.
( يوضح 4( فقرة ، والممحؽ رقـ )48إعداد استبانة المشكبلت السموكية في صورتيا األولية ، والتي شممت ) -

 االستبانة في صورتيا األولية .
 مي المشرؼ مف أجؿ اختيار مدي مبلئمتيما لجمع البيانات.ع االستبانتيفعرض  -
 بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ. االستبانتيفتعديؿ  -
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( مف المحكميف التربوييف بعضيـ أعضاء ىيئة تدريس في  جامعة األزىر 11عرض االستبانة عمى )  -
( يبيف أعضاء لجنة  6والجامعة اإلسبلمية، وجامعة األقصى، وجامعة القدس المفتوحة، والممحؽ رقـ )

 التحكيـ.
بانة أساليب المعاممة الوالدية ( فقرات إلى است4وبعد إجراء التعديبلت التي أوصى بيا المحكموف تـ إضافة ) -

المشكبلت السموكية ، وكذلؾ تعديؿ  استبانة(  فقرات مف فقرات 5( فقرة ، و تـ حذؼ ) 61وأصبحت )
( فقرة موزعة عمى ثبلثة 52وصياغة بعض الفقرات ، وقد بمغ عدد فقرات االستبانة بعد صياغتيا النيائية )

فقرة موزعة عمى بعديف، يمثموف المعاممة الوالدية ، حيث أعطى ( 61أبعاد يمثموف المشكبلت السموكية ، و ) 
( لمعرفة 1،  2،  3لكؿ فقرة وزف مدرج وفؽ سمـ متدرج ثبلثي )غالبًا، أحيانًا، نادرًا( أعطيت األوزاف التالية ) 

عمميم المشكالت السموكية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية والثانوية التي تواجيو المرشدين التربويين أثناء 
( درجة 180، 60بذلؾ تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بيف )وعالقتيا بأساليب معاممتيم ألبنائيم

 استبانة( يبيف 3( الستبانو المشكبلت السموكية، والممحؽ رقـ ) 153، 51الستبانو المعاممة الوالدية، و)
( يبيف استبانة المشكبلت السموكية في 5، والممحؽ رقـ ) في صورتيا النيائية أساليب المعاممة الوالدية

 صورتيا النيائية .
التسمط ، وتـ تصحيحو -حيث تتكوف استبانة أساليب المعاممة الوالدية مف بعديف ، البعد األوؿ التسامح -

ب بذلؾ تصبح أحادية القطو  باالتجاه اإليجابي أي بمعنى أف الدرجة الحاصؿ عمييا الفرد ىي التسامح ،
اإلىماؿ ، وأيضًا تـ تصحيحو -وتكوف الدرجة الكمية لمبعد ىي إيجابية لمتسامح ، والبعد الثاني الحماية
 ، وبذلؾ تصبح أحادية القطب .باالتجاه اإليجابي أي بمعنى أف الدرجة الحاصؿ عمييا الفرد ىي الحماية 

راسة، وقد تـ تقسيـ اإلستبانة إلي ثبلثة أقساـ توزيع اإلستبانة عمي جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمد -
 كالتالي:
 : يحتوي عمي الخصائص العامة لمجتمع وعينة الدراسة.القسم األول

 
 ( فقرة موزعة عمي بعديف تتناوؿ أساليب المعاممة الوالدية كالتالي:61: يتكوف مف )القسم الثاني

 
  البعد

 35 التسمط -بعد التسامح 

 26 اإلىمال -بعد الحماية 

 61 المجموع
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 ( فقرة موزعة عمى ثبلثة أبعاد تتناوؿ المشكبلت السموكية كالتالي:52: يتكوف مف )القسم الثالث
  البعد

 22 مشكالت مخالفة النظام المدرسي

 19 مشكالت العدوان

 11 المشكالت العاطفية

 52 المجموع

 
 استبانة المشكالت السموكية: صدق

 (4.6الجدول )
 كل فقرة من فقرات البعد األول: )مشكالت مخالفة النظام المدرسي(ل صدق االتساق الداخمي

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.05دالة عند  0.402 مخالفة الزي المدرسي .  .1

 0.05دالة عند  0.381 الدخوؿ أو الخروج مف الفصؿ دوف استئذاف .  .2

 0.01دالة عند  0.676 الصباحي.التأخير عف الدواـ   .3

 0.01دالة عند  0.695 سرقة ممتمكات اآلخريف .  .4

 0.01دالة عند  0.786 التمرد عمى تعميمات المدير والمعمـ .  .5

 0.01دالة عند  0.708 الغياب المتكرر عف المدرسة .  .6

 0.05دالة عند  0.452 استخداـ الجواؿ في المدرسة .  .7

 0.01دالة عند  0.657 الغش في االمتحانات .  .8

 0.01دالة عند  0.685 تزوير توقيع ولي األمر.  .9

 0.01دالة عند  0.766 التزوير في الوثائؽ الرسمية .  .10

 0.01دالة عند  0.598 التأخير في الذىاب إلى الفصؿ بعد الفسحة.  .11
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معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

12.  
إىماؿ النظافة الشخصية )مثؿ: تقميـ األظافر ، االىتماـ بالمظير 

 العاـ،..(.
 0.01دالة عند  0.666

 0.01دالة عند  0.489 التيرب مف عمؿ المناوبة الصفية و المدرسية.  .13

 0.01دالة عند  0.542 إىماؿ نظافة الصؼ أو المدرسة.  .14

 0.01دالة عند  0.564 األكؿ داخؿ غرفة الصؼ أثناء شرح المعمـ.  .15

 0.05دالة عند  0.434 اليروب مف المدرسة .  .16

 0.01دالة عند  0.532 حيازة الصور والمجبلت المنافية لمقيـ واألخبلؽ وتعاليـ الديف اإلسبلمي   .17

 0.01دالة عند  0.593 ترويج المخدرات في المدرسة )مثؿ : األترماف،...........( .  .18

 0.01دالة عند  0.569 حيازة المفرقعات النارية في المدرسة .  .19

 0.01دالة عند  0.489 )مثؿ: السكاكيف و المشرط،...........( .حيازة األشياء الممنوعة   .20

21.  
استخداـ الطمبة ألمور خارجة عف أنظمة المدرسة )مثؿ: مساحيؽ 

 الشعر،......(. ومثبتاتالمكياج ،
 0.01دالة عند  0.664

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

يبيف الجدوؿ السابؽ  أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد األوؿ  والدرجة الكمية لفقراتو دالة 
ت البعد ( ، وبذلؾ تعتبر فقرا0.786-0.381(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.05،0.01عند مستوى داللة )

 األوؿ  صادقة لما وضعت لقياسو.
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 (4.7الجدول )
 

 كل فقرة من فقرات البعد الثاني: )مشكالت العدوان(ل صدق االتساق الداخمي

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.713 التمفظ بألفاظ نابية أماـ الزمبلء أو المعمميف .  .1

 0.01دالة عند  0.476 الجنسي .القياـ بالتحرش   .2

 0.01دالة عند  0.773 تخريب األثاث المدرسي .  .3

 0.01دالة عند  0.526 تعاطي المخدرات في المدرسة )مثؿ: األترماف(.  .4

 0.01دالة عند  0.537 التعدي عمى المدرسيف باأليدي .  .5

 0.01دالة عند  0.649 المشاجرات العنيفة بيف الطمبة .  .6

 0.01دالة عند  0.657 والسخرية عمى المدرسيف في حضورىـ .التيكـ   .7

 0.01دالة عند  0.642 الكذب وسرد القصص الوىمية عمى المعمميف .  .8

 0.01دالة عند  0.548 الشجار مع الطمبة أنفسيـ باستخداـ أسموب التيديد.  .9

10.  
استخداـ القوة في إجبار الطمبة عمى القياـ بأعماؿ ومياـ غير مطموبة 

 منيـ .
 0.01دالة عند  0.479

11.  
االعتداء الفظي عمى اآلخريف مف خبلؿ إثارة النزعات السياسية أو 

 الدينية.
 0.05دالة عند  0.452

 0.01دالة عند  0.552 القياـ بالمعب العنيؼ مع الطمبة )مثؿ المزاح بالضرب(  .12

13.  
التشويش عمى شرح المعمـ في الصؼ بعمؿ أصوات غريبة غير 

 فييا.مرغوب 
 0.01دالة عند  0.740

 0.01دالة عند  0.591 االعتداء عمى المعمميف بالضرب أو بالشتـ.  .14

 0.01دالة عند  0.628 استخداـ أدوات حادة في المدرسة ) كالمشرط أو السكيف( .  .15
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لحاؽ األذى بيـ.  .16  0.01دالة عند  0.684 تعمد مياجمة الطمبة وا 

 0.01دالة عند  0.590 عمييـ .السخرية مف بعض الطمبة والتعالي   .17

 0.01دالة عند  0.642 ترويج إشاعات ضد الطمبة أنفسيـ .  .18

 0.01دالة عند  0.557 التدخيف داخؿ المدرسة .  .19

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

يبيف الجدوؿ السابؽ  أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني  والدرجة الكمية لفقراتو 
( ، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.773-0.452(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.05،0.01دالة عند مستوى داللة )

 الثاني  صادقة لما وضعت لقياسو. البعد

 (4.8الجدول )
 كل فقرة من فقرات البعد الثالث: )المشكالت العاطفية(الداخميم صدق االتساق

معامل  الفقرة م
 مستوى الداللة االرتباط

 0.01دالة عند  0.607 عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر بشكؿ مباشر .  .1

 0.01دالة عند  0.846 عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر عف طريؽ الجواؿ.  .2

 0.01دالة عند  0.694 طريؽ االنترنت.عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر عف   .3

 0.01دالة عند  0.705 عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر مف خبلؿ رفقاء السوء.  .4

 0.01دالة عند  0.583 التواصؿ مع أشخاص غير معروفيف عف طريؽ الجواؿ .  .5

6.  
إشباع الرغبات العاطفية مف خبلؿ عرض الصور غير األخبلقية في 

 المدرسة 
 0.01دالة عند  0.580

 0.01دالة عند  0.723 التعمؽ الزائد بيف األصدقاء.  .7

 0.01دالة عند  0.705 تعمؽ الطمبة الزائد بالمعمميف .  .8

 0.05دالة عند  0.382 السرحاف وأحبلـ اليقظة .  .9
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10.  
محاولة جذب انتباه الطرؼ اآلخر مف خبلؿ االىتماـ الزائد بالمظير 

 الخارجي 
 0.01دالة عند  0.475

 0.01دالة عند  0.516 عبلقات غير شرعية بيف الطمبة .عمؿ   .11

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

والدرجة الكمية لفقراتو يبيف الجدوؿ السابؽ  أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث  
( ، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.846-0.382(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.05،0.01دالة عند مستوى داللة )

 البعد الثالث  صادقة لما وضعت لقياسو.

لمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لؤلبعاد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد 
 يوضح ذلؾ.التالي االستبانة واألبعاد األخرى وكذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لبلستبانة والجدوؿ 

 
 (4.9الجدول )

 كل بعد من أبعاد االستبانةصدق االتساق الداخميم

مشكالت مخالفة  المجموع 
المشكالت  مشكالت العدوان النظام المدرسي

 العاطفية

مشكالت مخالفة النظام 
     1 0.894 المدرسي

   1 0.592 0.842 مشكالت العدوان

 1 0.365 0.394 0.618 المشكالت العاطفية

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط يبعضيا البعض وبالدرجة الكمية لبلستبانة ارتباطًا ذو 
 الداخمي.لية مف الثبات واالتساؽ ( وىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عا0.01داللة إحصائية عند مستوى داللة )
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 : Reliabilityالمشكالت السموكية ستبانةثبات ا
أجرت الباحثة خطوات التأكد مف ثبات اإلستبانة وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطبلعية بطريقتيف 

 وىما التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ. 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت  

درجة النصؼ األوؿ لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات وذلؾ بحساب معامؿ 
 (Spearman-Brow Coefficient)االرتباط بيف النصفيف ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براوف

 ؾ.يوضح ذل التاليوالجدوؿ  
 ( 4.10الجدول )

 كل بعد من أبعاد االستبانة و االستبانة ككلل التجزئة النصفية
االرتباط قبل  عدد الفقرات األبعاد

 التعديل
معامل الثبات بعد 

 التعديل

 0.719 0.690 *21 مشكالت مخالفة النظام المدرسي

 0.872 0.871 *19 مشكالت العدوان

 0.669 0.668 *11 المشكالت العاطفية

 0.737 0.723 51* الدرجة الكمية الستبانة المشكالت السموكية

 * تـ استخداـ معامؿ جتماف ألف النصفيف غير متساوييف.
( الستبانة المشكبلت السموكية ىذا يدؿ عمى 0.737يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )

 االستبانة تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.أف 

 طريقة ألفا كرونباخ:-2
استخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ، وذلؾ إليجاد معامؿ  

ثبات االستبانة، حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ لبلستبانة ككؿ والجدوؿ 
 يوضح ذلؾ: التالي
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 ( 4.11الجدول )
 أبعاد االستبانة  وكذلك لالستبانة ككل معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد

 0.904 21 مشكالت مخالفة النظام المدرسي

 0.901 19 مشكالت العدوان

 0.833 11 المشكالت العاطفية

 0.936 51 الدرجة الكمية الستبانة المشكالت السموكية

( الستبانة المشكبلت السموكية ىذا يدؿ عمى 0.936الثبات الكمي )يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ 
 أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 :أساليب المعاممة الوالدية صدق استبانة
 قامت الباحثة بتقنيف فقرات االستبانة وذلؾ لمتأكد مف صدقة كالتالي:

 صدق المحكمين:أواًل: 
تـ عرض االستبانة في صورتيا األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في عمـ 
النفس ممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة، حيث قاموا بإبداء آرائيـ ومبلحظاتيـ حوؿ مناسبة 

ت االستبانة، وكذلؾ وضوح صياغاتيا المغوية، وفي فقرات االستبانة، ومدى انتماء الفقرات إلى كؿ مجاؿ مف مجاال
 ضوء تمؾ اآلراء تـ استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ بعضيا اآلخر.

 ثانيًا: صدق االتساق الداخمي:
بتطبيؽ االستبانة عمى عينة استطبلعية مكونة مف  لبلستبانةجرى التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي 

عينة الدراسة، وتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات كؿ بعد مف  ( مرشدًا ومرشدة تربوية مف خارج30)
أبعاد االستبانة والدرجة الكمية لبلستبانة وكذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة 

 ( .SPSSوالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )
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 (4.12الجدول )
 التسمط(-كل فقرة من فقرات البعد األول: )بعد التسامح ل صدق االتساق الداخمي

 الفقرة م
معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
 0.01دالة عند  0.913 أسمح البني إبداء رأيو في أموره الخاصة )شراء أشياء مثبًل( .  .1
 0.01دالة عند  0.469 أحرص عمى معرفة كؿ مف يتصؿ بابني تمفونيًا .  .2
 0.01دالة عند  0.874 أترؾ البني حرية مشاىدة البرامج التمفزيونية التي يفضميا .  .3
 0.01دالة عند  0.859 عند عودة ابني لمبيت أصر عمى معرفة أيف كاف ؟.  .4
 0.01دالة عند  0.827 أرفض أف أناقش ابني في أي موضوع أو قرار يتخذه.   .5
 0.01دالة عند  0.924 زياراتي رغمًا عنو . أجبر ابني عمى مرافقتي في  .6
 0.01دالة عند  0.567 آمر ابني أف يمقي عمّي تحية الصباح يوميًا .  .7
 0.01دالة عند  0.948 أتضايؽ إذا لـ يرحب ابني بضيوفي .  .8

9.  
أسمح البني بمناقشتي عند اتخاذ قراراتي الشخصية حتى إف 

 كانت خاطئة .
 0.01دالة عند  0.946

 0.01دالة عند  0.898 البني نوع التعميـ الذي سيمتحؽ بو.أحدد   .10
 0.01دالة عند  0.701 أختار البني أصدقاءه .  .11
 0.05دالة عند  0.411 أعطي ابني الحرية في تنظيـ وقتو لمذاكرة دروسو .  .12
 0.05دالة عند  0.403 أدعو ابني لمتشاور معي في أمور األسرة .  .13
 0.01دالة عند  0.753 أف يفعؿ أي شيء . يجب أف يستأذف ابني مني قبؿ  .14
 0.01دالة عند  0.740 أحدد البني مصروفو اليومي.  .15
 0.01دالة عند  0.916 أقبؿ مف ابني أف يفعؿ ما ال أحب .  .16
 0.01دالة عند  0.890 .بأف أفكاري لموضوع ما غير صائبة أسمح البني بأف يصارحني  .17
 0.01دالة عند  0.557 أعطي ابني الفرصة ألف يخطط بنفسو لتحقيؽ أىدافو.   .18
 0.05دالة عند  0.419 أسأؿ ابني عما إذا كاف راِض عف أسموبي في معاممتو .  .19
 0.01دالة عند  0.880 أفرض عمى ابني طاعتي في كؿ أمر .  .20
 0.01دالة عند  0.907 أسمح البني بالخروج مف المنزؿ عندما يشاء .  .21
 0.01دالة عند  0.928 أشجع ابني أف يكوف لو رأي مستقؿ عني .  .22
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 الفقرة م
معامل 

 االرتباط
مستوى 

 الداللة
 0.01دالة عند  0.723 أسمح البني بالتعبير عف مشاعره الشخصية .  .23
 0.01دالة عند  0.813 أحدد البني مينتو المستقبمية .  .24
 0.01دالة عند  0.846 أسمح البني بتصفح مواقع االنترنت بحرية .  .25
 0.01دالة عند  0.900 ابني وقت فراغو خارج البيت.أوافؽ أف يقضي   .26
 0.01دالة عند  0.929 أفرض عمى ابني أسموب التعامؿ مع األسرة.  .27
 0.01دالة عند  0.924 أعامؿ ابني بشدة إذا لـ يعمؿ كؿ ما أطمبو منو .  .28
 0.01دالة عند  0.845 أغضب إذا لـ يعمؿ ابني بأوامري وتعميماتي .  .29
ىمالو . أصبر عمى أخطاء  .30  0.01دالة عند  0.968 ابني وا 
 0.01دالة عند  0.661 يخشى أف يتحدث ابني معي بصراحة في أي أمر .  .31
 0.01دالة عند  0.826 ُأكثر مف إعطاء التعميمات والنصائح واألوامر البني .  .32
 0.01دالة عند  0.571 أتابع المكالمات والرسائؿ الخاصة بابني عمى جوالو.  .33
 0.01دالة عند  0.515 بامتبلؾ جياز جواؿ خاص بو . أسمح البني  .34

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

الكمية لفقراتو دالة  يبيف الجدوؿ السابؽ  أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد األوؿ  والدرجة
( ، وبذلؾ تعتبر فقرات البعد 0.968-0.403معامبلت االرتباط بيف ) (، وتراوحت0.05،0.01عند مستوى داللة )

 األوؿ  صادقة لما وضعت لقياسو.
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 (4.13الجدول )
 اإلىمال(–كل فقرة من فقرات البعد الثاني: )بعد الحمايةل صدق االتساق الداخمي

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

1.  
أحرص أف أمنع ابني مف االختبلط بأي شخص حفاظًا عمى حسف 

 أخبلقو .
 0.01الة عند د 0.879

 0.01دالة عند  0.705 .ف يعتدي عمى ابنيأتصدى بنفسي لكؿ م  .2
 0.05دالة عند  0.365 أحضر البني كثيرًا مف األشياء حتى لو لـ يطمبيا مني.  .3
 0.05دالة عند  0.421 ابني أكثر مف البلـز .أخاؼ عمى   .4
 0.01دالة عند  0.697 أرعى ابني رعاية شديدة .  .5
 0.01دالة عند  0.981 أتابع ابني باىتماـ داخؿ البيت وخارجو .  .6
 0.01دالة عند  0.871 أقمؽ عندما يتأخر ابني خارج البيت .  .7
 0.01 دالة عند 0.482 اضطرب إذا مرض ابني ولو مرض بسيط .  .8
 0.01دالة عند  0.703 أىتـ بصحة ابني .  .9
 0.01دالة عند  0.899 أحرص عمى أف يتناوؿ ابني غذاءه بصورة جيدة .  .10
 0.01دالة عند  0.960 أحرص عمى االطمئناف عمى ابني أثناء نومو .  .11
 0.01دالة عند  0.859 أفضؿ أف يقضي ابني وقت فراغو داخؿ البيت وليس خارجو .  .12
 0.01دالة عند  0.887 البني باألكؿ خارج البيت .أسمح   .13
 0.01دالة عند  0.861 أطمب مف ابني االتصاؿ بي عندما تصادفو أي مشكمة.   .14
 0.01دالة عند  0.657 أتجاىؿ رغبات ابني وحاجاتو .  .15
 0.01دالة عند  0.619 أىتـ بأوقات أكؿ ابني ونومو ودراستو .  .16
 0.01عند  دالة 0.905 أىتـ ألخطاء ابني .  .17
 0.01دالة عند  0.830 أناقش ابني بأمور مستقبمو .  .18
 0.01دالة عند  0.843 أىتـ ألمور ابني الخاصة .  .19
 0.01دالة عند  0.666 أحاوؿ سؤاؿ ابني عف سبب حزنو.  .20
 0.01دالة عند  0.829 أتابع مستوى تحصيؿ ابني في المدرسة .  .21
 0.01دالة عند  0.732 ابني .أذىب إلى المدرسة إذا استدعتني ألمر ييـ   .22
 0.01دالة عند  0.653 أعرؼ أنواع األنشطة التي يمارسيا ابني خارج البيت.   .23
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 0.01دالة عند  0.718 أحضر مجمس اآلباء في مدرسة ابني كمما دعيت إلييا .  .24
ياب ابني لممدرسة.  .25  0.01دالة عند  0.685 أعرؼ مواعيد ذىاب وا 
 0.01دالة عند  0.467 يشاىدىا ابني في التمفاز .أىتـ بنوعية البرامج التي   .26

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

الكمية لفقراتو يبيف الجدوؿ السابؽ  أف معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني  والدرجة 
( ، وبذلؾ تعتبر فقرات 0.981-0.365(، وتراوحت معامبلت االرتباط بيف )0.05،0.01دالة عند مستوى داللة )

 البعد الثاني  صادقة لما وضعت لقياسو.
لمتحقؽ مف الصدؽ البنائي لؤلبعاد قامت الباحثة بحساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد 

 ( يوضح ذلؾ.4.10بعاد األخرى وكذلؾ كؿ بعد بالدرجة الكمية لبلستبانة والجدوؿ )االستبانة واأل
 (4.14الجدول )

 كل بعد من أبعاد االستبانةل صدق االتساق الداخمي

 المجموع 
 -عد التسامح ب

 التسمط
 اإلىمال -بعد الحماية 

   1 0.820 التسمط -بعد التسامح 

 1 0.472 0.530 اإلىمال -بعد الحماية 

 0.463( = 0.01( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )
   0.361( = 0.05( وعند مستوى داللة )28ر الجدولية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط يبعضيا البعض وبالدرجة الكمية لبلستبانة ارتباطًا ذو 
 لية مف الثبات واالتساؽ الداخمي.( وىذا يؤكد أف االستبانة تتمتع بدرجة عا0.01)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

 : Reliabilityأساليب المعاممة الوالدية ثبات استبانة
وذلؾ بعد تطبيقيا عمى أفراد العينة االستطبلعية  االستبانةأجرت الباحثة خطوات التأكد مف ثبات 
 بطريقتيف وىما التجزئة النصفية ومعامؿ ألفا كرونباخ. 

 : Split-Half Coefficient طريقة التجزئة النصفية -1
تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية حيث احتسبت 

ؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ درجة النصؼ الثاني مف الدرجات وذلؾ بحساب معامؿ درجة النصؼ األوؿ لك
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 (Spearman-Brow Coefficient)االرتباط بيف النصفيف ثـ جرى تعديؿ الطوؿ باستخداـ معادلة سبيرماف براوف
 .يوضح ذلؾ التاليوالجدوؿ 

 ( 4.15لجدول )ا
 كل بعد من أبعاد االستبانةل التجزئة النصفية

 األبعاد
عدد 

 الفقرات
االرتباط 

 قبل التعديل
معامل 
 الثبات بعد التعديل

 0.976 0.953 34 طالتسم –بعد التسامح 
 0.972 0.947 26 اإلىماؿ -بعد الحماية 

الدرجة الكمية الستبانة أساليب المعاممة 
 الوالدية

60 
0.670 0.802 

 ألف النصفيف غير متساوييف. * تـ استخداـ معامؿ جتماف
ىذا يدؿ و ( الستبانة أساليب المعاممة الوالدية 0.802يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )

 عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة.

 طريقة ألفا كرونباخ:-2
ستخدمت الباحثة طريقة أخرى مف طرؽ حساب الثبات وىي طريقة ألفا كرونباخ، وذلؾ إليجاد ا 

معامؿ ثبات االستبانة، حيث حصمت عمى قيمة معامؿ ألفا لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة وكذلؾ لبلستبانة ككؿ 
 :يوضح ذلؾ التاليوالجدوؿ 

 ( 4.16الجدول )
 االستبانة  وكذلك لالستبانة ككل معامالت ألفا كرونباخ لكل بعد من أبعاد

 األبعاد
عدد 

 الفقرات
معامل ألفا 

 كرونباخ

 0.980 34 التسمط -بعد التسامح 
 0.966 26 اإلىماؿ -عد الحماية ب

 0.957 60 الدرجة الكمية الستبانة أساليب المعاممة الوالدية

ىذا يدؿ  و( الستبانة أساليب المعاممة الوالدية 0.957يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامؿ الثبات الكمي )
 .عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية  مف الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة
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 المعالجة اإلحصائية :
اإلحصائي وتـ استخداـ األساليب  (SPSS)مف خبلؿ برنامج  االستبانةلقد قامت الباحثة بتفريغ وتحميؿ 

 اإلحصائية التالية:
 التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمعرفة مستوى أساليب المعاممة الوالدية والمشكبلت السموكية. -1
 ".Pearsonإليجاد صدؽ االتساؽ الداخمي لبلستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف " -2
يجاد معامؿ ثبات االستبانة تـ استخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف برواف لمتجزئة النصفية المتساوية، ومعادلة إل -3

 جتماف لمتجزئة النصفية غير المتساوية، ومعامؿ ارتباط ألفا كرونباخ.
 لمفروؽ بيف متوسطات عينتيف مستقمتيف يعزى لمتغير الجنس . T.Testاختبار  -4
مفروؽ بيف متوسطات ثبلث عينات فأكثر تعزى لمتغير عدد سنوات العمؿ، عدد تحميؿ التبايف األحادي ل -5

 قة التعميمية، المرحمة التعميميةاألبناء، المنط
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يا مف خبلؿ تطبيؽ أدوات ستقـو الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض تفصيمي لمنتائج التي تـ التوصؿ إلي
 باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج مف خبلؿ اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة:الدراسة،

 اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:

مف أسئمة الدراسة عمى : " ما أكثر المشكبلت السموكية شيوعًا لدى طمبة المرحمة الثانوية  وؿينص السؤاؿ األ
 واإلعدادية في المدارس الحكومية؟"

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجداوؿ التالية  توضح 
 ذلؾ:

 (5.1الجدول ) 

 السموكية األكثر شيوعًا لدى طمبة المرحمة االعدادية والثانويةالمشكالت 

 البعد م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 60.58 3.802 19.993 2719 المشكبلت العاطفية 1

 2 60.49 7.397 38.110 5183 مشكبلت مخالفة النظاـ المدرسي 2

 3 51.60 6.023 29.412 4000 مشكبلت العدواف 3

  57.20 13.496 87.515 11902 الدرجة الكمية الستبانة المشكبلت السموكية 

 

 %(، 60.58يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف المشكبلت العاطفية حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي)

 %(، تمى ذلؾ مشكبلت العدواف60.49)تمى ذلؾ مخالفة النظاـ المدرسي حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي 

%( أما الدرجة الكمية لبلستبانة حصمت عمى وزف نسبي 51.60حصؿ عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي )
(57.20.)% 
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( حيث كانت المشكبلت النفسية العاطفية بالمرتبة 2006واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) عواد،
( حيث كانت المشكبلت العاطفية االجتماعية 2012مع نتيجة دراسة ) المنجومي،األولى، بينما اختمفت ىذه النتيجة 

 بالمرتبة الثانية وكانت المشكبلت األخبلقية ومشكبلت سوء االستخداـ لموسائؿ التقنية في المرتبة األولى .

الثانوية بة المرحمة اإلعدادية و وترى الباحثة أف المشكبلت العاطفية ىي أكثر المشكبلت وجودًا لدى طم
يي مرحمة المراىقة حيث يسعى الطمبة إلى بناء عبلقة عاطفية مع الجنس اآلخر إما مف خبلؿ االنترنت أو الجواؿ ف

يمعب دورًا ميمًا في حياتنا اليـو وأصبح شيء أساسي في معظـ البيوت  فاإلنترنتأو األصدقاء أو بشكؿ مباشر ،
تقريبًا ، واستخداـ المراىقيف لمتكنولوجيا الحديثة وخاصة االنترنت يكوف دوف وعي كاؼ ، فيو يرى مغريات كثيرة 

العاطفية والنفسية لديو  ومواقع غير أخبلقية تثيره عاطفيًا ونفسيًا دوف تفريغ ما بداخمو مما يودي إلى زيادةالمشكبلت
، وأيضًا الجواؿ لديو تأثير االنترنت ، ولؤلصدقاء تأثير كبير عمى أصدقائيـ فالمراىؽ يكوف قريبًا مف أصدقائو 

 ليـ أكثر مف والديو فطبيعي أف يكوف ليـ تأثير كبير جدًا عميو .ومطيعًا 

المراىقة ، فالكثير مف الطمبة لدييـ وىذا يتماشى مع طبيعة المرحمة التي يعيشيا الطمبة وىي مرحمة 
شباعو عاطفيًا  حرماف عاطفي حيث يكونوا بأشد الحاجة إلشباعو ، وىنا يكوف دور األىؿ بضرورة متابعة المراىؽ وا 
مف خبلؿ تفيمو وتفيـ حاجاتو ورغباتو والتعامؿ معو كبالغ بحاجة إلى المتابعة وليس المراقبة والمعاممة  كطفؿ 

مة ممنوعات ، وأيضًا االبتعاد عف الحوار بيف األىؿ والمراىؽ يساعد في شدة حرمانو العاطفي ، ويمموا عميو قائ
فيو بحاجة إلى والديو بأف يكونوا بجانبو ويساعده في تخطي ىذه المرحمة بأمف وسبلـ وأف يوصموه إلى المجتمع 

 ة والواقع بشكؿ سميـ دوف أي مشكمة .بالغ وواعي لما حولو ، حيث يستطيع مواجية الحياة بعد ذلؾ مواجية الحيا

أما مشكبلت العدواف فكانت في المرتبة الثالثة ، وترى الباحثة أف ىذا يعني أنيا مف أقؿ المشكبلت وجودًا 
عند الطمبة ، فيـ يعتبروف أنفسيـ قد نضجوا ، وىذا ال يمنع مف وجود العدواف عند البعض منيـ ، والبعض اآلخر 

مواجية المشكبلت كالتمرد أو العصياف أو االنطواء ، واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة يستخدـ أساليب أخرى ل
( حيث تبيف ظيور السموؾ العدواني والنشاط الزائد لدى الطمبة بدرجة قميمة ، ومع نتيجة دراسة 2001)ىوفروسوزاف،

( 2003ومع نتيجة دراسة )العثامنة،( حيث نمط السموؾ العدواني ىو األقؿ انتشارًا بيف الطمبة ، 2004)ىوفماف،
حيث حصؿ السموؾ العدواني عمى درجات قميمة الحدوث ، بينما اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

( حيث أف مستوى 2005( حيث احتؿ السموؾ العدواني المرتبة األولى ، ومع نتيجة دراسة )نورماف،2004)ليكي،
( حيث تكوف السموكيات العدوانية أكثر 2006ومع نتيجة دراسة )أبو رياح، السموؾ العنيؼ لدى الطمبة كاف مرتفعًا ،

ظيورًا لدى األفراد إذا ما كانوا يعزوف سموكياتيـ وتصرفاتيـ بعامة إلى عوامؿ خارجية ، ومع نتيجة دراسة 
 (  حيث احتؿ مجاؿ السموؾ العدواني المرتبة األولى .2009)بركات،
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ة المشكبلت السموكية شيوعًا لدى طمبة المرحمة الثانوية واإلعدادية في المتعمقة لدرج النتائج ولتفسير
 :التالي بالشكؿ الموضحة ألبعاد االستبانة اآلتية الجداوؿ الباحثة بإعداد المدارس الحكومية قامت

 البعد األول مشكالت مخالفة النظام المدرسي

 (5.2جدول )ال

 و ترتيبيا األول كل فقرة من فقرات البعددرجة تكرار 

 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 83.82 0.608 2.515 342 مخالفة الزي المدرسي . 1

 2 78.43 0.661 2.353 320 التأخير عف الدواـ الصباحي. 2

 3 76.72 0.659 2.301 313 الغياب المتكرر عف المدرسة . 3

 4 74.02 0.640 2.221 302 الخروج مف الفصؿ دوف استئذاف .الدخوؿ أو  4

 5 73.02 0.603 2.191 298 الغش في االمتحانات . 5

 6 70.59 0.656 2.118 288 التأخير في الذىاب إلى الفصؿ بعد الفسحة. 6

7 
إىماؿ النظافة الشخصية )مثؿ: تقميـ األظافر ، 

 االىتماـ بالمظير العاـ،..(.
278 2.044 0.631 68.14 7 

 8 66.18 0.678 1.985 270 التمرد عمى تعميمات المدير والمعمـ . 8

 9 63.48 0.556 1.904 259 التيرب مف عمؿ المناوبة الصفية و المدرسية. 9

 10 62.75 0.770 1.882 256 استخداـ الجواؿ في المدرسة . 10

 11 61.52 0.556 1.846 251 إىماؿ نظافة الصؼ أو المدرسة. 11

 12 59.56 0.734 1.787 243 سرقة ممتمكات اآلخريف . 12
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 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

13 
استخداـ الطمبة ألمور خارجة عف أنظمة المدرسة 

 )مثؿ: مساحيؽ المكياج ،ومثبتات الشعر،......(.
239 1.757 0.755 58.58 13 

 14 55.15 0.744 1.654 225 تزوير توقيع ولي األمر. 14

 15 52.94 0.672 1.588 216 أثناء شرح المعمـ.األكؿ داخؿ غرفة الصؼ  15

 16 50.25 0.632 1.507 205 اليروب مف المدرسة . 16

 17 45.83 0.666 1.375 187 التزوير في الوثائؽ الرسمية . 17

18 
حيازة الصور والمجبلت المنافية لمقيـ واألخبلؽ 

 وتعاليـ الديف اإلسبلمي 
187 1.375 0.643 45.83 18 

 20 40.69 0.497 1.221 166 حيازة المفرقعات النارية في المدرسة . 19

20 
حيازة األشياء الممنوعة )مثؿ: السكاكيف و 

 المشرط،...........( 
183 1.346 0.601 44.85 19 

21 
ترويج المخدرات في المدرسة )مثؿ : 

 األترماف،...........( .
155 1.140 0.474 37.99 21 

  60.49 7.397 38.110 5183 لمبعدالدرجة الكمية  

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:

 أف أعمى فقرتيف في بعد )مشكبلت مخالفة النظاـ ( كانت:

 %(.83.82" احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره )مخالفة الزي المدرسي (  والتي نصت عمى" 1الفقرة )-

 %(.78.43" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ) التأخير عف الدواـ الصباحي (  والتي نصت عمى"3الفقرة )-

 وأف أدنى فقرتيف في نفس بعد كانت:
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" احتمت المرتبة العشروف بوزف نسبي قدره حيازة المفرقعات النارية في المدرسة (  والتي نصت عمى" 19الفقرة )-
(40.69.)% 

" احتمت المرتبة  : األترماف،...........( ترويج المخدرات في المدرسة )مثؿ  (  والتي نصت عمى"18الفقرة )-
 %(.37.99األخيرة بوزف نسبي قدره )

 %(60.49أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى وزف نسبي )

( حيث أف أكثر مظاىر اضطراب المسمؾ شيوعًا ىو 2002واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبوليمة،
( حيث كانت 2012ا اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )المنجومي،التسيب الخمقي ومخالفة الزي المدرسي ، بينم

مشكمة الغياب الجماعي ىي أكثر المشكبلت التربوية انتشارًا عند الطمبة ، وترى الباحثة أف مخالفة الزي المدرسي 
ـ وال يحبوف موجود عند معظـ طمبة المرحمة اإلعدادية والثانوية ، وكثير منيـ يعتبرونو مفروض عمييـ ومقيد لي

االلتزاـ بو وىذا يعود إلى سياسة المدرسة وطريقة معاممتيا لمطمبة وكيفية اإلجراءات المتبعة مع الطمبة ، فيـ 
مراىقوف ويتمردوف عمى ما يفرض عمييـ وقد يكوف مخالفتيـ لمزي تحدي لممدرسة وقوانينيا ، فيذا مف طبيعة 

لتحدي والتمرد لمتعميمات المفروضة عمييـ ، ونجد التأخير المرحمة التي يعيشونيا حيث يكوف لدييـ طابع ا
الصباحي عف المدرسة يحتؿ المرتبة الثانية ، وتفسر الباحثة ىذا بإىماؿ األىؿ ألىمية متابعة أبنائيـ في ذىابيـ 

ض منيـ إلى المدرسة بحجة أنيـ كبروا وال داعي لمتابعتيـ ، أو لعدـ انتظاـ مواعيد النـو عند الطمبة وسير البع
لساعات متأخرة مف الميؿ ، فالطالب بحاجة إلى رعاية واىتماـ بمواعيد نومو ومواعيد ذىابو إلى المدرسة وعودتو 
منو ، وىنا يمكف أف نجد عبلقة بيف التأخير صباحًا ومخالفة الزي المدرسي ، فمف يتأخر صباحًا ال يجد الوقت 

 .  لمتأخر ىو مف يخالؼ الزي المدرسيويمكف أف يكوف الطالب االكافي لتجييز مبلبسو وزيو المدرسي بشكؿ جيد ، 

وترى الباحثة أف مخالفة النظاـ المدرسي يمكف أف يكوف ليا عدة أسباب ، فمثبًل مخالفة الزى المدرسي يمكف        
أف يكوف بسبب النقص العاطفي والمشكبلت العاطفية التي يعاني منيا الطمبة ، فحيف يعاني الطمبة مف نقص 

كنيـ أف يخالفوا الزي المدرسي وذلؾ بمبس عاطفي لدييـ ورغبة في لفت انتباه الطرؼ اآلخر وجذب االنتباه يم
مبلبس ممفتة لبلنتباه ذات ألواف وزينة معينة حتى تجذب انتباه الطرؼ اآلخر ويظير ما لديو مف مغريات لصديقو 
أو لصديقتو ، والتأخير عف الدواـ المدرسي الصباحي يمكف أف يكوف مف أسبابو االىتماـ بالمظير الخارجي أكثر 

 لبلمباالة وعدـ االىتماـ بالنظاـ المدرسي .مف البلـز أو ا

( حيث 18% ، تمتيا الفقرة رقـ )40.69( احتمت المرتبة ما قبؿ األخيرة بوزف نسبي 19أما فقرة رقـ )
% ، وتفسر الباحثة ذلؾ باالنضباط والنظاـ الموجود في المدارس 37.99احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي 

د االجتماعية الموجودة بقطاع غزة وأيضًا متابعة الطمبة باستمرار مف قبؿ المعمميف الحكومية والعادات والتقالي
لى قانوف الضبط الموضوع مف قبؿ الوزارة والذي ينص عمى عقوبة مف يحوز المفرقعات  واإلدارة في المدرسة ، وا 
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عمى ىذا األمر مما جعؿ ويروج لممخدرات في المدرسة بعدة عقوبات أشدىا الفصؿ مف المدرسة نيائيًا والتشديد 
الطمبة يمتزموا بنظاـ المدرسة ، حيث أبدت وزارة التربية والتعميـ في السنوات األخيرة متابعة جيدة لممدارس والسعي 

، وىذا يعود لموضع األمني الخاص الذي نعيشو في القطاع الضبط واالنضباط بجميع المدارس  لتطبيؽ قانوف
يمعب دورًا كبيرًا في انتشار األمف وتطبيؽ النظاـ حتى في المدارس وخاصة  والوضع السياسي أيضًا ، فكؿ ىذا

المرحمة الثانوية ، فوزارة الداخمية تبذؿ جيد كبير مف أجؿ استتباب األمف والنظاـ في كؿ مدينة وكؿ حي وكؿ 
 المدارس . مدرسة وتتعاوف مف أجؿ ذلؾ مع وزارة التربية والتعميـ بشكؿ جيد مف أجؿ تطبيؽ النظاـ بجميع

 البعد الثاني مشكالت العدوان

 (5.3جدول )ال

 و ترتيبياالثاني  كل فقرة من فقرات البعد درجة تكرار

 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 65.44 0.682 1.963 267 التمفظ بألفاظ نابية أماـ الزمبلء أو المعمميف . 1

 2 63.73 0.626 1.912 260 الشجار مع الطمبة أنفسيـ باستخداـ أسموب التيديد. 2

3 
التشويش عمى شرح المعمـ في الصؼ بعمؿ أصوات 

 غريبة غير مرغوب فييا.
256 1.882 0.609 62.75 3 

 4 62.25 0.665 1.868 254 المشاجرات العنيفة بيف الطمبة . 4

 5 60.05 0.653 1.801 245 تخريب األثاث المدرسي . 5

 6 59.31 0.567 1.779 242 السخرية مف بعض الطمبة والتعالي عمييـ . 6

7 
القياـ بالمعب العنيؼ مع الطمبة )مثؿ المزاح 

 بالضرب(
234 1.721 0.706 57.35 7 

 8 56.62 0.575 1.699 231 الكذب وسرد القصص الوىمية عمى المعمميف . 8

 9 54.90 0.565 1.647 224 أنفسيـ .ترويج إشاعات ضد الطمبة  9
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 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

10 
االعتداء الفظي عمى اآلخريف مف خبلؿ إثارة 

 النزعات السياسية أو الدينية.
207 1.522 0.608 50.74 10 

لحاؽ األذى بيـ. 11  11 49.51 0.596 1.485 202 تعمد مياجمة الطمبة وا 

12 
استخداـ القوة في إجبار الطمبة عمى القياـ بأعماؿ 

 غير مطموبة منيـ .ومياـ 
195 1.434 0.554 47.79 12 

 13 47.30 0.576 1.419 193 التيكـ والسخرية عمى المدرسيف في حضورىـ . 13

14 
استخداـ أدوات حادة في المدرسة ) كالمشرط أو 

 السكيف( .
183 1.346 0.576 44.85 14 

 15 41.42 0.523 1.243 169 التدخيف داخؿ المدرسة . 15

 16 39.95 0.452 1.199 163 االعتداء عمى المعمميف بالضرب أو بالشتـ. 16

 17 39.22 0.485 1.176 160 القياـ بالتحرش الجنسي . 17

 18 38.97 0.480 1.169 159 تعاطي المخدرات في المدرسة )مثؿ: األترماف(. 18

 19 38.24 0.413 1.147 156 التعدي عمى المدرسيف باأليدي . 19

  51.60 6.023 29.412 4000 الدرجة الكمية لمبعد 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:

 أف أعمى فقرتيف في بعد )مشكبلت العدواف( كانت:

" احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي  التمفظ بألفاظ نابية أماـ الزمبلء أو المعمميف (  والتي نصت عمى"1الفقرة )-
 %(.65.44قدره )

" احتمت المرتبة الثانية بوزف  الشجار مع الطمبة أنفسيـ باستخداـ أسموب التيديد نصت عمى"(  والتي 9الفقرة )-
 %(.63.73نسبي قدره )
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 وأف أدنى فقرتيف في نفس بعد كانت:

" احتمت المرتبة الثامنة عشر بوزف تعاطي المخدرات في المدرسة )مثؿ: األترماف(.(  والتي نصت عمى" 4الفقرة )-
 %(.38.97نسبي قدره )

" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره التعدي عمى المدرسيف باأليدي (  والتي نصت عمى" 5الفقرة )-
(38.24.)% 

 %(51.90أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى وزف نسبي )

 ( حيث كاف األكثر تكرارًا لمسموؾ السمبي لدى التبلميذ2009واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )بركات،
وفقًا لتقييـ المعمميف ىو الخربشة عمى الجدراف والحديث دوف استئذاف والشتـ والسب وركؿ اآلخريف والفوضى ، 

( حيث أف أكثر أشكاؿ السموؾ السمبي لدى التبلميذ ىي المرتبطة 2003واتفقت أيضًا مع نتيجة دراسة )واي،
ف التمفظ بألفاظ نابية أماـ الزمبلء والمعمميف بالتيجـ المفظي والصراخ والشتـ وسب اآلخريف ، وترى الباحثة أ

والشجار مع الطمبة يعود إلى طبيعة التنشئة األسرية وتعامؿ الوالديف مع أبنائيـ الطمبة ، فالطالب يقمد كؿ ما يجده 
ة حولو خاصة مف أقواؿ وأفعاؿ مف ىـ أكبر منو ليثبت أنو بالغ مثميـ ، والمراىؽ يجد نفسو أنو قد بمغ مف الرجول

ف وجد مف يعترض عميو فيمجأ إلى التمرد  ما يكفي ليقوؿ ويفعؿ ما يريد وليس مف حؽ أحد االعتراض عمى ذلؾ وا 
والعناد والتمفظ بألفاظ نابية وتيديد اآلخريف ، وىذا يكوف إما تقميدًا لوالديو أو تعبيرًا عف رفضو لمضغوطات التي 

 يعيشيا حولو .

( حيث احتمت 5% ، وتمتيا فقرة رقـ )38.97ما قبؿ األخيرة بوزف نسبي ( فاحتمت المرتبة 4أما فقرة رقـ )
% ، وترى الباحثة أف ىذا يعود لطبيعة المجتمع الفمسطيني و العادات والتقاليد 38.24المرتبة األخيرة بوزف نسبي 

أيضًا إلى جيود االجتماعية التي تعتبر أف تعاطي المخدرات وترويجيا جريمة يعاقب عمييا المجتمع والقانوف ، و 
وزارة الداخمية الفمسطينية بقطاع غزة والتي حدت كثيرًا مف وجود المخدرات وذلؾ لمبلحقتيا لمتعاطي المخدرات 
ومروجييا ، وىذا أيضًا يرجع لتطبيؽ نظاـ الضبط المدرسي في المدارس الحكومية ، والتعاوف المشترؾ الذي لمسناه 

 والتعميـ ووزارة الداخمية .في اآلونة األخيرة مع وزارة التربية 
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 المشكالت العاطفية : البعد الثالث

 (5.4جدول )ال

 و ترتيبيا الثالث كل فقرة من فقرات البعددرجة تكرار 

 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

1 
محاولة جذب انتباه الطرؼ اآلخر مف خبلؿ االىتماـ 

 الزائد بالمظير الخارجي 
305 2.243 0.615 74.75 1 

 2 73.77 0.550 2.213 301 السرحاف وأحبلـ اليقظة . 2

 3 69.61 0.638 2.088 284 التعمؽ الزائد بيف األصدقاء. 3

 4 66.18 0.678 1.985 270 عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر عف طريؽ االنترنت. 4

 5 65.69 0.544 1.971 268 تعمؽ الطمبة الزائد بالمعمميف . 5

 6 63.48 0.687 1.904 259 عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر عف طريؽ الجواؿ. 6

7 
عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر مف خبلؿ رفقاء 

 السوء.
257 1.890 0.617 62.99 7 

8 
طريؽ شخاص غير معروفيف عف التواصؿ مع أ

 .الجواؿ
221 1.625 0.596 54.17 8 

 9 51.72 0.642 1.551 211 عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر بشكؿ مباشر . 9

10 
إشباع الرغبات العاطفية مف خبلؿ عرض الصور غير 

 األخبلقية في المدرسة 
193 1.419 0.603 47.30 10 

 11 36.76 0.305 1.103 150 عمؿ عبلقات غير شرعية بيف الطمبة . 11

  60.58 3.802 19.993 2719 الدرجة الكمية لمبعد 
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:

 أف أعمى فقرتيف في بعد )المشكبلت العاطفية( كانت:

" محاولة جذب انتباه الطرؼ اآلخر مف خبلؿ االىتماـ الزائد بالمظير الخارجي (  والتي نصت عمى"10الفقرة )-
 %(.74.75نسبي قدره )احتمت المرتبة األولى بوزف 

 %(.73.77" احتمت المرتبة الثانية بوزف نسبي قدره ) السرحاف وأحبلـ اليقظة (  والتي نصت عمى"9الفقرة )-

 وأف أدنى فقرتيف في نفس بعد كانت:

" اشباع الرغبات العاطفية مف خبلؿ عرض الصور غير األخبلقية في المدرسة (  والتي نصت عمى" 6الفقرة )-
 %(.47.30المرتبة العاشرة بوزف نسبي قدره )احتمت 

" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره عمؿ عبلقات غير شرعية بيف الطمبة (  والتي نصت عمى" 11الفقرة )-
(36.76.)% 

 %(60.58أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى وزف نسبي )

ف لديو أف المشكبلت العاطفية موجودة عند ( حيث تبي2001واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )جمياـ، 
( 9% ، وتمتيا فقرة رقـ )74.75( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي 10الطبلب بدرجة كبيرة ، وحصمت فقرة رقـ )

% ، وتفسر الباحثة ذلؾ بطبيعة مرحمة المراىقة فمحاولة جذب اىتماـ الطرؼ اآلخر غريزة 73.77بوزف نسبي 
إلنساف وبداية نضج ىذه الغريزة واستيقاظيا يكوف في مرحمة المراىقة حيث تكوف في وضعيا اهلل عز وجؿ في ا

أوجيا ، فعمينا نحف كمربيف توجيو ىذه الغريزة بشكؿ صحيح وجيد وليس قمعيا وكبتيا ، فحينيا سيكوف رد فعؿ 
بالمظير الخارجي  المراىؽ عمى ىذا عكسي ويسعى إلى إشباع غريزتو بشكؿ غير صحيح وبدايتيا تكوف باالىتماـ

بشكؿ كبير لجذب اىتماـ وانتباه الطرؼ اآلخر، و السرحاف وأحبلـ اليقظة أيضًا يعتبر شيء طبيعي لدى المراىؽ 
ولكف وجودىا بشكؿ كبير وممفت لمنظر يدؿ عمى وجود مشكمة لدى الطمبة وىي تكوف إما لكثرة الضغوط النفسية 

حبلـ اليقظة وعيش فترة مف األوىاـ والتخيبلت ، أو يكوف بسبب وقت الممقاة عميو ويحاوؿ اليرب منيا عف طريؽ أ
 الفراغ الكبير الموجود عند الطمبة دوف فائدة يضيعو المراىؽ بالسرحاف وأحبلـ اليقظة .

( المرتبة 11% ، واحتمت فقرة رقـ )47.30( فاحتمت المرتبة ما قبؿ األخيرة بوزف نسبي 6أما فقرة رقـ )
( حيث كانت الدرجة المئوية 2004% ، واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )مرتجى36.76األخيرة بوزف نسبي 

اـ الطمبة بقانوف الضبط المدرسي حيث % ، وترى الباحثة أف التز 80-60لممارسة الطمبة لمقيـ األخبلقية بيف 
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يمتزموا بعد إحضار الصور غير األخبلقية إلى المدرسة وأيضًا يعود ذلؾ لممتابعة األسرية الجيدة لؤلبناء ، فالمجتمع 
لى وعي كثير مف العائبلت والطمبة لخطورة ىذه األمور وعدـ القياـ بذلؾ .  الفمسطيني يتسـ بالتزامو ومحافظتو  وا 

 عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة: اإلجابة
مف أسئمة الدراسة عمى : " ما أسموب المعاممة الوالدية األكثر شيوعًا لدى المرشديف التربوييف  الثانيينص السؤاؿ 

 ألبنائيـ ؟"

توضح ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ قامت الباحثة باستخداـ التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية، والجداوؿ التالية  
 ذلؾ:

 (5.5الجدول ) 

 أساليب المعاممة الوالدية األكثر شيوعًا لدى المرشدين التربويين

 البعد م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 78.55 6.726 61.272 8333 اإلىماؿ-البعد الثاني الحماية  1

 2 65.42 6.216 66.728 9075 التسمط-البعد األوؿ التسامح 2

  71.11 10.976 128.000 17408 الدرجة الكمية 

 

%(، 78.55اإلىماؿ حصمت عمى المرتبة األولى بوزف نسبي )-يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الحماية 
%(، أما الدرجة الكمية لبلستبانة حصمت 65.42التسمط حصؿ عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي )–تمى ذلؾ التسامح 
 %(.71.11عمى وزف نسبي )

اإلىماؿ عمى -( حيث حصؿ أسموب الحماية الزائدة2002واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )أبوليمة،
( حيث أف أسموب التنشئة الديمقراطي كما أكثر 2008، واختمفت أيضًا مع نتيجة دراسة )شو، المرتبة األخيرة 

، وتفسر الباحثة ذلؾ بالخوؼ الشديد الذي يمتاز بو اآلباء الفوضوي  األساليب الوالدية سيادة ثـ األسموب التسمطي
يظنوف أف الحماية الزائدة ألبنائيـ ومراعاتيـ في كؿ  اآلباء، ف بنائيـعمى أبنائيـ ، حيث يعتقدوف أف ىذا أفضؿ أل

صغيرة وكبيرة والخوؼ الشديد عمييـ يظنونو حماية ليـ مف المخاطر والمحافظة عمييـ مف كؿ شيء ، فاليدؼ مف 
ذلؾ ىو الحماية والحرص عمى األبناء وسموكياتيـ ولكف الوسيمة غير صحيحة ، حيث استخداميـ ألسموب تنشئة 



 000 

وأيضًا  ، باء يجدوف أف تقديـ الحماية ألبنائيـ مف كؿ المخاطر مف أىـ ما ىو مطموب منيـ ، فالطبيعة فاآلخاطئ 
التسمط يظير أف المرشديف بتعامميـ كآباء مع أبنائيـ يستخدموف أساليب خاطئة ولكف دوف قصد أو -ببعد التسامح

تيـ ، ويمكف أف يعود ىذا لطبيعة عمؿ المرشد إدراؾ لذلؾ فيدفيـ ىو تدليؿ أبنائيـ وجعميـ يشعروف برضا عف حيا
التربوي واختبلطو بشكؿ مباشر مع مشاكؿ المراىقيف بالمدارس ومعرفتو لطبيعة المرحمة التي يعايشونيا ولطريقة 

 .نائو تفكيرىـ ، فيكوف ذلؾ انعكس عمى أسموب معاممتو مع أب

ألكثر شيوعًا لدى المرشديف التربوييف ألبنائيـ المتعمقة لدرجة أسموب المعاممة الوالدية ا النتائج ولتفسير
 :التالي بالشكؿ الموضحة ألبعاد االستبانة اآلتية الجداوؿ بإعداد الباحثة قامت

 

 التسمط –لبعد األول التسامح ا

 (5.6جدول )ال

 و ترتيبيااألول كل فقرة من فقرات البعد درجة تكرار 

 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 1 92.16 0.534 2.765 376 أسمح البني بالتعبير عف مشاعره الشخصية . 1

2 
أسمح البني إبداء رأيو في أموره الخاصة )شراء 

 أشياء مثبًل( .
375 2.757 0.463 91.91 2 

 3 84.56 0.607 2.537 345 أشجع ابني أف يكوف لو رأي مستقؿ عني . 3

4 
أعطي ابني الفرصة ألف يخطط بنفسو لتحقيؽ 

 أىدافو. 
342 2.515 0.584 83.82 4 

 5 80.15 0.625 2.404 327 أدعو ابني لمتشاور معي في أمور األسرة . 5

6 
دروسو   أعطي ابني الحرية في تنظيـ وقتو لمذاكرة

. 
324 2.382 0.667 79.41 6 
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 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 7 79.41 0.656 2.382 324 *كاف ؟. أيفعند عودةابني لمبيت أصر عمى معرفة 7

 8 76.96 0.694 2.309 314 *.معرفة كؿ مف يتصؿ بابني تمفونياً أحرص عمى  8

9 
أسمح البني بأف يصارحني بأف أفكاري لموضوع ما 

  .غير صائبة
310 2.279 0.554 75.98 9 

 10 74.75 0.735 2.243 305 *أحدد البني مصروفو اليومي. 10

11 
عما إذا كاف راِض عف أسموبي في أسأؿ ابني 
 معاممتو .

301 2.213 0.671 73.77 11 

12 
يجب أف يستأذف ابني مني قبؿ أف يفعؿ أي 

  .*شيء
299 2.0199 0.606 73.28 12 

 13 72.06 0.800 2.162 294 أسمح البني بامتبلؾ جياز جواؿ خاص بو . 13

14 
التي أترؾ البني حرية مشاىدة البرامج التمفزيونية 

 يفضميا .
291 2.140 0.634 71.32 14 

15 
أسمح البني بمناقشتي عند اتخاذ قراراتي الشخصية 

 حتى إف كانت خاطئة .
284 2.088 0.672 69.61 15 

 16 68.14 0.698 2.044 278 *أتضايؽ إذا لـ يرحب ابني بضيوفي . 16

 17 64.95 0.575 1.949 265 *أغضب إذا لـ يعمؿ ابني بأوامري وتعميماتي . 17

 18 63.48 0.619 1.904 259 *أفرض عمى ابني أسموب التعامؿ مع األسرة. 18

19 
ُأكثر مف إعطاء التعميمات والنصائح واألوامر 

 *البني .
257 1.890 0.717 62.99 19 

ىمالو . 20  20 62.75 0.609 1.882 256 أصبر عمى أخطاء ابني وا 
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 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 21 57.11 0.643 1.713 233 *أمر .أفرض عمى ابني طاعتي في كؿ  21

22 
أتابع المكالمات والرسائؿ الخاصة بابني عمى 

 *جوالو.
223 1.640 0.696 54.66 22 

 23 54.17 0.655 1.625 221 أسمح البني بالخروج مف المنزؿ عندما يشاء . 23

 24 53.92 0.751 1.618 220 *آمر ابني أف يمقي عمّي تحية الصباح يوميًا . 24

 25 53.68 0.680 1.610 219 *أختار البني أصدقاءه . 25

 26 53.68 0.701 1.610 219 أقبؿ مف ابني أف يفعؿ ما ال أحب . 26

 27 52.94 0.577 1.588 216 *أعامؿ ابني بشدة إذا لـ يعمؿ كؿ ما أطمبو منو . 27

 28 52.45 0.695 1.574 214 *أحدد البني نوع التعميـ الذي سيمتحؽ بو. 28

 29 51.96 0.641 1.559 212 *أحدد البني مينتو المستقبمية . 29

 30 51.23 0.570 1.537 209 أوافؽ أف يقضي ابني وقت فراغو خارج البيت. 30

 31 48.77 0.620 1.463 199 أسمح البني بتصفح مواقع االنترنت بحرية . 31

 32 48.53 0.543 1.456 198 يخشى أف يتحدث ابني معي بصراحة في أي أمر . 32

33 
أرفض أف أناقش ابني في أي موضوع أو قرار 

 يتخذه. 
195 1.434 0.652 47.79 33 

 34 41.91 0.530 1.257 171 *أجبر ابني عمى مرافقتي في زياراتي رغمًا عنو . 34

  65.42 6.216 66.728 9075 الدرجة الكمية لمبعد 

 وتصبح الدرجة لدييا إيجابية  . *الفقرات السمبية تـ تصحيحيا إيجابياً 
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:

 التسمط( كانت:-أف أعمى فقرتيف في بعد )التسامح

" احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي أسمح البني بالتعبير عف مشاعره الشخصية (  والتي نصت عمى" 23الفقرة )-
 %(.92.16قدره )

" احتمت المرتبة الثانية داء رأيو في أموره الخاصة )شراء أشياء مثبًل( أسمح البني إب(  والتي نصت عمى" 1الفقرة )-
 %(.91.91بوزف نسبي قدره )

 وأف أدنى فقرتيف في نفس البعد كانت:

" احتمت المرتبة الثالثة  أرفض أف أناقش ابني في أي موضوع أو قرار يتخذه(  والتي نصت عمى" 5الفقرة )-
 %(.47.79والثبلثوف بوزف نسبي قدره )

" احتمت المرتبة األخيرة بوزف نسبي أجبر ابني عمى مرافقتي في زياراتي رغمًا عنو  (  والتي نصت عمى"6الفقرة )-
 %(.41.91قدره )

 %(65.42أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى وزف نسبي ) 

بالمرتبة األولى ، ( حيث أف أسموب التسامح لـ يكف 2000واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )القططي،
التسمط عمى المرتبة الثانية ، ومع نتيجة دراسة -( حيث حصؿ أسموب التسامح2002ومع نتيجة دراسة)أبوليمة،

 ( حيث كاف أسموب التسامح والتشجيع مف أفضؿ أساليب المعاممة الوالدية .2008)البمييي،

( بالمرتبة 1تمتيا الفقرة رقـ ) % ،92.16( عمى المرتبة األولى بوزف نسبي 23وحصمت الفقرة رقـ ) 
% ، ويمكف تفسيره بطبيعة عمؿ األب كمرشد تربوي يعايش معظـ مشاكؿ المراىقيف 91.91الثانية بوزف نسبي 

بداء رأي وىذا يعني أف الكثير مف  ولديو أسموبو الخاص  في التعامؿ معيا ، فالفقرتيف تعبير عف المشاعر وا 
، فحيف  فرصة اختيار ما يرونو مناسب ليـ ئيـ التعبير عف وجية نظرىـ ويعطوىـالمرشديف التربوييف يسمحوف ألبنا

يسمح األب البنو بالتعبير عف مشاعرىالشخصية وابداء رأيو في أمور تخصو يعني ذلؾ أنو أعطاه حرية شخصية 
تقمة لو يمنحو وجود شخصية مس فالمراىؽ يعتبر، جيدة وسمح لو بحمؿ المسؤولية +وىذا شيء ميـ جدًا لممراىقيف 

اليوية التي يبحث عنيا ويحدد لو شخصية المستقبؿ وبالتالي يتعود االبف المراىؽ عمى ابداء رأيو في أموره الخاصة 
وتكويف وجية نظر خاصة بو في كثير مف األمور مما يساعده عمى تقوية شخصيتو وزيادة ثقتو بنفسو وبالتالي 

 يصؿ لراحة نفسية وصحة نفسية جيدة .
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روفنا التي نعيشيا اليـو مف حصار وحروب تؤثر عمى كؿ فرد وتؤدي إلى وجود ضغط نفسي وتوتر وعدـ ففي ظ
توازف مع الشخصية بشكؿ جيد ، فيقدـ اآلباء المعاممة الجيدة السوية ألبنائيـ حتى يسمحوا ليـ بناء شخصية سوية 

ء ذلؾ بالمعاممة الجيدة المقدمة ليـ مف اآلباء تتحدى كؿ العوائؽ واالحباطات التي تواجييا ، فبالتالي يعوض األبنا
 والتسامح اإليجابي معيـ . 

( بالمرتبة 6% تمتيا فقرة رقـ )47.79( احتمت المرتبة ما قبؿ األخيرة بوزف نسبي 5بينما نجد الفقرة رقـ )
و لـ يترؾ لو كامؿ % ، وىذا يعني أف المرشد التربوي متسامحًا في تعاممو مع أبنائو في41.91األخيرة بوزف نسبي 

أف اآلباء يتعامموف  المسؤولية في اتخاذ أي قرار فيو مازاؿ مراىقًا وال يستطيع اتخاذ قرارات لوحده ، وترى الباحثة
جيدة مع أبنائيـ ولدييـ أسموب تسامح جيد ، حيث يسمحوا ألبنائيـ اتخاذ قراراتيـ بأنفسيـ وتحمميـ بإيجابية 

بذاتيا فيذا جيد ، ولكف يجب أال يكوف بدرجة كبيرة فعندما نتحدث عف المراىقيف   لممسؤولية وبناء شخصية مستقمة
نعمـ أنيـ لـ ينضجوا بعد بدرجة كافية حتى يتحمموا المسؤولية لوحدىـ دوف متابعة مف اآلباء أو تدخؿ منيـ 

 لتصحيح بعض األخطاء ليـ .

أف يناقشو بو فيذا يعني أف التسامح لديو فعندما يسمح األب البنو باتخاذ أي قرار بأي موضوع كاف دوف 
أصبح بدرجة كبيرة جدًا وىذا شيء غير تربوي فاألب الذي يريد أف يبني شخصية سوية البنو ويعوده عمى تحمؿ 
المسؤولية يجب عميو بدايًة أف يتابعو ويناقشو ولو ببعض األمور وتكوف مناقشتو لو إيجابية ليوضح لو كيفية اتخاذ 

، بينما نجد المرشد التربوي ال يجبر ـ بقراراتي ـومناقشتي ـبحاجة لمتابعتي فاألبناء بيذه المرحمة،  بالقرار المناس
ابنو في مرافقتو رغمًا عنو وىنا يتضح مستوى التسامح الجيد بيف األب واألبناء ، فيو يعامميـ كمسئوليف وليـ حرية 

ومعرفتو لمرحمة المراىقة وخصائصيا وكيفية التعامؿ  االختيار في الزيارات وىذا يرجع لعمؿ األب كمرشد تربوي
 معيا .
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 اإلىمال- البعد الثاني الحماية

 (5.7جدول )ال

 ترتيبيا والثاني كل فقرة من فقرات البعددرجة تكرار 

 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

ياب  1  1 95.34 0.425 2.860 389 ابني لممدرسة.أعرؼ مواعيد ذىاب وا 

 2 94.12 0.470 2.824 384 أىتـ بصحة ابني . 2

 3 93.14 0.441 2.794 380 أذىب إلى المدرسة إذا استدعتني ألمر ييـ ابني . 3

 4 93.14 0.518 2.794 380 أتابع مستوى تحصيؿ ابني في المدرسة . 4

 5 91.42 0.502 2.743 373 جيدة . أحرص عمى أف يتناوؿ ابني غذاءه بصورة 5

 6 90.20 0.504 2.706 368 أحاوؿ سؤاؿ ابني عف سبب حزنو. 6

 7 88.97 0.545 2.669 363 أىتـ بنوعية البرامج التي يشاىدىا ابني في التمفاز . 7

 8 87.99 0.592 2.640 359 أقمؽ عندما يتأخر ابني خارج البيت . 8

 9 86.27 0.602 2.588 352 .أناقش ابني بأمور مستقبمو  9

 10 86.03 0.552 2.581 351 أىتـ ألخطاء ابني . 10

 11 85.54 0.567 2.566 349 أىتـ ألمور ابني الخاصة . 11

 12 85.05 0.630 2.551 347 أحرص عمى االطمئناف عمى ابني أثناء نومو . 12

 13 82.60 0.620 2.478 337 أعرؼ أنواع األنشطة التي يمارسيا ابني خارج البيت.  13

 14 82.11 0.677 2.463 335 أىتـ بأوقات أكؿ ابني ونومو ودراستو . 14

 15 81.86 0.607 2.456 334 أتابع ابني باىتماـ داخؿ البيت وخارجو . 15
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 الفقرة م
مجموع 

 االستجابات
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الترتيب

 16 74.02 0.685 2.221 302 أرعى ابني رعاية شديدة . 16

 17 73.77 0.714 2.213 301 اضطرب إذا مرض ابني ولو مرض بسيط . 17

 18 73.53 0.657 2.206 300 أطمب مف ابني االتصاؿ بي عندما تصادفو أي مشكمة.  18

 19 73.28 0.728 2.199 299 أحضر مجمس اآلباء في مدرسة ابني كمما دعيت إلييا . 19

 20 69.12 0.628 2.074 282 أفضؿ أف يقضي ابني وقت فراغو داخؿ البيت وليس خارجو . 20

 21 64.71 0.635 1.941 264 أحضر البني كثيرًا مف األشياء حتى لو لـ يطمبيا مني. 21

 22 64.46 0.712 1.934 263 أخاؼ عمى ابني أكثر مف البلـز . 22

23 
أحرص أف أمنع ابني مف االختبلط بأي شخص حفاظًا عمى 

 حسف أخبلقو .
253 1.860 0.712 62.01 23 

 24 62.01 0.598 1.860 253 *البيت .أسمح البني باألكؿ خارج  24

 25 58.33 0.718 1.750 238 أتصدى بنفسي لكؿ مف يعتدي عمى ابني . 25

 26 43.38 0.562 1.301 177 *أتجاىؿ رغبات ابني وحاجاتو . 26

  78.55 6.726 61.272 8333 الدرجة الكمية لمبعد 

 التي لدييا إيجابية .*الفقرات السمبية تـ تصحيحيا إيجابيًا وتصبح الدرجة 

 يتضح مف الجدوؿ السابؽ:

 اإلىماؿ( كانت:-أف أعمى فقرتيف  في بعد )الحماية

ياب ابني لممدرسة(  والتي نصت عمى" 25الفقرة )- " احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي قدره أعرؼ مواعيد ذىاب وا 
(95.34.)% 

 %(.94.12مرتبة الثانية بوزف نسبي قدره )" احتمت الأىتـ بصحة ابني (  والتي نصت عمى" 9الفقرة )-
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 وأف أدنى فقرتيف في نفس البعد كانت:

" احتمت المرتبة الخامسة والعشروف بوزف  أتصدى بنفسي لكؿ مف يعتدي عمى ابني (  والتي نصت عمى"2الفقرة )-
 %(.58.33نسبي قدره )

المرتبة األخيرة بوزف نسبي قدره  " احتمتأتجاىؿ رغبات ابني وحاجاتو (  والتي نصت عمى" 15الفقرة )-
(43.38.)% 

 %(78.55أما الدرجة الكمية لمبعد حصؿ عمى وزف نسبي )

وتفسر الباحثة ذلؾ بأف المرشد التربوي يتابع أبنائو بشكؿ جيد وييتـ بصحتيـ فيذا يعني أف ىناؾ إيجابية 
ياب ابن و لممدرسة شيء جيد ويعني متابعة األبناء في التعامؿ بيف األب واألبناء ، فاىتماـ األب بمواعيد ذىاب وا 

% ، تمتيا فقرة 58.33( حصمت عمى المرتبة ما قبؿ األخيرة بوزف نسبي 2بكؿ ما يخصيـ ، بينما نجد فقرة رقـ )
% ، فيذا يعني أف المرشد التربوي حريص عمى بناء شخصية ابنو 43.38( بالمرتبة األخيرة بوزف نسبي 15رقـ )

ىو بنفسو لمف يتعدى عميو ، فيذا يعزز شخصية االبف ويقوييا ، فعندما يقـو األب بشكؿ جيد حيث يتصدى 
بالتصدي لكؿ مف يعتدي عمى ابنو فيو بذلؾ يحطـ شخصية ابنو ويجعمو ضعيؼ ال يستطيع مواجية الصعوبات 

 في حياتو بعد ذلؾ ويجعمو معتمد بشكؿ كبير عمى غيره .

وترى الباحثة أف ىذا يمكف أف يعود لطبيعة عمؿ المرشد التربوي فيو يرى الكثير مف النماذج الجيدة  
وأخرى سيئة ويحاوؿ تجاىؿ السيء ، ونجد المرشد التربوي أيضًا بأنو ييتـ لمطالب أبنائو واحتياجاتيـ فيذا شيء 

، فالمرشد التربوي واقب تجاىؿ متطمباتيـ يو أعمـ بعأساسي لنموىـ الجسمي والنفسي والعقمي وىو يقدر ذلؾ ف
يتعامؿ بإيجابية مع ابنو فيو نادرًا ما يتصدى بنفسو لكؿ مف يعتدي عمى ابنو ، وبذلؾ يجعؿ لو شخصية مستقمة 
وقوية ويدافع ىـ عف نفسو وال يكوف ضعيؼ يعتمد عمى والده حتى بعد أف يكبر وينضج ويصبح شابًا ، فحماية 

وبة ولكف بدرجة معينة تسمح باعتمادىـ عمى أنفسيـ وأيضًا يتضح إيجابية المرشد التربوي برعاية اآلباء ألبنائيـ مطم
 ابنو وذلؾ بتمبية رغباتيـ وحاجاتيـ ، فيو حريص عمى تنشئة عنصر منتج في المجتمع .
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 : من أسئمة الدراسة الثاإلجابة عن السؤال الث

ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المشكالت ينص السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة عمى : " 
السموكية لدى طمبة المدارس التي يواجييا المرشدون في عمميم وعالقتيا بأساليب معاممتيم ألبنائيم كما 

 يدركونيا ؟

 يوضح ذلؾ. التاليتـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف والجدوؿ ولإلجابة عمى ىذا السؤال 

 (5.8الجدول ) 

 المشكالت السموكية لدى الطمبة وعالقتيا بأساليب معاممة المرشدين التربويين ألبنائيم

 
الدرجة الكمية لمقياس 

 المشاكل السموكية

 0.085 الدرجة الكمية لمقياس أساليب المعاممة

 0.159( =0.05( وعند مستوى داللة )134حرية )ر الجدولية عند درجة 

 0.208( =0.01( وعند مستوى داللة )134ر الجدولية عند درجة حرية )

بين المشاكل السموكية لدى الطمبة في يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود عبلقة ذات داللة إحصائية 
، وترى الباحثة أف الكثير مف المدارس التي يواجييا المرشدون في عمميم وبين أساليب معاممتيم ألبنائيم 

طمبة المدارس وبيف أساليب معاممتيـ لمف مشكبلت سموكية  ـالمرشديف التربوييف يفصموف بيف عمميـ وما يواجيي
وي يتعامؿ مع مشكبلت الطمبة بمينية وسرية ويجد أف مف واجبو الميني متابعة أحواؿ ألبنائيـ ، فالمرشد الترب
رشادىـ لمتخمص مف مشكبلتيـ الطمبة ومساعدتيـ ونصح اليومية وبناء شخصية جيدة إيجابية ليـ ، ولكنو في يـ وا 

ممتو ألبنائو ، فيو نفس الوقت ال يتعامؿ مع ىذه المشكبلت بشكؿ شخصي حيث ال تنعكس عميو وعمى أساليب معا
 يعامؿ أبنائو كأب يرى مصمحة أبنائو ويوجييـ إلييا ويستخدـ أساليب المعاممة التي توافؽ الموقؼ اليومي .

وتفسر الباحثة ذلؾ بأف المرشد التربوي يتعامؿ بأخبلقيات المينية بشكؿ جيد حيث يحافظ عمى المينية 
صي واألىواء الشخصية في إرشاداتو ليـ ويستخدـ مبدأ السرية في معاممتو مع طبلبو فبل يجعؿ مجاؿ لمتدخؿ الشخ

بشكؿ جيد والئؽ فما يدور في المدرسة ومع الطمبة يبقى داخؿ المدرسة وال يفشي بأسرار العمؿ ألي شخص ولكنو 
بة كأب ال يعكس عمى حياتو وأساليب معاممة ألبنائو أي مف المؤثرات الخارجية فيو ينظر لممشكبلت السموكية لمطم

بشكؿ ميني ويحمؿ أسبابيا ويمكف أف يكوف مف ضمف ىذه األسباب ىو معاممة آبائيـ معيـ واألساليب التي 
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يستخدمونيا معيـ فيو بذلؾ يمكنو أف يحاوؿ تجنب ما يقع بو اآلباء اآلخروف مع أبنائيـ )الطمبة( حتى ال يقع بو 
تو وحياتو الخاصة ، بينما نجده يتعامؿ مع ىو كأب مع أبنائو  ، فيو شخص ميني يفصؿ بيف عممو وبيف أسر 

أبنائو بمشاعر وعواطؼ األبوة واألمومة ويكوف حريص كؿ الحرص عمى مصمحة أبنائو ومستقبميـ ويشعر بأنو 
وكيؿ عمى أبنائو ليوصميـ لبر األماف حتى يستطيعوا تكويف شخصية إيجابية لمتعامؿ مع اآلخريف ومع المجتمع 

صنع ليـ مستقبؿ آمف ، فالمرشد التربوي في المدرسة ال يتعامؿ مع الطمبة مثمما يتعامؿ مع المحيط بيـ ، وأيضًا لي
 أبنائو في البيت.

 وىذه النتيجة تميزت بيا ىذه الدراسة عف باقي الدراسات السابقة ولـ تحصؿ أي دراسة سابقة عمى ىذه النتيجة .

 من أسئمة الدراسة: الرابعاإلجابة عن السؤال 
ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت السموكية الثالث عمى أنو :  ينص السؤاؿ

 لدى طمبة المرحمة الثانوية واإلعدادية في المدارس الحكومية وفقًا لمتغيرات الدراسة )المديرية، المرحمة(؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية:

 من فروض الدراسة:  ثانيالفرض ال
: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت ينص الفرض األوؿ مف فروض الدراسة عمى

السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية واإلعدادية في المدارس الحكومية وفقًا لمتغير المديرية)شمال غزة، شرق 
 رفح(؟ غزة، غرب غزة، الوسطى، شرق خان يونس، غرب خان يونس،

 .One Way ANOVAأسموب تحميؿ التبايف األحاديقامت الباحثة باستخداـ  ىذا الفرضولئلجابة عف 

 (5.9جدول )ال

 مستوى المشكالت السموكية لدى الطمبة وفقًا لمتغير المديرية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللةمستوى  الداللة

مشكالت 
مخالفة النظام 

 المدرسي

 1.423 76.433 6 458.597 بيف المجموعات

  

  

0.211 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 53.711 129 6928.749 داخؿ المجموعات

   135 7387.346 المجموع

غير دالة  0.390 1.061 38.373 6 230.237 بيف المجموعاتمشكالت 
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 الداللةمستوى  الداللة

   36.176 129 46666.704 داخؿ المجموعات العدوان

  

  

  

 إحصائياً 

   135 4896.941 المجموع

المشكالت 
 العاطفية

 14.457 6 85.981 بيف المجموعات
0.991 

  

0.434 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 14.457 129 1865.012 داخؿ المجموعات

   135 1950.993 المجموع

الدرجة الكمية 
الستبانو 

المشكالت 
 السموكية

 1.152 208.472 6 1250.834 بيف المجموعات

  

  

0.336 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 180.908 129 23337.136 داخؿ المجموعات

   135 24587.971 المجموع

 2.82( =  0.01( وعند مستوى داللة )6،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )
  2.10( = 0.05( وعند مستوى داللة )6،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )

( 0.05يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى داللة )
 .أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المديريةجميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة، في 

( حيث لـ تكف فروؽ في المتوسطات الحسابية الكمية 2003واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )العثامنة،
بيف درجة إحساس مرشدي المدارس تعزى لمتغير المديرية التعميمية ، وترى الباحثة أف ىذه النتيجة تتوافؽ مع فرض 

نفس قوانيف الضبط واالنضباط والنظاـ نفسو المتبع  الدراسة وتفسر ذلؾ بأف جميع المدارس بجميع المديريات تطبؽ
بجميع المديريات ، وجميع محافظات القطاع ليا نفس الوضع  الجغرافي ونفس الوضع االقتصادي فبل يوجد متغير 
يمكنو أف يؤثر عمى مستوى المشكبلت السموكية لدى طمبة المدارس ، فوزارة التربية والتعميـ تحرص عمى معاممة 

دارس بكؿ المديريات بنفس األسموب والطريقة وتطبؽ نفس القانوف بيـ وىذا يدؿ عمى مصداقية التعميـ جميع الم
 وتكافئو بجميع مدارس محافظات القطاع .
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 من فروض الدراسة:  لثالفرض الثا
: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المشكالت ينص الفرض الثاني مف فروض الدراسة عمى

السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية واإلعدادية في المدارس الحكومية وفقًا لمتغير المرحمة )الثانوية، اإلعدادية، 
 اإلعدادية والثانوية معًا(؟

 One Way ANOVAسموب تحميؿ التبايف األحاديولئلجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ أ

 (5.10جدول )ال

 السموكية لدى الطمبة وفقًا لمتغير المرحمة الدراسيةمستوى المشكالت 

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

مشكالت 
مخالفة النظام 

 المدرسي

 0.256 14.185 2 28.370 بيف المجموعات

  

  

0.774 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 55.331 133 7358.957 المجموعاتداخؿ 

   135 7387.346 المجموع

مشكالت 
 العدوان

 0.324 11.861 2 23.722 بيف المجموعات

  

  

0.724  

  
غير دالة 

 إحصائياً 
 36.641 133 4873.220 داخؿ المجموعات

   135 4896.941 المجموع

المشكالت 
 العاطفية

 0.529 7.704 2 15.409 بيف المجموعات

  

  

0.590 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 14.553 133 1935.584 داخؿ المجموعات

   135 1950.993 المجموع

الدرجة الكمية 
الستبانة 

المشكالت 
 السموكية

 0.085 15.616 2 31.232 بيف المجموعات

  

  

0.919 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 184.637 133 24556.739 داخؿ المجموعات

   135 24587.971 المجموع

 4.82( =  0.01( وعند مستوى داللة )2،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )
  3.09( = 0.05( وعند مستوى داللة )2،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )
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( 0.05يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى داللة )
أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المرحمة جميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة، في 

 .التعميمية
عدادية والمرحمة الثانوية والمرحمة المشتركة ، فيذا يعني أف المشكبلت السموكية متشابية عند المرحمة اإل

وترى الباحثة أف ىذا يعود الشتراؾ جميع المراحؿ بنفس الخصائص وىي خصائص مرحمة المراىقة فطالب المرحمة 
اإلعدادية مراىؽ وطالب المرحمة الثانوية أيضًا مراىؽ والمراىقة تتمتع بخصائص يتشابو بيا جميع المراىقيف ، 

مة اإلعدادية يمر ببداية المراىقة وطالب المرحمة الثانوية يكوف بعز ىذه المرحمة ، وىذا يعني أف فطالب المرح
االثنيف يمتازاف بنفس الخصائص تقريبًا ، وبالتالي يكوف لدييـ نفس االىتمامات ونفس االحتياجات ونفس السموؾ 

 تقريبًا .

 من أسئمة الدراسة: لخامساإلجابة عن السؤال ا
ىل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية لدى ينص السؤاؿ الرابع عمى أنو : 

 المرشد التربوي ألبنائو وفقًا لمتغيرات الدراسة )جنس المرشد، سنوات العمل، عدد األبناء، جنس األبناء(؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بصياغة الفرضيات التالية:

 من فروض الدراسة:  رابعال الفرض

: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية ينص الفرض الثالث مف فروض الدراسة عمى
 لدى المرشد التربوي ألبنائو تعزى جنس المرشد )ذكر، أنثى(

 وضح ذلؾ:"  والجدوؿ التالي يT. testولئلجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار "

 (5.11جدول )ال

 تعزى لمتغير جنس المرشد أساليب المعاممة الوالدية لدى المرشد التربوي ألبنائو

االنحراف  المتوسط العدد الجنس 
مستوى  قيمة الداللة قيمة "ت" المعياري

 الداللة

البعد األول 
 التسمط-التسامح

 1.244 5.624 65.860 50 ذكر

  

0.216 

  
غير دالة 

 6.515 67.233 86 أنثى إحصائياً 

البعد الثاني 
 اإلىمال-الحماية

 1.666 7.917 60.020 50 ذكر

  

0.098 

  
غير دالة 

 5.853 62.000 86 أنثى إحصائياً 
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 الدرجة الكمية
 1.730 12.343 125.880 50 ذكر

  

0.086 

  
غير دالة 

 9.967 129.233 86 أنثى إحصائياً 

 1.96( = 0.05( وعند مستوى داللة )134درجة حرية )قيمة "ت" الجدولية عند 
 2.58( = 0.01( وعند مستوى داللة )134قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسوبة اقؿ مف قيمة "ت" الجدولية في جميع األبعاد والدرجة 
 ت داللة إحصائية تعزى لمتغير جنس المرشد.الكمية لبلستبانة ، وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذا

( ، ونتيجة 1999فبل فرؽ بيف معاممة المرشد التربوي ألبنائو ، واتفقت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )نزر،
( حيث تتطابؽ وتتفؽ وجيات نظر األب واألـ في أساليب التنشئة االجتماعية خاصة فيما 2003دراسة )مسمـ،

( حيث كانت فروؽ إحصائية في 2000ؤلبناء ، بينما اختمفت مع نتيجة دراسة )القططي،يتعمؽ بأساليب التوجيو ل
أساليب المعاممة الوالدية تعزى لمتغير الجنس لصالح األب ، وترى الباحثة أف ىذه النتيجة يمكف أف تكوف بسبب أف 

و طالبات ، فالمرشد التربوي يجد المدارس الحكومية تعاني تقريبًا مف نفس المشكبلت السموكية لمطمبة سواًء طبلب أ
الكثير مف المشكبلت السموكية لدى طبلب المدرسة مما ينعكس عمى أسموب معاممتو ألبنائو كأب فعندما يجد أف 
ىذه المشكبلت يمكف أف تكوف نتيجة ألسموب معاممة أولياء األمور ألبنائيـ وىو بالتالي يريد تحسيف أسموب 

ليذه المشكبلت السموكية ، والمرشدة كذلؾ فيي تحاوؿ أف تتفادى وجود ىذه  معاممتو ألبنائو حتى ال يصموا
ؽ في المشكبلت لدى أبنائيا والتي تجدىا عند طالباتيا في المدرسة ، فالمرشد التربوي والمرشدة التربوية ال فر 

 أسموب معاممتيـ ألبنائيـ 
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 من فروض الدراسة:  خامسالفرض ال

: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة فروض الدراسة عمى ينص الفرض الرابع مف
سنوات، أكثر من  10-6سنوات، من  5الوالدية لدى المرشد التربوي ألبنائو تعزى عدد سنوات الخدمة )أقل من 

 سنوات(. 10

 .One Way ANOVAوب تحميؿ التبايف األحادي ولئلجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ أسم

 (5.12جدول )ال

 تعزى لمتغير عدد سنوات الخدمة أساليب المعاممة الوالدية لدى المرشدين التربويين ألبنائيم

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

البعد األول 
-التسامح
 التسمط

 0.467 18.206 2 36.412 بيف المجموعات

  

  

0.628 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 38.951 133 5180.522 داخؿ المجموعات

   135 5216.934 المجموع

البعد الثاني 
-الحماية
 اإلىمال

 0.951 43.056 2 86.113 بيف المجموعات

  

  

0.389 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 45.269 133 6020.821 داخؿ المجموعات

   135 16031.779 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.963 116.111 2 232.221 بيف المجموعات

  

  

0.384 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 120.540 133 16031.779 داخؿ المجموعات

   135 16264.000 المجموع

 4.82( =  0.01( وعند مستوى داللة )2،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )
  3.09( = 0.05( وعند مستوى داللة )2،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )

( 0.05يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى داللة )
ت أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد سنواجميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانو، في 

 .الخدمة
سنوات ومف لديو خبرة أكثر مف  10-6سنوات ومف لديو خبرة مف  5فبل فرؽ بيف مف لديو خبرة أقؿ مف 

( حيث كانت فروؽ ذات إحصائية في أساليب 2003سنوات ، واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )مسمـ،10
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عاـ ، وترى الباحثة أف ىذا 50أعمارىـ عف المعاممة الوالدية تعزى لمتغير عمر األب لصالح اآلباء الذيف تزيد 
يمكف أف يعود ألف المشكبلت السموكية لدى طمبة المدارس ال تحتاج لعدد أكثر في سنوات عمؿ المرشد التربوي 
الكتشافيا ومعرفتيا ، فالمرشد التربوي يكتشفيا مف بداية عممو ، ولكف سنوات الخبرة يمكف أف يكوف ليا دور في 

 رشد التربوي معيا وليس معرفتيا ومدى انتشارىا بيف الطمبة فيذا ال يعتمد عمى سنوات الخبرة .كيفية تعامؿ الم

 من فروض الدراسة:  سادسالفرض ال

: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية في أساليب ينص الفرض الخامس مف فروض الدراسة عمى
 أفراد(. 6، أكثر من  6-4، من 3-1األبناء )المعاممة الوالدية لدى المرشد التربوي ألبنائو تعزى عدد 

 .One Way ANOVAيأسموب تحميؿ التبايف األحاد ولئلجابة عف ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ

 (5.13جدول )ال

 تعزى لمتغير عدد األبناء أساليب المعاممة الوالدية لدى المرشد التربوي ألبنائو

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين البعد
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة "ف" المربعات

 مستوى الداللة الداللة

البعد األول 
-التسامح
 التسمط

 0.831 32.183 2 64.367 بيف المجموعات

  

  

0.438 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 38.741 133 5152.567 داخؿ المجموعات

   135 5216.934 المجموع

البعد الثاني 
-ةالحماي
 اإلىمال

 1.191 53.76 2 107.411 بيف المجموعات

  

  

0.307 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 45.109 133 5999.523 داخؿ المجموعات

   135 6106.934 المجموع

 الدرجة الكمية

 1.388 166.247 2 332.495 بيف المجموعات

  

  

0.253 

  

  

غير دالة 
 إحصائياً 

 119.786 133 15931.505 داخؿ المجموعات

   135 16264.000 المجموع

 4.82( =  0.01( وعند مستوى داللة )2،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )
  3.09( = 0.05( وعند مستوى داللة )2،135ؼ الجدولية عند درجة حرية )

 ( 0.05يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ؼ" المحسوبة أقؿ مف قيمة "ؼ" الجدولية عند مستوى داللة )
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أي أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد جميع األبعاد والدرجة الكمية لالستبانة، في 
 .األبناء

أبناء ، واختمفت  6أبناء ، أو أكثر مف  3فالمرشد التربوي يتعامؿ بنفس األساليب إذا كاف لديو أقؿ مف 
( حيث أوضحت النتائج فروؽ دالة بيف درجات عينة الدراسة في إدراكيـ 2003ىذه النتيجة مع دراسة ) التابعي،

( حيث ىناؾ عبلقة 2009ألساليب المعاممة الوالدية تبعًا الختبلؼ حجـ األسرة ، ومع نتائج دراسة ) شعيبي،
اممة الوالدية لؤلب واألـ وعدد أفراد األسرة ، وترى الباحثة أف ىذه النتيجة يمكف أف تفسر موجبة بيف أساليب المع

أبناء فيو كأب أو كأـ يتعامؿ مع أبنائو  6بأف المرشد التربوي يتعامؿ كأب أو كأـ إذا كاف لديو ابف أو أكثر مف 
أبناء ، فيو كونو مرشد  6ف واحد أو اإلىماؿ فيو أب سواء الب-التسمط ، أو بأسموب الحماية-بأسموب التسامح

تربوي في المدارس ويرى المشكبلت السموكية لدى الطمبة يكوف بذلؾ حريص عمى تنشئو ألبنائو وأسموب معاممتو 
 معيـ حتى لو ابف واحد . 
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 التوصيات:

ضوء النتائج التي أسفرت عنيا المعطيات الميدانية ليذه الدراسة ، تقترح الباحثة عددًا مف التوصيات التي في 
تأمؿ أف يكوف ليا مردود فعمي وتطبيقي لمعالجة ىذه المشكبلت لدى الطمبة وتوعية المرشد التربوي بأساليب 

 معاممتو ألبنائو وىي عمى النحو التالي :

لتربوييف توجيو مزيدًا مف العناية واالىتماـ بتييئة الجو األسري المناسب لتنشئة ينبغي عمى المرشديف ا -1
األبناء تنشئة اجتماعية سميمة بيدؼ زيادة إحساسيـ باألمف واألماف ، وتوعية المرشديف التربوييف بمتابعة 

 اىتمامات أبنائيـ وتمبية احتياجاتيـ .

غوطات العمؿ التي يمر بيا نفسيتو وينتيي مف ض عقد رحبلت ترفييية لممرشد التربوي ، حتى يجدد -2
 .يومياً 

توعية األىؿ بالطمبة ذوي المشكبلت السموكية ودراسة حاالتيـ لموقوؼ عمى األسباب الدافعة لمثؿ ىذه  -3
 السموكيات ووضع حموؿ تربوية ليا .

اىقة وبكيفية تخطي توعية الطمبة في المدارس بضرورة االلتزاـ باأللفاظ الجيدة ، وتعريفيـ بخصائص المر  -4
لمراىقيف والتقرب منيـ األخطاء التي يمكنيـ أف يقعوا بيا واالىتماـ النفسي والعاطفي بالطمبة ا

 . ومصادقتيـ

 المقترحات :

 دراسة المشكبلت السموكية لدى الطمبة الذيف يعانوف مف تفكؾ اجتماعي . -1
طمبة مف حيث أسبابيا وأساليب التعامؿ إجراء دراسات تربوية حوؿ المشكبلت السموكية والتربوية لدى ال -2

 معيا .
 القياـ بدراسة تأثير عمؿ المرشد التربوي عمى حياتو الخاصة . -3
دراسة العوامؿ المؤثرة في المشكبلت السموكية لممراىقيف مثؿ : أساليب التنشئة االجتماعية والمستوى  -4

 الثقافي واالقتصادي واالجتماعي لؤلسرة وغير ذلؾ مف العوامؿ .
 قياـ بدراسة تيدؼ إلى تحديد أىـ المشكبلت التي تواجو المرشديف التربوييف في محافظات غزة .ال -5
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 بالغة العربية  ممخص الدراسة

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أكثر أساليب المعاممة الوالدية شيوعًا لدى المرشديف التربوييف ألبنائيـ ، 
الطمبة في المدارس اإلعدادية والثانوية مف وجية نظر المرشديف  ومعرفة أكثر المشكبلت السموكية شيوعًا لدى

التربوييف ، وتوضيح العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية المرشد التربوي ألبنائو وبيف المشكبلت لدى الطمبة التي 
 تواجو المرشد التربوي يوميًا ، واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي .

( مرشد ومرشدة تربوية ممف يعمموف في المرحمة اإلعدادية والثانوية في 136دراسة مف )وتكونت عينة ال 
جميع محافظات غزة ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة أداتيف لمدراسة قامت بإعدادىما لمدراسة وىما : 

لجة بيانات الدراسة إحصائيًا كبًل مف استبانو أساليب المعاممة الوالدية واستبانو المشكبلت السموكية ، واستخدمت لمعا
: التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية ومعامؿ ارتباط بيرسوف ومعادلة جتماف ومعامؿ ارتباط ألفا 

 -كرونباخ واختبار )ت( وتحميؿ التبايف األحادي ، وأوضحت نتائج الدراسة ما يمي :

التسمط -%( ، وحصؿ بعد التسامح78.55بوزف نسبي )اإلىماؿ عمى المرتبة األولى -حصؿ بعد الحماية -1
%( ، وذلؾ مف حيث أسموب المعاممة 65.42عمى المرتبة الثانية عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي )
 الوالدية األكثر شيوعًا لدى المرشديف التربوييف ألبنائيـ .

ـ مشكبلت مخالفة النظاـ %( ، ث60.58حصؿ بعد المشكبلت العاطفية عمى المرتبة األولى بوزف نسبي) -2
%( ، ثـ مشكبلت العدواف حصمت المرتبة الثالثة بوزف 60.49المدرسي عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي )

 %( ، وذلؾ مف حيث المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة اإلعدادية والثانوية .51060نسبي )

االعدادية والثانوية التي تواجو المرشد التربوي ال توجد عبلقة بيف المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة  -3
 في عممو وبيف أساليب معاممتو ألبنائو .

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية واإلعدادية  -4
 في المدارس الحكومية تعزى لمتغير المديرية .

مستوى المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية واإلعدادية ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في  -5
 في المدارس الحكومية تعزى لمتغير المرحمة الدراسية .

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية لدى المرشد التربوي ألبنائو تعزى لجنس  -6
 المرشد .
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ب المعاممة الوالدية لدى المرشد التربوي ألبنائو تعزى لسنوات ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أسالي -7
 العمؿ .

ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في أساليب المعاممة الوالدية لدى المرشد التربوي ألبنائو تعزى لعدد  -8
 األبناء .
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Abstract 

The behavioural problem for the studenis in the preparatory and secondary 

governmental for the counselor schools and the nelahionship with the methods of 

parentally frealmeul. 

This study aimed to be acquaintoccures in the second place in (ed with the 

most common methods for parentally treatment for counselors with their children , 

and to know the most popular behavioral problems for students in the preparatory 

and secondary stages from the perspective of the counselor , and to clarify the 

relationship between the methods of parentally treatment for the counselor for their 

children and the problems for students that faces the counselor every day , and the 

researcher used the  Descriptive analytical method .  

The study sample consisted of 136 counselors who work in the preparatory and 

secondary schools in all Gaza strip , and to achieve the study aims , the researcher 

used two tools : she prepared : Identifying methods of parental treatment and 

Identification of behavioral problems, and she used : Duplicates and averages and 

percentages and correlation coefficient PersaunoJtman equation and correlation 

coefficient and Cronbach's alpha and t-test and ANOVA to address the study data 

statistically . 

The results of the study are: 

1- The protection dimension - recklessness occurs in the first place in (78.55) and 

the forgiveness-Authoritarianism dimension occurs in the second place in 

(65.42)and that was from the most common of the method of parents 

treatment of counselors with their children.   

2- Some emotional problems occurred in the first place in (60.58), then some 

problems of scholar system Violation in the second place in (60.49), after that 

some aggressive problems occurred in the third (51.6) and that was from the 

behavioral problems for the students of the preparatory and secondary schools 

.  

3- There are no differences with Statistically significant in the level of behavioral 

problems for the preparatory and secondary governmental schools because of 

ministry variable.  

4- There are no differences with Statistically significant in the level of behavioral 

problems from the preparatory and secondary students in the governmental 

schools because of the educational stage. 

5- There are no differences with Statistically significant in the methods of 

parentally treatments for the counselor gender. 

6- There are no differences with Statistically significant in the ways of parentally 

treatment of the counselor for his children because of work years. 
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7- There are no differences with Statistically significant in the methods of 

parentally treatment of the counselor with his children because of sons 

number. 
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 مصادر:ال

 القرآف الكريـ.

 أ( المراجع العربية:

 مكتبة االنجمو المصرية.: القاىرة. الشخصية واالضطرابات السموكية والوجدانية(.1997أباظة، أماؿ)-

األبناء وعبلقتيا بالشعور باألمف النفسي لدى عينة مف (.أساليب معاممة األب كما يدركيا 2011ابريعـ، سامية)-
 .1816-1786(7)25.مجمة جامعة النجاحطبلب المرحمة الثانوية في مدينة تبسة.

 دار المسيرة.: عماف.5.طسيكولوجية التنشئة االجتماعية(.2006أبو جادو، صالح)-

 ر المسيرة لمنشر والتوزيع.داعماف: .7.طسيكولوجية التنشئة االجتماعية(.2010أبو جادو، صالح)-

 دار الكتاب الجامعي.: اإلمارات. العالج السموكي لمشاكل األسرة والمجتمع(.2001أبو حميداف، يوسؼ)-

 دار األرقـ لمنشر.:  غزة.3.طمقدمة في التربية اإلسالمية(.2007أبو دؼ، محمود)-

رسالة ماجستير نخفضي القابمية لبلستيواء.(.المشكبلت السموكية لدى التبلميذ مرتفعي وم2006أبو رياح، محمد)-
. مصر غير منشورة  .: جامعة الفيـو

(.أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وعبلقتيا باضطراب المسمؾ لدى طبلب 2002أبو ليمة، بشرى)-
 غزة.. الجامعة اإلسبلمية:  رسالة ماجستير غيرمنشورةالمرحمة اإلعدادية بمدارس محافظات غزة.

(.تأثير متغيرات الممارسة الرياضية والجنس والصؼ عمى المشكبلت السموكية لدى طمبة 2011أبوزىرة، نضاؿ)-
 .نابمس.جامعة النجاح: .رسالة ماجستير غير منشورةالمرحمة األساسية العميا في محافظة نابمس

 دار قتيبة لمطباعة والنشر.:الرءؤب1:بيروتوزةالرتربية األوالد واآلباء في اإلسالم(.1992أحمد، المبروؾ)-

(.أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وعبلقتيا بالسموؾ التوكيدي لدى تبلميذ التعميـ 2012أحمد، فرحات)-
 موريتانيا.. جامعة مولود معمري: رسالة ماجستير غير منشورةالثانوي.

 دار وائؿ لمنشر.عماف: . 1ط..المشكالت االجتماعية(2012استيتة، دالؿ، وسرحاف، عمر)-

 مكتبة االنجمو المصرية.: القاىرة .1.ط.السموك وانحراف الشخصية(1977أسعد، يوسؼ)-
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(. األساليب الوالدية وأساليب الوالدية وأساليب اليوية والتكيؼ األكاديمي 2012البداريف، غالب، غيث، سعاد)-
 .87-65( 1)9. المجمة األردنية في العموم التربويةكمتنبئات بالكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طمبة الجامعة . 

ات المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة ومعالجتيا في (.بعض المشكبلت السموكية لدى طالب2011الببلدي، منى)-
 السعودية.. جامعة المدينة المنورة:رسالة ماجستير غير منشورةضوء التربية اإلسبلمية.

رسالة (.أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء وعبلقتيا بالتوافؽ النفسي.2008البمييي، عبد الرحمف)-
 .السعودية ة نايؼ العربية لمعمـو األمنية.جامع: ماجستير غير منشورة

 دار دجمة.األردف : .1.طبحوث تربوية وتعميمية(.2013التميمي، صفاء)-

.دار المسيرة  1.طاإلرشاد التربوي والنفسي في المؤسسات التعميمية(. 2011الحريري، رافدة، االمامي، سمير)-
 لمنشر والتوزيع: األردف .

دار المناىج لمنشر : عماف. .المشكالت السموكية النفسية والتربوية(2008زىرة)الحريري، رافدة، ورجب، -
 والتوزيع.

 دار عالـ الكتب.: الرياض.1.طالمدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعالج النفسي(.2002الحسيف، أسماء)-

عماف :  .1.طشوارعأثر برنامج إرشادي في مواجية المشكالت السموكية لدى أطفال ال.(2011)الحياني، صبري-
 دار صفاء لمنشر والتوزيع.

 دار صفاء لمنشر والتوزيع.عماف:  .1.طتربية األطفال في اإلسالم أسسيا وتطبيقيا.(2011)الخالدي، جماؿ-

دار صفاء عماف:  .1ط. الصحة النفسية وعالقتيا بالتكيف والتوافق.(2009)الخالدي، عطااهلل،والعممي، دالؿ-
 لمنشر والتوزيع.

 الدار العممية الدولية.: عماف.1.طالتنشئة االجتماعية لمطفل(.2003طيب، إبراىيـ،وآخروف)الخ-

 دار زىراف لمنشر.األردف : .1.طالوجيز في تربية الطفل في اإلسالم.(2011)الخطيب، أمؿ-

 مطابع منصور.: غزة.1.طالتوجيو واإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق(.1998الخطيب، جواد)-

 دار وائؿ لمنشر.: عماف.1.طمبادئ الصحة النفسية(.2005الداىري، صالح)-

 دار صفاء لمنشر والتوزيع.: عماف.1.ط.أساسيات اإلرشاد الزواجي واألسري(2008الداىري، صالح)-
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الفاروؽ الحديثة لمطباعة : القاىرة. 1.طالمشكالت والصحة النفسية(.2000موسى، رشاد، مديحة)الدسوقي، -
 والنشر.

(.أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالذكاء والتحصيؿ الدراسي لدى األطفاؿ في مرحمة 2008الدويؾ، نجاح)-
 .الجامعة اإلسبلمية:غزة.رسالة ماجستير غير منشورةالطفولةالمتأخرة.

 دار الفكر.:دمشؽ.3.ط.األسرة المسممة في العالم المعاصر(2006)، وىبةالزحيمي -

 دار المناىج لمنشر والتوزيع.: عماف.1.طمناىج التربية اإلسالمية(.2006لشمري، ىدى)الساموؾ، سعدوف،وا-

 .دار حنيف لمنشر: األردف. 1.طأساسيات في اإلرشاد والتوجيو النفسي والتربوي(. 2003السفاسفة، محمد)-

 النيضة المصرية.مكتبة : القاىرة. 13.طاألسرة والطفولة في محيط الخدمة االجتماعية(.1995السيد، عمي)- 

 اليمامة لمطباعة والنشر.: بيروت. 1.طاألسرة السعيدة وأسس بنائيا(.2001الشربجي، عمي)-

(. 2001الشناوي، محمد، عبيد، ماجدة، الرفاعي، جاسر، أبوالرب، يوسؼ، جودت، حزامة، مصطفى، نادية)-
 . دار صفاء لمنشر والتوزيع : عماف.1.ط التنشئة االجتماعية لمطفل

 الدار المصرية المبنانية.: القاىرة. 2.ط.األسرة المسممة أسس ومبادئ(1996عيدي، عبد الحكـ)الص-

.الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة(.المشكبلت السموكية عند المراىقيف في األردف.1984الضامف، منذر)-
 األردنية:األردف.

 مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.: الكويت.1.طاإلرشاد النفسي وأسسو الفنية والنظرية(.2003الضامف، منذر)-

 دار القمـ لمنشر.: دبي. 3.طمبادئ الصحة النفسية(.1993الطحاف، محمد)-

عريفج، منير، األغبر، سمر، الحسوف، عدناف، خصاونة، عوف، خطاب، صالحة، موسى، فدوى، الطيطي، محمد،-
 لمنشر والتوزيع. دار المسيرةعماف:  .2.طمدخل إلى التربية.(2009عايش، لطيفة)

 مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.: عماف. 1.طمقاييس في االضطرابات السموكية(.2006العبادي، رائد)-

(المشكبلت السموكية لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية وصعوبات 2003العثامنة، عبد المطيؼ)-
رسالة ماجستير غي ف في محافظات شماؿ فمسطيف.التعامؿ معيا مف وجية نظر المرشديف التربويي

 :فمسطيف.جامعة النجاح.منشورة
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 دار طويؽ لمنشر والتوزيع.: الرياض.1.طخطوات في تربية األوالد والبنات(.2003العراقي، بثينة)-

 الدار العممية لمنشر والتوزيع.: عماف. 1.طاإلرشاد األسري(.2000العزة، سعيد)-

 دار المعرفة.: بيروت. 5.طاألسرة المسممة في ضوء القرآن والسنة.بناء (2005العؾ، خالد)-

 دار المسيرة.عماف:  .3.طالمشكالت الصفية.(2010)العمايرة، محمد-

 مكتبة المجتمع العربي لمنشر.: عماف.1.طالصحة النفسية واإلرشاد النفسي(.2005العمرية، صبلح الديف)-

 دار وائؿ لمنشر.عماف:  .1.طاألسرة والطفولةالعمل االجتماعي مع .(2012)الغرايبة، فيصؿ-

 دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.: عماف. 1.ط.تعديل السموك في التدريس(2005الفتبلوي، سييمة)-

 دار صفاء لمنشر.: عماف. 1.طالصحة النفسية لمطفل(.1999الفرخ، كاممة،وتيـ، عبد الجابر)-

 دار صفاء لمنشر والتوزيع.: عماف.1.طاالضطرابات السموكية(.2000)عبيد، ماجد، الزعبي، عماد القاسـ، جماؿ،-

 .دار الجيؿ: بيروت .1.ط التوجيو واالرشاد النفسي(. 1997القذافي، رمضاف)-

(.أساليب التنشئة الوالدية وعبلقتيا بالسموؾ العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في 2000القططي، وليد)-
.برنامج الدراسات العميا المشترؾ بيف جامعة ماجستير غير منشورةرسالة محافظات جنوب غزة.

 األقصى:غزة،وجامعة عيف شمس:مصر .

 .مكتبة النيضة المصرية:القاىرة . 1.جأسس الصحة النفسية(.1952القوصي، عبد العزيز)-

 مكتبة منصور لمنشر والتوزيع.: غزة. اإلرشاد النفسي الديني(.2006المزيني، أسامة)-

 مكتبة الفبلح لمنشر والتوزيع.: الكويت. الصحة النفسية ومفيوميا واضطراباتيا(.2005المطيري، معصومة)-

.المشكبلت التربوية لدى طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة الطائؼ مف وجية نظر (2012)المنجومي، عائض-
 ة..جامعة أـ القرى: السعوديرسالة ماجستير غير منشورةالمرشديف الطبلبييف.

 دار المناىج لمنشر والتوزيع.عماف:  .1.طالتربية والثقافة األسرية.(2009)الناعوري، سعاد،ومزاىرة، أيمف-

 دار الفكر.:.دمشؽ 1.طأصول التربية اإلسالمية وأساليبيا(.1979النحبلوي، عبد الرحمف)-

 دار ابف حـز لمطباعة.: بيروت. 1.ط.رحمة مع الجيل القادم(2002النعيمي، مريـ)-
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(.مظاىر السموؾ السمبي لدى تبلميذ المرحمة األساسية مف وجية نظر المعمميف وأساليب 2009بركات، زياد)-
.دراسة غير منشورةمواجيتيـ ليا.  .جامعة القدس المفتوحة:طولكـر

(.مستوى المخالفات السموكية لدى طمبة مرحمتي التعميـ األساسي والثانوي كما يدركيا 2010بركات، زياد)-
 (.7)مجمة جامعة القدس المفتوحةمموف في محافظة طولكـر بفمسطيف في ضوء عدد مف المتغيرات.المع

 مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.: عماف. 1.طالمشكالت الصفية(.2005برىـ، نضاؿ)-

 القادسية لمنشر والتوزيع.: مصر. 1.طأوالدنا أكبادنا(.2001بشير، إكراـ،وبشير، محمد)-

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.عماف:  .2.طالمشكالت النفسية وعالجيا.(2010)بطرسبطرس، -

رسالة ماجستير غير (.التربية األسرية وأثرىا في انحراؼ األحداث.2004بو خميس، بو فولة)-
 :الجزائر.جامعة باجي مختار.منشورة

ا المراىؽ الفمسطيني وعبلقتيا (.سوء المعاممة التي يتعرض لي2003ثابت، عبد العزيز،وتشمر، فوستانيس)-
 :غزة.برنامج غزة لمصحة النفسية.دراسة غير منشورةبالوظيفة االجتماعية وبعض المشاكؿ االنفعالية.

(.مدى فعالية برنامج إرشادي مقترح في السيكودراما لمتخفيؼ مف حدة بعض المشكبلت 2005جمعة، أمجد)-
 الجامعة اإلسبلمية..:غزةير غير منشورةرسالة ماجستالسموكية لطبلب المرحمة اإلعدادية.

 لجنة التأليؼ والتعريب بجامعة الكويت.: الكويت. 1.طالبناء األسري والتفاعل(.2006)جيري، لي-

: الكويت. 1.ط.دليل اآلباء والمعممين في مواجية المشكالت اليومية لألطفال والمراىقين(1983حسيف، فاطمة)-
 .مطابع الرسالة.

 دار التوزيع والنشر اإلسبلمية.: القاىرة. .العشرة الطيبة مع األبناء(1998محمد)حسيف، -

 دار الفكر لمطباعة والنشر.: عماف.1.جالعشرة الطيبة مع األوالد وتربيتيم(.2000حسيف، محمد)-

 مكتبة أفاؽ.: غزة. 1.طنحو تربية إسالمية(.2002حماد، صبلح،ومعمر، حمدي)-

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.عماف :  .1.طبي أبناءناكيف نر .(2010)حمزة، أحمد-

مجمةجامعة دمشق لمعموم (.أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء األسوياء والجانحوف.2010حمود، محمد)-
 .53-17(4)26.التربوية والنفسية
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 لمطباعة والنشر والتوزيع. دار الفكر: عماف.1طإرشاد الطفل وتوجييو.(.2002حواشيف، مفيد،وحواشيف، زيداف)-

 دار الفكر لمنشر والتوزيع.: األردف.2.طإرشاد الطفل وتوجيو(.2005حواشيف، مفيد،وحواشيف، زيداف)-

 جيينة لمنشر والتوزيع.: القاىرة.1.جالطفولة والمشكالت الرئيسية(.2004خمؼ اهلل، سميماف)-

 لمنشر والتوزيع. جياد: عماف.1.طأوالدنا والصحة النفسية(.2002خميؿ، محمد)-

دار جميس عماف:  .1ط. األصول االجتماعية لمتربية من منظور إسالمي.(2010)دراوشة، صداـ،والشعار، أنوار-
 الزماف لمنشر.

(.فعالية برنامج لئلرشاد األسري في خدمة الفرد في تخفيؼ إساءة المعاممة الوالدية 2007دسوقي، ممدوح)-
 .843-822(2)23.االجتماعية والعموم اإلنسانيةمجمة دراسات في الخدمة لؤلطفاؿ.

مكتبة المجتمع العربي لمنشر : عماف. 1.ط.اإلرشاد التربوي والنفسي من المنظور الحديث(2005ربيع، ىادي)-
 والتوزيع.

المكتب الجامعي : اإلسكندرية. إسيامات الخدمة االجتماعية في مجال الفئات الخاصة. (1990رمضاف، السيد)-
 الحديث.

 دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع.: القاىرة. الصحة النفسية لألبناء(.1998رمضاف، رشيدة)-

 دار الفاروؽ لبلستثمارات الثقافية.القاىرة:  .1.طإدارة السموك داخل المدرسة.(2011)روجرز، بيؿ-

 .عالـ الكتب: القاىرة.3. طالتوجيو واإلرشاد النفسي(. 1998زىراف، حامد)-

 دار الكتاب الجامعي.: العيف. .اختالط المراىقين في التعميم وأثره في مياراتيم االجتماعية(2005منى)زيتوف، -

الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية مع الفرد (.2005)عبد المجيد، ىشاـ، البحر، منىسميماف، حسيف، -
 مجد المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر.: بيروت. 1.طواألسرة

 .عالـ الكتب: القاىرة . 1.ط قراءات في عمم النفس المدرسي(. 2010سناء) سميماف،-

 سفير لثقافة الطفؿ.: بيروت. 11.طدور األسرة في تربية األبناء(.2005سميماف، عمي)-

 دار الكتاب الجامعي.: اإلمارات. اضطرابات قصور االنتباه والحركة المفرطة(.2001سيسالـ، كماؿ)-

 مكتبة جرير.: لبناف. 1.طتكون قدوة حسنة ألبنائك؟ .كيف(2003)سيفر، ساؿ-
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 المكتبة الجامعية.: اإلسكندرية. الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية(.2001شاذلي،عبد الحميد)-

 دار الفكر المبناني.: بيروت. 1.ط.دور عمم النفس في الحياة المدرسية(1994شحيمي، محمد)-

 دار الفكر المبناني.: بيروت. تربوي واالجتماعي لدى األطفالاإلرشاد النفسي وال.(2011)شحيمي، محمد-

رسالة .أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا باتخاذ األبناء لقراراتيـ في المرحمة الثانوية.(2009)شعيبي، انعاـ-
 .جامعة أـ القرى:السعودية.ماجستير غير منشورة

: سورية .. شعاع 1. طاإلرشاد المدرسي لمطفل(. 2008شكشؾ، أنس)-  لمنشر والعمـو

 جامعة عيف شمس.: القاىرة. رسالة دكتوراه غير منشورة(.االتجاىات الوالدية عبر جيميف.1990شوكت، إبراىيـ)-

 دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع.: األردف. 1.طمدخل إلى الصحة النفسية(.2001عبد اهلل، محمد)-

 .دار السحاب لمنشر والتوزيع: القاىرة. بناءاألسرة ومشكالت األت(. -عبد المعطي، حسف)ب-

(.أساليب المعاممة الوالدية الخاطئة وعبلقتيا ببعض المشكبلت السموكية لدى أطفاؿ ما قبؿ 2010عتروس، نبيؿ)-
 .251-223(26)مجمة التواصلالمدرسة.

 مكتبة عيف شمس.: مصر..الخدمة االجتماعية المعاصرة في مجال األسرة والطفولة(2000عفيفي، عبد الخالؽ)-

(.جماعة األقراف وعبلقتيا بالمشكبلت السموكية والمزاجية لدى المراىقيف مف طبلب 2000عمي، عبد السبلـ)-
 (.10)3.مجمة دراسات نفسيةالمدارس الثانوية.

 .دار النيضة العربية: القاىرة . المرشد النفسي المدرسي(. 1983عمر، محمد)-

مجمة جامعة القدس معمميف لممشكبلت السموكية لطمبة المرحمة الثانوية.(.مدى تحمؿ ال2006عواد، يوسؼ)-
 (.7)المفتوحة

معوقات استخداـ المعمميف الستراتيجيات فعالة في التعامؿ مع الطبلب ذوي المشكبلت . (2007عواد، يوسؼ)-
 (.9.مجمة جامعة القدس المفتوحة)السموكية في المرحمة الثانوية

 المكتب الجامعي الحديث.: اإلسكندرية.1.جالخدمة االجتماعية المدرسية(.1989غباري، محمد)-

 لمكتب الجامعي الحديث. : القاىرة.. .الخدمة االجتماعية المدرسية(2004قمر، عصاـ،ومبروؾ ،سحر)-

 مكتبة االنجمو المصرية.: القاىرة. الطفل تنشئتو وحاجاتو(.1999قناوي، ىدى)-
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 ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع.: لقاىرة. ا1.طالوالدية واألمراض النفسيةالتنشئة (.1989كفافي، عبلء)-

 مؤسسة شباب الجامعة.: اإلسكندرية. األسرة ومشاكل الحياة العائمية(.2005كماؿ، طارؽ)-

 دار الفاروؽ لبلستثمارات الثقافية.القاىرة:  .1.ط.حديثي مع األبناء(2010)لتيؿ، ايزابيبل،وبيركتمر ،توماس-

 مكتبة االنجمو المصرية.: القاىرة. الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي(.2000مبروؾ، سحر)-

(.أساليب المعاممة الوالدية وعبلقتيا بتوافؽ الطفؿ االجتماعي والشخصي في رياض 2005محرز، نجاح)-
 .324-285(1)12.مجمة جامعة دمشقاألطفاؿ.

 دار القمـ.: الكويت. 2.طسية في ضوء عمم النفس واإلسالمالصحة النف(.1986محمد، محمد،ومرسي، كماؿ)-

 دار الطبلئع لمنشر والتوزيع.القاىرة:  .1.طن رعاية الطفل في البيت والمدرسةف .(2009)مختار، وفيؽ-

(.مدى ممارسة طمبة المرحمة الثانوية لمقيـ األخبلقية مف وجية نظر معممييـ في محافظة 2004مرتجى، عاىد)-
 :غزة.جامعة األزىر.اجستير غير منشورةرسالة مغزة.

 .عالـ الكتب: بيروت .2. طالتربية اإلسالمية(. 1993مرسي، محمد)-

(.واقع التنشئة االجتماعية الديمقراطية كما يدركيا الوالداف واألبناء في األسرة 2003مسمـ، أشرؼ)-
 األقصى:غزة، وجامعة عيف شمس:مصر ..البرنامج المشترؾ بيف جامعة رسالة ماجستير غير منشورةالفمسطينية.

 دار المناىج لمنشر والتوزيع.: عماف. مبادئ اإلرشاد النفسي(.2008مشاقبة، محمد)-

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع.. عماف: 1.طمدخل إلى االضطرابات السموكية واالنفعالية.(2011)مصطفى، أسامة-

 مكتبة النيضة المصرية.: القاىرة . 2.طرسيالصحة النفسية والعمل المد(.1974مغاريوس، صموئيؿ)-
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 (1ممحق رقم)

 

 استبانو آراء المحكمين

 الجامعة اإلسبلمية بغزة

 الدراسات العمياعمادة 

 كمية التربية

 قسـ عمـ النفس

/ة..............................السيد/ة  ...............................................المحتـر

 السبلـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو 

في المدارس ستقـو الباحثة بدراسة تيدؼ إلى معرفة ) المشاكؿ السموكية التي يواجييا المرشدوف في عمميـ 
الحكومية بقطاع غزة وعبلقتيا بأساليب معاممتيـ ألبنائيـ كما يدركونيا ( ، وقد قامت الباحثة بصياغة أداة لقياس 

التسمط ، والذي يتكوف مف -أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا اآلباء ، تتكوف مف بعديف ىما: أ/بعد التسامح
يف مع األبناء بتجاوز الوالديف عف أخطاء األبناء الغير الئقة ميما كانت ، فقرة ، وتقصد الباحثة بتسامح الوالد31

أما التسمط فتقصد بو محاولة الوالديف التأثير عمى سموؾ األبناء وفؽ أىواء ورغبات الوالديف بغض النظر عف صحة 
قاب والتيديد مما يطمس ذلؾ ودوف مراعاة اىتمامات األبناء وميوليـ ، مستعمميف طرقًا مختمفة مثؿ التشجيع والع

 معيا شخصية الطفؿ .

فقرة ، وتقصد الباحثة بالحماية الزائدة إظيار الخوؼ الشديد  26اإلىماؿ ، والذي يتكوف مف -ب/بعد الحماية الزائدة
واالىتماـ والعناية والمبالغة فييا بالطفؿ أثناء حدوث أي موقؼ وبشكؿ ممفت لمنظر دوف وجود داٍع أو مبرر ، أما 

وتوجيو مستمر ، مع عدـ تقديـ التعميؽ المناسب عمى  ىماؿ فتقصد بو الباحثة ترؾ الطفؿ دوف عناية مباشرة اإل
 سموؾ الطفؿ الذي يقـو بو أماـ اآلخريف مما يوقع أضرار نفسية عمى الطفؿ .

بيا الطمبة ذوي وقامت الباحثة أيضًا بصياغة أداة لقياس المشكبلت السموكية الموجودة في المدارس والتي يقـو 
فقرة ، وتقصد بيا الباحثة أنماط السموؾ المشكؿ المضاد لقوانيف ونظاـ  48المشكبلت السموكية ، وىي تتكوف مف 

 المدرسة .
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 (2ممحق رقم)

 استبانو المعاممة الوالدية

 بصورتيا األولية

 يشمل بعدان:

 اإلىمال( .-بعد )الحماية الزائدةالتسمط(  ، -بعد )التسامح

الر
 قم

 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارة

    التسمط –أ/بعد التسامح  

    أسمح البني إبداء رأيو في أموره الخاصة )شراء أشياء مثبًل( . 1

    أحرص عمى معرفة كؿ مف يتصؿ بابني تمفونيًا . 2

    أترؾ البني حرية مشاىدة البرامج التمفزيونية التي يفضميا . 3

    لمبيت أصر عمى معرفة أيف كاف.عند عودة ابني  4

    أرفض أف أناقش ابني في أي موضوع أو قرار يتخذه . 5

    أجبر ابني عمى مرافقتي في زياراتي رغمًا عنو . 6

    آمر ابني أف يمقي عمّي تحية الصباح يوميًا . 7

    أغضب إذا لـ يرحب ابني بضيوفي . 8

    .قراراتي حتى إف كانت خاطئةاتخاذ أسمح البني بمناقشتي عند  9

    أحدد البني نوع التعميـ الذي سيمتحؽ بو. 10

    أختار البني أصدقاءه . 11

    أعطي ابني الحرية في تنظيـ وقتو لمذاكرة دروسو . 12
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    أدعو ابني لمتشاور معي في أمور األسرة . 13

    يجب أف يستأذف ابني مني قبؿ أف يفعؿ أي شيء . 14

    أحدد البني مصروفو اليومي. 15

    أقبؿ مف ابني أف يفعؿ ما ال أحب . 16

بأف أفكاري لموضوع ما غير  أسمح البني بأف يصارحني 17
 .صائبة

   

    أعطي ابني الفرصة ألف يخطط بنفسو لتحقيؽ أىدافو . 18

    أستفسر منو عما إذا كاف راِض عف أسموبي في معاممتو . 19

    عميو طاعتي في كؿ أمر . أفرض 20

    أسمح لو بالخروج مف المنزؿ عندما يشاء . 21

    أشجعو أف يكوف لو رأي مستقؿ عني . 22

    أستشيره ببعض األمور وآخذ برأيو . 23

    أسمح لو بالتعبير عف مشاعره الشخصية . 24

    أوافؽ أف يقضي وقت فراغو في البيت أو خارجو . 25

    عميو أسموب التعامؿ مع أسرتو ، ومع غيرىا . أفرض 26

    أعاممو بشدة إذا لـ يعمؿ كؿ ما أطمبو منو . 27

    أغضب إذا لـ يعمؿ بأوامري وتعميماتي . 28

ىمالو . 29     أصبر عمى أخطائو وا 

    يخشى أف يتحدث معي بصراحة في أي أمر . 30

    واألوامر .ُأكثر مف إعطاء التعميمات والنصائح  31
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    اإلىمال –ب/بعد الحماية الزائدة  

أحرص أف أمنعو مف االختبلط بأي شخص حفاظًا عمى حسف  1
 أخبلقو .

   

    أتصدى بنفسي لكؿ مف يعتدي عميو . 2

    أحضر لو كثيرًا مف األشياء حتى لو لـ يطمبيا مني . 3

    أخاؼ عميو أكثر مف االـز . 4

    شديدة .أرعاه رعاية  5

    أتابعو باىتماـ داخؿ البيت وخارجو . 6

    أقمؽ بشدة عندما يتأخر خارج البيت . 7

    اضطرب كثيرًا إذا مرض ولو مرض بسيط . 8

    أىتـ بصحتو كثيرًا . 9

    أحرص عمى أف يتناوؿ غذائو بصورة جيدة . 10

    أحرص عمى االطمئناف عميو أثناء نومو . 11

    أفضؿ أف يقضي وقت فراغو داخؿ البيت وليس خارجو . 12

    أسمح لو باألكؿ خارج البيت . 13

    أطمب منو االتصاؿ بي عندما تصادفو أي مشكمة . 14

    أتجاىؿ رغباتو وحاجاتو . 15

    أىتـ بأوقات أكمو ونومو ودراستو وتنظيميا . 16

    أىتـ ألخطائو . 17

    مستقبمو . أناقشو في أمور 18
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    أىتـ كثيرًا ألموره الخاصة . 19

    أحاوؿ سؤالو عف سبب حزنو وال أحاوؿ معرفة السبب . 20

    أتابعو في المدرسة وال أتابع نتائج امتحاناتو . 21

    إذا استدعتني المدرسة ألمر ييمو فبل أذىب . 22

    داخمو .أعرؼ أنواع األنشطة التي يمارسيا خارج البيت أو  23

    أحضر مجمس اآلباء في مدرستو كمما دعيت إلييا . 24

    أعرؼ مواعيد ذىابو أو عودتو مف المدرسة . 25

    أىتـ بنوعية البرامج التي يشاىدىا في التمفاز . 26
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 (3ممحق رقم)

 استبانو المعاممة الوالدية

 بصورتيا النيائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 أخي المرشد،،أختي المرشدة.......

تقوم الباحثة بإجراء دراسة وصفية حول " المشاكل السموكية التي يواجييا المرشدون في عمميم في المدارس 
الحكومية بقطاع غزة وعالقتيا بأساليب معاممتيم ألبنائيم كما يدركونيا" ، عمى عينة المرشدين التربويين 

واإلعدادية بالمدارس الحكومية بمحافظات غزة ، وذلك بيدف الحصول عمى درجة العاممين في المدارس الثانوية 
 الماجستير في عمم النفس من الجامعة اإلسالمية بغزة.

-/ بعد التسامح بين يديك استبيانين : االستبيان األول عن أساليب المعاممة الوالدية ، ويشمل بعدين ىما:أ
فقرة ، أما االستبيان الثاني  26، و يتكون من  إىمال-الحماية الزائدةب/ بعد فقرة ،  35، و يتكون من  التسمط

فيو عن المشكالت السموكية التي يعاني منيا طمبة المرحمة الثانوية من وجية نظر المرشد التربوي ، ويشمل 
ن من ويتكوب/ مشكالت العدوان فقرة ،  22ويتكون من  أ/ مشكالت مخالفة النظام المدرسيثالثة أبعاد ىم : 

 فقرات . 11وتتكون من  ج/ المشكالت العاطفيةفقرة ،  19

لذا أرجو منك اإلجابة عمى االستبيان األول حسب شعورك أنت بمدى انطباق كل فقرة عميك وليس عمى اآلخرين 
ىناك  ، واإلجابة عمى االستبيان بمدى انطباق كل فقرة عمى المشكالت السموكية الموجودة بمدرستك ، مع العمم أنو ليس

 ىي التي تشعر بأنيا تنطبق عميك .إجابة صحيحة وأخرى خاطئة فاإلجابة الصحيحة 

 ختيارات قد تنطبق عمى سموكك وىي:توجد أمام كل عبارة ثالث ا

 غالبًا: وتعني أن ىذا السموك يحدث بشكل دائم .

 أحيانًا: وتعني أن ىذا السموك أو التصرف يحدث أحيانًا وأحيانًا ال يحدث .

 رًا ما يحدث .ًا: وتعني أن ىذا السموك أو التصرف نادنادر 
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( أمام االختيار الذي ينطبق عمى سموكك بكل أمانة وصدق ، مع العمم بأن اإلجابة xوالمطموب منك وضع عالمة)
التي سوف تقدميا ستكون في موضع السرية التامة وال يطمع عمييا إال الباحث ، ولن تستخدم إال لغرض البحث 

 قط .العممي ف

 الباحثةمع جزيل الشكر عمى حسن تعاونكم

 نور فوزي مدوخ

 بيانات شخصية:

 *عدد سنوات العمل.............................................................................

 *الجنس :     ذكر........  ، أنثى.........

 *عدد األبناء..........

 بالترتيب.....................................................................................*عمر األبناء 

 *جنس األبناء بالترتيب.....................................................................................

رية غرب غزة    ،......مديرية شرق غزة    *المنطقة التعميمية : ..... مديرية شمال غزة   ،......مدي
 ،......مديرية الوسطى   ،......مديرية شرق خان يونس    ،......مديرية غرب خان يونس   ،........

 *المرحمة التعميمية:     ......إعدادية            ، ......ثانوية
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 يشمل بعدان:

 اإلىمال( .-دةالتسمط(  ، بعد )الحماية الزائ-بعد )التسامح

 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارة الرقم

    التسمط –أ/بعد التسامح  

    .أموره الخاصة )شراء أشياء مثبًل(أسمح البني إبداء رأيو في  1

    أحرص عمى معرفة كؿ مف يتصؿ بابني تمفونيًا . 2

    أترؾ البني حرية مشاىدة البرامج التمفزيونية التي يفضميا . 3

    عند عودة ابني لمبيت أصر عمى معرفة أيف كاف ؟. 4

    أرفض أف أناقش ابني في أي موضوع أو قرار يتخذه.  5

    عنو .ني عمى مرافقتي في زياراتي رغماً ابأجبر  6

    آمر ابني أف يمقي عمّي تحية الصباح يوميًا . 7

    أتضايؽ إذا لـ يرحب ابني بضيوفي . 8

بمناقشتي عند اتخاذ قراراتي الشخصية حتى إف أسمح البني  9
 كانت خاطئة .

   

    أحدد البني نوع التعميـ الذي سيمتحؽ بو. 10

    أختار البني أصدقاءه . 11

    أعطي ابني الحرية في تنظيـ وقتو لمذاكرة دروسو . 12

    أدعو ابني لمتشاور معي في أمور األسرة . 13

    مني قبؿ أف يفعؿ أي شيء .يجب أف يستأذف ابني  14

    أحدد البني مصروفو اليومي. 15
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    أقبؿ مف ابني أف يفعؿ ما ال أحب . 16

أسمح البني بأف يصارحني بأف أفكاري لموضوع ما غير  17
 صائبة .

   

    أعطي ابني الفرصة ألف يخطط بنفسو لتحقيؽ أىدافو.  18

    أسموبي في معاممتو .أسأؿ ابني عما إذا كاف راِض عف  19

    أفرض عمى ابني طاعتي في كؿ أمر . 20

    يشاء .ح البني بالخروج مف المنزؿ عندماأسم 21

    أشجع ابني أف يكوف لو رأي مستقؿ عني . 22

    أسمح البني بالتعبير عف مشاعره الشخصية . 23

    أحدد البني مينتو المستقبمية . 24

    بتصفح مواقع االنترنت بحرية .أسمح البني  25

    أوافؽ أف يقضي ابني وقت فراغو خارج البيت. 27

    أفرض عمى ابني أسموب التعامؿ مع األسرة. 28

    أعامؿ ابني بشدة إذا لـ يعمؿ كؿ ما أطمبو منو . 29

    أغضب إذا لـ يعمؿ ابني بأوامري وتعميماتي . 30

ىمالو .أصبر عمى أخطاء ابني  31     وا 

    يخشى أف يتحدث ابني معي بصراحة في أي أمر . 32

    ُأكثر مف إعطاء التعميمات والنصائح واألوامر البني  33

    أتابع المكالمات والرسائؿ الخاصة بابني عمى جوالو. 34

    أسمح البني بامتبلؾ جياز جواؿ خاص بو . 35
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    اإلىمال –ب/بعد الحماية الزائدة  

أحرص أف أمنع ابني مف االختبلط بأي شخص حفاظًا عمى  1
 حسف أخبلقو .

   

    أتصدى بنفسي لكؿ مف يعتدي عمى ابني . 2

    أحضر البني كثيرًا مف األشياء حتى لو لـ يطمبيا مني. 3

    أخاؼ عمى ابني أكثر مف البلـز . 4

    أرعى ابني رعاية شديدة . 5

    داخؿ البيت وخارجو . أتابع ابني باىتماـ 6

    أقمؽ عندما يتأخر ابني خارج البيت . 7

    اضطرب إذا مرض ابني ولو مرض بسيط . 8

    أىتـ بصحة ابني . 9

    أحرص عمى أف يتناوؿ ابني غذاءه بصورة جيدة . 10

    نومو .رص عمى االطمئناف عمى ابني أثناءأح 11

    داخؿ البيت وليس خارجو . أفضؿ أف يقضي ابني وقت فراغو 12

    أسمح البني باألكؿ خارج البيت . 13

    أطمب مف ابني االتصاؿ بي عندما تصادفو أي مشكمة.  14

    أتجاىؿ رغبات ابني وحاجاتو . 15

    أىتـ بأوقات أكؿ ابني ونومو ودراستو . 16

    أىتـ ألخطاء ابني . 17

    أناقش ابني بأمور مستقبمو . 18
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    أىتـ ألمور ابني الخاصة . 19

    أحاوؿ سؤاؿ ابني عف سبب حزنو. 20

    أتابع مستوى تحصيؿ ابني في المدرسة . 21

    أذىب إلى المدرسة إذا استدعتني ألمر ييـ ابني . 22

    أعرؼ أنواع األنشطة التي يمارسيا ابني خارج البيت.  23

    ابني كمما دعيت إلييا .أحضر مجمس اآلباء في مدرسة  24

ياب ابني لممدرسة. 25     أعرؼ مواعيد ذىاب وا 

    أىتـ بنوعية البرامج التي يشاىدىا ابني في التمفاز . 26
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 (4ممحق رقم )

 استبانو المشكالت السموكية

 في صورتيا األولية

 موكية في المدرسة بعمل التالي؟ ىل يقوم الطالب ذوي المشكالت الس

 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارة الرقم

    يضرب زمبلئو في الصؼ أو بساحة المدرسة . 1

    يغمؽ األبواب بقوة عندما يغضب . 2

    يخالؼ الزي المدرسي . 3

    يخالؼ نظاـ وقوانيف المدرسة . 4

    يرد عمى مف يشتمو بشتيمة أسوأ . 5

    يستخدـ حاجات اآلخريف دوف استئذاف . 6

يرفض تنفيذ التعميمات الصادرة مف المعمـ ،أو مف مدير  7
 المدرسة.

   

    يمجأ إلى المعف واأللفاظ البذيئة عند وجوده بمشكمة . 8

    يستحوذ عمى األشياء التي يستعيرىا مف اآلخريف . 9

المشرط أو يحضر معو أشياء خطيرة إلى المدرسة مثؿ  10
 السكيف .

   

    يمجأ إلى استخداـ القوة مع اآلخريف . 11

    يحضر متأخرًا إلى المدرسة . 12

    يغيب عف المدرسة دوف إذف مف اإلدارة في المدرسة. 13
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    يعتمد عمى الغش في االمتحانات . 14

    يقـو بتخريب وتكسير األثاث المدرسي .  15

    ويتعالى عمييـ .يسخر مف زمبلئو  16

    يذىب إلي الفصؿ متأخرًا بعد االستراحة . 17

    يستمتع بالمعب العنيؼ مع أصدقائو . 18

    يعتز بالرجولة عندما يقـو بالتدخيف ،وتعاطي المخدرات . 19

    يعمؿ ما يطمبو منو المعمميف . 20

    يروج الشائعات ضد األشخاص الذيف ال يحبيـ . 21

    يخرج مف الفصؿ دوف إذف . 22

    .جات زمبلئو مف حقائبيـ دوف إذنيـحايأخذ 23

    .ألقبلـ عمى جدراف الفصؿوايكتب بالطباشير  24

    يفتعؿ المشاكؿ مع الطبلب الذيف ال يحبيـ . 25

    يرمي األوراؽ عمى األرض . 26

    يقـو بإثارة الفوضى داخؿ الصؼ . 27

    .الصفية والمدرسية مع زمبلئواوبة يعمؿ المن 28

    يشجع أصدقائو عمى اليروب مف المدرسة . 29

    .رسة مف أجؿ تدخيف السجائرييرب مف المد 30

    يسرؽ النقود مف زمبلئو دوف عمميـ بذلؾ . 31

    يفتعؿ المشاكؿ مع المعمميف . 32

    ال ينتبو إلى الحصة الصفية . 33
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    دوف عمـ األىؿ أو المدرسة . يتغيب عف المدرسة 34

    ييرب مف المدرسة مف فوؽ السور . 35

    يمارس العادة السرية . 36

    تضع المكياج والكحؿ في المدرسة . 37

    يشوش عمى زمبلئو في الحصة . 38

    يتمرد عمى سمطة وقوانيف المدرسة . 44

    ال يحب المشاركة في طابور الصباح . 45

    ال يحضر معو الكتب والدفاتر المدرسية . 46

    يتحرش بزمبلئو في المدرسة . 47

    يحضر معو الياتؼ الجواؿ إلى المدرسة . 48
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 (5ممحق رقم )

 استبانو المشكالت السموكية

 بصورتيا النيائية

 التربوي :ىل توجد ىذه المشكالت السموكية في المدرسة لمطمبة من وجية نظر المرشد 

 نادراً  أحياناً  غالباً  العبارة الرقم

    مشكالت مخالفة النظام المدرسي 

    مخالفة الزي المدرسي . 1

    الدخوؿ أو الخروج مف الفصؿ دوف استئذاف . 2

    التأخير عف الدواـ الصباحي. 3

    سرقة ممتمكات اآلخريف . 4

    التمرد عمى تعميمات المدير والمعمـ . 5

    الغياب المتكرر عف المدرسة . 6

    استخداـ الجواؿ في المدرسة . 7

    الغش في االمتحانات . 8

    تزوير توقيع ولي األمر. 9

    التزوير في الوثائؽ الرسمية . 10

    التأخير في الذىاب إلى الفصؿ بعد الفسحة. 11

االىتماـ  إىماؿ النظافة الشخصية )مثؿ: تقميـ األظافر ، 12
 بالمظير العاـ،...........(.
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    التيرب مف عمؿ المناوبة الصفية و المدرسية. 13

    إىماؿ نظافة الصؼ أو المدرسة. 14

    األكؿ داخؿ غرفة الصؼ أثناء شرح المعمـ. 15

    اليروب مف المدرسة . 17

الديف حيازة الصور والمجبلت المنافية لمقيـ واألخبلؽ وتعاليـ  18
 اإلسبلمي .

   

ترويج المخدرات في المدرسة )مثؿ : األترماف،...........(  19
. 

   

    حيازة المفرقعات النارية في المدرسة . 20

حيازة األشياء الممنوعة )مثؿ: السكاكيف و  21
 المشرط،...........( .

   

استخداـ الطمبة ألمور خارجة عف أنظمة المدرسة )مثؿ:  22
 مساحيؽ المكياج ،ومثبتتات الشعر،......(.

   

 .......................................................................................أخرىمشكالت

    مشكالت العدوان 

    التمفظ بألفاظ نابية أماـ الزمبلء أو المعمميف . 1

    القياـ بالتحرش الجنسي . 2

    األثاث المدرسي .تخريب  3

    تعاطي المخدرات في المدرسة )مثؿ: األترماف(. 4

    التعدي عمى المدرسيف باأليدي . 5

    المشاجرات العنيفة بيف الطمبة . 6
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    التيكـ والسخرية عمى المدرسيف في حضورىـ . 7

    الكذب وسرد القصص الوىمية عمى المعمميف . 8

    أنفسيـ باستخداـ أسموب التيديد.الشجار مع الطمبة  9

استخداـ القوة في إجبار الطمبة عمى القياـ بأعماؿ ومياـ  10
 غير مطموبة منيـ .

   

االعتداء الفظي عمى اآلخريف مف خبلؿ إثارة النزعات  11
 السياسية أو الدينية.

   

    القياـ بالمعب العنيؼ مع الطمبة )مثؿ المزاح بالضرب( 12

التشويش عمى شرح المعمـ في الصؼ بعمؿ أصوات غريبة  13
 غير مرغوب فييا.

   

    االعتداء عمى المعمميف بالضرب أو بالشتـ. 14

    استخداـ أدوات حادة في المدرسة ) كالمشرط أو السكيف( . 15

لحاؽ األذى بيـ. 16  ًً    تعمد مياجمة الطمبة وا 

    عمييـ .السخرية مف بعض الطمبة والتعالي  17

    ترويج إشاعات ضد الطمبة أنفسيـ . 18

    التدخيف داخؿ المدرسة . 19

 .........................................................................مشكالت أخرى..............

    المشكالت العاطفية 

    عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر بشكؿ مباشر . 1

    عبلقات مع الجنس اآلخر عف طريؽ الجواؿ.عمؿ  2
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    عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر عف طريؽ االنترنت. 3

    عمؿ عبلقات مع الجنس اآلخر مف خبلؿ رفقاء السوء. 4

    التواصؿ مع أشخاص غير معروفيف عف طريؽ الجواؿ . 5

إشباع الرغبات العاطفية مف خبلؿ عرض الصور غير  6
 المدرسة . األخبلقية في

   

    التعمؽ الزائد بيف األصدقاء. 7

    تعمؽ الطمبة الزائد بالمعمميف . 8

    السرحاف وأحبلـ اليقظة . 9

محاولة جذب انتباه الطرؼ اآلخر مف خبلؿ االىتماـ الزائد  10
 بالمظير الخارجي .

   

    عمؿ عبلقات غير شرعية بيف الطمبة . 11

 ..............................................................................مشكالتأخرى.
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 (6ممحق رقم )

 أسماء المحكمين

 

 الجامعة اإلسالميةنائب العميد لمدراسات العميا والبحث العممي بة                         د. أنور العبادس

 الجامعة اإلسالميةعضو ىيئة التدريس بقسم عمم النفس ب                      د. جميل الطيراوي 

 الجامعة اإلسالميةب عضو ىيئة التدريس بقسم عمم النفس ح اليمص                   د.عبد الفتا

 الجامعة اإلسالميةب رئيس قسم عمم النفس ار                          د. ختام السح

 جامعة األقصىعميد شؤون المكتبات ب                             د.أمال جودة 

 جامعة األقصىمحاضر ب              د. درداح الشاعر            

 القدس المفتوحةأستاذ مساعد بقسم عمم  النفس بجامعة                             د.مسعود حجو

 وزارة التربية والتعميم العاليوالتربية الخاصة بمدير عام دائرة اإلرشاد جري                   د. أحمد الحوا

 وزارة التربية والتعميم العاليب رئيس قسم الصحة النفسية ا                           أ. عبير الشرف

 مديرية التربية والتعميم/غرب غزةرئيس قسم اإلرشاد النفسي ب                          أ. محمد  الربعي

 مدرسة اليدى الثانوية لمبناتمديرة  ى                          أ. منى مصطف
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