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Résumé : L’objectif de cette étude est d’élucider les divers  styles éducatifs 
parentaux en se basant sure le model tripartite de¨  « DIANA BOUMRIND » qui a réussi à 
déduire trois styles éducatifs :  Permissif, Démocr atique, et Autoritaire.  

Nous essayons de relater les différentes valeurs qu i naissent de chaque style 
éducatif. 

Mots clés :  style éducatifs - style éducatif Parentale – Permis sif- Démocratique- 
Autoritaire. 

هو عبارة عن الترتيب الهرمي  :"(WOLMAN ,1975)تعريف ولمان -
لمجموعة القيم التي يتبناها الفرد ، أو أفراد المجتمع ، ويحكم سلوكه أو 

  .)3(" سلوكهم، دون الشعور بذلك


� ا�	ا����  -2-2��  :����� أ���
� ا�

ذه هي الطرق التي يتبعها األولياء لتربية أوالدهم وبناتهم ، وتتعدد ه
الطرق باختالف ثقافة وشخصية األولياء ، وفيما يلي سنقدم تعريف ألهم 

  :التربوية الوالدية باألسالي

حسب ديانا le style Autoritaire : ا���	ب ا���	ي ا����	ي  - أ
هو أحد األساليب التربوية الثالثة، ويتميز بمستوى " ):1967(بومريند

من العاطفة واالتصال مرتفع من التأديب والمتطلبات ومستوى ضعيف 
فرض الوالد أو الوالدة لرأيه على الطفل :" وترى زينب محمد شقير بأنه ".

ويتضمن ذلك الوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية ، أو منعه من القيام 
وهناك من يتحدث عن أسلوب القسوة الذي تعرفه . ) 4(" بسلوك معين

البدني كالضرب والتهديد  استخدام أساليب العقاب:" زينب محمد شقير بأنه
".                                            والحرمان مما يؤدي إلى إثارة األلم الجسمي

والذي تعرفه زينب  )عدم التقبل(وهناك من يتحدث عن أسلوب الرفض
اتجاه أحد الوالدين أو كليهما نحو كراهية طفليهما ، مما يؤدي " شقير بأنه

 ".  ياجات الطفل للحنو واالنتماءإلى عدم اشباع احت

�  -  ب� le style Démocratique:  ا���	ب ا���	ي ا������ا
أحد األساليب التربوية الثالثة ويتميز بمستوى مرتفع :" هو" بومريند"حسب 

هذا األسلوب مشبع األبعاد . في التأديب والدفء والمتطلبات واالتصال 
 )العاطفة، التربية ، االتصال والمتطلبات(

حسب  le style Permissif : ا���	ب ا���	ي ا����!   -  ت
أحد األساليب التربوية الثالثة ويتميز بمستوى مرتفع من :" هو" بومريند"

  وهناك " . العاطفة ومستوى منخفض من التأديب والمتطلبات واالتصال 

!�� :� ــــــــــــــــــــ!

ة الوالدية وتأثيرها على اهتم الكثير  من العلماء بدراسة أساليب التربي 
 DIANA BOUMRIND "ديانا بومريند"نمو شخصية األطفال ، حيث تعد 

من أشهر الباحثات التي وضعت نموذجا حول أساليب التربية الوالدية 
  . ، المتسامح، التسلطييالديمقراط:وتضمن األساليب

كما اهتم علماء آخرون بدراسة القيم وأنساقها ويعد 
رائدا في هذا المجال ،  S.H.Schwartz (1992)"زشوارت.هـ.س"نموذج

وظهرت دراسات تحاول إيجاد ترابطات بين أنساق القيم وأسلوب التربية 
  .الوالدية 

  :تهدف هذه الدراسة إلى: �اف ـــــــــــــا�ه -1

 "بومريند . د"إيضاح أساليب التربية الوالدية التي توصلت إليها  -أ
DIANA BOUMRIND  

  .في القيم  S.H.Schwartz "شوارتز " جنموذ - ب

خصائص القيم التي يربى عليها كل أسلوب من أساليب التربية  -ج
  .الوالدية 

  � ا��)�ه
' ـــــــــــ�&�� -2

2-1-  '
�   :����� أ*��ق ا�

-E.G.KATZ -1968- , LINDGREN) "ليندقرين"و" كاتز"تعريف  -
تجاهات المترابطة فيما عبارة عن مجموعة من اال: "نسق القيم هو (-1973

  )1("بينها ، والتي تنظم في شكل بناء متدرج

هي عبارة عن مجموعة قيم الفرد أو :" )19970(تعريف كاظم  -
المجتمع مرتبة وفقا ألولويتها ، وهو إطار على هيئة سلم لتدرج مكوناته 

 ).2(" تبعا ألهميتها
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فقد أظهر التحليل أن . وتكون األسرة منفتحة جدا للتأثيرات الخارجية 
هو األكثر ارتباطا مع تقدير عال للذات عند المراهقين " األسلوب التعاقدي"

، وتقدير الذات يساعد على التعلم وله قيمة تنبئيه عن االختبارات المهنية 
من هؤالء األطفال ذوي تقدير  %80لألطفال في الوسط الشعبي ، فمثال 

 . )8(مرتفع يختارون مهنا تتطلب دراسات طويلة المدى

من دراستهما إلى معرفة ما يريده "  مونطوندون"و" كالرهالس"وهدف 
األولياء من تربية أبنائهم أو ما هي القيم التي يريدون نقلها ألبنائهم ، تمت 

سويسرية  ولقد تبين أن أسرة في مدينة جنيف ال 300هذه الدراسة على 
أولياء المستجوبين يعطون قيمة كبيرة للضبط الذاتي والتكيف ويتمنون  أن 
يكونوا أوالدا مستقلين،واثقين من أنفسهم ومتحملين للمسؤولية؛ وتكوين 
هذه االستعدادات األدائية عند األبناء أهم عند األولياء من تنمية االنشغاالت 

تمثلة في التعاون والحساسية ويعطي األولياء قيمة التعبيرية عند أبنائهم والم
أقل لتنشئة أبنائهم على االلتزام االجتماعي أي أن يكون ألوالدهم مثالية 

كما الحظا أن الطبقات االجتماعية ال . يطمحون إليها وروح التضامن 
تتمنى نقل نفس القيم البنائها ، ففي أعلى الهرمية االجتماعية يلح األولياء 

تحديد مستقل لألهداف ، أما في الطبقات السفلى فتعطى األهمية لقيم على 
التكيف مع الضغوط الخارجية والخضوع للقواعد ، كما تبين األهمية 
المعطاة للحساسية في الطبقات الوسطى والعليا أكثر مما هي في الطبقات 

  )9().الشعبية(السفلى

  :رين هامين وأظهرت دراسة أوبري بيني      تشجيع األولياء أم

ينتشر التشجيع على االستقاللية ، وعلى أخذ األطفال : األول  -
المبادرة وجهوزيتهم عاطفيا عند األولياء في أسر الطبقات العليا 

  .والمتوسطة ، أكثر مما هو عند أسر الطبقات الشعبية 

فيبين عالقة هذه الصفات بنجاح األطفال في سنوات : الثاني  -
 )10(.تمدرسهم األولى 

 مونتش، ستانبرغ ودورنبوش.لمبورن وأجرى
(LAMBORN,MOUNTS,DORNBUSCH,1991)   دراسة على أكثر من

سنة ، لقد أجابوا على تحقيق  18و 14مراهق تتراوح أعمارهم بين  4000
يسمح بتقدير األسلوب التربوي لألسر من خالل تقييم المراهقين ألوليائهم 

  .ي والضبط االنتباه التربو: وهذا وفق محكان هما 

في نفس التحقيق تم جمع عدة مؤشرات حول أربعة أبعاد يقوم   
  : المراهقين بتقييمها وهي كالتالي

  :الكفاءة االجتماعية  -

  الشعبية داخل الجماعة   - أ

 سهولة العالقات الودية   -  ب

 في النشاطات ) المواصلة(المثابرة  -  ت

 الثقة في الذات   -  ث

  النجاح المدرسي  -

 :الصعوبات السلوكية  -

  المخدرات تناول   - أ

 السلوك داخل المدرسة   -  ب

 االنحراف   -  ت

  الصعوبات المستدخلة  -

  القلق   - أ

  االكتئاب   -  ب

حيث تعرفه زينب محمد " التدليل:" من الباحثين من يسمي هذا األسلوب بـ 
تشجيع الطفل على تحقيق رغباته بالشكل الذي يحلو له، مع " شقير بأنه

 "نمو التي يمر بها تتناسب مع مرحلة ال تعدم توجيهه لتحمل أي مسؤوليا
يعرفه  le style Désengagé : ا���	ب ا���	ي ا�,!+���  -  ث

- Eleanor Maccoby,John Martin) "جون مارتن"و" اليانور ماكوبي"
وغياب السند المالئم  ةأسلوب في التربية يتميز بالالمباال:" بأنه (-1983
  ".للطفل 

3 -  ��  :ا��را��ت ا����
أساليب التربية األسرية التي يتبعها عينة  أجرت بومريند دراستها حول

الضبط الذي أشرت له : من األولياء األمريكيين ، واعتمدت على بعدين 
بدرجة السماح أو اإللزام الوالدي ، والمساندة الذي أشرت لها بدرجة 

وتوصلت إلى وجود ثالثة أساليب . الدفء العاطفي أو الرفض الوالدي 
الذي يتميز بضبط منخفض ومساندة " امحاألسلوب المتس: "تربوية هي
المتميز بضبط مرتفع ومساندة منخفضة ، " األسلوب التسلطي"مرتفعة ، و

  ) 5(.الذي يتميز بضبط ومساندة مرتفعين"  ياألسلوب الديمقراط"وأخيرا 

الحظت بومريند أن أسلوب التربية الديمقراطي هو المرتبط أكثر 
اعالت األكثر ودية مع األقران بسلوكات إيجابية اجتماعيا مثل التف

،واستقاللية مع تبادالت تعاونية مع الراشدين ، ودافعية للنجاح وضبط 
  .النفس

 BUKATKO,et)"وداهلر"بوكاتكو"وهذه السلوكات االيجابية يسميها
DAEHLER,1992) 

أما األطفال الذين يوجدون في أسر تسلطية . الكفاءة اإلجرائية 
 للمسؤولية  وأكثر تبعية، كما الحظت وتسامحية فيبدون أقل تحمال

الحزن عند أطفال األولياء التسلطيين مع ميل للعدوانية عند " بومريند"
الذكور، أما أطفال األولياء التسامحيين فكانوا أقل ضبطا وأقل ثقة في 

  )6(.النفس 

تلميذ في الثانوي  8000ومن معه دراسة على " دورنبوش"وأجرى   
جهو المدرسية بأساليب تربيتهم األسرية ، لقد توضح له وأرادوا مقارنة نتائ

أن المراهقين المنتمين ألسر تسلطية كانت نتائجهم المدرسية ضعيفة 
وتصورهم لذاتهم أكثر سلبية من تصور األطفال المنتمين ألسر 

  ) 7(.ديمقراطية

 J.KELLERHALS,et)" مونطوندون"و" كالرهالس"وتوصل  
C.MONTANON   إلى " أساليب التربية األسرية "حول  في دراستهما

 :وجود ثالث أساليب هي

والذي يتميز   le style Statutaire : ا���	ب ا��2ص �����0*�  - أ
باألهمية المعطاة لقيم المالئمة والتكيف ، مثل الطاعة واالمتثالية، والضبط 
القهري لألولياء وأدوار تربوية متمايزة جدا لألم واألب ، ومسافة كبيرة 

  .وتحفظ كبير أمام المنشئين  الخارجيين . ن األولياء واألطفال بي

يشبه األسلوب  le style Maternaliste : ا���	ب ا�!	!�   -  ب
الخاص بالمكانة في األولوية المعطاة للمالئمة واستعمال ضبط مباشر 

، ) تعبيرية(واألم ) إجرائية(والتمييز الكبير بين األدوار التربوية لألب 
ويختلف األسلوب األمومي عن أسلوب . فتاح على الخارجوضعف االن

 .المكانة في بحث األولياء عن التقارب مع أطفالهم 

هو مناقض تماما  le style Contrctualiste : ا���	ب ا����3ي  -  ت
لألسلوب الخاص بالمكانة ، ويتميز باألهمية المعطاة لإلستقاللية واالعتماد 

كما أن األدوار التربوية . قنيتين للضبط على الدافعية أو على اإلغراء كت
  )اليوجد اختالف كبير بين دور األب واألم التربوي(لألب واألم أقل تمايزا
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كما أن استيعاب القيم . مما يفسر تباعد النتائج ) األدائية، والغائية(للقيم
ب عمر الطفل وبالتالي فهو وثيق الصلة بالنمو المعرفي ؛ إن يغير حس

مختلف أصناف القيم تتم التنشئة االجتماعية لها في مختلف مراحل نمو 
  .الطفل والمراهق

كذلك إن إستدخال الطفل للقيم مرتبط بدرجة تقمصه ألوليائه، ويكون 
سلطة هذا التقمص أكثر كماال إذا كان األولياء يتوفرون من جهة على 

وسطوة ، ومن جهة ثانية إذا أظهروا مساندة وضبطا ، وسمحوا بمشاركة 
  ). ضبط تفهمي(الطفل في اتخاذ القرارات 

إن تصور األطفال للقيم الوالدية واالتجاهات التي ينسبها المراهقون 
ألوليائهم قد يساعدان على التنبؤ بشكل أكيد باالتجاهات والقيم التي 

  )15(.المستقبل سيطورها هم ذواتهم في 


' �67 س - 3- 4�يرى  S.H.Schwartz 1992";	ار�:.هـ.*8��� ا�
شوارتز أن القيم تتولد نتيجة حاجات الجماعة والمؤسسات االجتماعية .هـ.س

  )16.(، فمثال الحاجة للجنس تُعوض بقيم مثل الحب أو الصداقة 

حيث " الدافعية"شوارتز في تصنيفه للقيم على مفهوم .هـ.يعتمد س
إن قيم األفراد ورغبات تجاه وضعية . تجمع القيم مع رغبات األفراد ت

معينة تجتمعان معا لتولد دافعية الفرد للقيام بسلوك معين ، وبهذا يمكن 
شوارتز أن .هـ.رأي س, تصنيف القيم بحسب الدوافع التي تعبر عنها 

يم األفراد في العديد من الثقافات يميزون ضمنيا بين عشرة أنماط من الق
  :الدافعية وهي كالتالي 

  .تهدف إلى الحفاظ على راحة األفراد : العطف  -

 .االلتزام بالتقاليد الثقافية والدينية : العادة  -

 تملي األفعال واالندفاعات غير المقبولة اجتماعيا : االمتثالية  -

 .األمن  -

 .التحكم في األشخاص ومصادرة الثروة : السلطة  -

 لتي تمليها النماذج االجتماعية إظهار الكفاءات ا: االنجاز  -

 اللذة ومتعة الحواس : المتعية  -

 .التحدي، التجديد واالبداع : اإلثارة  -

 .التسامح والحفاظ على البيئة وكل الكائنات البشرية : الكونية  -

 .االستقاللية من خالل الفعل : التسيير الذاتي  -

السياسية وتظهر هذه االتجاهات في مختلف مجاالت الحياة اليومية ، 
والدينية واألسرية والعالقات االجتماعية والودية والتربية والصحة 

  )17(.واالستهالك والعمل 

  : كما يلي " شوارتز.هـ.وهكذا يمكن تلخيص نموذج س    

القيمة هي تصور يصل إليه الفرد انطالقا من هدف موضعي أو نهائي 
دان الدافعية مثل أو وسيلي، يعبر عن اهتمامات فردية أو جمالية تخص مي

  .الخ....المتعية والنجاح والسلطة واألمن 

ويقدر الشخص أهمية كل قيمة باعتبارها مبدأ للتوجه في حياته على سلم 
  " .مهم جدا" ويصل إلى الصنف" ليس مهم أبدا"أصناف يبدأ بالصنف  09ذو 

سلم القيمة حسب شولتز ، ويتكون "ولقد صمم أداة لقياس القيم سماها 
سؤاال يغطي الميادين العشرة للدافعية كما جاءت في نظرية شولتز  56من 

  ).01أنظر الجدول رقم(

 .يقوم األشخاص بتقدير مختلف بنود السلم وفق تسعة نقاط 

لقد لوحظ األسلوب التربوي الديمقراطي هو الذي تتوفر فيه كفاءة 
.  اجتماعية أكبر وتقل فيه الصعوبات السلوكية والصعوبات المستدخلة

غير "وهذا يعكس ما نجده عند المراهقين الذين قيموا أوليائهم بأنهم
، ويظهر المراهقون  الذين وصفوا أوليائهم بأنهم تسلطيين )11("ملتزمين

ويظهر . أكثر امتثالية للمعايير االجتماعية لكنهم قليلي الثقة في الذات 
لذات لكنهم المراهقون في حالة أسلوب التربية التسامحي ثقة كبيرة في ا

يعانون صعوبات سلوكية أكثر من المراهقين اآلخرين ويكونون أقل 
  .التزاما مدرسيا 

4 - 
�  :' ــــــــا�

4-1- '
�التنشئة "شددت الدراسات التي أجريت حول :ا���ة وا�
على تأثير مختلف األنساق المعيارية والمرجعية ونماذج " االجتماعية 

األطفال ، إن ما يتعلمه الطفل وما سلوك المجتمع على تكوين شخصية 
  .يستدخله هي قواعد السلوك التي تنظم تفاعالته مع اآلخرين 

تتجدد األنساق المعيارية من خالل الجماعة األسرية وذلك من خالل 
الكيفية التي التي تعيشها هذه الجماعة بالملموس والممارسات التي تكتشفها 

  .باستمرار

في جماعته لما يختارها ، وهي جماعة عندما يولد الطفل يجد نفسه 
تنتمي بدورها إلى سياق اجتماعي وثقافي معين يحدد ظروف وجودها 
ويعين وضعها بالنسبة  للجماعات االجتماعية األخرى ، ويقترح عدد من 

ال يتحصل الطفل على كل ثقافة . القيم والنماذج التي توجه تصرفاته 
يحصل فقط على فر ع منه تكون مجتمعه الذي ينتمي إليه مرة واحدة بل 

جماعته األسرية وثيقة الصلة به أنا مضمونه فيصصم بالتكامل أو 
  )12(.التعارض  مع الجماعات األخرى 

فاألسرة هي أول تجربة اجتماعية للطفل ألنها جماعة مؤسسة     
، األسرة .تستلزم تخصص في األدوار والتوقعات المرتبطة بهذه األدوار 

عياري مرتبط بالنسق االجتماعي والثقافي السائد ، يسير أيضا هي نسق م
واألسرة غشاء وقاية من الخارج وهي . العالقات بين أعضائه والخارج

أيضا النتقال عدد من القيم والمثاليات وأنماط التفكير والفعل السائد في 
  )13.(المجتمع 

4-2-  '
��� �
7��اعية تساعد صيرورة التنشئة االجتم :ا��AB6 ا@?
. على استيعاب المفاهيم المشتركة ثقافيا والضرورية لتبليغ وإكساب القيم 

لقد وضع العلماء فرضيتان متعارضتان بخصوص التنشئة االجتماعية ، 
  :وفيما يلي عرض لهذين الفرضيتين


� ا��	ر�� - أC�(تسلم بأن األثر المباشر للوالدين ضعيف جدا :  ا�
م األولياء وأطفالهم يسفر كون الجميع يتطور وأن التشابه بين اتجاهات وقي

داخل نفس السياق االجتماعي العام وسيصادفون نفس أنماط )يترعرع (
الوضعيات وسيسيرون مراحل تطورية متشابهة وانطالقا من وجهة النظر 
هذه يمكن التنبؤ بوجود تشابه كبير في القيم بين األولياء واألطفال في سن 

  .في سن المراهقة  الرشد أكثر من التشابه

7
� - ب��
� ا��AB6 ا@?C�D  : ترى هذه الفرضية أن األولياء
ورغم ديمومة . يؤثرون مباشرة على نسق اتجاهات وقيم أطفالهم

االتجاهات والقيم التي نشئوا عليها في الطفولة ، إال أنه يالحظ انخفاض 
ذلك بسبب في التشابه بين قيم األولياء وقيم األطفال مع مرور الوقت و

  .)14(تزايد تدريجي لتأثير جماعات اجتماعية أخرى

ويبدو أن انتقال القيم . لم تثبت الدراسات الميدانية أي من الفرضيتين 
يستدعي سيرورات أكثر تعقيدا من تلك التي تضمنتها الفرضيتان سالفتا 

 الذكر، وبالفعل فقد توجد سيرورات مختلفة في التنشئة االجتماعية 
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5 - 
�
ــــــ' وأ���
ـــــا���  :� ـــــ� ا�	ا���ــــ� ا�

حاول العلماء منذ سنوات تحديد الكيفية األحسن لوصف التنوع الكبير 
المالحظ في أساليب التربية األسرية ، ويعد في الوقت الحالي تصور ديانا 

األكثر أهمية وتشدد بومريند على أربعة مظاهر في التربية  بومريند 
  : األسرية وهي 

  .تأطير متنبه ودافئ  -

 . صرامة ووضوح التأديب -

 .توقعالت كبرى نحو أبنائهم: متطلبات مستوى النضج لآلباء -

 .نوعية االتصال بين األولياء والطفل -

 وكل مظهر من هذه المظاهر األربعة مرتبط بمجموعة من سلوكات
الطفل ، فاألطفال الذين لهم أولياء دافئين ومنتبهين لهم تعلق جيد خالل 
السنتين األولى والثانية بعد الوالدة ولهم تقدير كبير للذات ، وهم أكثر 
تفتحا وإيثار ا، وكان حاصل ذكائهم أكبر في الحضانة والمدرسة االبتدائية 

قة أو السلوكات وهم أقل عرضة لتبني السلوكات المنحرفة في سن المراه
  .اإلجرامية في سن الرشد 

إن المستوى المرتفع للعاطفة الوالدية قد يحمي الطفل ضد اآلثار 
السلبية لمحيط سيء وفقير في اإلثارة والتنمية، كما تبين أن درجة وضوح 
التربية التي يمارسها األولياء مع طفلهم لها أهمية كبيرة على حياته ، 

واعد واضحة ويطبقونها بكيفية مستمرة يجعلون فاألولياء الذين يضعون ق
األبناء أقل عرضة للتمرد وعدم االمتثال ، كما يمتاز األبناء في هذه الحالة 
بالكفاءة والثقة في النفس أكثر من غيرهم من األبناء ، وهم أقل عدوانية 

  ).18(من غيرهم من األطفال 

يرة؛ فالوضع المثالي إن نمط التربية الذي يستعمله األولياء له أهمية كب
لألطفال هو أن ال يكون األولياء مفرطي التشدد وعليهم أن يفسروا 
. ويشرحوا ألبنائهم مبررات تصرفاتهم معهم وأن يتفادوا العقاب الجسدي

يوجد األطفال أيضا في وضع مثالي ، إذا كان لألولياء توقعات كبرى 
، فهؤالء " ستوى النضجالمتطلبات الكبرى لم"وهذا ما تسميه ديانا بومريند 

األطفال لهم تقدير كبير للذات ويمتازون بالكرم نحو اآلخرين واإليثار 
وفي األخير يعطي االتصال الجيد المنتظم بين . ويكونون أقل عدوانية

  .األولياء والطفل نتائج أكثر إيجابية 

إن اإلصغاء للطفل أحسن من الكالم معه ، وعلى األولياء أن     
طفل أن ما يقوله يستحق أن يصغوا إليه، وأن أفكاره  مهمة يشعروا ال

وينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار عندما تتخذ القرارات األسرية ، لقد اكتشف 
أن األطفال المنتمين ألسر مشبعة بهذه األفكار لهم نضج اجتماعي وجداني 

 فهذه الخصائص األسرية قلما توجد منفردة في الواقع بل تتجمع معا.كبير 
  .وتتبع نماذج 

ذكرت ديانا بومريند ثالثة نماذج وأساليب تربية وهي األسلوب 
ولقد  يالتسامحي أو المتسامح واألسلوب التسلطي واألسلوب الديمقراط

  :ذكرت لكل أسلوب مؤشراته وهي كالتالي

من صفات الولي في هذه الحالة كما  : ـــــــ	ب ا����!ـــــا��� -5-1
  :يتصورها هو

  عاقب ال ي -

  .يستلهم رأي الطفل في اتخاذ قرارات تخص السياسة األسرية  -

  .يقدم توضيحات عن القواعد األسرية -

  .قليل المطالب فيما يخص المسؤولية عن األعمال المنزلية  -
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ترى بومريند أن األسلوب الوالدي في التربية يؤثر على نمو الكفاءات 
تلف أنماط أساليب التربية التي االجتماعية والمعرفية عند األفراد  ، فمخ

اقترحتها تختلف عما ينتظره األطفال على مستوى القيم والسلوكات 
والمعايير ، ومع مرور الوقت تدفع التنشئة االجتماعية واكتساب كفاءات 

  .متنوعة الطفل رويدا رويدا نحو االستقاللية 

أن  أظهرت بومريند من خالل دراستها حول أساليب التربية الوالدية
األسلوب الديمقراطي هو األكثر نجاعة ، أما أسلوب الالمباالة فهو الذي 

وناقشت أيا المكان الذي تأخذه . ينتج أكبر عدد من التصرفات الهامشية 
السلطة في تربية الطفل والحظت أن هذا المفهوم بصورة مختلفة حسب 

ر األبناء ، مرحلة النمو يجب  أن يتغير التعبير عن السلطة الوالدية مع عم
ففي مرحلة الطفولة تتوزع السلطة بصورة غير متناظرة على مستوى 
الوحدة األسرية ، وفي سن المراهقة يأخذ التعبير عن هذه السلطة شكال 
آخر ، المراهق بحاجة قبل كل شيء، إلى والد لديه ما يقوله، ويكون هذا 

ا يكن تبقى الوالد مستعد أيضا لإلصغاء لرأي ابنه في موضوع ما ، ومهم
  )21.(السلطة بأيدي األولياء 


� ا��2�H�7 �A ا���	ك  -6��
' وأ���
� ا��  :أI� ا�C�ا��ت ا�

الفرد في القيم التي تربى عليها ) يترك(يظهر انهيار للقيم لما يفرط 
خاصة القيم الدينية واألخالقية مما يتولد عنده صراع نفسي ما يلبث أن 

  :ات التالية ينتهي به إلى واحد من السلوك

  .االنسحاب والعزلة واالنطواء أو الهجرة  -

الغاية تبر (االستسالم إلى الملذات والماديات تحت شعار  -
 ).الوسيلة

فتظهر الجريمة واالنحراف والعدوانية : التمرد على الواقع  -
 .واإلدمان 

تفكك األسرة وتحلل الروابط األسرية ونقص التماسك والوئام  -
 )22.(واالنسجام األسري

يتدهور نسق القيم لما يحدث اختالل في التوازن بين مضمون القيم   
المثالية، وبين ما هو موجود على أرض الواقع؛ حيث يشعر األفراد 
أزمات وصراعات نفسية شديدة نتيجة التباين الشاسع بين ما عرفوه 
وتعلموه عن القيم وبين ما وجدوه مجسدا أمامهم في الواقع من انعدام للقيم 

  .عدم امتثال األفراد لها  أو

ومن المواقف التي تؤدي إلى تدهور انساق القيم نجد الحروب 
والكوارث والتغير االجتماعي الفجائي الذي يعرفه مجتمع أو جماعة 

  .اجتماعية معينة 

القيم األسرية هو من أهم العوامل االجتماعية المولدة لالنحراف  رإن انهيا
انحراف األب أو األم أو كالهما : قيمي األسري ، ومن مظاهر هذا االنهيار ال

، أو انحراف األخ األكبر أو األخت الكبرى ويتميز هذا النوع من األسر 
بفقدان المثل العليا واختالل المعايير االجتماعية وانعدام القيم الخلقية وتصبح 
السلوكات الالسوية من انحراف وسوء أخالق مقبولة داخل هذه األسر بل 

كما تكون أسر المنحرفين في الغالب مفككة ) 23(.األطفال عليهاويشجع 
الطالق، االنفصال، العنف داخل األسرة الكحولية، ولقد لوحظ أن المنحرفين :

إن . في الغالب تعرضوا إلى سوء المعاملة الوالدية والحرمان العاطفي
،  )24(المراهقين المنحرفين لهم سمات شخصية تشبه سمات شخصية الحديين

كما يالحظ أن أولياء المنحرفين هم أولياء ساكنين وينزلون عقوبات غير 
مالئمة على أوالدهم ، وتكون عالقاتهم مع أوالدهم سيئة ويكون االتصال 

 )25.(بينهم وبين باقي أفراد األسرة في نقطة الصفر

  .يظهر كمورد لتلبية حاجيات الطفل ورغباته   - 

  ) .الطفل(ما يرغب هويسمح للطفل بتنظيم نشاطاته ك -

  .ال يشجع على طاعة معايير خارجية  -

يستعمل العقل ولكن بالتأكيد ال يستعمل سلطته إلرغام الطفل على  -
  .تنفيذ مهمة معينة 

  .يتفادى ممارسة الضبط على الطفل  -

  .ال يمنع سلوك الطفل  -

كما ال يكون الولي هنا مستعد لتشجيع الطفل على التفرد لكن ال  -
  .ارس سوى القليل من التضييقات  النفسية أو السلوكية يم

5-2- ����  :يصف الولي التسلطي نفسه بما يلي  : ا���	ب ا�

يحدد ويضبط ويقيم سلوكات ومواقف الطفل تماشيا مع معيار سلوك  -
  .يكون في العموم معيار مطلق بسلطة عليا 

  .ة يعطي قيمة للطاعة كخلق طيب ويشجع التدابير العقابي -

متحمس لخلق صراعات  مع الطفل بالبحث له عن ثغرات في  -
  .سلوكاته أو قيمه 

احترام "، "احترام العمل"، "احترام السلطة"يرسخ القيم اإلجرائية  مثل -
  "احترام العادات"و" النظام

ال يشجع النقاشات مع الطفل ويعتقد أن على الطفل أن يقبل أقواله  -
  .كشيء صحيح في المطلق 

  .حتفظ بالطفل في مكانه ويقلص استقالليته ي -

  .يجعل الطفل مسؤول عن جزء من النظام المنزلي -

يضيق الولي المتسلط على الطفل بقوة وفي نفس الوقت ال يشجعه  -
  .على االستقاللية والتأكيد الذاتي

ال يحترم فرديته والتضييق على الطفل يكون في الجانب السلوكي  -
  )19.(والجانب النفسي 

5-3- ��،وهو "أسلوب مؤيد للسلطة"َسمتْه بومريند:ا���	ب ا������ا
" فيشر"الذي ذكره كل من " األسلوب الديمقراطي"يقابل

يتميز الولي الديمقراطي بما .(FISCHER,et CRAWFORD)"كراوفورد"و
  :يلي 

  .يسير أفعال الطفل ولكن بصورة عقالنية وموجهة نحو النتيجة  -

  .لطفل يشجع النقاش مع ا -

  " .السياسة األسرية"يتقاسم االستدالالت التي تخص  -

" االستقاللية:"مثل) إجرائية(يعطي قيمة الصفات التعبيرية واألدائية  -
  " .واالمتثالية

يمارس ضبط صارم في حالة اختالف اآلراء ولكن ال يحبس الطفل  -
  .في التضييقات 

هتمامات يعترف بحقوق الطفل مثل حقوق الراشد وكذلك اال -
  .الخاصة بمرحلة الطفولة 

يعترف أن الطفل له خصوصيات ، لكن يضع معايير لسلوكه  -
  .المستقبلي 

 ).20(يستعمل العقل والسلطة للوصول إلى أهدافه  -
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