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 Abstract 

     Psychologists remark that there are critical and sensitive periods in child's growth through 

which patterns of behaviour can be taught. During these periods, there are certain 

environmental interactions to make the child grow naturally; at the beginning of the 

interaction, there might be a large number of responses to his environment. What remains of 

the responses should be strengthened and what vanishes should not. In his early stages, the 

child, like the elders, may suffer from psychological disorders and behavioural and emotional 

deviations. The child's physical, emotional, and psychological growth is a continuous, 

intensifying process influenced by factors of physical environment and social family. (Al-

Adhmawi, 1988, 251) 

     The problem of the research is related to the family because it is the first social institution 

and the first constructor to the child's personality and his behaviour in society.   

  -مستخمص البحث:
يشير عمماء النفس بأنو توجد فترات حاسمة وذات حساسية كبيرة في نمو األطفال والتي من خالليا يصبح تعمم 
أنماط سموكو ممكنا، أي توجد تفاعالت بيئية معينة إثناء ىذه الفترة لكي يتقدم بصورة طبيعية،  وفي بداية تفاعمو يمكن إن 

مع بيئتو لكن ما يتبقى منيا ويثبت ىو الذي يبقيو تدعيم، وما يتالشى ويحذف من  يصدر عددا اكبر من االستجابات
االستجابات فيي التي ال تدعم، والطفل في صفات حياتو األولى يصاب بما يصاب بو غيره ويعاني من اضطرابات نفسية 

لمطفل عممية متواصمة ومتصاعدة، وىو وانحرافات عاطفية وسموكية كما يعاني الكبار،  إن النمو النفسي والعاطفي والبدني 
 (.158، ص8988في نموه وتدرجو يتأثر بعوامل المحيط المادي والعائمة االجتماعية.)العظماوي، 

وبما إن األسرة ىي المؤسسة االجتماعية األولى وىي البانى األول لشخصية الطفل وتشكيل سموكو في المجتمع فمن 
 ىنا تظير مشكمة البحث.

 -البحث: وتتجمى أىمية
 بكونيا دراسة تناولت مرحمة عمرية حرجة يصعب التعامل معيا. -8
 في ىذه المرحمة تتبمور وتتكون الشخصية. -1
 ىي دراسة تقدم اساليب تربوية سميمة في التعامل مع الطفل. -3
 تجمب انتباه الباحثين لمثل ىذه الدراسات. -4

مطفل وتكوين شخصيتو من خالل التساؤالت وييدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أساليب التربية األسرية ل
 -التالية:
 ما أىمية ظاىرة الرضاعة التعمق لدى الطفل في الشخصية. -8
 ما أىمية األمان النفسي لمطفل في الشخصية. -1
 ما أىمية أنماط التنشئة األسرية في الشخصية. -3

فسي، نظرية التعمم االجتماعي، وتناول الباحث بعض النظريات التي فسرت تكوين الشخصية منيا نظرية التحميل الن
 النظرية السموكية.
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وقد تناول الباحث بعض الدراسات السابقة التي تناولت مرحمة الطفولة وعالقتيا بالشخصية بشكل عام، وتم مناقشة 
 ىذه الدراسات.

رضاعة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لممعمومات المتعمقة بموضوع البحث وقد استنتج إن لظاىرة ال
والتعمق، واألمان النفسي لمطفل، وأنماط التنشئة االجتماعية ليا تأثير كبيرا في تكوين شخصية الطفل، وفي ضوء ذلك قدمت 

 التوصيات اآلتية.
 عمى لالم إرضاع الطفل رضاعة طبيعية. -8
 عدم ترك الطفل مع اآلخرين. -1
 ضم الطفل )حفظنو من قبل الوالدين لكي يشعر باألمان النفسي(. -3
 م التذبذب في التعامل مع الطفل.عد -4
 توفير لمطفل جو اسري خالي من المشاكل والمشاجرات بين الزوجين. -5
 إن يكون الوالدين نموذجا حسنا. -6
 تقديم التوجيو والنصح التقميل من التوبيخ لمطفل. -7
 زرع الثقة في اإلعمال االيجابية التي يقوم بيا الطفل -8
 . المساواة في التعامل بين أطفال العائمة -9

 -وقدم الباحث المقترحات اآلتية:
 إجراء دراسة مقارنة بين ظاىرة التعمق لدى األطفال األيتام واألسوياء. -8
 إجراء دراسة مقارنة بين األطفال األيتام و األطفال األسوياء في السموك االنفعالي. -1
 إجراء دراسة عن حاجات األطفال وفق متغير العمر والجنس. -3
 تنشئة األسرية لدى طبقات المجتمع العراقي.     إجراء دراسة عن أنماط ال -4

 
 الفصل األول

 -مشكمة البحث:
تتسم الحياة اإلنسانية المعاصرة بسمات عديدة متنوعة، لعل أىميا وأبرزىا سرعة التطور وحتمية التغير، فكل شيء 

حالي بعصر السرعة، والسرعة في حياة إنسان ىذا العصر يتغير ويتمحور بسرعة مذىمة، حتى اخذ الناس يدعون عصرنا ال
في المفيوم العممي الفيزيائي أما أن تكون سرعة متناقصة، أو منعدمة، أو ثابتة، أو متزايدة في معظم جوانب الحياة سواء 
في داخل اإلنسان أو في البيئة المحيطة بو و ورغم قوة تيار التغير أو التطور فقد ظير في حياة إنسان ىذا العصر تناقض 

صراع محتوم بين قوتين متعاكستين ، األولى ذات قوة دافعة نحو اإلمام تدعو لإلسراع والتسارع، والثانية قوة ساحبة أعظم، و 
( ويشير عمماء النفس بأنو توجد فترات 7، ص8988إلى الخمف تشدىا باتجاه التراجع والتباطؤ وربما التوقف )العظماوي، 

والتي خالليا يصبح تعمم أنماط سموكو ممكنا، أي انو يوجد تفاعالت بيئية حاسمة أو ذات حساسية كبيرة في نمو األطفال 
معينة أثناء ىذه الفترة لكي يتقدم بصورة عادية... وفي بداية تفاعمو يمكن أن يصدر عددا كبيرا من االستجابات مع البيئة 

فيي التي ال يعقبيا تدعيم. أو التي لكن ما يتبقى منيا ويثبت ىو الذي يعقبو تدعيم، وما يحذف يتالشى من االستجابات 
تعقبيا نتائج غير سارة والتي تتمثل باأللم أو إزالة شيء مرغوب بو من قبل الطفل مما يقمل من تكرار االستجابة)العوالمة، 

 ( وتعد مرحمة الطفولة من أىم واخطر فترات الحياة اإلنسانية، وذلك ألنيا الفترة التي يتم فييا وضع البذور44، ص103
األولى لشخصية الطفل التي تتبمور وتظير مالمحيا في المستقبل حياتو ففييا يكتب الطفل المفاىيم األساسية التي تساعده 

( وكذلك تتميز السنوات األولى من عمر الطفل بكونيا مرحمة 73، ص107عمى التطور والنجاح في الحياة )العزاوي، 
سدية والصحية، ويمر بسمسة من الخطوات اليامة التي قد يكون ليا أثرىا حضانة ورعاية، فيعتني بيا بحاجات الوليد الج
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الواضح في تكوين شخصيتو، فيو في البداية يعمد إلى التشبو باألشخاص الميمين في البيئة من حولو، انو قد يتشبو باألب 
س الوقت. إن سموكو ىذا يجعل في أمور معينو، وباألم بأمور أخرى ، وقد يقمد أخيو أو أختو، وقد يقمدىم جميعا في نف

( إذن اإلنسان في صفحات حياتو 330، ص1007شخصيتو مفكك األوصال وال يساعد في إعطاء طابعا مميزا )عدي، 
األولى يصاب بما يصاب بو غيره ويعاني من االضطرابات النفسية واالنحرافات العاطفية والسموكية كما يعاني الكبار، إن 

البدني لمطفل عممية متواصمة ومتصاعدة، وىو في نموه وتدرجو يتأثر بعوامل المحيط المادية والبيئة النمو النفسي والعاطفي و 
 (.158، ص8988والعائمية االجتماعية )العظماوي، 

وبما إن األسرة ىي المؤسسة االجتماعية األولى وىي الباني األول لشخصية الطفل وتشكيل سموكو في المجتمع، 
 لبحث.فمن ىنا تظير مشكمة ا

 -أهمية البحث:
إن طبيعة التفاعالت المبكرة تمعب دورا كبيرا في نمو الشخصية، وقد كشفت الدراسات التتبعية لبناء الصفات 
الشخصية إن أنماط الناشئة مبكرا في الحياة تبقى في الغالب دون تغيير مع كبر الطفل، فإذا تربى الرضيع مثال في عزلة 

 (.851، ص8988ترك تأثيرا اجتماعيا ونفسيا خطيرا عمى مستقبمو. )ىرمز، اجتماعية بشرية كاممة فانو ي
وأظيرت نتائج البحوث المختمفة إن سنوات الطفولة وخاصة سنوات الستة األولى من العمر ىي سنوات حاسمة من  

جة االقتدار، إذا لم تمبى حيث التعمم واالرتقاء فإذا لبت حاجات األطفال في ىذه السنوات أمكن ليم إن يوظفوا إمكاناتيم بدر 
 (.861، ص1007حاجاتيم أعيق ارتقائيم وأضمرت إمكاناتيم )عبد العال، 

الم ىي مصدر خبرة لمطفل بل ىي وعاء الخبرة  حباط قدرات الطفل، وا  وتؤثر أساليب التربية األسرية في تنمية وا 
مسؤولية رعاية الطفل جسميا ونفسيا واجتماعيا، وىي األىم في الطفولة المبكرة وفي ىذه المرحمة تقع عمييا بالدرجة األولى 

(. وكما أشارت إلى ذلك 871، ص1007صاحبة العطاء األول في تمك الرعاية ومن ثم صاحبة التأثير األىم. )عبد العال، 
ك (.وكذل898، ص8980(  إن ىناك ارتباط بين تصمب األبناء والتحكم السيكولوجي من األم. )تركي، 8980دراسة )تركي 

إن غياب دور األب في األسرة يؤدي إلى تأثير أدوارىما ومراكزىما وعالقتيما ونتيجة لذلك تقوم األم بدورين وىذا يؤدي 
( إن األبناء الذين يبدون مظاىر التعمق غير 8988باألبناء إلى التعمق غير األمن بأمياتيم، وقد وجد في دراسة )بوبمي 

(. إما أساليب التربية في اإلسالم  فيي تختمف عن جميع 190،  ص 1000داد، األمن يكونون أكثر عرضو لالكتئاب )ح
األنظمة التربوية من حيث مصادرىا وأىدافيا، وبعض أسسيا مبادئيا ومؤسساتيا وأساليبيا وخصائصيا، وىي التي بدأت 

عدادىم وناشاتيم ورعاية جوان ب نموىم، وتفح استعداداتيم وتوجيو بتربية رسول اهلل عميو الصالة والسالم وألصحابو الكرام وا 
قدراتيم وتنظيم طاقاتيم حيى أصبحوا خير األجيال عبر التاريخ اإلنساني، وىي تربيو منبثقة من نصوص القران الكريم 
، والسنة النبوية اليادفة لتنشئة المسمم وتوجييو ورعاية جوانب نموه لبناء سموكو واإلعداد الجسماني في الدنيا واآلخرة )حريز

 (.85، ص1007
وبذلك إن التربية األسرية تبدأ مع الطفل منذ والدتو، ويكون بعد سنوات قد اكتسب عناصر مختمفة عن طريق 
احتكاكو وتفاعمو مع إفراد أسرتو ومجتمعو، والتنشئة تتضمن كافة عمميات التشكيل والتغيير واالكتساب التي يتعرف ليا 

شباع الحاجات، وتأكيد الطفل خالل تفاعمو مع اإلفراد والجماع ات ويقف عمى رأس ىذه العمميات عمميات ضبط السموك، وا 
،  1003الذات واكتساب الشخصية، بمعنى إن التربية األسرية عممية تشكيل االجتماعي لخامات الشخص)العوامة، 

لك خالل السنوات (. ويرى عمماء النفس إن الكائن البشري يجاىد من تحقيق االستقالل من الوالدين، ويحدث ذ898ص
الثالثة األولى من العمر ثم مع البداية المراىقة مرة أخرى، وان ما يقدمو الوالدين وخاصة إالم في إشباع لحاجات الطفل 
وتحقيق مطالب النمو ودعم مساعدتو عمى االستقالل في المرة األولى يسيم في تحقيق االستقالل في المرة الثانية.)عبد 

 (.311، ص8988الرحمن، 
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(.إن عممية االستقالل )التفرد( خالل مرحمة الطفولة تتحقق عموما 8995وقد أوضحت دراسة )ماىمر وآخرون، 
، mahaler.m.sخالل السنوات الثالث األولى من الحياة عمى إن يقترن ذلك بإحساس الطفل بعالقة عاطفية مع إالم.)

eat 1995.) 
ا كان يتناول االستقالل النفسي كما في دراسة)بول شتين وآخرون، ومن الدراسات التي تناولت دراسة األطفال منيا م

 (.blustien ،D ،L ،eat. 1991 ،p39( التي ىدفت إلى معرفة العالقة بين االستقالل النفسي واالتصال ألوالدي )8998
ين نفسيا ( التي كانت تيدف إلى اختيار الفروق بين األطفال األسوياء والمضطر 8998ودراسة )كازدين وآخرون، 

 (.kazdin ،A ،eat ،1991 ،p145في الميارات االنفعالية )
 (التي تيدف إلى معرفة االستجابات الناجمة عن اإلحباط.longo ،Harvey ، 1982ودراسة )

وبما إن األسرة ىي المؤسسة االجتماعية األولى وىي الباني األول لشخصية الطفل وتشكل سموكو في المجتمع، فمن 
 مية البحث. ىنا تتجمى أى

 -أهداف البحث:
 -ييدف البحث الحمي إلى التعرف عمى أساليب التربية األسرية لمطفل وتكوين شخصيتو من خالل التساؤالت اآلتية:

 ما أىمية ظاىرة التعمق لدى الطفل في الشخصية. -8
 ما أىمية األمان النفسي لمطفل في الشخصية. -1
 ما أىمية أنماط التنشئة األسرية في الشخصية . -3

 -حدود البحث:
 يقتصر البحث الحالي عمى وصف وتحميل المعمومات الخاصة بشخصية الطفل وأساليب التربية األسرية.

 تحديد المصطمحات:
)الشخصية تنظيم ديناميكي أي حراكي داخمي لعوامل نفسية وفيسموجية يحقق تكيف الفرد لبيئتو( )راجح،  تعريف الشخصية:

 (.460، ص8970
)الشخصية ىي ذلك التنظيم المتكامل من الصفات والتركيبات الجسمية والعقمية واالنفعالية  (:1005تعريف مساد )

 (.89، ص1005واالجتماعية التي تظير في العالقة المختمفة لمفرد وتميزه عن غيره( )مساد، 
قتو المتفردة في تكيفو )البناء الخاص بصفات الفرد وأنماط سموكو والذي من شأنو إن يحدد لنا طري (:1007تعريف عدس )

 (.316،  ص1007مع البيئة من حولو. )عدس، 
 فقد اعتمد تعريف نظرية التحميل النفسي في وصفو وتحميمو لممعمومات لشخصية الطفل. -إما تعريف الباحث لمشخصية: 

 -تعريف التربية لغويا:
 ربى، يربى، عمى وزن خفا يخفي، ومعناىا نشأ وترعرع.

 ونما. ربا يربو، بمعنى زاد
 (:8986تعريف محمد )

)ىي تزويد الطفل بما يحتاج إليو من الثقافة اإلنسانية الضرورية، وتغذيتو بما يحتاج إليو من األغذية، ورعايتو خالل 
نموه، وتيذيب أخالقو، ونفسو لينشأ نشأة سميمة، ولينمو نموا كامال متكامال من الناحية الجسمية والروحية، والعقمية، 

 (89، ص8986ة، واألخالقية حتى يعمو شأنو، وترتفع منزلة ويكون شريفا في قومو(  )محمد، واالجتماعي
 (:8993تعريف سويد  )

 (10، ص8993)ىي عممية بناء الطفل شيئا فشيئا إلى حد التمام والكمال(. )سويد، 
 أما تعريف الباحث لمتربية األسرية:

 ن مع الطفل خالل فترات حياتو من الوالدة إلى الرشد.)ىي الطريقة أو األسموب الذي يتعامل بيا الوالدي
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 الفصل الثاني
 النظريات التي فسرت الشخصية  أوال النظريات الشخصية:

 -من النظريات التي فسرت تكوين شخصية الفرد والتي تخص بحثنا:
 -نظرية التحميل النفسي: -1

األولى من حياة الفرد تبدأ شخصيتو بالتشكيل،  تشدد ىذه النظرية عمى أىمية االستمرارية في النمو، فمنذ المحظات
حيث ينتج عن ذلك بناء ثابت ليا نوعا ما،  وىذا البنيان الثابت ىو الذي يعطي شخصية الفرد طابعيا المميز في أي لحظة 

 من لحظات حياتو.
 -سيكولوجي، حيث يمر النمو في المراحل التالية: –وتنظر لمشخصية كنمو جنسي    

، 1007ية، الشخصية الشرجية، الشخصية القضيبية، الشخصية الكامنة، الشخصية الجنسية )عدس، الشخصية الفم
 (.341ص

نفسي كما حدد ذلك اوركسون، وان الشخصية تستند إلى توازن معقول بين االيجابية والسمبية،  –أو كنمو اجتماعي 
ب الطفل في مرحمة معينة ىي نسبة معينة بين االيجابية بين الثقة وعدم الثقة. وبين إثبات اليوية وفقدان اليوية، وما يكتس

 والسمبية، والتي إذا كان التوازن ىي في اتجاه ايجابي سوف يساعده عمى تكوين شخصية ايجابية.)شبكة االنترنت(.
 -نظرية التعمم االجتماعي: -2

ابة جديدة في موقف اجتماعي. يرى باندورا إن إحدى القضايا الرئيسية لدى تعمم الفرد ىي كيف يتعمم اإلنسان استج
ويستطيع الفرد تعمم االستجابة الجديدة لمجرد مالحظة سموك النموذج،  ويشير إلى االنتقائية في التعمم، فاألطفال يتعممون 
جوانب مختمفة من سموك النموذج، فتنشأ لدييم سموكيات في شخصيتيم تشبو سموكيات األنموذج، وبذلك يرى إن الشخصية 

 (.43، ص1000شخاص اآلخرين )يحيى، تتأثر باأل
فاألطفال يكتسبون الكثير من أنماط سموكيم واتجاىيم من خالل مالحظة والدييم ومعممييم وأصدقائيم وغيرىا من 

 النماذج في بيئتيم، ويصدر الراشد استجابات جرى تعمميا      
ية الفرد تتأثر في المواقف االجتماعية بالمالحظة لسموكيات وتصرفات أظيرىا أفراد آخرون، وبذلك يرى إن الشخص

 (suande ،sundel ،1975 ،p55التي يعيشيا الفرد.)
 -النظرية السموكية: -3

النموذج السموكي ىو نموذج بيئي، يرى إن سموك الكائن الحي يتحدد بالدرجة األولى كاستجابات لمثيرات في البيئة، 
عززت ىذه االستجابات، إي التي أعقبيا اثر طيب أو شيء ىذه االستجابات تبقى لتصبح جزء من شخصية الفرد إذا 

 (.41، ص103مرغوب بو بعد حدوث االستجابة. )العوالمة، 
 وبذلك ترى النظرية السموكية الشخصية ىي عبارة عن سموكيات أو استنتاجات قد تم تعمميا بعد تعزيزىا.

 -ثانيا الدراسات السابقة:
 لة عالقتيا في الشخصية بشكل عام.من الدراسات التي تناولت مرحمة الطفو 

 -:1891دراسة كازدين وآخرون  -1
ىدفت الدراسة إلى اختيار الفروق بين األطفال األسوياء والمضطربين نفسيا في الميارات االجتماعية،  وتكونت 

تي، طفال مضطرب نفسيا، تتوزع في االضطرابات كاأل 30طفال سويا و 30طفال، وتكونت العينة من  60الدراسة من 
اطفال( الرفض الحاد 7اطفال( االندفاع والتيور)5اطفال( والقمق )5أطفال( واضطراب االكتئاب ) 7اضطراب التواصل )

اطفال(.وأوضحت النتائج فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين في كل من الميارات االجتماعية وكفاءة الذات 7)
سة إن التدعيم االجتماعي عامل أساسي في تنمية الميارات االجتماعية وكانت لصالح مجموعة األسوياء، كما أثبتت الدرا

لدى األطفال، حيث تمقى نصف األطفال المضطربين تغذية راجعة وحفز األداء، بينما لم يتمقى النصف الثاني أية تحفيز، 
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، kazadin ،A ،Eاالجتماعية. )فأظيرت النتائج إن األطفال الذين تمقوا تحفيزا وتغذية راجعة زادت لدييم مستوى الميارات 
eat.at ،1981 ،p145.) 

 -:1892دراسة كارنجو ودني   -2
إناث(  5ذكور( و ) 7دراسة لمعرفة اثر اإلحباط في االستجابات الناتجة عن الموقف المحيط عمى عينة مكونة من )

ولى ترك المفحوصين شيرا(، تضمن الموقف المحيط من جمستين، األ 16شيرا( إلى ) 11من األطفال الرضع بعمر )
يمعبون في لعب )دمى( معينة، وفي الجمسة الثانية إحداث إحباط من خالل إبعاد المعب خارج متناول أيدي الرضيع، وقد تم 
تسجيميا )فيدويا( أظيرت النتائج إن االستجابات الناتجة عن الموقف المحيط تضمنت الصراخ، وسمات ىروبية، وأصوات 

 (Conga ،harvey.w.& deni 1982 ،p239-242كاء، والنظر إلى طمب المساعدة.)ليست بكاء، فضال عن الب
 -:1891دراسة والرشتين   -3

طفال(،  86قد ذكرت عدد كبيرا من المتغيرات المرتبطة باالستقالل النفسي عن األسرة بالمتابعة لمدة عشر سنوات ل)
لمبكر يتأثر بالخوف من الفشل في العالقات العاطفية، وقد وجدت الدراسة إن االستقالل عن األسرة والتحول إلى الرشد ا

واإلحساس بالعجز،   كما يتأثر بعوامل مثل الرعاية، واألداء الدراسي، الترفق النفسي واالجتماعي، الذكريات حول تمزق 
ر، كما أوضحت العالقة بين الوالدين، االستقاللية، االتجاه نحو الماضي والحاضر والمستقبل، الحاجة لألب وخاصة الذكو 

الدراسة إن األسر المنفصمة قد تمنح الطفل القدرة عمى امتصاص الصدمات والحماية إذ كان الوالد يساعد الطفل )سواء 
 األب أو إالم( يتميز بالعطف والثبات وعدم التذبذب

 (. Wallersteing ،j.s.  1987 ، p199-211والقدرة عمى تحمل المسؤولية ) 
 -( :1888دراسة المحمداوي ) -4

استيدفت الدراسة التحقق من أسموبين إرشاديين ىما )النمذجة ولعب الدور( في السموك االنطوائي لألطفال في دور 
، 8999الدولة، وتوصمت الدراسة إلى فاعمية األسموبين في السموك االنطوائي لألطفال في دور الدولة. )المحمداوي، 

 (57ص
 مناقشة الدراسات السابقة.

ض المقدم لمدراسات السابقة، أظيرت دراسة كازدين إن االضطرابات االنفعالية تؤثر سمبا عمى من خالل العر 
الميارات االجتماعية التي يحمميا األطفال المضطربين وبما إن االنفعاالت أو االستجابات االنفعالية ىي جزء من مكونات 

اعية ال تمتمك الميارات االجتماعية السميمة، لذا الشخصية الوجدانية إذن شخصية األطفال المضطربين شخصية غير اجتم
 يجب االىتمام بالتربية األسرية السميمة الخالية من االضطرابات التي ستؤثر عمى شخصياتيم.

إن عممية إحباط الطفل سوف يؤثر عمى استجابات في الموقف المحبط وتكون  congaكذلك أظيرت دراسة 
بط بأسموب التربية األسرية، إي عند تربية الطفل ألتزيد من الموقف المحبط لو، استجابات مضطربة، وعممية اإلحباط ترت

 ونوفر لو كل احتياجاتو لكي ينشأ ذو شخصية سميمة بعيدا عن االضطرابات.
إما دراسة والرشثين فقد أظيرت إن االستقالل النفسي مرتبط أيضا بالتربية األسرية وما تقدمو األسرة من دعم وثقة 

 ذلك عمى نوعية العالقة بين الوالدين كل ذلك يؤثر عمى استقاللية الفرد وتفرده بشخصيتو.بالنفس وك
إما دراسة المحمداوي فقد أظيرت إن عممية تقميد النموذج ليا اثر في السموك االنطوائي وبما إن الوالدين ىما 

 جابا عمى شخصية.النموذج األول لمطفل لذلك فان طريقة التربية األسرية سوف تنعكس سمبا أو إي
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 الفصل الثالث
استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لممعمومات المتعمقة بموضوع شخصية الطفل وأساليب التربية األسرية من 

 خالل مراجعة المصادر واألدبيات المتعمقة بالموضوع.
 ولتحقيق التساؤل األول، ما أىمية ظاىرة التعمق لدى الطفل بالشخصية ؟  

 -ل الباحث ما يأتي:تناو 
 -محور الرضاعة والتعمق: -1

إن عالقة الطفل باألم ىي الحمقة األولى في سمسمة العالئق التي ينبغي لمطفل بنائيا، والشك إن المسافة بين الطفل 
 وأمو تكون معدومة أو صفرا في بادئ األمر إي عند الحمل. 

والمخموق األخر وليا مجال محدد كالمجال المغناطيسي، والعالقة اإلنسانية تتميز بالتجاذب المتبادل بين الطفل 
فكمما ابتعد الشيء عن قوة الجذب كان اقل تأثيرا بيا، فإذا بدأنا بقياس تمك المسافة إثناء الحمل فالجنين جزء من إالم، بعد 

الم بالطفل، ظاىرة مألوفة وسموكا مرغوبا ومنظرا  -الوالدة تظل ظاىرة االلتصاق الطفل باآلم  محببا لمنفس وفي ذات وا 
الوقت تكون إالم عمى تماس مباشر مع الطفل فيي ترضعو، وتحممو، وتداعبو، وتنام بجانبو، وتستجيب لكل ما يصدر منو، 
فترعاه وتعتني بو وتدبر حاجاتو، إن ىذا القرب أو التواجد لشخص إالم ىو األساس المادي المطموب لبناء العالقة األولى 

 طبيعيين.بشكميا ومظمزنيا ال
الم في السنة األولى يسبب تفككا وتحويرا في العالقة اإلنسانية بينيما، وقد تؤدي   إن إي فصل أو إبعاد بين الطفل وا 

 إلى تخريبيا وتشويييا، فيؤثر ذلك في عناصر تكوين شخصية الطفل النفسية.
ادئة جميمة وىانئة فيو يرى الدنيا إن الطفل ينظر إلى لمحياة من حولو بمنظار وعالقتو بأمو، فان كانت عالقة ى

ذا كانت عالقتو بأمو مضطربة بائسة ومؤذية فيو يرى عالئق الناس بو مشقة ال شبيو بيا.  والناس والروابط معيم كذلك، وا 
إن نجاح واستقرار العالقة بين إالم والطفل ذو أىمية قصوى في عممية التكوين النفسي ونمو القدرة عمى التفاعل 

 (.64-63، ص8988وبناء شخصية الطفل )العظماوي، االجتماعي 
 التساؤل الثاني: ما أىمية األمان النفسي لمطفل في الشخصية. -1

 وتناول الباحث:
 -)األمان النفسي(: - أ

تعني الحاجة إلى األمن، التحرر من الخوف أيا كان مصدره، وتظير ىذه الحاجة لدى األطفال بوضوح في تجنبيم 
اختالف أشكاليا والتي ينشأ عنيا استجابات الشعور بالخطر والقمق النفسي. ونالحظ ىذه  التعرض لمواقف الخطر عمى

 (.817،  ص1000الحاجة لدى الكبار والصغار في موقف الشعور بالخطر. )الكناني وآخرون، 
 ويذىب فرويد إلى إن القمق النفسي ناتج عن احباطات وصراعات نفسية تحدث في العقل الباطن والالشعور في
مراحل الطفولة األولى، ومن أىميا خوف االفتراق عن األم والحرمان العاطفي المذان يؤديان بدورىما إلى اضطراب في نمو 

 (66، ص8990الشخصية وتنشا الشخصية العصابية )الجادري، 
يغضب  فالطفل عندما يواجو موقفا يشعر فيو إن والديو أو احدىما يحوالن دون التعبير عن إشباع حاجاتو فانو

منيما، وشعور الطفل بغضبو من والديو ينشأ عنده إحساس باإلثم. ولمعالقة األسرية والتربية األسرية أثار عمى شخصية 
الطفل فعندما يفرض أو بيمل الطفل تتولد أثار عمى شخصيتو منيا عدم الشعور باألمن والشعور بالوحدة،  وعدم القدرة عمى 

الدان غضوبان فانو سيولد ميل لدى الطفل إلى الخوف وعدم الشعور باألمن. وكذلك تبادل العواطف،  وعندما يكون الو 
الحماية الزائدة وفرض النظم الجامدة وخالفات الوالدين والغيرة من اإلخوة كل ىذه الظروف تؤثر عمى شخصية الطفل )عبد 

 ( 188-181، ص8969الغفار، 
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مى نحو سيء وتزداد المشكمة عندما يكون لدى الطفل إحساس يشعر الطفل بالقمق الشديد عندما يعتقد انو تصرف ع
عام بأنو ال يتصرف بالطريقة الصحيحة،  وفي عمر سنتين إلى ست سنوات يكون التخيل لدى الطفل قويا،  إال إن تمييزه 

 .بين الواقع والخيال ضعيف،  وفي ىذه المرحمة يشعر بعدم األمان عندما يتوقع العقاب ألنو تصرف بشكل سيء
وكذلك لمرضاعة دور ميم في األمان النفسي لمطفل،  حيث إن عممية اإلرضاع ليست مجرد إتباع حاجات بيولوجية 
بل ىو موقف اجتماعي يتألف بين الرضع وأمو،  وفيو يتأثر الرضيع بحالة أمو النفسية إثناء اإلرضاع ومزاجيا. )راجح، 

 (.868.ص8970
 -محور التعمق:  - ب

ن الشير السادس ولغاية الشير التاسع من العمر ويزداد حدة في األشير التي يمييا، ويكون يبدأ التعمق بوضوح بي
التعمق مصحوبا بمشاعر قوية وعنيفة، ويظير جميا في مشاعر السرور واالبتياج أثناء مالقاة الطفل الحاضن،  فاألطفال 

يابيم  في ىذه المرحمة يميمون بالتثبت باألشخاص أو بشخص معين، ويطمبون منيم أن يحمالنو، ويتبعيم في ذىابيم وا 
 ( 857،  ص1003ويبكون إذا تركيم، وىكذا يسمى ىذا النمو السموكي بالتعمق.)العوالمة، 

حساسو بحنان األم، وكذلك اليرمون التي  إن االتصال المباشر بين األم وطفميا يولد لدى الطفل الشعور باألمان وا 
 (.47،  ص1007ومة من اإلحساس بطعميا وقدرتيا عمى تقديم الرعاية لو.)حريز، تحفز إفراز المبن تدعم مقومات األم

وفي نظرية تحميل التفاعل يرى )ببرن( إن األنا األبوية تعمم األطفال واألبناء كيف يدركوا العالم بشكل واقعي وكيف 
راوغة أو خداع وتعمم الناشئة كيف يتبادلون الحب مع اآلخرين،  وكيف يتفاعموا بشكل عفوي مع اآلخرين بدون تزييف أو م

 (.865،  ص1000يعيشوا في ىذا العالم )ألعزه، 
وليست الرضاعة والتعمق بالطفل مفيدا فقط لطفل بل كذلك لالم حيث إن الرضاعة الطبيعية تحمي لالم من اإلصابة 

أيضا عودة الرحم إلى حجمو  بأنواع معينة من سرطان الثدي وكذلك منع كسر الحوض في مراحل متقدمة من العمر وتساعد
 (.55،  ص1007الطبيعيين قبل الوالدة.)حريز، 

 ولمتحقق من التساؤل: ما أىمية أنماط التنشئة األسرية في الشخصية؟ وتناول الباحث: -3
 -محور أنماط التنشئة األسرية:

ثيرا ما يتساءل اإلباء عن معاممة األبناء فن يستعصى عمى كثير من اإلباء واألميات في فترة من فترات الحياة،  وك
 -أجدى السبل لمتعامل مع أبنائيم،  وعمى العموم ىناك أنماط مختمفة من التنشئة األسرية منيا:

القسوة والتسمط، أي القسوة في معاممة األطفال وتحمميم ميام فوق طاقاتيم، وتحديد طرائق أكميم ونوميم ولعبيم، ومنع  -8
 الطفل من القيام بما يرغب.

الزائدة، يتدخل اإلباء في شؤون الطفل، ويقومون نيابة عنو بالواجبات مما يعني سمب رغبة الطفل في التحرر الحماية  -1
 واالستقالل وبالتالي صعوبة تحميمو لممسؤولية منفردا.

تباع حاجات الباليوجية والنفسية. -3  اإلىمال، ومن أىم إشكالو عدم االىتمام بنظافة الطفل، وا 
ار األب أو األم في استخدام أساليب الثواب والعقاب، ويعني الحيرة إزاء سموك الطفل كما التذبذب، أي عدم استقر  -4

تضمن التباعد في اتجاه كل من األب واألم في عمميات التنشئة، وىذا كمو يجعل الطفل في حيرة من أمره غير مستقر 
 انفعاليا مما يؤثر عمى نمو شخصيتو.

مساواة بين األبناء والتفضيل بينيم بسب ترتيب المولود أو السن والجنس وقد التفرقة، حيث يكون ىناك تعمد لعدم ال -5
 يكون طفال ذو شخصية مميئة بالغيرة أناني.

التدليل، أي تشجيع الطفل عمى تحقيق رغباتو كما يريد، أي عدم توجيو الطفل لتحمل المسؤولية أو تشجيعو عمى  -6
ف بغض النظر عن صحتيا، وشخصية الطفل المدلل سريعة سموكيات غير مرغوبة والدفاع عنو في جميع المواق

 االنييار. 
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إثارة األلم النفسي عن طريق إشعار الطفل بالذنب كمما أتى سموكا غير مرغوب فيو، أو تحضيره أو التقميل من شأنو  -7
ك.)العوالمة، ميما كان سموكو والبحث عن أخطائو ونقده بشكل جارح، وىذا يشكل طفال فاقدا لمثقة متردد منطوي مرتب

 (.895-894، ص103
 

 الفصل الرابع
 مناقشة البحث

يتناول ىذا الفصل مناقشة ما تم التوصل إليو من خالل التساؤالت المطروحة في ىذا البحث ووفقا لمحاوره استنتج 
 الباحث اآلتي: 

ور نالحظ إن لالم في محور الرضاعة و التعمق لدى الطفل، وعند تحميل المعمومات التي تم جمعيا في ىذا المح
دورا كبيرا أو الدور األول في تنشئة الطفل، وكذلك نالحظ تأثير فترة الحمل في عممية التعمق والتقارب وتأثير الرضاعة من 
حيث تعمق الطفل في ثدي أمو وما يترتب عميو من توفير لمحاجات البيولوجية )الحميب( أو الطعام، وكذلك الحاجات النفسية 

فسي والحنان، وبذلك نستنتج إن عممية التعمق عممية نفسية إذ حققنا لمطفل ىذه الحاجة فان الطفل ينشأ طفال وىي األمان الن
سويا بعيد عن اضطرابات الشخصية، كالعزلة، والقمق، وعدم االستقالل. إن تحقيق ىذه الحاجة يتطمب من لالم التواجد قرب 

نالحظ في مجتمعنا الحالي خروج المرأة أو إالم إلى ميدان العمل وترك الطفل إثناء فترة الرضاعة وعدم تركو، ولكن الذي 
 طفميا في البيت مع جدتو أو تركو عند الجيران أو احد األقارب، أو وضعو في دور الحضانة.

بعاد فريدة فيي عالقة ذات مضمون ثنائي متبادل ومتقابل ومشترك واثر دائم،  إن لعالقة الطفل بأمو خصائص وا 
عمة بالمشاعر الحقيقية ومتطورة بما يتالءم ومراحل النمو النفسي والعاطفي واالجتماعي، وتنبع من تمك العالقة وطبيعة مف

 الصميمية ابرز عواطف وتصورات الطفل المقبمة وتنصقل من خالليا العديد من جوانب الشخصية.
اضر،  نالحظ أطفال ىذا العصر ونستنتج كذلك إن عدم إتباع حاجة التعمق من قبل إالم لطفميا في الوقت الح

 قمقون مضطربون وال يظير لدييم اتزان في شخصيتيم من خالل سموكيات الشارع والمدرسة.
 في محور األمان النفسي لمطفل، وبعد تحميل المعمومات الواردة في ىذا النحور استنتج الباحث األتي: -8

ما أوضح ذلك في ىرم )ماسمو( لمحاجات، حيث تعد إن األمان النفسي ىي حاجة قائمة لدى الطفل ولدى الكبير،  ك
الحاجة إلى األمان في المرتبة الثانية في ىرمو، ولكن ىذه الحاجة بالنسبة لمطفل التعتبر الحاجة الثانية بعد الحاجة 

يا تشبع الفيسموجية، وذلك ألنيا ترتبط بالحاجة األولى وتتحقق عند إتباع الحاجة األولى فعند ما ترضع لالم طفميا فإن
 الحاجة الفيسموجية )الغذاء( وفي نفس الوقت أيضا تشبع حاجة األمان النفسي.

وقد أوصى اهلل سبحانو وتعالى األميات بإرضاع أطفالين حولين كاممين، وذلك ألىمية ىذه الحاجة لمطفل، وأالن 
 -نسال األسئمة اآلتية:

 كم أم ترضع طفميا حولين ؟  - أ
 ة ؟كم أم ترضع طفميا رضاعة طبيعي - ب
 كم الفترة التي يقضييا اإلباء مع أبنائيم ؟ - ت

وكذلك نستنتج إن لألب دورا كبيرا في تحقيق األمان النفسي،  حيث إن غياب األب عن األسرة لو تأثير عمى 
األطفال وخاصة الذكور حيث يولد ضعف الميارات االجتماعية، وضعف الثقة بالنفس وعدم االستقاللية، كما أشارة ليا 

 (.wallersteing، 8987( ودراسة )1000لتميمي، دراسة )ا
 -في محور التنشئة األسرية لمطفل:-3

استنتج الباحث إلى تعدد أنماط التنشئة األسرية، وكذلك التباين والتناقض في أنماطيا، فأنماط القسوة والتسمط تتباين 
ثارة األلم النفسي والتفرقة والتذبذب في المعاممة تتباين مع التدليل، وباإلضافة إلى تباين  مع الحاجة الزائدة، وأما اإلىمال وا 
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أنماط التنشئة األسرية، كذلك ىي تنشئة فييا إسراف فال يجوز اإلسراف في القسوة، والتسمط الحاجة الزائدة، أو التدليل أو 
 اإلىمال.

فسو ال يستطيع االستقاللية ونستنتج إن التحقير والتقميل ونقد سموك الطفل وتجر يحيو، يشكل طفال فاقدا لمثقة في ن
 وتحمل المسؤولية كما أشارة إلى ذلك دراسة

 (Congo ،Harvey –Wilson anddni ،1982 ) 
ومن المالحظ في أنماط التنشئة األسرية إن جميع األنماط الخاطئة تمارس جميعيا في مجتمعنا، مما يدل عمى خطأ 

 خصية األطفال في مستقبميم.أساليبنا في التنشئة، وىذه األخطاء سوف تنعكس عمى ش
 

 الفصل الخامس
 التوصيات والمقترحات

 -التوصيات:
 -في ضوء ما تم وصفو وتحميمو وما تم استنتاجو والتوصل إليو يوصي الباحث اآلتي:

 عمى أالم إرضاع الطفل رضاعة طبيعية. -8
 عدم ترك الطفل مع اآلخرين. -1
 ن النفسي.ظم الطفل )حطنو( من قبل األم واألب لكي يشعر باألما -3
 عدم التذبذب في التعامل مع الطفل. -4
 توفير لمطفل جو اسري خالي من المشاكل والمشاجرات بين الزوجين. -5
 إن يكون الوالدين نموذجا حسنا. -6
 تقديم التوجيو والنصح والتقميل من التوبيخ لمطفل. -7
 زرع الثقة لمطفل في اإلعمال االيجابية التي يقوم بيا. -8
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 إجراء دراسة عن حاجات األطفال وفق متغير العمر والجنس. -3
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