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في محافظة البقاع في لبنان وعالقتها  المراهقونة كما يُدركها األسريأنماط الت ربية 
 بمستوى تقدير الذات لديهم

 د. وسيم أبو ياسين
 لبنان-أستاذ مساعد في الجامعة اللبنانية الدولية

 ذ. شكيبة داود
 لبنان-الجامعة اللبنانية الدولية

 الملخص: 
لبنان  -ة الّسائدة في منطقة البقاع األسريتهدف الدراسة الحالية إلى تحديد أنماط الّتربية 

ة األسريلذواتهم، والعالقة بين أنماط التربية  المراهقين، ومستوى تقدير المراهقينمن منظور 
. من أجل تحقيق هذا الهدف، تّم استخدام عّينة هادفة من المراهقينوتقدير الذات لدى 

طالًبا وطالبة من صّفي العاشر  692الّطالب الذين يمثلون مجتمع الدراسة. تكّونت العينة من 
ستبيانات على البقاع. تّم توزيع اال مدرسة رسمّية وخاّصة في منطقة 08والحادي عشر من 

 .أيام 6-1فترة تتراوح بين  ملئها خالل الطالب ثم أعادوها بعد
لغرض جمع البيانات وتحليلها.  واالرتباطي اتّبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي

واستمارة مجاالت  (PAQ)  استمارة السلطة األبوية ة باستخداماألسريتّم قياس أنماط التربية 
باستخدام  المراهقينوتّم قياس درجة تقدير الذات عند   (PSDQ) ةاألسريوأنماط التربية 

في  المراهقونمقياس روزنبرغ لتقدير الذات. أظهرت النتائج أّن النمط التربوي السائد كما يراه 
غير  الّنمط  ، ثم(%8.92)يتبعه الّنمط المتساهل ، (%83) منطقة البقاع هو الّنمط الحازم

. أّما االستنتاج االثاني هو أّن (%3.43)، وأخيرًا الّنمط المتسّلط  (%4.28)المتفاعل
يتمّتعون بدرجة  ٪62.1يتمّتعون بدرجة عالية من تقدير الذات، بينما  المراهقينمن  09.2٪

ل  معاملديهم درجة ضعيفة من تقدير الذات. أخيراً، أظهر  ٪7.9متوسطة من تقدير الذات و 
ة ودرجة تقدير الذات األسريعدم وجود ارتباط بين كل من أنماط التربية (r) اإلرتباط بيرسن 

 .المراهقينلدى 
 المقدمة
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دورًا مهًما في انتقال أطفالهم من مرحلة إلى أخرى من مراحل الحياة: من مرحلة  األهل يلعب
ًدا مهًما في العديد عتبرون محدّ البلوغ ؛ وهم يُ قة إلى مرحلة المرأةقة ومن مرحلة المرأةالطفولة إلى مرحلة 

كما ويشّكل النمط التربوي السائد لألسرة عامال محوريا في نمو األطفال أطفالهم.   موّ من جوانب ن
بين أنماط التربية  اتعالقفهم الل إلى يعمل علماء النفس على التوصّ و . نفسيا وعاطفيا وذهنيا وأخالقيا

 .طفالة وسلوك األاألسري
الشهيرة التي نتج عنها  ة هي دراسة بومرنداألسريمن أهّم الّدراسات المتعلقة باألنماط التربوية و 

والتربية المتساهلة  (Authoritarian)اال وهي: التربية المتسلطة  .ثالثة أنماط أسرية
(Permissive) والتربية الحازمة Authoritative) ) ّائدة في وقد  شملت أنماط التربية الس

المذكورة  بمراجعة األنماط الثالث ومارتن كوبيا م قام . كما(Baumrind  D.,1971) العالم
                               (Uninvolved) وإضافة نمط رابع هو التربية غير المتفاعلة

(Maccoby & Martin, 1983)  . 
تكوين الشخصية وخاصة في ة في األسريدت العديد من الدراسات على الدور األساسي للبيئة أكّ 

ويعتبر تقدير الذات من المفاهيم  .(Maamat,T. & Mohamad, 2011) الطفولة المبكرة
 إدراك الفرد أو تقييمه الشخصي لقيمته الذاتي، وهو عبارة عن المراهقينالمهمة في حياة 

(Seldikides & Gregg, 2003).  أنّ  أظهرت الدراسات التي أجراها روزنبرغ وكوبرسمث 
بتقدير الذات  اً أبييتهم مرتبطان إيجم استقالليتهم وحرّ هواستعدادهم لمنح المراهقينل الوالدين مع تفاعُ 

 (Smith,1967) (Rosenberg,1965).لديهم
يلعب تقدير الذات دورًا مهًما في العديد من جوانب الحياة األكاديمية للمراهقين. اقترحت العديد 

سلباً  أن تدني تقدير الذات يمكن أن يؤثر (Ginsburg & Bronstein,1993) من الدراسات
 القدرة اإلدراكية،و الدافعية، ، و التحصيل األكاديمي للطالب، وقبول األقران وعلى على سلوك الطالب،

والمدّرسون قبول األقران والقبول االجتماعي. لذلك ، يجب أن يكون مدراء المدارس و  العدوان،و 
، المراهقينالذات من أجل أن يكونوا على استعداد لمعرفة كيفية التعامل مع مدركين لمفهوم تقدير 

 .اتهمو أو عالية من تقدير ذ متوسطة يتمتعون بدرجة منخفضة أو المراهقون كانأسواء 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ة السائدة في لبنان من وجهة نظر األسريأنماط التربية  تحديدكان الهدف من هذه الدراسة هو 
معرفة العالقة بين كل نمط منها ودرجة و قة المرأةتقدير الذات خالل فترة  درجة، تحديد المراهقين
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قة. لذا تعمل هذه الدراسة على المرأةلذاتهم وتحديد مستوى تقدير الذات خالل فترة  المراهقينتقدير 
 : اآلتيةاإلجابة عن األسئلة 

 ؟المراهقينقة البقاع في لبنان من وجهة نظر ائدة في منطة السّ األسريما هي أنماط التربية  •

 ؟أنفسهم المراهقينمن وجهة نظر  المراهقينما هي درجات تقدير الذات لدى  •

في  المراهقينالذات لدى تقدير درجة ة و األسريأنماط التربية  هل هناك عالقة بين كل نمط من •
 منطقة البقاع في لبنان؟

 ات البحثفرضي  
 .ماخاصة به ياتلم يتم صياغة فرض والثاني هما أسئلة وصفية األول ينالسؤال

 :اآلتية ةإختبار الفرضي الدراسة سيتمّ  سؤال لإلجابة على
 .اتهمو لذ المراهقينوتقدير  ةاألسريال يوجد أي عالقة دالة احصائياً بين أنماط التربية  .0

 الدراسة  أهمية
التي تتبعها  ةاألسري الدراسة من خالل قيامها بدراسة واقعية للكشف عن أنماط التربية أهميةتتضح 

قة والكشف عن المرأةالذات في مرحلة  تقديرتحديد درجة  ،المراهقينمن وجهة نظر  اللبنانية األسرة
 . المراهقينالذات لدى  تقديرالعالقة بين هذه األنماط ودرجة 

 حدود الدراسة 
 : اآلتيةد الدراسة الحالية بالمحّددات تتحدّ 

قة لها تأثير واضح في بناء المرأةق باعتبار أن مرحلة المرأةق اللبناني، حيث تناولت المرأةب -
 شخصية الفرد.

 وهي االستمارة التي أعّدها الباحثان.باألداة المستخدمة  -
في جريت الدراسة ن أُ إائج جريت فيها الدراسة بحيث  قد تختلف النتأُ بمنطقة البقاع التي  -

 .منطقة أُخرى
 . 9102-1الى شهر  9102-9بالمدة الزمانية الممتدة من شهر  -

 ات السابقةالدراساإلطار الن ظري و 
 ة األسريأنماط التربية مفهوم 

ة بأنها مناخ األسريأنماط التربية (Darling & Steinberg, 1993) دارلنغ وستاينبرغ  عّرف
مجموعة من المواقف تجاه الطفل . فهي وتتضمن سلوك تنشئة الوالدين ألطفالهم األسرةعام تعمل فيه 



 األسري الواقع والتحديات األمن: الثالثالمؤتمر الدولي   ICEFSالمركز الدولي لالستراتيجيات التربوية واألسرية 

 0229 يوليو00-02تركيا: -اسطنبول  

 029 

التي يتم التواصل معه والتي يتم تشكيلها مًعا لتهيئة مناخ عاطفي يتم فيه التعبير عن سلوك الوالدين. 
باء من د والتي يؤدي اآلهة ذات الهدف المحدّ لوكيات الموجّ اًل من السّ لوكيات كُ ن هذه السّ  تتضمّ 

يرات في نبرة يهة مثل اإليماءات أو التغلوكيات الوالدية غير الموجّ خاللها مسؤولياتهم الوالدية والسّ 
 .الصوت أو التعبير العاطفي عن المشاعر

لوكيات التي تؤثر على ىسلوك  الطفل. ن العديد من السّ دة تتضمّ ة معقّ مهمّ  عتبر تنشئة األطفالتُ 
 لطفاألليمة لمن الممارسات المحددة في التنشئة السّ  أهميةل هو أكثر النمط العام لتنشئة األطفا

(Darling, 1999). 
: ة وهمااألسريبتحديد بُعدين يحّددان النمط المتّبع من قبل الوالدين في التربية  قام ماكوبي ومارتن

 درتهاالوالدين" الى قُ استجابة الوالدين لطلبات األبناء وطلبات الوالدين من األبناء. وتعود "استجابة 
عبر  وتأكيد الذات الّتنظيم الّذاتي خصية المستقلة ألبنائهم، وتنمية قدرة األبناء علىالشّ  على تعزيز

دعمهم لهم واالستجابة الحتياجاتهم. أما "طلبات الوالدين" فتعود الى ما يطلبه الوالدان من أبنائهم 
 . (Maccoby & Martin, 1983)  المجتمع فراداً فاعلين في العائلة وفيألكي يكونوا 

 اإلطار النظري

على تصنيف ديانا بومرند   (Ginsburg & Bronstein,1993)لدراساتاعتمدت العديد من ا
 تقديرة وعالقتها بالنتائج المختلفة لدى األطفال مثل الدافعية، األسريأنماط التربية  لىإق عند التطرّ 

وهذه األنماط  .قبول األقران والقبول االجتماعي العدوان، القدرة اإلدراكية، اإلنجاز األكاديمي، الذات،
هي: التربية المتسلطة، التربية المتساهلة، والتربية الحازمة. باإلضافة الى النمط الرابع الذي أضافه 

 .  (Maccoby & Martin, 1983)ة ماكوبي ومارتن وهو: التربية غير المتفاعل

 التربية المتسلطة

يقوم األهل في هذا الّنمط بالّتعامل مع األطفال باستبدادية وديكتاتورية ولهم سيطرة كاملة على 
أبنائهم من غير مناقشة أو حوار. كما ويُظهر األهل في هذا النمط مستوًى متدنيًا من االستجابة 

 عدة بأمور ظهرون مستوًى عاٍل من التحكم بسلوكياتهم ومطالبتهمألبنائهم وفي المقابل يُ 
(Baumrind, 1973).  يتوّقع األهل من أبنائهم الطّاعة العمياء ويرغبون أن يتّم كل شيء ِوفق

حكمة ال مجال للتراجع عنها أو المناقشة فيها. وينتج عن هذه التربية مواصفات سلبية في قوانين مُ 
االستقاللية، والثقة : التحصيل العلمي، التعبير عن الذات، اآلتيةبناء، منها ضعفهم في المجاالت األ

  (Shumow, Vandel, & Posner ,1998).     بالنفس
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 التربية المتساهلة

دون تعزيز  -أي شيء وكل شيء -يقوم األهل في هذا النمط بالسماح ألبنائهم بعمل ما يحلو لهم
أو عقاب. فهم يستجيبون لمطالب أبنائهم لكنهم ال يطالبونهم بأي شيء في المقابل. يظهر األهل 
المتساهلون مستوى عاٍل من الدفء العاطفي ولكنهم يقومون بحرمانهم من هذا الدفء كوسيلة 

هم مدللون وال يكلفون أنفسهم عناء القيام  . األبناء في هذه األسر(Baumrin, 1973) لعقابهم
عرضة ألن ينفجر غضبهم  بأي شيء وهم محور الحياة بالنسبة ألهلهم. إال أن األهل المتساهلون هم

ل المزيد من تصرفات أبنائهم السيئة أو طلباتهم  بعد أن َيِصلوا لحالة تنعدم فيها قدرتهم على تحمُّ
 (Steinberg, Lamborn , Mounts, & Dornbush, 1991).  المتكررة

ويجدر القول الى أن األبناء في هذه اأُلسر يتمتعون بثقة عالية بأنفسهم ولكنهم قد يميلون لتعاطي 
 ال يهتمون بالتحصيل الدراسي. المخدرات وقد

 التربية الحازمة

في هذا النمط من التربية يعتمد األهل أسلوبًا وسطًيا بين نمط التربية المتسلطة والتربية المتساهلة. 
يطرة كما يُظهرون مستويات عالية من الدفء م والسّ حكّ يُظهر األهل الحازمون مستويات عالية من التّ 

أسلوب النقاش والحوار مع أبنائهم في معظم األحيان. وعند تأديب أبنائهم العاطفي، وكذلك يعتمدون 
ومناقشة األسباب والنتائج مع أبنائهم. كما أنهم يتواصلون  أبييجعزيز اإلسلوب التّ أيستخدم الوالدان 

 . (Baumrind, 1973)ستقاللية الذاتيةبناءهم على اإلأبوضوح وصراحة ويشجعون 

بناء هذه األسر لديها مستويات عالية من الدوافع الذاتية، التحصيل العلمي، أوُتظهر الدراسات ان 
  (Ginsburg & Bronstein, 1993).القبول من نظرائهم، الفعالية، والقدرات العقلية

 التربية غير المتفاعلة

ة وهو نمط التربية غير المتفاعلة األسريأظهرت الدراسات السابقة وجود نمط رابع في التربية 
 Dekovic & Gerris)الدفء العاطف من المتصفة بمستوى متدٍن من السيطرة وبمستوى متدنٍ 

ى كما يصف الباحثون األهل غير المتفاعلين بأنهم منفصلون عاطفًيا عن أبنائهم. ولقد سمّ .  (1992
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ون ماكوبي و مارتن هذه التربية "النمط غير المكترث" فهم ال يكترثون الحتياجات ابنائهم بل يقوم
 . (Maccoby & Martin, 1983) بتلبيتها فقط للتخلص من مطالبة أبنائهم لهم

 ,Baumrind) تي بومرندن باعتماد نظريّ اومن أجل تحقيق أهداف الدراسة الحالية قام الباحث
واألنماط األربعة المذكورة أعاله   .(Maccoby & Martin, 1983)وماكوبي ومارتن  (1973

ائدة في منطقة ة السّ   األسريه تصميم االستبيان ومن ثم التعرف على األنماط كإطاٍر نظري تم من خالل
 البقاع في لبنان. 

 ة  السائدة في الدول العربيةاألسريأنماط التربية 

الالزمة لألهل  ة ألنها توفر اإلرشاداتاألسرية  في تنظيم أنماط التربية قافة مساهمة جليّ   ساهم الثّ تُ 
األطفال وتربيتهم. وبالتالي فإن البلدان والجماعات العرقية المختلفة لديها أنماط حول كيفية تنشئة 

 .(Dwairy, Farah, Fayad, & Khan, 2006) ة عة متنوّ   سريّ تربية أُ 

الدول العربية أظهرت أن البلدان العربية  بعض في (Dwairy, 2006) جريت  دراسة ميدانيةأُ 
غير التقليدية مثل اليمن والمملكة العربية السعودية  تتبع النمط المتسلط أكثر من البلدان العربية  

ة المطبقة على الفتيات تميل األسريذلك، فإن أنماط التربية باإلضافة الى مثل لبنان واألردن.  التقليدية
ة في األسريوأقل تسلطًا من تلك المطبقة على الفتيان، وتميل أنماط التربية إلى أن تكون أكثر حزمًا 

أن  (Salama, 1984)  سالمة أظهرت دراسة بينماالمناطق الريفية إلى أن تكون أكثر تسلطاً. 
على البنات من األبناء. نظرًا ألن أنماط التربية  طاً ب الصف الثاني في مصر كانوا أكثر تسلّ أمهات طاّل 

إجراء تعميمات من بلد أخذ الحذر عند  ة  تتأثر بالمواقف والقيم االجتماعية والثقافية، فيجبرياألس
 . (Chao, 2001)إلى آخر

 %80.1ن أ ة السائدة من وجهة نظر األهلاألسريفي لبنان حول األنماط  أظهرت نتائج دراسة
 %2.1المتساهل  والنمط  %02.8النمط المتسلط،  %11.6من األهل يتبعون النمط الحازم، 

 .(Abou Yassin, Daoud, Mourtada, & Sabri, 2019) النمط غير المتفاعل

 ة السائدة في مختلف البلداناألسريأنماط التربية 
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ة المتبعة في بلدان مختلفة. يعتمد األسري التربية  نماطأتم إجراء العديد من الدراسات لمعرفة 
الواليات المتحدة األميركية نمط التربية و  أستراليامعظم اآلباء واألمهات في  الغرب مثل 

 . (Damon & Lerner, 2006)الحازمة

ن النمط السائد من وجهة نظر  أ (Nguyen, 2008) نيوجن يتنام  أظهرت دراسة أجراهايأّما في ف
في   (Osenweugor, 2014) أوزينويغر هو النمط المتسلط. وفي دراسة اجراها المراهقين

 قل تساهاًل.أيدركون أهاليهم على أنهم أكثر تسلطاً وحزماً و  المراهقيننيجيريا تبين أن 

 & ,Julian , Mckenry) أما بالنسبة الى المجتمعات الالتينية، فقد وصف بعض الباحثون
Mckelvey, 1994)  البعض اآلخر بينما وصفهم األهل الالتينيون بأنهم متساهلون(Darling 

& Steinberg, 1993) فيغا أن الّتفاعالت بين الوالدين واألبناء  دراسة وكشفت بأنهم متسلطون
 , Steinberg, Lamborn).   والرعاية العاطفي  في المجتمعات الالتينية تتميز بالدفء

Mounts, & Dornbush, 1991)  

 الذات تقدير

النفس ويليام جيمس الذي استخدم هذا المصطلح ألول مرة.   ميعود مفهوم تقدير الذات إلى عالِ 
 إدراكبين الذات المثالية للشخص و  الواقعة كمن في المنطقةأن تقدير الفرد لذاته يَ  جيمس يعتقد

نون  المشاعر ويكوّ  ذات قيَ م مختلفة، أنفسهم كأشياء رؤية األشخاص قادرون علىو  الشخص لذاته.
بين الفرد  نسبة لجيمس يعتمد تقدير الذات على المقارنة اإلجتماعيةبالو والمواقف تجاه أنفسهم. 

  (James, 1980). اآلخرين إليه ةنظر كما يعتمد على رأيه ب وأقرانه

موريس روزنبرغ هو مساهم رئيسي في نهضة دراسات تقدير الذات في علم النفس االجتماعي. 
جتماعية. فيما يتعلق والمقارنة اإل  التقييمتعتمد نظريته في  تقدير الذات على عاملين ينعكسان في 

بالتقييمات المنعكسة، ذكر روزنبرغ أن التواصل البشري يعتمد على رؤية األشياء من تصورات اآلخرين. 
جتماعية على أن تقدير  الذات هو نتيجة لمقارنة األفراد أنفسهم مع اآلخرين وإجراء تؤكد المقارنات اإل
 .(Rosenberg, 1965) سلبيةة أو أبيتقييمات ذاتية إيج

للذات. وأضاف أن ارتفاع تقدير الذات يتكون  أبيذكر روزنبرغ أن تقدير الذات هو التقييم اإليج
أما .   (Rosenberg,1965)ماويعتبر نفسه جديرًا بهذا اإلحتر  احترام الفرد لنفسهمن خالل 
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تقييمه الشخصي لقيمته الذاتية،   تقدير الذات إلى إدراك الفرد أو يعود غريس وسيكيديكيسلبالنسبة 
ة أو سلبية عن أبيوشعوره بمفهومه لذاته وثقته بنفسه وإلى المدى الذي يحمل فيه الفرد آراء إيج

 الذات. يرتبط تقدير الذات بالمعتقدات الشخصية حول المهارات والقدرات والعالقات االجتماعية
(Seldikides & Gregg, 2003). 

الذات باعتباره أحد الدوافع اإلنسانية األساسية. في مفهوم التسلسل  قديرت م ماسلواف إبراهصنّ 
الفيزيولوجية، حاجات حتياجات ، تأتي اإلأوالً حتياجات، يأتي التقدير بالقرب من القمة. الهرمي لإل

تحقيق الحاجة ل أخيرًا و ، الحاجة لتقدير الذاتجتماعية، حتياجات اإل، اإلاألمان
  (Maslow, 1987).الذات

 الذات تقديرنات وأنواع مكو  

هو اعتبار المرء  األولالذات من عنصرين،  تقدير، يتألف (Branden, 1969)وفًقا لبراندن 
لتغلب على التحديات، واتخاذ القرارات واعلى التفكير والتعلم،  الفرد في قدرةة ثقال من حيث ااًل فعّ 

 .أن الناس يستحقون االحترام والحب التقدير الثقة فيهو الثاني  والعنصر  ؛الصحيحة وإحداث التغيير

عدين متميزين: الكفاءة ، يتألف تقدير الذات من بُ  (Reasoner, 2005)ريزونر أّما بحسب
الذات على أنه القدرة على مواجهة تحديات  تقديرف والقيمة. استناًدا إلى هذين العنصرين، يعرّ 

 .الحياة

 الذات تقديرتشكيل 

الذات هو عملية طويلة. ويشمل فترات السقوط خاصة خالل االنتقال من مرحلة  تقديرتشكيل 
يتراجع تقدير الذات  بحيث، (Orth, Robins, & Trzesniewski, 2010) إلى أخرى 

 ,Tsai) ساي، ينغ وليوهذا أيضًا ما أكدته دراسة ت  قة ويزيد خالل مرحلة البلوغالمرأةخالل فترة 
Ying, & Lee, 2001). 

يلعب األهل واألساتذة دورًا بارزًا في و  قة فترة مهمة لعملية تكوين تقدير الذات.المرأةتعتبر مرحلة 
وينعكس مستوى تقدير الذات في مواقف  ع التالميذ على  تكوين درجة عالية من  تقدير الذاتيتشج

 . (Magonea, 2014)داخل وخارج نطاق المدرسة المراهقينوسلوك 
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مساهمة   (Stryker & Burke, 2000)  شيلدون سترايكراإلجتماعية لية هو الساهم نظرية تُ 
شير هذه النظرية إلى أن مفهوم الذات يتكون من مجموعة من الهويات كبيرة في دراسة تقدير الذات. تُ 

بأدوار داخل الهيكل االجتماعي، مما يجعل العالقة بين الذات والمجتمع أكثر  االهرمية؛ يرتبط كل منه
 .وضوًحا

 الذات وتقدير ةاألسريأنماط التربية 

 واضحتقدير الذات مرتبط بشكل  أنّ   (Herz & Gullone, 1999) هيرز وغوللوند أكّ 
ة التي تتميز بمستويات منخفضة من القبول ومستويات عالية من الحماية األسريمع أنماط التربية 

 ,Yamawaki, Nelson, & Omoni)أّكدوياماواكي، نيلسون، وأوموني  كما ة.طالمفر 
خصائص النمط من ، في دراسة للمجتمع الياباني، أن اإلهتمام والدفء العاطفي، التي هي (2010

الحازم تلعب دورًا حيويًا وبارزًا في الصحة النفسية للفرد. نتائج هذه الدراسة أظهرت أن انخفاض 
الذات. وأيضًا أظهرت أن  ديرقتارتباطًا مباشرًا بانخفاض  انمرتبط الدفء العاطفي واهتمام األهل

في  القلق واإلكتئاب لدى األطفال.و الذات،  تقدير مط المتسلط له عالقة واضحة بانخفاض درجةالنّ 
أن األشخاص  (Maccoby & Martin, 1983) هذا المجال أظهرت دراسة ماكوبي ومارتن

على من األشخاص الذي أللذات  ديرقتجتماعي و إأهاليهم النمط الحازم يتمتعون بتطور  بعالذي يتّ 
 ,Yusuf & Agbonna) ة يوسف وأغبونا بينت دراسكما نماط أسرية اخرى.  أيتبع أهاليهم 

 إرتباط النمط الحازم مع مختلف النواحي المعرفية واإلدراكية والعاطفية واإلجتماعية للفرد. (2009

ارتباطًا قويًا بين (Chan & Koo, 2010) شان وكو  أظهرت دراسة في المملكة المتحدة أجراها
ت دراسة باإلضافة الى ذلك أظهر  .النمط الحازم ونتائج الشباب المختلفة بما في ذلك تقدير الذات

إرتباط  (Weiten, Hammer, Lloyd, & Dunn, 2008) ويتن  وهامر ولويد ودان 
التربوية المتسلطة في حين أن األنماط ، تقدير الذاتمن  الحازم ارتباطًا وثيقًا بمستويات مرتفعةالنمط 

النمط الحازم كأفضل نمط في الدول الى  تأتي في المرتبة الثانية والثالثة. بشكل عام، يُنظر والمتساهلة
 .(Ang & Goh, 2006) الغربية

أن  (Canadian Council on Learning, 2007) أظهر المجلس الكندي للتعلم
النمط  ا هذالذين يتبع أهاليهم طفال األاعية وأن الكفاءة االجتم  إالنمط التربوي الحازم مرتبط بمبد

 ,Zoltinik & Bronstein)نبرونشتايو  وفًقا لزلوتنيكوكذلك  ؛عون بتقدير ذاتي أفضل  يتمتّ 
 السلوكيات الوالدية الحازمة تلعب دورًا مهًما في التأثير على تقدير الذات لألطفال.إّن ،  (2009
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للنمط  أبيوآسيا، لم يتم العثور على أي دليل على التأثير اإليج فريقياأولكن بالنسبة  للمراهقين في 
 .(Steinberg, Dornbusch, & Brown, 1992) الذات ى تقديرعل الحازم

أنماط التربية  تختلف عالقةنظرًا لإلختالف الحضاري والثقافي بين المجتمعات الشرقية والغربية 
مع ة أبيله عالقة إيج طمط المتسلّ النّ  أنّ (Chao, 2001)  يؤكد  تشاو. الذات تقديردرجة بة األسري
األهل الذين  .محبةالرعاية و أن النمط المتسلط يدل على العتبر الذات في بعض الثقافات التي تَ  تقدير

 في الصين والشرق، يعتقدون أن معاملة أطفالهم بطريقة صعبة تجعلهم كمايتبعون النمط المتسلط،  
 Tombkon, 2011).) ذاتهم تقديرقدرة على أكثر 

 ة الدراسةمنهجي  

ن أن يستخدما ااستجابة لنوعية الموضوع والذي يتطلب إجراء دراسة ميدانية، فقد ارتأى الباحث
المنهج الوصفي التحليلي الذي يتسم بقدرته على استقصاء األراء بشكل مباشر من أفراد العينة، كما 

 ة ووضوحا وقابلة للتعميم.  وال الى نتائج أكثر دقّ يعمل على دراسة العالقة بين العوامل المختلفة، وص

 نة الدراسة ــ عي

تم اختيار عّينة الدراسة بطريقة قصدية من مدارس رسمية وخاصة موزعة على المناطق الجغرافية 
ي العاشر من صفَّ  ا وتلميذة( تلميذ692) نت العينة منالمختلفة في منطقة البقاع في لبنان. تكوّ 

توزيع اإلستمارات على التالميذ مع اعطائهم  تمّ  ( مدرسة رسمية وخاصة.08)والحادي عشر في 
أيام. وتُعتبر هذه العينة ممثلة   6-1التعليمات الالزمة حول كيفية ملئها وإعادتها بعد مدة تتراوح بين 

 لمجتمع الدراسة.

 أداة الدراسة

الذات، تم  تقدير ة ودرجة األسريراسات السابقة المتعلقة بمجال التربية الع على الدّ بعد االطّ 
  (PAQ)ن في بنائها على استمارة السلطة األبويةابنًدا اعتمد الباحث 82اعداد استمارة تكونت من 

ومقياس روزنبرغ  لقياس (Buri, 1991)   (PSDQ)ةاألسريواستمارة مجاالت وأنماط التربية 
ق من حيث المرأةية تتعلق باألهل و ى معلومات شخصاألولدرجة تحقيق الذات. تناولت الستة بنود 

ق. أما البنود المرأةالمستوى الثقافي لكل من الوالدين، والمهن لكل منهما باإلضافة الى عمر وجنس 
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( بعنوان 6-1مت الى ثالثة أقسام ظاهرة باالستمارة حيث ارتبطت البنود )عبارة فقسّ (  19المتبقية )
األبناء"، بينما ارتبطت البنود  طت بعنوان "المناقشة مع( فارتب96-6"حاجات األبناء"، أما البنود )

( تناولت معلومات لقياس درجة 82-11) ( بعنوان "التعامل مع تصرفات االبناء". والبنود96-19)
الذات. أما بالنسبة لتمثيل العبارات لألنماط المختلفة فقد توزعت بنود االستمارة على الشكل  تقدير

أسئلة للنمط  1و سئلة للنمط المتساهلأ 6،طمط المتسلّ للنّ  أسئلة 2  للنمط الحازم،  سؤاال09التالي 
( وفق مقياس ليكرت 19-0. كما طُلب من مالئي االستمارة اإلجابة على كل بند من )غير المتفاعل

( وفق مقياس 82-11= دائًما، واإلجابة على كل بند من ) 6=أبدا الى 0السداسي الذي يتدرج من 
 أوافق بشدة.= 8الى  ال أوافق بشدة =0ت الرباعي الذي يتدرج من ليكر 

 صدق األداة

عبارات االستمارة تم عرضها على عدد من المحّكمين والخبراء من أساتذة الجامعات،  بعد صياغة
ن بتعديل صياغة بعض احيث قاموا بإب داء آرائه م وإعط اء نصائحهم ومالحظاتهم، ثم قام الباحث

 أن وصلت االستبانة الى صورتها النهائية. العبارات إلى

تالميذ مشابهة للعينة ولكنها خارجة عنها.  01كما تم تجريب االستبانة على مجموعة مؤلفة من 
 موا مالحظاتهم عن مدى وضوح العبارات وسهولة فهمها. وهم بدورهم قدّ 

 ثبات أداة الدراسة

تلميذا  81على عينة مكونة من  (Test-Retest)تم حساب ثبات االستبانة بطريقة اإلعادة 
بين  Cronbach Alpha غت قيمة . وبلاألوليوما من التطبيق  90، وبفاصل زمني قدره وتلميذة

 . 1.68مرّتي التطبيق 

 إجراءات جمع البيانات

ن على إذن لتوزيعها على تالميذ صفي العاشر اقبل المباشرة بتوزيع االستمارات، حصل الباحث
دي عشر من مدراء المدارس الخاصة ومن وزارة التربية فيما يتعلق بالمدارس الرسمية المستهدفة. والحا

، 0161ن بتوزيعها على التالميذ حيث بل غ عددهم ابعد اتمام االستمارة بصورتها النهائية قام الباحث
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إجاب ة التالميذ استبانة بسبب عدم اكتمال البيانات أوع دم  00منهم. تم حذف  612بينما أعادها 
 . على بنود االستمارة

 النتائج

ة السائدة في منطقة البقاع في األسريما هي أنماط التربية  :األولالنتائج المتعلقة بسؤال البحث 
 ؟المراهقينلبنان من وجهة نظر 

ة من األسري)دائًما( ، يتكون كل نمط من أنماط التربية  6)أبًدا( إلى  0من  ليكرتعلى مقياس 
كل مجموعة والنسبة المئوية ل الحسابي متوسطالة محددة تستند إلى األدب السابق. تم حساب أسئل

 :) 0جدول رقم (ي من األسئلة ذات الصلة وكانت النتائج كما يل

  1جدول رقم 

 المئوية بة في البقاع في لبنان بالنساألسرييوضح توزيع أنماط التربية  جدول

 النمط التربوي  الحسابي المتوسط المئوية  النسبة
 النمط الحازم 8.62 % 83

 النمط المتساهل 1.29 % 8.92
 النمط غير المتفاعل  9.22 % 4.28
 النمط المتسلط 9.19 % 3.43

 قة؟المرأةتقدير الذات أثناء مرحلة  ما هي درجاتالثاني :  النتائج المتعلقة بسؤال البحث

منهم كانوا  62.1%و لديهم تقدير ذات منخفض؛ المراهقينمن  2.62%أظهرت نتائج الدراسة أن  
 (.9منهم لديهم تقدير ذات مرتفع )جدول رقم %12.91 ضمن المعدل الطبيعي لتقدير الذات؛ و

 2جدول رقم 
 في البقاع في لبنان بالنسب المئوية المراهقينيوضح درجة تقدير الذات لدى جدول 

 النسبة المئوية التكرار تقدير الذات
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 8.79 68 منخفضتقدير ذات 

ضمن المعدل  تقدير ذات
 طبيعي

161 78.3 

 12.91 28 مرتفع تقدير ذات

ة ومستوى األسريهل هناك عالقة بين كل نمط منأنماط التربية النتائج المتعلقة بالسؤال البحثي الثالث: 
 لذاتهم في منطقة البقاع في لبنان؟ المراهقينوتقدير 

ة األسريعدم وجود ارتباط بين كل من أنماط التربية (r) أظهر معامل  اإلرتباط بيرسن 
 . ( 1)جدول رقم  المراهقينودرجة تقدير الذات لدى 

 3جدول رقم
 ومستوى تقدير الذات األسريبين النمط التربوي  العالقة (r) يوضح معامل اإلرتباطجدول 

مستوى تقدير  /األسريالنمط التربوي 
 الذات 

 (r) بيرسن معامل اإلرتباط

 1.1101 ومستوى تقدير الذات النمط الحازم
 0.1591 ومستوى تقدير الذات النمط المتساهل

 1.9182 ومستوى تقدير الذاتمتفاعل الالنمط غير 
 0.3684- ومستوى تقدير الذاتالنمط المتسلط 

 مناقشة النتائج 

 األسري، يتبين أن نمط التربوي  األول( المتعلق بنتائج السؤال الدراسة 0بالرجوع إلى جدول رقم )
 هو نمط التربية الحازمة حيث حاز على نسبة المراهقينالسائد في البقاع من في لبنان وجهة نظر 

 %، يليه النمط غير المتفاعل بنسبة %8.92)بينما حصل النمط المتساهل على نسبة ) (83%)
التي اجراها   ع نتائج الدراسةوهذا يتوافق م.  (3.43)، ثم يليه النمط المتسلط بنسب)8.92(

الباحثان في لبنان التي أظهرت أن النمط السائد من وجهة نظر األهل هو نمط التربية الحازمة، لكن 
نتائج الدراسة الحالية أظهرت ان النمط الثاني والثالث والرابع يتوزعوا بالتتالي على المتساهل، غير 

راسة السابقة التي أظهرت الترتيب التالي: النمط المتفاعل والمتسلط، مما يختلف مع نتائج الد
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 & ,Abou Yassin, Daoud, Mourtada)المتسلط ثم المتساهل ثم غير المتفاعل 
Sabri, 2019) . 

منهم   62.1 %لديهم تقدير ذات منخفض، و المراهقينمن  2.62%أظهرت نتائج الدراسة أن  
منهم لديهم تقدير ذات مرتفع، هذا يتوافق مع %12.91 الطبيعي لتقدير الذات و المعدل ضمن كانوا

 ,Orth)ودراسة روبنز وأورث (Tsai, Ying, & Lee, 2001)  دراسة تساي، لي وينغ 
Robins, &  Trzesniewski, 2010)  خالل فترة  تقدير الذات درجة تراجع التي أكدت

 .قةالمرأة

، أظهرت نتائج المراهقينتقدير الذات لدى  ة ودرجةاألسريأّما في ما يخص العالقة بين األنماط التربية 
ة ودرجة تقدير األسريعدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين أنماط التربية   ( r)معامل اإلرتباط بيرسون

 ,Yamawaki). هذه النتيجة تتعارض مع دراسة نيلسون، أوموني وياماواكيالمراهقينالذات لدى 
Nelson, & Omoni, 2010)  ماكوبي ومارتن ،(Maccoby & Martin, 1983) 

التي أكدت وجود ارتباط بين أنماط التربية  (Herz & Gullone, 1999)وهيرز وغوللون 
 ة وتقدير الذات. األسري

 الخالصة

الهدف من هذا البحث هو خدمة المجتمع من خالل تسليط الضوء على بعض النقاط التي تلعب  
ن شخصية الفرد الذي بدوره سوف يكون عنصراً فاعاًل في المجتمع. يمكننا دوراً مهماً في بلورة وتكوي

المسيطر في  األسريأن نستخلص أن األهل يقومون بتربية أبنائهم بالشكل السليم ألن النمط التربوي 
مجتمعنا من وجهة نظر األبناء هو النمط الحازم، وكما نعلم وبحسب الدراسات السابقة، هو النمط 

ة األخرى.كان هذا جليًا من خالل ما توصلنا اليه من نتيجة األسريزنًا بين األنماط التربوية األكثر توا
،  %8.79حيث كانت نسبة تقدير الذات المنخفض  المراهقينفيما يتعلق بدرجة تقدير الذات لدى 

 ة لذاتهم.أبيبالنسبة األكبر منهم لديهم صورة إيج المراهقينهذا يدعو الى اإلطمئنان ألن 

 التوصيات والدراسات المستقبلية 

 في ضوء النتائج التي توّصلت إليها الدراسة فإن الباحثين يوصيان باآلتي:
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في تنشئة افرادها وضرورة التواصل  األسرةنشر الوعي في المجتمع حول الدور الذي تلعبه  -
 والتفاعل فيما بينهم.

في العالم العربي  األسري األمنة ببعض أبعاد األسريإجراء دراسات تتناول عالقة أنماط التربية  -
 واإلسالمي 

إجراء دراسات تتناول قضايا أسرية واجتماعية تساهم في رفع مستوى تقدير الذات لدى -
 .المراهقين
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