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  مشكلة الدراسة وأبعادها

ذلك وك ها دودحتها و ـيأمهها وأهداف ا وتساؤالو تها شكلاً للدراسة ، وحتديداً ملدـمتهيتناول هذا الفصل 
  . صطلحات املستخدمة بالدراسةتعريف بامل

 -:تمهيــد ال:  أوالً 

واالهتمام يف اهتم الدين اإلسالمي احلنيف بتربية األوالد كثرياً وحث اآلباء على إكرامهم 
أدم ملا يف ذلك من أثر يف سلوكهم يف مستقبل األيام  يقول الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم 

  .رواه ابن ماجه عن ابن عباس""أكرموا أوالدكم وأحسنوا أدم "" 
كما حث اإلسالم اآلباء على ان تكون معاملتهم ألوالدهم قائمة على أسـاس املالطفـة   

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يعلم أصحابه أن يعاملوا أوالدهم بالرفق واللني وخفض اجلناح وقد 
قبل رسول اهللا صلى : فعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال . ويضرب هلم املثل مبا ميارسه هو بنفسه 

إن يل عشرة من الولد ما : " اهللا عليه وسلم احلسن بن علي وعنده األقرع بن حابس التيمي فقال 
رواه " من ال يرحم اليرحم : " فنظر إليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مث قال " منهم أحدا قبلت 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " وقال أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما  ، البخاري ومسلم وأبـو داؤد 
اللـهم   : "يأخذين فيقعدين على فخذه ويقعد احلسن على فخذه األخرى مث يضمهما مث يقـول  

ليـل واضـح ألمهيـة مالطفـة األطفـال      ويف ذلـك د ،  رواه البخـاري " ارمحهما فاين ارمحهما 
  .)م1980صاحل،(

جزءا خاصاً قدم له ببيان الطريق يف رياضـة  ) 955:هـ1426(ولقد أفرد اإلمام الغزايل 
ياضـة  اعلم أن الطريق يف ر"  الصبيان يف أول نشؤهم ووجه تأديبهم وحتسني أخالقهم حيث قال 

وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة . والصيب أمانة عند والديه .  االصبيان من أهم األمور واو كده
وهو قابل لكل ما نقش ومائل إىل كل ما ميال به إليه ، فان عـود  . خالية عن كل نقش وصورة 

وان . مؤدب اخلري وعلمه نشأ عليه وسعد يف الدنيا واآلخرة وشاركه يف ثوابه أبوه وكل معلم له و
وقد قال اهللا عز . عود الشر وأمهل إمهال البهائم شقي وهلك ، وكان الوزر يف رقبة عليه والوايل له

ومهما كان األب يصونه عن  )6:التحرمي(   يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم ناراً : وجل 
نار الدنيا فبأن يصونه عن نار اآلخرة أوىل، وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه حماسـن األخـالق   

رفاهية فيضيع عمره يف طلبها إذا لوال حيبب له الزينة وا. وحيفظه من القرناء السوء وال يعوده التنعم
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أمره فال يستعمل يف حضانته وإرضـاعه إال  كرب فيهلك هالك األبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول 
فإذا وقع عليه نشوء الصـيب  بركة فيه ،امرأة متدينة تأكل احلالل ؛ فإن اللنب احلاصل من احلرام ال 

 " انعجنت طينته من اخلبيث فيميل طبعه إىل ما يناسب اخلبائث 

عام حيـث   1400أقره الدين االسالمى احلنيف منذ أكثر من  وقد أكد العلم احلديث ما
 اتمع ، فهي البيئة يف األوىل  االجتماعيةاخللية  هي األسرةأن  (Rogers, 1969)روجرز  ذكر
، ومـن  عالقام اإلنسـانية ، وميارسون فيها منذ اللحظات األوىل لطفولتهم األبناء اينشأ فيه اليت

البيولوجية والنفسية وينعمون بدفء العناية والرعاية واحلـب   األبناءتشبع حاجات  األسرة خالل
، قيمة كـربى  لطفل يف مراحل منوهاملعاملة الوالدية اليت يتلقاها ا ساليبأل تلذلك كان .واألمان

والعالقـات   املعاملة الوالديـة  أساليبإىل ها عدم التوافق ميكن إرجاعأو فكثري من مظاهر التوافق 
حاجاته بصورة  إشباعاملعاملة مثل  يفالسواء  ساليبفاأل .والفرد بني الوالديننسانية اليت تسود اإل

احلرمـان وزادت   غري السواء مثـل  ساليباألتعددت  إذا، أما آثارها على سلوكه تنعكس إجيابية
فحسب بل يف  بقى اآلثار والصراع قائماً ليس يف الطفولةيو سلباًشدا فإن شخصية الطفل تتأثر 

 . ةالحقال همراحل منو

م يف الوقت احلاضر لدى علماء الصحة أصبح من املسلَّ بأنه) م1996( قناويوتؤكد 
 إجياباًأو  سلباًالوالدية تترك آثارها  ساليبالنفسية والباحثني يف هذا اال أن هذه االجتاهات واأل

عليه شخصيتهم ن واليت يعزى إليها مستوى الصحة النفسية الذي ميكن أن تكو األبناءيف شخصية 
  .كراشدين فيما بعد

أن البناء النفسي للفرد هو حمصلة عدة عوامل وقوى ترجـع يف  ) م1993( ديابوتذكر       
  .األسرةالسائدة يف   االجتماعيةات نوع العالقإىل جمموعها 
أن العالقة الوالدية اليت تتسم بالقبول واحلب والثقـة بـني   إىل ) م1984( سالمة وتشري        

لطفل جيعله القبول ل غريه ويقبله اآلخرون وهذاحيب  اًينمو شخص أنالطفل ووالديه تساعد على 
 .واالنفعايل والصحي واالجتماعي على توافقه النفسي إجيابياًنعكس ينعم بطفولة سعيدة ت

معاملة الوالدين هلا أثر كبري يف تنشـئة   أساليبأن ) م1998( زكيويف هذا اإلطار يذكر       
كامنـاً   ساليبتكيفهم حيث يظل الكثري من آثار هذه األ أساليبويف تكوين شخصيام و األبناء
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ليظهر فيما بعد يف مراحل منو الحقة فإذا ساد املعاملة أسلوب القبول واحلب انعكست باإلجياب ، 
 واإلدمـان ضطرابات النفسـية  وقوع الكثري من املراهقني يف االوالعكس صحيح وهو مانراه يف 

  .غريهاو
العام أحد األسباب اليت تسهم يف بناء العقول وظهور اإلبداع لدى  األسرةوقد يكون جو       
التفاعـل  إىل رعاية وعناية ودرجات احلرية املمنوحة هلم باإلضـافة   أساليبمبا تقدمه من  األبناء

ليست تلك اليت تكفل ألبنائهـا الرعايـة االقتصـادية    الواحدة و األسرةاإلجيايب الدافئ بني أفراد 
نه ميكـن  إومن هنا ف أيضاًوالصحية فحسب بل هي اليت يئ هلم اجلو النفسي املالئم  واالجتماعية

نه يلقى أأو ش يف أسرة نه يعيأ ن جمرد وجود الطفل يف بيت واحد مع والديه ال يعين دائماًإ: القول
أو املعاملة الوالدية تأثري على الطفل فقد يتجـه وجهـة سـلبية     ساليبوأل. العناية األبوية الكافية

اجليدة هي  األسريةوالبيئة  ،املتبعة من قبل والديه ساليبعلى نوعية هذه األ وذلك اعتماداً ،إجيابية
فيه من قبل أسرته واحمليطني به  وبأنه مرغوب ،وباحترامهه وأمهيته تلك اليت يشعر فيها الطفل بقيمت
وكلما ساعدت البيئة الفرد على الشعور بقيمته ازدادت قدرتـه   .وبأنه مصدر فرحهم وسرورهم

فقـد املـرء    إذاما أعلى التعامل مع اآلخرين وعلى القيام جبميع عمليات التوافق الضرورية حلياته 
مرحلة يبدأ إىل تسوء ويكره نفسه وكل من حوله حىت يصل  رينن عالقاته باآلخإف الشعور بقيمته
 . )م2001ربيعة، (  يف إسقاط مشاعره على اآلخرين فيها ال شعورياً

خالل منظور التحليل النفسي من  )م2004،رعسك( نقالً عنوهذا ما أكده ساندر رادو        
أو الباكرة  االحنرافاتعلة  :منها ةتعاطي املخدرات لعلل كثريمثل  السلوكي االحنرافجع يرحيث 

يف مرحلة املراهقة نتيجة الضطراب العالقة بـاألم واألب   لدى الشخصقصور يف بناء الشخصية 
عالجها أو يف مراحل الطفولة ومل يتم التعامل معها على حنو خيفف من وطأا  االجتماعيوالعامل 

  .أثناء مراحل منوه
السواء يعترب حجر  ساليباملعاملة الوالدية وتنمية األ بأساليومما سبق يتضح أن االهتمام ب  
ـ  النفسية وعامالً االضطراباتالوقاية من  يفاألساس  ـ  إىل للوصـول   اًيأساس  يالتوافـق النفس

على الرغم  .األمة العظيمة هذههو مستقبل  الذيللطفل واملراهق  يوالتفاعل والصحي واالجتماعي
 جمتمع يف فقد يكون الفرد متوافقاً  فهو خيتلف باختالف املكان والزمان، التوافق أمر نسيبمن أن 

جمتمع وغري  يفجمتمع آخر، كذلك يوجد أنواع من السلوك قد تكون متوافقة  يف وال يكون متوافقاً
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عمليـة   يفينتشر ا الفرد  اليتااللتزام بثقافة وعادات اتمع  جمتمع آخر، فالتوافق يعين يفمتوافقة 
 ). 85: م2003وآخرون،  ياحلكيم(   االجتماعيةالتنشئة 

، د تتفق مع قيم ومعايري اتمـع الفر أهدافكانت  إذاويدل التوافق على الصحة النفسية        
كانت أو ، أهدافهمل يبارك اتمع  إذا ول، ويدل على ضعف الصحة النفسيةبسلوك مقب عهااوأشب

ها وعن ماضيها وحاضرها رضاه عن ويعين توافق الفرد مع نفسه .ليهسلوكياته تثري سخط الناس ع
تنميتها، أما توافق الفرد مـع  إىل وطموحاا وسعيه  ، وتقبله لقدراا وصفاا وحاجتهاومستقبلها
التقبـل  يعيش معهم وعن عادام وتقاليدهم وشـعوره ب  نفيقصد به رضاه عن الناس الذي اتمع

، احلكيمي وآخرون(عه يف جمتم ةبقواعد السلوك السائد االلتزاميف  هتورغبواحلب والتعاون معهم 
  .)87:م 2003

أن أساليب املعاملة الوالدية تعد حجر األسـاس   ومن خالل ما عرضه الباحث يتضح جلياً
املعاملة الوالدية م كـل   أساليبن أو ،ىف تنشئة األبناء وتوافقهم النفسى من أجل بناء جيل صاحل

ن هذا املوضوع حسب علم الباحث مل يتم تناوله ذا  الشـكل احملـدد علـى    وأل ،أبأم وكل 
كمـا   إلقاء الضوء على أساليب املعاملة الوالديةإىل وجود احلاجة املاسة مما يؤكد املستوى احمللي، 
هذه الدراسة للوقـوف   إلجراءدفع الباحث األمر الذي  ،وعالقتها بالتوافق النفسي يدركها األبناء

  .املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وتوافقهم النفسي أساليبلى طبيعة العالقة بني ع
  -: مشكلة الدراسةحتديد : ثانياً 

لألبناء ومن  واالجتماعيةإلشباع احلاجات البيولوجية والنفسية  هي احملضن الرئيس األسرة
وأسلوب املعاملة من الوالدين  األسريفإذا حدث خلل يف البناء . فرادهاألكل  أإلشباعيمث التكامل 

عن احلب والقبول  فإن ذلك سيترتب عليه زيادة املشكالت األمر الذي يتيح لألبناء الفرصة للبحث
 سـاليب فاأل .خاصة يف مرحلة املراهقة وما تتطلبه هذه املرحلة من حتـديات  األسرةخارج نطاق 

 ).م2006عبد املعطي، (ملتبع  لنمط األسـلوب ا وفقاً وسلباً إجياباًالوالدية املتبعة تنعكس 

معاملتها متثل مؤسسة الوقايـة األوليـة    أساليبخط الدفاع األول و األسرة تشكل كما 
اليت تنتج عن االضـطرابات الـيت تصـيب     واالجتماعيةألبنائها ضد املشكالت البيئية والنفسية 

املراهقني ومنها الوقوع يف تعاطي املخدرات والفشل يف حتقيق املستقبل املهين والدخول يف أزمـة  
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عسـكر،  ( واالنفعـايل  واالجتماعياهلوية واليت تنعكس بالسلب على توافقه الشخصي والصحي 
  .)م2004

واألبناء تعترب ذات قيمة هامة، فإن سالمة هذه  ومبا أن العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية
العالقة وإجيابياا شرط ضروري من شروط توافق األبنـاء الشخصـي واالجتمـاعي وتلبيـة     

  ).م2007قزيط، (الستقرارهم النفسي 
لذا فإنه من املنطقي أن ينصب اهتمامنا على دراسة هذه األساليب الوالدية من وجهة نظر 

ها على توافقهم النفسي ، فهم الذين يشعرون ا أكثر من غريهم؛ وبالتـايل  األبناء أنفسهم وتأثري
متوافقني نفسياً فهم بدون شك خسارة تمعهم من ن مل يكونو إذافاألبناء هم أقدر من يصفها، 

بل قد يكونوا يف مستقبل حيام من عوامل اهلدم والتخلف  اإلنتاج،حيث إم قوى عاملة حمدودة 
يتميز أفراده  اًنكون جمتمع أنفإذا ما أردنا . بدالً من البناء والتقدم اإلرهاب والتطرف كاالجتاه إىل

التغيري لتلك األساليب غري املرغوبة الـيت يتبعهـا   أو نتناول بالتبديل  أنبد  بصفات معينة، فإنه ال
سيما يف اتمع العريب بشكل عام واتمع السعودي بشكل خاص، ومبا  اآلباء يف تنشئة أبنائهم، ال
 ،حرص على تربية الطفل من خالل والديـه  اإلسالموأن  إسالمية أصولأن البيئة السعودية ذات 

ن هذا املوضوع حسب علـم  وأل ؛يف هذه البيئة أباملعاملة الوالدية م كل أم وكل  أساليبن أو
 هذه  إلجراءدفع الباحث األمر الذي ذا  الشكل احملدد على املستوى احمللي، الباحث مل يتم تناوله

املعاملة الوالدية كما يدركها األبنـاء وتـوافقهم    أساليبالدراسة للوقوف على طبيعة العالقة بني 
     .النفسي

هل توجد "  -: التايل سؤالشكلة  الدراسة احلالية يف الم تحددسبق ميكن ت ويف ضوء ما
بريدة   مدينةعالقة بني أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية يف 

      "؟وتوافقهم النفسي
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  - :تساوالت الدراسة : ثالثاً 

 
 مدينة بريدة  يفأفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية  ما -1          

  الوالدين معاً؟واألم و لدى كل من األب               
  حسب مقياسواالنفعايل  يجتماعما مستوى التوافق املرتيل والصحي واال - 2        

 للتوافق لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة بريدة؟) بل. م. هيو(           
   ني أساليب ب )0.05(عند مستوى أقل من  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية - 3             

 مدينة بريدة وتوافقهم النفسي؟ يفيدركها طالب املرحلة الثانوية  كما املعاملة الوالدية               
      بني إدراك )  0.05(عند مستوى أقل من  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية - 4   

 لألب وأساليب املعاملة الوالدية لألم؟املعاملة الوالدية  الطالب ألساليب        
       بني بعض اخلصائص الدميوغرافية وكل من إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة  - 5       

   مدينة بريدة يفالوالدية والتوافق النفسي لدى طالب املرحلة الثانوية  أساليب املعاملة           
  ؟ل الشهري لألسرة والتخصص والتقدير للطالبيعزى إىل الفئات العمرية والدخ           

  -:أهداف الدراسة: رابعاً 

التعرف على أفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية ىف مدينة  -1
  .بريدة لدى كل من األب واألم والوالدين معاً

. هيو(  حسب مقياسواالنفعايل  يجتماعما مستوى التوافق املرتيل والصحي واال التعرف على-2 
 .للتوافق لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة بريدة) بل. م

            التعرف على العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية ىف مدينة -3
 .بريدة وتوافقهم النفسي

   التعرف على الفروق بني أساليب املعاملة الوالدية لألب وأساليب املعاملة الوالدية لألم كما -4
 .يدركها الطالب

  العالقة بني الفروق يف بعض اخلصائص الدميوغرافية وكل من أساليب املعاملة التعرف على-5
 .والتوافق النفسي لديهمالوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية ىف مدينة بريدة            
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  -:أمهية الدراسة: خامساً 

ـ  أساليبتكمن أمهية هذه الدراسة يف حماولة كشفها لعالقة بعض    كمـا   ةاملعاملة الوالدي
ـ   ،لنفسي يف مرحلة التعليم الثانويوعالقتها بتوافقهم ا األبناءيدركها  ة وعليه فإن هلا أمهيـة علمي
    -:من خالل نتائجها وعملية 
  :األمهية العلمية  -أ  

تتركز األمهية العلمية هلذه الدراسة يف كوا حماولة إلضافة نتائج جديدة للتراكم العلمي         
املعاملة الوالدية والتوافق النفسي لألبناء يف مرحلة التعليم الثـانوي يف   أساليبواملعريف حول عالقة 
  .وعلى األخص يف مدينة بريدة  ،اتمع السعودي

   :األمهية العملية  -ب  

الوالدية اليت حيتمل أن تكون هلا عالقـة   ساليبحتاول هذه الدراسة أن تكشف عن األ            
يف  سـاليب هذه األ باتباع اآلباءومن مث توعية  ؛بالتوافق النفسي لألبناء يف مرحلة تعليمهم الثانوي

  .معاملة أبنائهم
مـني  واملعل اآلباءأن تكون نتائج هذه الدراسة ذات فائدة بالنسبة للمربني من مل الباحث أكما ي

 .األبناءوكل املهتمني بتربية 

دراسة وهـي  ليت سيتناوهلا الباحث بالالعمرية ا مهية املرحلةأتتضح أمهية الدراسة يف كما   
واملربني ضرورة مراعاة النمو والتوافق  اآلباء، يف هذه املرحلة بالذات على مرحلة املراهقة الوسطى

يف فهم ذاـم   األبناء، ومعاونة األبناءوجيل  اآلباءل النفسي مع العمل على تقليل الفجوة بني جي
حـىت ميكـن    ،سائدة الصاحلة يف اتمع لتوثيق الصلة باتمع الذي يعيشون فيـه لوتنمية القيم ا

  . االجتماعيةإعدادهم لتحمل املسؤولية 
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  -:الدراسة مصطلحات: سادساً 

من تعريف لذلك حيدد الباحث  أكثريوجد يف هذه الدراسة العديد من املصطلحات واليت هلا      
  -:تعريفاً لكل مصطلح له عالقة أساسية بصلب املوضوع ويلتزم به يف هذه الدراسة

  : املعاملة الوالدية أساليب  )1(

م جراءات اليت يتبعها الوالـدان يف تنشـئة أبنـائه   بأا اإل ) "83: م1996( تعرفها قناوي     
  ". اجتماعيةكائنات إىل  ةبيولوجينات ، أي حتويلهم من جمرد كائاجتماعياً

   :املعاملة الوالدية ساليبالتعريف اإلجرائي أل* 

يف تربيتهم وتنشئتهم حسب  األبناءواألمهات مع  اآلباءاليت يتعامل ا  ساليبهي األ"            
 سـاليب وتعرف هذه األ ،والذي استخدمه الباحث يف هذه الدراسة ")إمبو ( جاء يف مقياس  ما

       -:كما يلي ) م 1989عبد الرمحن، ( املغريب ن وعبدالرمحرمجة ت) إمبو( كما جاء يف مقياس 
  :اإليذاء اجلسدي – 1

من صور العقاب البدين بطريقة قاسية علـى  أي صورة أخرى أو أي تعرض الطفل للضرب      
  .أخطاء صغرية جتعل الطفل يشعر بظلم الوالدين

  : احلرمان – 2

شياء حيبها بصورة جتعلـه  أعمل أو  ،شياء اليت حيتاجهاأي حرمان الطفل من احلصول على األ     
  .يشعر ببخل الوالدين عليه

  : القسوة – 3

يف تعامله كأن يستخدم معه التهديـد   كليهما قاسٍأو حساس الطفل بأن أحد الوالدين إوهي      
  .باحلرمان ألبسط األسباب

  :اإلذالل – 4

معاملته بطريقة أو  ،ووصفه بصفات سيئة يف وجود أشخاص آخرين ،وهو تعمد توبيخ الطفل     
  .تشعره بالنقص والدونية مع عدم تقدير إمكاناته
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  :الرفض – 5

احلديث معه لفترة طويلة على أخطاء بسيطة تشعره بأنه غري حمبـوب  أو جتنب معاملة الطفل      
  .من كليهماأو من أحد الوالدين 

  :احلماية الزائدة – 6

تتمثل يف اخلوف على الطفل بصورة مفرطة من أي خطر قد يهدده مع إظهار هذا اخلـوف       
  .بطريقة تؤجل اعتماد الطفل على ذاته

  : خل الزائدالتد – 7

مع التمسك ـذه احلـدود    اآلباءوضع حدود معينة للمسموح به واملرفوض من وجهة نظر      
  .بشكل قاس مع التدخل يف كل صغرية وكبرية يف حياة الطفل

  :التسامح – 8

  .وتصحيح أخطائه دون قسوة مع بث الثقة يف نفسه ،احترام رأي الطفل وتقبله على عيوبه     
  :الوالديالتعاطف  – 9

  .الفعلأو تعود الوالدين إظهار احلب للطفل سواء باللفظ      
  :التوجيه لألفضل – 10

توجيه الطفل حنو النجاح يف العمل والدراسة حىت يكون عضواً نافعاً يف اتمع لـه قيمتـه        
  .وكيانه

  :اإلشعار بالذنب – 11

اإلحساس بالذنب حىت على أو  ،ب الضمريحتقري الطفل والتقليل من شأنه بطريقة تشعره بعذا     
  .األخطاء اليت ليس له يد فيها

  :التشجيع – 12

إىل ميل الوالدين ملساعدة الطفل وتشجيعه والوقوف جبانبه يف املواقف بطريقة تدفعـه قـدماً        
  .األمام
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  ):النبذ(تفضيل األخوة  – 13

  ).ترتيبه امليالديأو جلنسه (نبذ الطفل وتفضيل إخوانه عليه ألي سبب من األسباب      
  : التدليل – 14

مـن   أكثـر حتقيق رغبات الطفل بصورة مفرطة مع إضفاء املزيد من الرعاية واالهتمام عليه      
  .مبفرده املسؤوليةإخوانه بصورة تعوقه عن حتمل 

  
 عناملنخفضة اليت حيصل عليها الفرد عند إجابته أو بالدرجة املرتفعة  ساليباأل هذهوتقاس 
  .واملستخدم يف هذه الدراسة األبناءاملعاملة الوالدية كما يدركها  ساليبأل) إمبو(فقرات مقياس 

  
  -:التوافق النفسي  )2(

ك السلو بأنه عملية دينامية مستمرة تتناول"التوافق النفسي ) 27: م2005(يعرف زهران        
بالتغري والتعديل حىت حيدث توازن بني الفرد وبيئته، وهذا التوازن ) واالجتماعيةالطبيعية (والبيئة 
  ".حاجات الفرد وحتقيق متطلبات البيئة إشباعيتضمن 

  -:التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي *  

 "لطلبـة  التوافق  )بل. م . هيو( جمموع الدرجات اليت حيصل عليها أفراد العينة على مقياس"    
للفرد من  واالجتماعيوالذي يقيس التوافق الشخصي  م1960عام  جنايت وترمجة اقتباس وإعداد

   -:وهذه احملاور هي) م 1980جنايت، (بنداً  35خالل أربعة حماور للتوافق يشمل كل حمور منها 
  االنفعايلالتوافق ) د(    االجتماعيالتوافق ) ج(التوافق الصحي   ) ب(التوافق املرتيل     ) أ( 

   -:وتعرف هذه احملاور كما جاءت يف املقياس كما يلي
  -:التوافق املرتيل ) أ

غري متـوافقني  أن يكونوا إىل األفراد الذين حيصلون على درجات عالية يف هذا املقياس مييلون      
  .املرتلية، وتدل الدرجة القليلة على التوافق احلسن يف احلياة يف حيام املرتلية
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  -:التوافق الصحي ) ب

سوء التوافق مـن الناحيـة   إىل تشري الدرجة العالية اليت حيصل عليها األفراد على هذا املقياس      
  .الصحية ، وتدل الدرجات القليلة على حسن التوافق الصحي

  -: االجتماعيالتوافق ) ج

اخلضوع وإىل االنسحاب إىل األفراد الذين حيصلون على درجات عالية يف هذا املقياس مييلون      
إىل أما األفراد الذين حيصلون على درجات قليلـة فيميلـون     .االجتماعيةوالتقهقر يف اتصاالم 

  . االجتماعيةالسيطرة وإىل العدوانية يف اتصاالم 
  -: االنفعايلالتوافق ) د

أن يكونوا غري متـزنني  إىل ألفراد الذين حيصلون على درجات عالية على هذا املقياس مييلون ا     
أن يكونـوا  إىل أما األفراد الذين حيصلون على درجات منخفضة فيميلـون   .االنفعاليةيف حيام 

 ن على درجات عاليـة دل وحصل املبحوثأو مبعىن أنه كلما ارتفعت . االنفعاليةمتزنني يف حيام 
                             ) .م1980جنايت ،( نجة القليلة تدل على التوافق احلسالدرعلى ســوء التوافق ، و

  :املرحلة الثانوية) 3(

التعليم يسبق هذه املرحلة وخرية من التعليم اإللزامي هو املرحلة األ الثانويالتعليم       
وتتميز هذه املرحلة من التعليم عادة باالنتقال . التعليم العايلويليها ) املتوسطو االبتدائي( األساسي
الذي  االختياريالتعليم العايل إىل ختياري، االلاساسي القصري ولزامي، أي التعليم األإلمن ا

 واعتماداً. للبالغني) مدرسة مهنيةأو جامعة  :مثال" (التعليم العايل"أو ، "بعد املرحلة الثانوية"يسمى 
مى تس أنجزء منها ميكن  أو على نظام التمدرس فإن املؤسسات املخصصة هلذه الفترة الدراسية

الة على هذه املرحلة التعليمية يف الدول امللحوظ هو عدم تباين األمساء الدو. الثانويةباملدارس 
والغرض من التعليم . مثال االجنليزيةالعربية، خبالف املصطلحات املتعددة هلذه املرحلة يف اللغة 

أو ، التعليم املهين أو التعليم العايلإىل ، لتحضري كل تلميذ ثانوي هو تلقني املعرفة املشتركةال
  ).م2007، الثانويالتعليم  -ويكيبيديا، املوسوعة احلرة( التدريب املباشر للمهنة

  



13 
 

  -:مدينة بريدة) 4(

-26تقع بريدة يف جند وسط اجلزيرة العربية على خط عـرض     :املوقع اجلغرايف والفلكي -1
وهـي  .  متـر مربـع   650-600وترتفع عن سطح البحر .  اًشرق 58-43وخط  مشاالً 20

ثاين مدينة يف املنطقة الوسطى بعد الرياض يف كما تعد . تتوسط حمافظات ومراكز منطقة القصيم 
وزيـادة   ،، وامتداد طرقهاحيائها، وطول شوارعهاأاالنتشار العمراين ، والتعداد السكاين واتساع 

، وكثرة األسواق ،لتجارية احلركة ايف هاماً ن تلعب دوراًأتاح هلا أوإن املوقع املتميز  .اهلجرة إليها
 ).20: هـ1426املنصور، (، وغريها وك واملصارفكرب البنأووجود ... والشركات، واملصانع 

  
بع ، وتبعد عـن مدينـة   مئة كيلو متر مر تبلغ مساحة مدينة بريدة أربع :املساحة والسكان -2

نة كيلوا متراً ، وعن املديئة وعشرين كيلو متر ، وعن مدينة حائل مائتان وثالثون م الرياض ثالث
ويعترب موقعها من أهم املواقع يف املنطقة الوسطى الرتباطه ...  متر  كيلونيمئة ومخس املنورة أربع

وبلـغ عـدد    .القصيم املدينة املنورة مكة املكرمة والقصيم الرياض الدمام : بأهم الطرق السريعة 
ن مـن  يمئة ومخسة وعشـر  سكان مدينة بريدة حسب تعداد السكان واملساكن لعام ألف وأربع

ـ 1426املنصور، ) ( نسمةنيوأربع اًومخسمئة  ومثان آالفمئة ألف ومخسة  مخس(اهلجرة  : هـ
22.(  
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كانت وال تزال مدينة بريدة أرض العلماء على مر العصور، كان ملوقعها  - : التعليم يف بريدة -3
حىت عرف  ،علماء العراق واحلجازإىل هلها يتلقون العلم بالسفر أاجلغرايف دور كبري، حيث كان 

يف العصر احلديث و ،طاليب العلممتيز أهلها بكثرة املتعلمني وها تباين املذاهب و املدارس، وؤعلما
مدرسة ابتدائية فيها  التعليم النظامي الرمسي حيث افتتحت أولإىل يف مدينة بريدة  ميتطور التعل

وأكثر من مخسني  ،من مائة ومخسون مدرسة ابتدائية أكثرحىت بلغت اآلن  ؛هـ1356عام 
 ،مدارس وكليات التعليم الفينإىل  مدرسة ثانوية باإلضافة نيوأكثر من ثالث، مدرسة متوسطة

، وية جتارية ومركز للتدريب املهينوثان ،وكلية تقنية زراعية ،كلية تقنية متوسطةفيها يوجد حيث 
 ،دة كليات منها كلية طب األسنانأما التعليم اجلامعي فيوجد فيها جامعة القصيم اليت تضم ع

 ،العلوموكلية  ،كلية الطب البيطريو ،وكلية الصيدلة ،الطبيةوكلية العلوم  ،كلية الطب البشريو
 ،وكلية اللغة العربية ،يلوكلية احلاسب اآل ،وكلية اهلندسة بأقسامها ،وكلية الزراعة واالقتصاد

 مدرسة نيأما تعليم البنات ففي مدينة بريدة حالياً قرابة مئة ومخس .وكلية الشريعة وأصول الدين
التعليم اجلامعي أما  ،وأكثر من ثالثني مدرسة ثانوية، وحوايل مخسني مدرسة متوسطة ،ابتدائية

والثالثة إلعداد  ،والثانية لألقسام العلمية ،ففيها أربع كليات للبنات جاءت األوىل لآلداب
كما يوجد يف .)م2008 بريدة، -ويكيبيديا، املوسوعة احلرة(قتصاد املرتيل والرابعة لال ،املعلمات

   .ليات متخصصة للبنات بريدة جامعة القصيم األهلية وكذلك جامعة بريدة األهلية واليت تضم ك
  

  -:حدود الدراسة: سابعاً 

  : احلدود املوضوعية-1

و  األبناءة كما يدركها الوالدي عاملةامل أساليبمن  أسلوباًأربعة عشر تتحدد العالقة بني          
  .بني أربعة أبعاد للتوافق النفسي

اإليذاء اجلسدي،  :هي كمتغريات مستقلة الدراسة هذه يفاملعاملة الوالدية املستخدمة  أساليب -أ
، الوالدي، التعاطف التدخل الزائد، التسامح ،، احلماية الزائدةاحلرمان، القسوة، اإلذالل، الرفض
  .، التدليل)النبذ(التشجيع، تفضيل األخوة  ،التوجيه لألفضل، اإلشعار بالذنب
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 ،التوافق املرتيل: هي الدراسة كمتغريات تابعة هذه يفاملستخدمة  لتوافق النفسيأبعاد ا - ب
  .االنفعايلوالتوافق  ،االجتماعيوالتوافق  ،والتوافق الصحي

املرحلة الثانويـة النهاريـة   يف  طالبالتقتصر هذه الدراسة على عينة  من  :احلدود البشرية -2
ه حيث تتناول هذ .وغريه )الشرعي(واألديب) الطبيعي (العلميها عووفر ،هااحلكومية جبميع صفوف

  -:واليت تتمركز يف املراحل الدراسية التالية ) سنة 21-15( الدراسة الفئة العمرية مابني 
 .الصف األول ثانوي -1

 .ثانوي الصف الثاين -2

 .ثانوي الصف الثالث -3

  .اململكة العربية السعودية –مبنطقة القصيم  بريدة مدينة   :احلدود املكانية -3
  .هـ 1429 -  1428الفصل الثاين من العام الدراسي   :احلدود الزمنية -4
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  الثاينالفصل 

   للدراسة ةريالنظ لفيةاخل

  

  ياإلطار النظر :أوال •
  .أساليب املعاملة الوالدية: املبحث األول        
  .يالتوافق النفس: املبحث الثاىن        

  
  دراسات السابقةال :ثانيا •
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  للدراسة ةريالنظ لفيةاخل
أساليب : اإلطار النظري من خالل مبحثني املبحث األول: تناول الفصل الثاين أوالً 

  . دراسات السابقةال :وثانياً التوافق النفسي: واملبحث الثاىن املعاملة الوالدية
   ياإلطار النظر: أوال 

  :املعاملة الوالدية أساليب: املبحث األول

املعاملة الوالدية بالتعرف على اجتاهات الوالدين يف التنشئة باعتبارها  أساليببدأت دراسة 
معاملة  أساليبه ويتمسكون به من نوهي ما يرو األبناءيف تنشئة  اآلباءتوجه سلوك  تاديناميمبثابة 
  ).م 1974إمساعيل وآخرون ، (هم يف مواقف حيام املختلفة ألبنائ

  
  :املعاملة الوالدية يف اللغة أساليبمعىن  -1

املعىن اللغوي إىل تعرض الباحث ياملعاملة الوالدية سوف  أساليبمفاهيم إىل قبل أن نتطرق 
  .لة الوالديةاملعام ساليبأل

  -: أساليبمعىن 

يف القواميس اللغوية جند أا يف املصباح املنري قد اشـتقت   أساليببالبحث يف معىن كلمة 
ويقال سلبته ثوبه أي أخذ الثوب والسلب ما يسلب واجلمع أسالب واألسلوب ) سلب(من الفعل 

فكلمـة   الصـحاح  أما يف خمتـار ). 285:1978 ،الفيومي(بضم اهلمزة هو الطريق وهو الفن 
، الـرازي (أختلس واألسـلوب هـو الفـن     ويقال سلب أي) سلب(مشتقة من الفعل  أساليب
سلب الشيء أي انتزعه : ويقال) سلب(أما يف املعجم الوسيط هي من الفعل ). 308: م1975
، أسـاليب واجلمع ، واألسلوب هو الطريق ويقال سلكت أسلوب فالن أي طريقته ومذهبه، قهراً

  .ويقال األسلوب هو الفن 
  - :معىن املعاملة 

هي من " خمتار الصحاح"يف : إن كلمة املعاملة يف اللغة العربية ميكن اإلشارة إليها كما يلي
ورجـل  ، ورجل عمول، واستعماله أي طلب إليه العمل ورجل مطبوع على العمل) عمل(الفعل 
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) عمـل (ويف املعجم الوسيط هي من الفعـل  ). 596:1978 ،الفيومي(عامل مبعىن كثري العمل 
: ويقـال ، وعمل فالن على الصدقة أي سعي يف مجعها، عمالً أي فعل فعالً عن قصدويقال عمل 

وتعامال ، واعتمل أي عمل لنفسه ،حنوهأو أي متصرف معه يف بيع  هوعامل، أي جعله عامالً هأعمل
والعمـول أي  ، واملعامالت هي األحكام الشرعية املتعلقة بأمور الدنيا، أي عامل حمل منهما اآلخر

  .ملعاملة مصدر عاملعلى العمل وااملطبوع 
  -:معىن الوالدين

، إن كلمة الوالدين يشار إليها يف املصباح املنري بأا هي من الفعل ولد والوالد هـو األب 
يف " الوالدية"أما معين . والوالدة وضع الوالدة ولدها، والوليد هو الصيب املولود، والوالدة هي األم

  .مألان مها األب ووالوالدا، والوالدة هي األم، والوالد هو األب املعجم الوسيط هي من الفعل ولد
 أسـاليب املعاملة الوالدية نتعرف على ما املقصـود ب  أساليب بعد العرض اللغوي ملفهوم

املعاملة الوالدية قد استخدم حتـت العديـد مـن     أساليبجند أن مفهوم حيث  ؟الديةالواملعاملة 
 -االجتاهات الوالدية يف التنشئة  -الرعاية الوالدية  -  االجتماعيةالتنشئة  أساليب: املسميات مثل

  .التربية الوالدية - الوالدية التنشئة 
  

  :يف تراث علم النفس الوالدية املعاملة  أساليبالتعريفات اليت تناولت مفهوم   -2

النفس  علماءمن وجهة نظر الوالدية املعاملة  أساليبمفهوم تناولت تعددت التعريفات اليت 
امل ا الوالـدان  األسس التربوية اليت يعأو  ساليباأل"بأا  )162: م1980(السيد  هافقد عرف
  ."األبناء

تغيري إىل ا يؤدي لسلوك الطفل مم اآلباءاستجابة "بأا  ) 75:م1986( كما يعرفها زهران
الطفل للمعاملـة مـن    إدراكمدى : " بأا )  25:م 1996( عرفها عسكر و". يف هذا السلوك

واحملبـة   ءالطفل للدف إدراكيف اجتاه القبول ، الذي يتمثل يف  االجتماعيةوالديه يف إطار التنشئة 
يف اجتاه الرفض الـذي  أو  ، غري لفظيةأو والعطف واالهتمام واالستحسان  واألمان بصورة لفظية 

شعورهم باملرارة وخيبـة  أو الدين وغضبهم عليه واستيائهم منه، الطفل لعدوان الو إدراكيتمثل يف 
هانته وتأنيبه من خالل سلوك الضرب والسب إد وتعم والتجريح والتقليل من شأنه دقااألمل واالنت
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ومن املالحـظ  ". فضه رفضاً غري حمدود بصورة غامضةوالسخرية والتهكم والالمباالة واإلمهال ور
: اجتـاهني إىل هة نظر الطفل وقسـمها  املعاملة الوالدية من وج أساليبول نه تناأيف هذا التعريف 
املدركة يف كل اجتاه مما جيعله تعريفـاً شـامالً    ساليب، وذكر بشكل تفصيلي األالقبول والرفض

  .كما هي يف الدراسة ساليباألإىل بشكل جيد إال أنه مل يتطرق 
 األبنـاء كما يتلقاهـا  الوالدية أن مفهوم املعاملة إىل ) 87: 1980( عبد ايدوأشارت 

تعبري هم عن نوع اخلربة اليت تلقوها من خالل معاملة والديهم وما يتمثل أو  األبناءراء آيتمثل يف 
وتتمثـل أبعـاد    ،أمه لهأو يف الرأي الذي حيمله االبن يف ذهنه ويدركه يف شعوره عن معاملة أبيه 

 -التبعيـة   -االستقالل  -التشدد  -اإلمهال  -التسامح  -الرفض  -التقبل "يف  الوالدية املعاملة 
  ."املبالغة يف الرعاية -التحكم 
بأا هي اإلجراءات اليت يتبعها  الوالدية املعاملة  أساليب )83:1996 ( قناويوعرفت  

كائنـات  إىل أي حتويلهم من جمرد كائنات بيولوجية ، اجتماعياًالوالدان يف تطبيع وتنشئة أبنائهم 
  . ه من اجتاهات توجه سلوكهموما يعتنقا، اجتماعية

 اآلبـاء بأا ما يراه  الوالدية املعاملة  أساليب )281-280: 1983(قشقوش ويعرف 
 النفسيإثارة األمل و والقسوة التدليلو اإلمهالو التسلط واحلماية الزائدة أساليبويتمسكون به من 

   .السواءو التفرقةوالتذبذب و
التنشئة هي ما حييط الوالدان الطفل من الرعايـة   أساليبأن  )7:1984(سالمة وذكرت 

الربود جتاهه من أوامر ونواه ومطالـب   أوالالمباالة أو تثبيط من الدفء أو اإلمهال من تشجيع أو 
  .مكونا جوا نفسيا عاما حييط بالتفاعل بني الطفل وأسرته، وعقوبات وتسامح

واألمهـات   اآلباءموقف  هي الوالدية املعاملة  أساليبأن إىل  )52:1987 ( أماموأشار 
 واالجتماعيـة جتاه أبنائهم واألسلوب املتبع يف التنشئة من خالل مواقف احلياة املختلفة البيولوجية 

التقبـل يف  : الفرعية التالية ساليبهلا وذلك بالنسبة لأل األبناء إدراكويتم التعرف عليها من خالل 
، ذبذب واالستقالل يف مقابل التبعيةمقابل الرفض واملساواة يف مقابل التفرقة واالتساق يف مقابل الت

   .األبناءمن خالل أو كما ميكن قياسها من خالل الوالدين 
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بأا الطريقة اليت يتعامل ـا  "الوالدية املعاملة  أساليب )145:1989 ( إمساعيلويعرف 
وحدد  "األبناءوذلك كما يدركها ، ن مع أطفاهلم يف تفاعلهم معهم خالل املراحل املختلفةاالوالد
   .عدم االتساق -اإلمهال  -الرفض  -الدفء  -:التالية ساليباأل

بأا كل سلوك يصدر من " الوالدية املعاملة  أساليبيعرف ف) 56: ، أ1989( كفايفأما 
أو كليهما ويؤثر على الطفل وعلى منو شخصيته سواء قصد ذا السلوك التوجيـه  أو األب واألم 
التحكم  -التذبذب  -احلماية الزائدة  -القسوة  -الرفض  -:التالية ساليبوحيدد األ. "التربية أم ال

   .الشعور بالذنب -إثارة القلق  -التفرق  -اإلمهال  -
 إجيابيـة سـواء   األبناءمع  اآلباءاليت يتبعها  ساليباأل" بأا ) م1997(  النفيعيوعرفها        

سلبية وغري صحيحة تعيق أو ،  االحنرافوصحيحة لتأمني منو الطفل يف االجتاه السليم ووقايته من 
 يف خمتلف جوانب حياته املختلفة ، وبذلك ال االحنرافإىل منوه عن االجتاه الصحيح حبيث يؤدي 

صر على ويتضح من هذا التعريف أنه اقت" .  واالجتماعيتكون لديه القدرة على التوافق الشخصي 
وسلبية كما أورد بعـض   إجيابيةإىل بشكل عام وقسمها  ان يتبعها الوالداليت ساليباألإىل اإلشارة 
 األبنـاء عدم مقدرة أو وما ترتب عليها من احنراف  األبناءغري الصحيحة يف تربية  ساليبنتائج األ

  .على التوافق
أن أسـاليب   الوالدية يرى الباحثمن عرض للتعيفات املختلفة ألساليب املعاملة ومما سبق 

املعاملة الوالدية هى الوسائل والطرق وطريقة التعامل سواء كانت تعبريات لفظيـة أو حركيـة أو   
اهلدف منها تنشئة األبناء بالطريقة  أفعال من جانب األباء واألمهات جتاه األبناء ىف املواقف املختلفة

فمنها ما يكون إجياىب ومنها ما يكون  راك األبناء هلاالىت يراها األباء واألمهات صحيحة وخيتلف أد
  .سلىب والذى ينعكس بدوره على سلوك وشخصية األبناء وتوافقهم النفسى

  :ومفهومها  االجتماعيةتعريف التنشئة  -3

البيئـة الـيت   هي عملية تفاعل الفرد مبا لديه من استعدادات وراثية مع  االجتماعيةالتنشئة        
واندماجه يف اجلماعـة   تدرجيي لشخصيته الفريدة من جهة ومن خالهلا يتم تكوين ومنو يعيش فيها

عمليـة تعلـم    االجتماعيةويرى آخرون أن التنشئة   .)44: م2000الكتاين، ( من جهة أخرى
ات اكتساب الفرد سلوكاً ومعايري واجتاهإىل ودف  االجتماعي، تقوم على التفاعل ةوتعليم وتربي
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وتكسبه الطابع معها  االجتماعياعته والتوافق ، متكنه من مسايرة مجمعينة اجتماعيةمناسبة ألدوار 
 االجتمـاعي ة تشكيل السـلوك  وهي عملي . االجتماعيةه االندماج يف احلياة وتيسر ل االجتماعي

ة يف النمط بشريوتطبيع املادة اخلام للطبيعة ال الشخصيةوعملية استدخال ثقافة اتمع يف بناء  للفرد
وهـي كـذلك   خلامة الشخصية  االجتماعيتشكيل ومبعىن آخر هي عملية الوالثقافة  االجتماعي

جـادو،   أبو(اإلنساينصفة  اإلنسانوإكساب كائن اجتماعي إىل ئن البيولوجي عملية حتويل الكا
  ).هـ1425

بأا نوع مـن  ") م2004العيفان، (يف كما جاء  Danham, 1957) (دوام  ويعرفها       
هي عبارة عن العمليـة  أو للفرد حسب حاجات اتمع  االجتماعيوالتشكيل  االجتماعيلتطبيع ا

 ،االجتمـاعي سلوك املالئمة للوضع وأنواعاً من ال تغرس فيه قيماً جديدةأو الشخص  اليت تطبع يف
اكتسابه لألدوار والعـادات املعتقـدات واالجتاهـات     ويؤكدوالذي يشكل عضويته يف اجلماعة 

أو  ،والدوافع اليت من شأا أن متكن الفرد أن يؤدي األدوار املتوقعة منه يف اجلماعة اليت ينتمي إليها
هـي   االجتماعيةإن التنشئة  ")66: م2006 ( ويقول كفايف ."مستوى اتمع الذي ينتمي إليه
وليد اإلنساين من طفل رضيع يعتمد كلياً على احمليطني به من الكبـار  العملية اليت يتحول خالهلا ال

بذلك هي عملية منو يف   االجتماعيةوالتنشئة  ،وتطورها  االجتماعيةعضو يسهم يف بناء احلياة إىل 
م مـع  َءالطفل ليتال إمكاناتوتشكل كل  الطفل للمعيشة يف اتمع إعدادإىل دف  ألا ؛االجتاه

  ."وهي تقوم على أساس اكتساب الطفل وتعلمه لثقافة اتمع الذي يعيش فيه هذا اهلدف
التقتصر فقـط   عملية مستمرة االجتماعيةبأن التنشئة ) 17: 200 (دوو جابأكما يذكر 
الفرد باسـتمرار  وينتمي  ،ولكنها تستمر يف املراهقة والرشد وحىت الشيخوخة على مرحلة الطفولة

جديدة من  أمناطاًويكتسب  ،ويعدل سلوكه ،أن يتعلم دوره اجلديد فيها، البد مجاعات جديدةإىل 
مجاعتـه يأخـذ    فـراد أاعله مع والفرد يف تفدينامية تتضمن التفاعل والتغري وهي عملية . السلوك
والشخصية الناجتة يف احملصلة واالجتاهات النفسية   االجتماعية واألدوار، فيما يتعلق باملعايري ويعطي

  .هلذا التفاعلهي نتيجة 
  : االجتماعيةيف التنشئة  األسرة دور -4

والضـبط    االجتماعيـة شـئة  ولة عن التنؤاألوىل املس  االجتماعيةاملؤسسة  األسرةتعترب        
لبشرية اليت احتاد تلقائي يتم نتيجة االستعدادات والقدرات الكامنة يف الطبيعة ا فاألسرة، االجتماعي
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وتلعب  االجتماعيوهي ضرورة حتمية لبقاء اجلنس البشري واستمرار الوجود االجتماع إىل ترتع 
، من خالل النماذج السلوكية اليت غري سويةأو بطريقة سوية  األفراددوراً أساسياً يف سلوك  األسرة

 سـلباً هي النماذج اليت تؤثر  األسرة، فأمناط السلوك والتفاعالت اليت تدور داخل تقدمها لصغارها
 (Woolfolk, 1987).ة الناشئة يف تربي باًإجياأو 

 االجتماعيـة ديد خصائصه اجل النشأبال منازع اجلماعة األولية اليت تكسب  األسرةوتعد         
يكتسب الطفل املعـايري   األسرةوعن طريق .  االجتماعيةيلة الرئيسية للتنشئة ، أي الوساألساسية

ـ  أيضاًويكتسب . اتمع مناط الثقافة السائدة يفالعامة اليت تفرضها أ يت املعايري اخلاصة باألسرة ال
ذا املعىن وسيلة اتمع للحفاظ على معـايريه وعلـى    األسرةوبذلك تصبح . تفرضها هي عليه

 والعناية باألطفـال  ).129: م1999، نوعبدا لرمحالسيد (داء املناسب لتلك املعايري األ مستوى
نمو وبواألمهات برعاية أبنائهم  اآلباء، لذا فال بد أن يهتم كل من جزء من الطبيعة البشرية السليمة

ويف تلعب دوراً هاماً يف منـو الطفـل    األسرةشخصيام بإعدادهم للمستقبل فالعالقة السائدة يف 
  ).100: هـ 1424احلكيمي وآخرون، (تشكيل شخصيته وتوحيد سلوكه 

 نذكـر عثمـا  كمـا   االجتماعيـة بدورها الرئيسي يف التنشئة  األسرةويرجع احتفاظ     
بصفة عامـة مـن    اإلنسانيةما لألسرة إىل ) 218: م2004جادو،  أبو(يف  كما جاء)م1977(

ها أنسب هذه املؤسسات لتبـدأ  ، مما جيعل االجتماعيةيزة عن سائر املؤسسات خصائص أساسية مم
  :وتشتق هذه اخلصائص من عاملني   االجتماعيةومنها عملية التنشئة  فيها

، مما جيعل الطريقـة  األوىل اليت ينشأ فيها الفرد  االجتماعيةهي الوحدة  األسرةأن   :األولالعامل 
، متثل النماذج اليت تتشكل وفقاً هلا تفاعالته ا معه ونوع العالقات اليت خيربهاعضاؤهأاليت يتفاعل 

وهلذا كله أثره يف سري عمليـة التنشـئة    والعاطفي االنفعايلثر ا منوه ويتأ  االجتماعيةوعالقاته 
  .للفرد االجتماعية

اجلماعة األولية اليت تتميز  )Cooly(تعترب النموذج األمثل ملا مساه كويل  األسرةأن  :الثاينالعامل 
ألا الوسـيط الـذي    ؛ملتسمني بالود والقرب واملواجهة واألسرة مجاعة أوليةوالتعاون ا باالرتباط

  .مناط السلوكية اليت حتدد ما سوف يكتسبه فيما بعد يف اجلماعات األخرىطاره األإيتعلم الفرد يف 
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العامل اهلام واملؤثر األول للطفل هو  إن) 272: م2006(  كفايف  نقالً عنويقول شافري        
 حتديد الدفء وقياسه قياساً دقيقاًومن الصعب . مقابل الكراهية والرفض يف املرتلالدفء والتقبل 

 تم بالطفل ويعرب عن عاطفته حنـوه  فالوالد الذي يتسم بالدفء يه ،مثل كثري من املتغريات النفسية
ويستجيب حبساسية  الطفل ويظهر الشغف بأنشطة الطفلحاجات  غالباًأو ويضع يف اعتباره دائماً 

ضاً ن رفوالرافضأو ن والكاره اآلباءخر يكون ويف الطرف اآل. يقوم ا ويتعاطف مع األنشطة اليت
  .حيبون الطفل وال يريدونه والذين يقولون ويعربون بأفعاهلم أم ال ألطفاهلممقنعاً أو صرحياً 

وهذا ما  اآلباءت أطفال هذين النمطني من ويتوقع بالطبع أن يكون هناك فروق يف شخصيا
شعوراً باألمن  أكثرسر دافئة وحمبة كانوا أيف  اوؤأكده الباحثون فقد وجدوا أن األطفال الذين نش

لديهم قدر أكرب مـن  ، كما كان خالل العامني األولني من احلياة حيث تعلقوا تعلقاً آمناً بالوالدين
، بل  حزامأالم اآلخرين وكثر استجابة آلأثارية وإكثر غرية وأتعاطفاً و أكثروكانوا تقدير الذات 

 إذاى يف مراحل ماقبل املدرسة ويف مرحلة املدرسة االبتدائية وذلك قد حصلوا على نسب ذكاء أعل
سر احملبة ينم عن احتمال ضـعيف يف أن  وكان سلوك أطفال األ. سر غري احملبةاقورنوا بأطفال األم

طفـال  نه بـني األ أكما أظهرت نتائج العديد من البحوث . هؤالء سلوكاً جاحناً يف املراهقةيظهر 
جينحوا أن العامـل  أو حياء الفقرية والعشوائية والذين مل ينحرفوا ون يف األؤينشواملراهقني الذين 

، كفـايف ( م حظوا حبب غري مشروط وثابت من جانـب األم أهو  احنرافهماحلاسم وراء عدم 
  .)م2006

. وجمالـه  األسـري يف طبيعة التفاعل تغريات أساسية  األسرةعندما يولد الطفل حتدث يف        
  .حنو األبوة وحنو الطفل من أهم هذه التغريات تأثرياً يف حياة الطفل ومنـوه  اآلباءوتعترب اجتاهات 

كان احلب جيمـع بينـهما ويشـعران أن     إذاالطفل مصدراً للسرور والبهجة ألبويه  يءجمويعترب 
وال . والدته رفضه بعدأو تقبل الطفل إىل وهناك كثري من العوامل تؤدي . سعادما تكتمل مبولده 
  .)242: ت .د، حسن(وكذلك منو شخصية الطفل  األسري جدال يف عملية التفاعل

 مع أبنـائهم  اآلباءالتربوية اليت يستخدمها  ساليبواالجتاهات الوالدية يستدل عليها من األ       
 اآلباءن منط شخصية إ، حيث يارية والذاتية، لذا فهي تتصف باالختيف املواقف اليومية اليت جتمعهم

لك كل ذ األسرةوثقافة اتمع الذي تنتمي له  ونظرم للطفولة واالجتماعييمي ومستواهم التعل
  ).م2000الكتاين، (يؤثر يف اجتاهام التربوية 
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األبـوان يف سـالم   وحيث يعيش  ،السليم االنفعايلتوفر االتزان واألسرة اجليدة هي اليت        
، إال بادل فيما بينهما وكذلك مع الطفلالرغبة والقدرة على حتقيق التوافق املتوتكون لديهم  ووئام

 عدمأو كليهما أو بوين ، فعدم وجود أحد األيف كل األسر يتوفراللنمو الطفل  أن هذا اجلو املالئم
ة والتنافس بـني  والغري ،ازعات الدائمةاملنأو وتبادل الشجار  ،حد الزوجني للطرف اآلخرأتقدير 
تدليل والتسـاهل مـن   اإلفراط يف الأو  ،وفرض النظام الصارم ،ألطفاهلم اآلباءرفض أو  ،األخوة
كلها جترد الطفل مـن   األسرةغري ذلك من املواقف غري املالئمة اليت قد تنشأ يف  أو ،اآلباءجانب 
أسـلوب  فالبيئة احمليطة بالطفل مبا يف ذلـك   ).ت .د، حسن( االجتماعيملشروع يف النمو حقه ا

خاصـة  و وميوله ونظرته للحياةوتكوين اجتاهاته  يف تشكيل شخصيته هامٌ ن عاملمعاملة الوالدي
لتوافـق  ويف متتعه بأكرب قسط من ا هلا أمهيتها يف تنشئته اليت السنوات األوىل من حياة الطفل خالل

  ).هـ1424 ،احلكيمي وآخرون(يف مستقبل حياته 
 ،عصـر إىل ومن عصر جمتمع إىل لف من جمتمع ختت  االجتماعيةالتنشئة  أساليبوجند أن 

بل إن ما يعترب معايراً مطلوباًً يف  ، االجتماعيةداخل اتمع الواحد باختالف الطبقات كما ختتلف 
باختالف  ساليبكذلك ختتلف هذه األ. شذوذاَ واحنرافا يف جمتمع آخرأو جمتمع ما قد يعد مرضاً 

تثـال  الدنيا يقدرون االحترام والطاعة واالم االجتماعيةفاآلباء يف الطبقات  : االجتماعيةالطبقات 
 اآلباءويهتم مثل هؤالء  ا فيهمأبناؤهم هذه القيم ويقدروويفضلون أن يكتسب  ،والدقة والتأدب

طى فريكزون على منو الشـعور  الوس  االجتماعيةأما آباء الطبقة  ،بالنتائج املباشرة لسلوك أبنائهم
  ).م1979، مياسا(حتملها وعلى الضبط الذايت ولية وؤسبامل

الطفل يف مراحل منوه  ومن مث جيب علينا كمربني وآباء أن نتفهم أحسن السبل للتعامل مع       
ولـذلك   ،ه العضوية والنفسية واالجتماعية، لكي نضمن له منواً سليماً متطوراً حمققاً حلاجاتاألوىل

ونتبع أحسن الوسائل اليت تسـاعده   ة اجلو الصاحل للطفل منذ والدتهكان لزاماً علينا أن نبدأ بتهي
وكلمـا ازددنـا معرفـة     ،مرحلة الرشد إىلملبكرة حىت يصل على االنتقال من مرحلة الطفولة ا

حتقيـق توافـق   إىل أدى ذلك  واالجتماعية واالنفعاليةخبصائص منوه يف النواحي اجلسمية والعقلية 
  ).79: م1997، فهمي(فسه ومع اتمع الذي يعيش فيه الطفل مع ن

يكتسب الفرد خالهلا  يتبني أا عملية تعليمية  االجتماعيةومن استعراض منظورات التنشئة 
ويستمر استقاء مضموا مدى احلياة حسـب املسـار    دات واالجتاهات والقيم من جمتمعهاملعتق
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يف تنشئة أبنائهـا   يبالدور الرئيس األسرةوتقوم  واملراهقة والرشد والشيخوخةفولة العمري يف الط
لفة وتترك أثراً قوياً اليت تتعامل مع األطفال يف مراحلهم املخت تنشئة وأمههابوصفها أول مؤسسات ال

ألن  ، مع وجود مؤسسات التنشئة األخرى وال يعوض دورها يف تنشئة الصـغار حىت يف سلوكهم
حاجاته النفسية  إشباعوهو ضعيف ال يستطيع أن يعيش إال يف بيئة أسرته تساعده يف  الطفل يولد
حيث تعمل  منها عاداا وتقاليدها وآداا ويقضي فيها معظم سنوات عمره ويستقي ،واالجتماعية

وتسـتخدم يف    ،االجتماعيـة ن خالل عملية التنشئة على صقل أفكار أبنائها وتشكيلها م األسرة
يف جمال  األسرةمستمدة من ثقافة  ساليبوهذه األ ،التنشئة إلجناز مهمتها أساليبمن ذلك عدداً 
 سـاليب وطرق اختيار األ يف درجة اهتماماا بأبنائها األسرةفقد حيصل تباين بني  طفالتنشئة األ

يف  األبناءمع تقدم  األسرة حيث يربز دور، املختلفة  االجتماعيةاملناسبة لتأديبهم يف موقف احلياة 
الذين يؤثرون عليهم  باألقران يف الشارع ويف املدرسة واالتصال االجتماعيالعمر واتساع حميطهم 
معقـدة ومتشـعبة يف أهـدافها     االجتماعيـة ويتضح أن عملية التنشئة . يف سلوكهم وتصرفام
  ).م1995املقاطي، ( ووظائفها ومؤسساا

املعاملة الوالدية من العوامل واملؤثرات اهلامة  أساليبوأمهها  األسريةومن هنا جند أن البيئة        
ادرين على ليكونوا ق ؛بناء الصحة النفسية السليمة هلم ويف األبناءاليت تلعب دوراً أساسياً يف توافق 

كفاءة واقتدار ولكي نستطيع أن نبين منهم جيالً  بكل يف هذه الدنيا ةوليؤالعطاء وعلى حتمل املس
  .معاىف قادراً على املشاركة الفعالة يف تقدمي وتطور األمة

  : نظرية تقبل ورفض الوالدين لألبناء -5 

 كمـا ذكـر   م 1890عـام  إىل يرجع تاريخ نظرية تقبل ورفض الوالـدين لألبنـاء          
)Stogdill,1937(  أكثـر كان ووخالل الثالثينات واألربعينات من القرن التاسع عشر امليالدي 

ومنذ  ) Witmer, et al. 1938( ثمسيالدراسات املفيدة واملطولة تلك اليت صدرت عن كلية 
ذلك الوقت كان أظهر الدراسات يف الثمانيات والتسعينات من القرن التاسع عشر امليالدي وتلك 

السلوك املدعم "و" التدعيم للوالدين"اليت جاءت من الواليات املتحدة األمريكية وتناولت مفاهيم 
  . (Young, et al. 1995)" للوالدين

العـاطفي   االجتمـاعي للنمو الصحي  وتتلخص هذه النظرية يف أن حب الوالدين أساس
من " بلالتق" اإلجيابيةشكل خاص من االستجابة إىل لألطفال وأن األطفال يف أي مكان حيتاجون 
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يتم ذلك بصورة مرضية فإن األطفال يف مجيع  وعندما ال. ساسية اآلخرينومقدمي الرعاية األ اآلباء
أو معتمـدين  أو القيم يصبحون عدوانيني أو العمر أو اجلنس أو أحناء العامل بغض النظر عن الثقافة 

ولديهم نظرة سلبية  ،ويصبحون غري مستقرين عاطفياً كفاءمقل تو ،يتدهور احترامهم ألنفسهم
 اآلباءللعامل واألكثر من ذلك فإن الشباب والبالغني الذين يدركون أنفسهم على أم منبوذين من 

مشاكل اإلدمان للكحوليات إىل  نلقورتتئبني وقد يمك نيصبحوأو يظهر لديهم مشاكل سلوكية 
  . والعقاقري األخرى 

ومن مظاهر املفاهيم اهلامة يف هذه النظرية تلك اليت تركز علـى اإلدراكـات الشـعورية    
الرفض أو من حيث التقبل  اآلباءلسلوك  األبناءعتمد على تفسري تلألفراد جتاه سلوك الوالدين واليت 

ختصصاً فإن األطفال والبالغني لديهم القدرة املوحدة لتنظـيم إدراكهـم للقبـول     أكثروبشكل 
  -:وهي  والرفض من الوالدين من خالل أربعة أنواع من السلوك

  .الدفء والترابط وعلى العكس الربود ونقص الروابط -1
  .العدوانية -2
  .اإلمهالحىت أو االهتمام أو  ثاالكتراعدم  -3
  .الرفض الغري حمدد -4

  -:ويتفرع من هذه النظرية ثالث نظريات 
  .نظرية الشخصية -1
  .نظرية التعامل والتفاعل -2
  .البيئية  االجتماعيةنظرية األنظمة  -3

 االجتمـاعي وتعد نظرية تقبل ورفض الوالدين لألبناء نظرية معتمدة على الدليل يف النمو 
لـه عالقـة    خالل مراحل احلياة واليت حتاول توقع وشرح األسباب األساسية والتبعات وكل ما

   كله ملالرفض يف الواليات املتحدة والعابالتقبل و
(Rohner and Rohner, 1980; Rohner, 1986 and Rohner, 2004) . 
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العالقة األبويـة وميكـن   أهم احملاور اليت تتعرض هلا هذه النظرية هو الدفء والترابط يف 
  ) 1شكل رقم (                 :توضيحها يف الشكل التايل

   
  
 

أهم احملاور اليت تفسرها النظرية واليت ميكن متثيلها يف  عن واالعتمادية االستقالليةكما تعد 
  -: وهو ما يعرب على تكوين الشخصية) 2شكل رقم (الشكل التايل 

  
  

الوالدان

رفض

رفض غري حمدد

يشعر الطفل بأنه غري حمبوب أو : مثل
غري مفضل وبدون رعاية

جتاهل وإمهال

عدم وجود اآلباء بقدرام أو : مثل
عدم وجود رعاية نفسية بعدم إعطاء 

أي انتباه الحتياجات الطفل

عدوانية

جسدي

ضرب وعقاب وتعذيب: مثل

لفظي

سب وخشونة يف التعبري : مثل
وتغليظ القول

تقبل

دفء وترابط

جسدي

القبالت واألحضان والتعبري : مثل
اجلسدي عن الدفء

لفظي

تعليقات وتعبريات إجيابية من : مثل
الوالدين
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  2شكل رقم 
  وعالقتها بتقبل ورفض الوالدين لألبناء ستقالليةواال االعتمادية

  
ويتضح من خالل الشكل السابق طبقاً لنظرية تقبل ورفض الوالدين لألبناء وتأثريهـا علـى        

ساسيني يف الشخصـية هلمـا   أكمحورين  واإلستقاللية االعتماديةن إف. تكوين الشخصية للطفل 
ـ  ،عالقة وثيقة بالتقبل والرفض من الوالدين  يءفاألطفال الذين يبحثون عن التقبل الزائد يف كل ش

يصبحون معتمدين يف شخصيتهم بصورة غري ناضجة أما األطفال الذين يشعرون بالرفض الزائـد  
أما األطفال الذين يشـعرون   ، يف شخصيتهم ولكن بصورة دفاعيةنيمن الوالدين يصبحون مستقل

كون حمور الشخصية يبالتقبل املعقول وعدم الرفض من الوالدين يكون اعتماديتهم طبيعية وبذلك 
 .وهو من أهم احملاور يف تكوين الشخصية واالستقالل االعتماد من حيث

واألبنـاء   اآلباءن معظم البحوث اليت درست العالقة بني أإىل ) م 198 (ويشري منصور 
  --:كشفت عن وجود حمورين أساسيني مها

  .حمور السيطرة واخلضوع -1
  .حمور التقبل والنبذ -2

 الرفض التقبل

االستقاللية
 الدفاعية

 اعتمادية الطفل

االعتمادية الغري  االعتمادية الطبيعية
 ناضجة

 التقبل والرفض من الوالدين لألبناء

 االستقاللية

 االعتمادية
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نسـب   
 ميكـن    

.  معـه 
 حيـث  

  

ث الـيت   
  :ة هي

احملـورين بن
متقـاطعني

متساهلأو  
من املركز،

       

    

ج البحـوث
اهات والدية

 نبذ

 ل تام

 هية وقسوة

ال من هذين ا
حـداثيني مإ

مسيطر عليه
كون قريبة م
             

           ء

أن نتائج ) ه
اجتا ةثعلى ثال

مهالإ

كراه

 سوية

أن كالً )م2
إ، صـورة  

وأنه م متقبل
اعدة وإمنا تك

      
3(  

باألبناء آلباء

ه 1409،
ني الباحثني عل

ت العالقة غري س

2000، تاين
،الرسم التايل
مأو ه منبوذ
املتباألطراق

.ة غري سوية
3(شكل رقم

اسية لعالقة

يالعل( يفء
ود اتفاق بني

 خضوع

 طرة

ز كلما أصبحت

الكت( يفورد
ويوضح ا. ء

من ناحية أنه
تقع على ا ال

بحت العالقة
ش 

حملاور األساس

كما جا) 1
أفادت بوجو

  .عقاب –

سيط

بعدنا عن املركز

كما و )مونز
باألبناء آلباء
طفل مكان ال
عادة ال آلباء

ز كلما أصبح

احمل

 
1969 ( دن
مضت أ عاماً
– تقييد/ الل

 ح

 حتفظ

كلما ب

سيمو( ويرى 
ايف عالقات 
ما حتديد مك

اآلستجابات 
دنا عن املركز

            

جولدويذكر 
ربعني عأعرب 
استقال - نبذ

 

 شديد وتسامح

ة شديدة مع حتف

 

و       
متفاوتة يف
بواسطتهم
ومعظم اس
كلما بعد

         

 
و

جريت عأ
ن/ تقبل ال

تقبل

لني

محاية
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  :األبناءاملعاملة الوالدية كما يدركها  أساليب -6
دراكية واملعرفية الـيت  واإل واالنفعاليةتتكون أساليب املعاملة الوالدية من العمليات الدافعية 

انتظمت بصورة دائمة لتعمل كموجه ألساليب الوالدين يف معاملة الطفل يف املواقف اليومية الـيت  
جتمعهم ، على اعتبار أا وسيلة اآلباء للتفاعل مع الطفل واليت من خالهلا يـتم منـوه النفسـي    

 .اليت تطبع أي أسرة يف جمتمع مـا  للقيم واملعايري واألهداف همبا يتضمنه ذلك من متثل واالجتماعي
إال أن هذه األساليب تتباين من حيث نوعيتها ، وآثارها يف تنشئة األبناء، فمنها أساليب سـوية  
وحمبذة تتضمن تفاعل جلوانب مشبعة باحلب والقبول والثقة واالهتمـام تشـعر الطفـل بالثقـة     

لتايل ينمو الطفل كشخص حيب غـريه ،  للبيئة ، وبا إجيابيةومن مث االستجابة بطريقة  ،واالرتياح
ويتقبل اآلخرين ويثق فيهم ، ومنها أساليب غري سوية سلبية كالرفض والتسلط والقسوة والتذبذب 

ضطراب النفسـي والـذي   الوالتدليل واحلماية الزائدة والتفرقة واإلمهال، مما يؤدي بالطفل إىل ا
كالعدوانية واجلناح والشعور باالضطهاد  ينعكس على سلوكه يف هيئة استجابات سلبية حنو البيئة

رادي والسرقة وغريها من االضطرابات اليت تؤثر سلبياً إوحماولة جذب االنتباه والكذب والتبول الال
  ).م2005زهران، (على منوه وصحته النفسية يف هذه املرحلة وما يليها من مراحل 

) سـوية (يب معاملة والدية إجيابية إىل أن هناك أساليشريون الباحثون  ذكر مصطفى أنوي       
إعطاء األبناء قدراً من احلرية واالستقالل وإعطائهم : من وجهة نظر احلقائق التربوية والنفسية مثل

وهناك إىل جانب ذلك . ن هلم يالفرص لالعتماد على أنفسهم والتعبري عن آرائهم ومناقشة الوالد
اهات غري املرغوبة تربوياً كالتسلط واحلماية الزائدة أساليب والدية غري سوية تتمثل يف ممارسة االجت

صـطفى،  م(وغريها مـن األسـاليب املماثلـة    والتفرقة القسوة وإثارة األمل النفسي واإلمهال و
  ).م2006
عنـد اسـتخدامها    )Bukatko & Daehler, 1992( يف) ديانا بومرينـد (توصلت و

 –املخطط هلا أثناء قيامهم ببعض األنشطة  – اتطفال الروضأألسلوب املالحظة على جمموعة من 
ضـافت  أ، مث )املوثوق م  اآلباء( التسلط، التساهل، السواء : اجتاهات هي ةثالثإىل مهام أمع 
واألبناء تتنوع وختتلف وما  اآلباءإذن مناذج التفاعل بني . سحب احلبأو رابعاً هو اإلمهال  اجتاهاً

بينته الدراسات واألحباث اليت اهتمت بدراسة املمارسات الوالدية يف عالقتها بأن مظهر من مظاهر 
و يف اجتاه منإىل ، هو أن هناك اجتاهاً والدياً يؤدي  االجتماعيةأو العقلية أو لنفسية الشخصية سواء ا
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منو يف اجتاه سليب واعتربت إىل جتاهات الوالدية تؤدي ، وأن هناك جمموعة من االواعترب سوياً إجيايب
  .سلبية

كما يدركها  ملعاملة الوالديةا أساليبمن  اًربعة عشر أسلوبلكن يتحدد جمال هذا البحث بأ
اإليـذاء   :هـي   ساليبواملستخدم يف هذه الدراسة وهذه األ) أمبو(واليت ذكرت مبقياس  األبناء

 التسـامح و التـدخل الزائـد  و احلماية الزائـدة و الرفضو واإلذالل القسوةو احلرمانو اجلسدي
 )النبـذ (تفضـيل األخـوة   و التشجيعو اإلشعار بالذنبو التوجيه لألفضلو الوالديالتعاطف و
  :قسمنيإىل وهي تنقسم .التدليلو

   -:كما يليبالتفصيل نوضحها وسوف معاملة سلبية  أساليبو إجيابيةمعاملة  أساليب
  :مثل إجيابية معاملة أساليب) أ

أسـلوب   -4 .التوجيه لألفضلأسلوب  -3. املرتيلأسلوب التعاطف  -2. أسلوب التسامح -1
  .التشجيع

  :سلبية مثل معاملة أساليب) ب 

 .اإلذالل أسلوب -4. أسلوب القسوة -3 .احلرمان أسلوب -2 .اجلسديأسلوب اإليذاء  -1
أسـلوب   -8 .التـدخل الزائـد  أسلوب  -7. احلماية الزائدةأسلوب  -6 .الرفض أسلوب -5

  .التدليلأسلوب  -10. )النبذ( تفضيل األخوةأسلوب  -9 .بالذنب اإلشعار
  :لمعاملة الوالديةل اإلجيابية ساليباأل -)أ

 ساليبوعدم ممارسة األ ،ة من وجهة نظر احلقائق التربويةالسوي ساليبيقصد ا ممارسة األ
وقد بينت مجيع الدراسات اخلاصـة  ). م1964، منصورمساعيل وإ(جتاهات السلبية املعربة عن اال

بالثقة بالنفس والقدرة على حتمـل   إجيابياًمبوضوع العالقة بني الطفل ووالديه ارتباط اجتاه السوء 
ومن جهة أخرى  ،اآلمن واالرتباطرين وضبط الذات املسؤولية واإلبداع والعالقة اجليدة مع اآلخ

فهوم الطفولة وحاجـام  وتصورام العلمية مل االنفعايلواتزام  اآلباءهذا األسلوب بنضج ارتبط 
وقواعد حمـدودة   هنا ميتلكون قيماً اآلباءأن إىل ) 1991(ويشري بوليب ) 82 :2000 الكتاين،(

الذايت للطفل ويشجعونه على  االستقاللويهتمون بتنمية  ،ن على إيصاهلا ألبنائهموحة قادروواض
  .ذلك مع احترامه واالستمتاع بصحبته ومساعدته يف حالة طلب العون
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إىل يف دراستها  (Bukatko & Deahler, 1992) يف )1973(وقد توصلت بومريند 
وينقلـون   ،من العقـاب  أكثرفهم يستعملون الثواب  ،املوثوق م اآلباءالسواء متيز  أساليبأن 

ويستمعون لـه   ،التخاطب أساليبويزودوا بالشرح ملساعدة الطفل على فهم  ،توقعام بوضوح
وقد أكد كل من  . مع األطفال هنا يتصف باملساعدة والتقبل اآلباءفتفاعل . رويشجعونه على احلوا

 (Hetherington & Parke, 1983) ألمن للطفل فهو يؤدي للشعور بـا  اآلباءأمهية تقبل إىل
  . والقدرة على ضبط النفس ويساعد على التعلم

لإلجيابية يف تربيتهم يتصفون  األكثر ميالً اآلباءأن إىل  يف دراسته طاهر ميسرة كما توصل
والفـرق   ،أبنـائهم ربيتهم يتصفون مبلكية األكثر ميالً للسلبية يف ت اآلباءبينما  ،باملرونة مع أبنائهم

ويف هذا الصدد يؤكـد شـيفر   . )م1990عبدالسالم وطاهر،( وامللكيةمومة بوة واألكبري بني األ
Shaffer  املوجبة يف تنشئة األطفال وعدم السلبية يف ذلك وإعطـائهم   اآلباءعلى أمهية اجتاهات

علـى أفضـل    باالعتمادحبيث ال حيرمون من تعلم ثقافة جمتمعهم  ساب اخلربةمجيع متطلبات اكت
  ).125: م1984 احملسريي،( املمكنة ساليباأل

التسامح  أسلوب - : الدراسة هذه يفمت تناوهلا  اليت السواء للمعاملة الوالدية أساليب ومن
الباحث  اوسوف يتعرض هل رشادصح واإلالنأسلوب التشجيع ووأسلوب  املرتيلوأسلوب التعاطف 

  -:بشيء من التفصيل فيما يلي 
  :التسامح أسلوب -1

وتقبله على عيوبه وتصحيح أخطائه دون قسوة مع بث الثقة يف احترام رأي الطفل ويعىن        
 الذيب واألسل ووه –التسامح  أسلوبأن إىل ) 216-124: 1995، فال(توصل وقد  .نفسه
بالقدرة على الـتفكري   إجيابياًارتبطت و ،سمح للطفل باملشاركة يف اختاذ القرارات املتعلقة حبيامي

 أسـلوب  أنإىل  أيضاً ما توصلك. الطالقة واملرونة واالصالة أمامباعتباره يفسح اال  اإلبداعي
تلك املفاهيم اليت تعترب أسـاس أي تفكـري   و يفسح اال أمام الطالقة واملرونة واألصالة التسامح
  . إبداعي

التربوية اليت تعمل على تشجيع الطفل ليحقق رغباتـه   ساليبن األميعترب اجتاه التساهل     
، وعدم احلزم يف تطبيـق منظومـة الثـواب    ةاملستمرة ملطالب واالستجابةبالشكل الذي حيلو له ، 
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، فاآلبـاء املتسـاهلون   إجيـايب ساسياً للنمو يف اجتاه أن ضبط سلوك الطفل يعد شرطاً إ. والعقاب
ن الرضـوخ  أل ؛فراط يف التساهل على الثقةيبعث اإل مان ، حيث الحساس الطفل باألإيعرقلون 

لديـه  ايشعره بضعف ووهذا . )1991ووملان، ( اآلباءيعكس ضعف  املستمر ملطالب الطفل قد
  .محايته وبعدم قدرما على

  :الوالديالتعاطف أسلوب  -2

ويستدل من هذا على أن  .الفعل وأتعود الوالدين إظهار احلب للطفل سواء باللفظ ويعىن        
ة واإلقدام بـإثراء بيئتـهم باملعـارف    رعلى املباد األبناءإجيابيات هذا األسلوب تتمثل يف تشجيع 

كما أن ، وإكسام من خربات الراشدين ومهارام ومعايريهم وأخالقهم اليت يقرها ويقبلها اتمع
إىل باإلضـافة  ، أوىل حنو تقـدمهم على سلوكهم وتصرفام وأعماهلم تعترب خطوة  األبناءتشجيع 

ملساعدم على  اجتماعياًعلى أعماهلم وأفعاهلم املقبولة  تشجيعهم على اإلجناز من خالل امتداحهم
امللقاة على عاتقهم خـالل مراحلـهم العمريـة يف احليـاة      املسؤوليةوضع أسس صاحلة لتحمل 

  ).359-356:  1996قناوي، ( االجتماعيومعاونتهم على اكتساب الضمري 
   :أسلوب التشجيع -3

ميل الوالدين ملساعدة الطفل وتشجيعه والوقوف جبانبه يف املواقف بطريقة تدفعه قدماً وهو 
واألمهات من خالله جتنب  اآلباءملا حياول   االجتماعيةالتنشئة  أساليبيعترب من أفضل  .األمامإىل 

 ؛أثناء تعليم أبنائهم مضمون ثقافة جمتمعهم اإلجيابية ساليبوممارسة األ اإلجيابيةالتنشئة غري  أساليب
وتـرك   ،اجتماعيـاً تباع السلوك املقبول اتشجيع أبنائهم على إىل واألمهات يعمدون  اآلباءألن 

وحثهم على االستمرارعليه  ،السوي األبناءالسلوك غري املقبول من اتمع عن طريق تعزيز سلوك 
ألم يتدرجون يف توجيه أبنـائهم وتلقينـهم    ؛درجات العقوبة أعلىإىل اللجوء أو وعدم إمهاهلم 

بلطف ولني حىت يتمكن أبناؤهم من إتقان ثقافـة جمـتمعهم ويسـتطيعوا أداء     االجتماعيةاملعايري 
  ).359-356: م1996قناوي، ( إجيايبدورهم يف اتمع بشكل 

  :توجيه لألفضلأسلوب ال -4

العمل والدراسة حىت يكون عضواً نافعاً يف اتمع لـه  توجيه الطفل حنو النجاح يف ويعىن 
واألمهات أسلوب النصح واإلرشاد لتوجيه أبنائهم بشكل متوسـط   اآلباءيستخدم  .قيمته وكيانه
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، اإلفراط يف عقوبتهمأو  األبناءكإمهال  اإلجيابيةغري  االجتماعيةالتنشئة  أساليبوحتاشي ، ومعتدل
واألمهات من خالل هذا األسلوب بتوضيح أسـباب   اآلباءحيث يقوم ، التمييز بينهم وغريهاأو 

ألن الكشـف   ؛طريق الصواب يف ذلكإىل السلوك اخلاطئ الذي حيصل من أبنائهم مث يرشدوم 
ومعاجلتها بشكل مستمر متكن من ترسـيخ أسـاس وقـائي يف     األبناءعن األخطاء اليت يقع فيها 

  .اليت يقرها جمتمعهم  االجتماعيةحبيث ال يتجاوزون املعايري ، األبناءشخصية 
هلـذا   اآلباءحبكم تبين  األبناءكما أن أسلوب النصح واإلرشاد يسهل عملية ارتقاء أخالق 

إحلاق الضرر إىل ويؤدي  األبناءحيث إنه يساعد يف توضيح السلوك اخلاطئ الذي يتبعه ، األسلوب
من خالله تعليم أبنائهم دعائم التفهم والضـبط   اآلباءويستطيع ، عهمم وباآلخرين من أفراد جمتم

من حماولة تعديل سلوكهم غري املقبول يف اتمع ليتوافق مع السلوك العـام   األبناءن وميكِّ، الذايت
: م1997حسـني،  (بقناعة بسبب إرساء الضوابط السلوكية داخلهم على أساس قوي وثابـت  

157-159.(  
  :للمعاملة الوالدية السلبية ساليباأل -)ب

 دخل الزائد، فقد يندمج اجتاه التية السلبية قد تتداخل فيما بينهان االجتاهات الوالدأرغم    
ال أننا لغرض الدراسة إ ة الشديدة مع التساهل والتذبذب أثناء املمارسة التربويةاحلمايأو مع القسوة 

   .تعريفه وآثاره السلبية على حدة من حيثنوضح كل اجتاه 
املتبعة للسيطرة على سـلوك   ساليبأكدت نتائج الدراسات اليت أجريت حول األ حيث 

الطفل أا تعد يف حد ذاا من املصادر اليت تثري العديد من املشكالت بني والدي املراهقني الـيت  
للتفاعالت اليت حتـدث  كما توضح التحليالت الدقيقة ، تصدر عنهم سلوكيات مضادة للمجتمع

بني كل من الوالدين واألطفال أن السلوكيات املضادة للمجتمع خاصة العدوان يتم التدريب عليه 
بشكل منظم يف منازل األطفال الذين تصدر عنهم سلوكيات مضادة للمجتمع وإن كان مثل هذا 

تصدر منـهم   أن املراهقني الذين (Henggeler, 1989) ويرى هنجلر .التدريب ال حيدث عمد
   .ءبوالدي أقرام األسويا م قياساًألطفاهل سلوكيات مضادة للمجتمع ينحدرون من أسر أقل تقبالً

أسـلوب اإليـذاء    :الدراسـة  هذه يفمت تناوهلا  اليت املعاملة الوالدية السلبية أساليبومن 
احلماية أسلوب و الرفض أسلوبو ذاللاإل أسلوبو أسلوب القسوةو أسلوب احلرمانو اجلسدي
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 )النبـذ (أسلوب تفضـيل األخـوة   و بالذنب اإلشعارأسلوب و أسلوب التدخل الزائدو الزائدة
  -:ونوضحها فيما يلي بشيء من التفصيل .أسلوب التدليلو
  :اجلسديأسلوب اإليذاء  -1

أي صورة أخرى من صور العقاب البدين بطريقة قاسية على أو أي تعرض الطفل للضرب 
اليت ميارسها   االجتماعيةالتنشئة  أساليبتتباين و .الطفل يشعر بظلم الوالدينأخطاء صغرية جتعل 

بصفة عامة ألـا معروفـة يف    ساليبوتستخدم هذه األ، واألمهات يف عملية تنشئة أبنائهم اآلباء
ولذا فإن العقاب البـدين يتمثـل يف   ، اتمع ويرجع إليها كوسائل تقوميية يف جمال تنشئة األطفال

واألمهات يتخذون العقاب بالضرب عنصراً أساسياً لتعـديل   اآلباءألن ، اط يف عقوبة الناشئةاإلفر
، األشـد إىل أي تصرف ميكن أن يصدر من أبنائهم دون التدرج يف مستويات العقوبة من األخف 

 الفهم املناسب لثقافة جمتمعهم وجيعلهم ال يفهمون أي مضمون إال عن طريق عقوبة األبناءمما يفقد 
 االجتماعيـة العقاب البدين يف عمليـة التنشـئة    ساليبأل اآلباءومن املؤكد أن استخدام . قاسية

أعمـال  إىل ألبنائهم ومعاقبتهم يف كل صغرية وكبرية على أفعاهلم خيلق أبناء متمـردين مييلـون   
وسلوكياً وخارجني على قواعـد السـلوك والعـادات     اجتماعياًومضطربني ، التخريب والتدمري

  ).16: م1986 حسني،(افية والتقاليد الثق
ممارسة العقوبة مع أبنائها وعدم التـدرج يف  إىل اليت تلجاً  األسرةويظهر هذا األسلوب يف 

وال تدرك خصائص املرحلة ، مستويات اازاة وتفرض أوامرها ونواهيها باستخدام عقوبة الضرب
ومعاجلـة  ، تلقينهم األسس واملبادئ الثقافيـة بلطـف  إىل ية اليت مير فيها الناشئة اليت حتتاج العمر

املتمثلـة يف تشـجيع    اإلجيابية ساليبعلى األ باالعتماداألخطاء السلوكية اليت حتدث من الناشئة 
عـن    االجتماعيـة دف تعليمهم مضامني التنشئة ، هؤالء الناشئة ومناقشتهم عن تلك األخطاء
عكس املراد إىل ألن اإلفراط يف إيقاع العقوبة يؤدي  ؛طريق اإلقناع قبل استخدام أسلوب العقاب

حيث إن خضوع األطفال التباع القواعد األخالقية أثنـاء وجـود اجلـزاء ال يسـهم يف     ، منها
 ورمبا يطبقون العقوبة نفسها املنفـذة فـيهم علـى   ، استمرارهم باحملافظة على اتباع هذه األسس

  .اآلخرين
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  :احلرمانأسلوب  -2

شياء حيبها بصورة جتعله أعمل أو شياء اليت حيتاجها أي حرمان الطفل من احلصول على األ       
فيترك دومنـا   ". التفاعل مع الطفل اآلباءجتنب  مهاليقصد بأسلوب اإل .يشعر ببخل الوالدين عليه

إىل تشجيع على السلوك املرغوب فيه ، ودومنا حماسبة على السلوك املرغوب عنه ، ودومنا توجيـه  
  ).88: 1996، يقناو( "ن يتجنبه أينبغي عليه  ماأو إىل جيب أن يقوم به  ما

ذا األسـلوب  واألمهات من خالل ه اآلباءألن  ؛التنشئة السلبية أساليبمن  رمانترب احليع
فات قد يرغبـها  وال يبالون مبا يصدر من أبنائهم من أفعال وتصر توجيه أييتركون أبناءهم دون 

التعليمية مل تتم  ألن العملية ؛االجتماعيةيعيق استكمال التنشئة وهذا التصرف  ،يرفضهاأو اتمع 
 ،تمعهم بشـكل متكامـل  ال ميكنهم من اكتساب ثقافة جم األبناءحيث إن إمهال  إال بشكل سليب

يتمادون يف جهلهم بعـدم تعلـم    األبناءواألمهات جبعل  اآلباءولكن هذا الترك الذي حيصل من 
  .وليات امللقاة عليهم يف احلاضر ويف املستقبلؤمعهم اليت تساعدهم على حتمل املسأسس ثقافة جمت

جسديا لكنـها  فقد تكون موجودة . العاطفيأو األم العقلي غياب  احلرمانومن أسباب 
ـ أو بسبب نقص الوعي األمومي  غائبة عاطفياً  ،الكتـاين (اخلالفـات الزوجيـة   أو ج عدم النض

  : رمانباحل األبناءشعور إىل  تؤدي واليت اآلباءظاهر السلوكية اليت يقوم ا املومن ). 79 :م2000
األكـل  إمهال األطفال وعدم العناية م وعدم السهر على راحتهم وخاصة من ناحيـة   )1

  .والشرب واللبس
يف شعور الطفل بأنه مهمـل دون   اًخطري اًأحدمها حيدث أثرأو انفصال الطفل من والديه  )2

  .رعاية
أحدمها يف مساعدة الطفل للحصول على حاجاته الضرورية مما يشعره أو إخفاق الوالدين  )3

  ).م1970 ،سنح(وعدم التقدير من قبل والديه  واحلرمان باإلمهال
ولة جذب اهتمام الشعور بعدم األمن والوحدة وحما األبناءومن آثار أسلوب اإلمهال على 

والتمرد على قواعد اتمع وعدم القـدرة   اآلخرين بأي سلوك والسلبية الدائمة والشعور العدواين
 ،احملسـريي ( االجتمـاعي على تبادل العواطف مع أفراد اتمع واخلجل السليب وسوء التوافـق  

أو وعدم تشجيعهم على تصرفام املرغوب فيها  األبناءومن املؤكد أن إمهال  ).129: م1984
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حيث  ى أفعاهلم وأقواهلم املرغوب عنها له آثار سيئة على حياماالستجابة هلا وعدم حماسبتهم عل
إتقـان   األبنـاء ينتج عنه عدم اسـتطاعة   يقوموا بهأو ما جيب أن يفعلوه إىل إن إمهال توجيههم 

ستمرار عليها مـن  لتدين مستوى ذيب أخالقهم والتقليل من حثهم على اإل االجتماعيةدوارهم أ
واألمهات لعدم تقديرهم ألمهية دورهم يف تنشئة أبنائهم وانشغاهلم عنهم يف أمور احلياة  اآلباءقبل 

ـ إىل الثانوية مما يؤدي  حيـام  الل ظهور أبناء متسيبني غري منضبطني يف أي عمل يقومون به خ
  ).89-88: م1996 ،قناوي(

إىل ما ينضم مثل هؤالء األطفـال   وغالباً هذا األسلوب شخصية قلقة مترددة ويترتب على
وأن اجلماعات اليت ينتمي إليهـا   وخصوصاً ها مكانتهم وحيسون بنجاحهم فيهامجاعات جيدون في

. وخارج القـانون  ما تشجعهم على كل ما يقومون به من عمل حىت ولو كان خمرباً غالباًهؤالء 
فال حيترمون حقوق  غري املنضبطة يف أي عمل يقوم بهوبالتايل يصبحون من الشخصيات املتسيبة و

 االعتـداء فتقدوها يف أسرهم فيسهل عليهم اليت ا  االجتماعيةالغري بل يصبحون فاقدين للحساسية 
  ).م1996 ،قناوي(ينتمي إليه  قوانني والنظم اليت جيب أن حتكم الفرد الذيوخمالفة ال

  :أسلوب القسوة -3

كليهما قاس يف تعامله كأن يستخدم معـه  أو حساس الطفل بأن أحد الوالدين إوهي             
 اآلبـاء اليت يتبعها  ساليبيعترب اجتاه القسوة عن جمموعة من األ .التهديد باحلرمان ألبسط األسباب

 ع، ويتضمن العقـاب اجلسـمي كالصـف   )بالنسبة لآلباء(ري املرغوب فيه سلوك الطفل غ لضبط
أو وباً بالتهديـد اللفظـي   ثارة األمل اجلسمي ، وقد يكون مصحإإىل والضرب، أي كل ما يؤدي 

  ).م2000، الكتاين(وإيذائه ساءة معاملة الطفل إ، وقد تصل شدة العقاب لدرجة احلرمان
حة وعدم إتا ،األسلوب بالشدة املفرطة ومداومة عقاب الطفل بصورة مستمرة ويتسم هذا

وقـد يكـون   . من الوالدين االقترابوصده وزجره كلما حاول  الفرصة يف التعبري عن مشاعره
 ،عندما يسيء الطفل التصرف أحياناًللضرب  اآلباءوقد يلجأ  احلرمانأو بالتهديد اللفظي  وباًمصح

ل السلوك حسب نظرية التعلم اليت أظهرت أنه اجتاه أساسي لتغيري السلوك غري فالعقاب هنا قد يعد
تعلم السـلوك   لكنه يتضمن نتائج سلبية أكثرها وضوحاً ،األخرى ساليبوب فيه مقارنة باألملرغا

لآلبـاء والتـوتر    االنفعاليـة كما أن الشخصية ). 366: م1998منصور والشربيين، (العدواين 
ويؤدي ملزيد من  ضوعي حلل املواقفعلى احلكم املو اآلباءاملصاحب للعقاب البدين قد يعطل قدرة 
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على مستوى طبيعة العالقة بني أو  ،واالجتماعيالنتائج السلبية سواء يف مستوى منو الطفل النفسي 
  ).28: م2000الكتاين، (واألبناء والدخول يف دائرة من التفاعل السليب  اآلباء

أمريكية أن  إحصائيةفحسب  ،إساءة معاملة الطفلإىل  تؤديقد والقسوة يف بعض األحيان 
ـ أو ق رِحع وأُوبعضهم ج .ساء معاملتهم يف أمريكات سنوياً) مليون طفل(هناك حوايل  أو ب رِض

يتعرض للموت بسـبب سـوء املعاملـة الوالديـة      طفل سنوياً) 5000 – 2500(وأن  لزِع
)Bukatko & Deahler, 1992.(  

بعد مشاركته يف املؤمتر الدويل الثاين الذي عقد يف لندن عـام  ) م1979(ويذكر توقي  
دولة أوضحت بعـض التقـارير    29حول سوء معاملة األطفال والذي اشتركت فيه ) م1978(

 بقبـول إن إساءة معاملة الطفل تتأثر . حقائق مذهلة عن مدى حجم مشكلة إساءة معاملة الطفل
وتقبل العنف يف تربية األطفال يف ثقافة ما يتالزم مـع احلرمـان    فكرة العقاب اجلسمي يف اتمع

بوجود معتقدات خاطئة حول طبيعة العالقة بـني   أيضاًويتالزم  واالجتماعيالعاطفي واالقتصادي 
  ).(Hetherington & Park, 1983 واألبناء اآلباء

  :اإلذاللأسلوب  -4

معاملتـه  أو وهو تعمد توبيخ الطفل ووصفه بصفات سيئة يف وجود أشـخاص آخـرين   
أن ) (Windom, 1989ويرى وندوم  .بطريقة تشعره بالنقص والدونية مع عدم تقدير إمكاناته

كما يرى أيرون وآخرون . ضحايا إلساءة معاملة الوالدين نيكونو سلوكياًاألفراد املضطربني  أكثر
Eron et.al.,(1991)    أن هناك من األدلة ما يؤكد على أن العقاب من جانب أحد الوالـدين

من كونه يسبق العدوان ويؤدي إليه حيث من احملتمل أن  أكثرقد يكون استجابة لعدوان األطفال 
يستجيب الوالدان للسلوك املزعج من جانب الطفل ويؤديان يف هذا اإلطار بتجاهلهما وإمهاهلما له 

  .املضطرب من جانبه ومن مث السلوك العدواينأو السلوك املزعج تفاقم إىل 
  :أسلوب الرفض -5

احلديث معه لفترة طويلة على أخطاء بسيطة تشعره بأنـه  أو جتنب معاملة الطفل  يعينوهو 
احملبة ، ويظهرها يف صـورة  /كما يعين غياب الدفء .من كليهماأو غري حمبوب من أحد الوالدين 

/ يف صورة عدم املباالة بالطفل وإمهاله، ويشري مفهوم العدوان أو عدوان على الطفل وعداء جتاهه، 
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عـدم  / مشاعر الغضب واالستياء والكراهية املوجهة للطفل، بينما يشري مفهوم اإلمهال إىل العداء 
أو قيقي بالطفل دون أن يكون هناك بالضرورة عدوان يقع عليـه،  انعدام االهتمام احلإىل املباالة 

اها مهمـة وضـرورية   عدوان موجه له، ألن اإلمهال جمرد إغفال وجتاهل للطفل، ولألمور اليت ير
هو ما ميكن أن مينحه ويعترب الرفض عكس التقبل و). 80 :م ، أ1987سالمـة، (بالنسبة لـه 

ناء على الطفل وحسن احلـديث إليـه   كالث: وقد يعرب عنه بالقول الوالدين الدفء واحملبة ألطفاهلم
والتواجد معه عنـد   عي لرعاية الطفلوالس مثل التقبيل واملداعبة: بالفعـلأو والفخر به وبأعماله 

  ).79 :، بم1987، سالمة(احلاجة 
  :أسلوب احلماية الزائدة -6

ده مع إظهار هذا اخلوف تتمثل يف اخلوف على الطفل بصورة مفرطة من أي خطر قد يهد
أو قيام أحد الوالـدين   يقصد باجتاه احلماية الشديدةكما  .بطريقة تؤجل اعتماد الطفل على ذاته

 إذاليات اليت ميكنه القيام ا واليت جيب تدريبه عليها واملسؤأو هما نيابة عن الطفل بالواجبات يكل
واملبالغـة يف االهتمـام    .) 6: م1993مساعيل وآخرون، إ(كون شخصيته مستقلة تن أردنا له أ

 قلة املواقف املناسبة لتنميـة ثقـة الطفـل بقدراتـه    إىل وبذلك تؤدي احلماية الشديدة . والرعاية
(Bukatko & Daehler, 1992)  .   باء اآلمشـاعر  وقد يعكس اجتـاه احلمايـة الشـديدة

 ،بني التساهل والقسـوة  ة مالبمتق ، لذلك تبدو اجتاهام التربويةالالشعورية لرفض الطفل ونبذه
  ). م2000، الكتاين(لتعكس قلقهم ومعانام 

لكن تصرفام واملبالغـة يف احلمايـة لـه     ،يف هذا االجتاه حبهم للطفل اآلباءكما يؤكد 
 ،ل هنا أن أمك وأباك ال يثقان بكواخلطاب الذي يفهمه الطف ،واملشوبة بالقلق قد ال تعكس ذلك

  ).128: م1991 ووملان،(أن حتسن اإلجناز مبفردك ما يعتقدان أنك ال تستطيع إ
. شعور باهلشاشة والضعف عند مواجهة أي موقف جديدإىل لذلك تؤدي احلماية الزائدة 

تكون له شخصية ضعيفة ويبدو عليهـا   ومثل هذا الطفل الذي يعيش ويتفاعل مع هذا األسلوب
ما يسهل استثارا واستمالتها  وغالباً ،تعتمد على الغري يف قيادا وتوجيهها ،غري مستقلة ،اخلوف
ويبـدو   ،ورفض املسؤولية بعدم االستقرار على حال وعدم النضج والتركيز أيضاًسم وتت ،للفساد

وتعتمد  ،وسهولة تأثرها باجلماعة ،عليها اخلوف من حتمل املسؤولية وعدم القدرة على اختاذ القرار
  ).م1996قناوي، (ما تكون حساسة بشكل مفرط للنقد  وغالباً ،كلياً آلخرين اعتماداًعلى ا
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  : التدخل الزائدأسلوب  -7

وضع حدود معينة للمسموح به واملرفوض من وجهة نظـر  ويقصد باجتاه احلماية الزائدة        
 كما .مع التمسك ذه احلدود بشكل قاس مع التدخل يف كل صغرية وكبرية يف حياة الطفل اآلباء

 وفرض الطاعة املعتمدة علـى  ون االهتمام حباجات ورغبات الطفلاملبالغة يف الشدة د ايقصد ،
، لتنظـيم سـلوك   الشرح والتفسري أساليبمن  أكثرقسرية كالتهديد والعقاب اجلسمي،  أساليب
  .,Bukatko & Daehler) (1992 الطفل 

منعه من القيام بسلوك معني أو ويتضمن هذا األسلوب الوقوف أمام رغبات الطفل التلقائية 
وهـذا  . ما بعدهاإىل وقد يستمر من الطفولة . لتحقيق رغباته اليت يريدها حىت لو كانت مشروعة
كما يقف عقبة يف ممارسته هلوايته وحيـول دون  . األسلوب يلغي رغبات وميول الطفل منذ الصغر

إىل وقد يرجع هذا األسلوب يف املعاملـة  . حتقيق لذاته فال يشبع حاجاته كما حيسها الطفل نفسه
جة المتصـاص  لدى بعض قوية متزمتة نتي) الذات العليا(يف طفولتهم حيث تكون  اآلباءخربات 

  ).م1996 ،قناوي(معايري صارمة 
فالضمري هو  ؛،تنمية الضمريأو لذا فإن التربية من أهدافها تنمية الضبط الذايت لدى الطفل 

فل وما متثله من معايري داخلية اليت حتدد الصواب واخلطأ يف منظور التنشئة اليت تلقاها الطالسلطة ال
منو ضمري تعسفي جيعل الطفل يشـعر بالـذنب بسـبب أخطـاء     إىل والتسلط قد يؤدي ، وقيم 

 االطـالع وبذلك قد يفقد تلقائيته الفطرية حلب ، الم عليهمن أن يرتكب خطأ ي وتصرفات خوفاً
  ). م2000 الكتاين،(دود يشعر فيها باألمان من أجل االحتفاظ لنفسه حب واالكتشاف

وغالبا ما ، كما أن هذا األسلوب يساعد يف تكوين شخصية خائفة من السلطة وخجولة 
تتلـف   ما، غالباًومثل هذه الشخصية . رقابةأو يكون يف عمله دائم اإلمهال إال يف وجود سلطة 

ومثل هذه الشخصية تصبح مصدر قلـق  . وال تواظب على احلضور. وتعتدي على ممتلكات الغري
ومل تشبع حاجاا من احلريـة والتمتـع    ،تعود االستمتاع حبريتها يف الطفولةتا مل أل ؛للمجتمع
تكـون  أما أمـام السـلطة    ،ما ترتكب أخطاءها يف غيبة السلطة غالباًوهذه الشخصية . بثمارها

  ).85: م1996 قناوي،(شخصية خائفة مذعورة 
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  :اإلشعار بالذنبأسلوب  -8

اإلحساس بالذنب أو شعره بعذاب الضمري والتقليل من شأنه بطريقة تحتقري الطفل ويعىن به        
تتنوع طرق اإلفراط يف عقوبة األطفال خـالل عمليـة    .حىت على األخطاء اليت ليس له يد فيها

التنشـئة   أسـاليب ويعترب العقاب النفسي مـن   .واألمهات اآلباءاليت ينفذها   االجتماعيةالتنشئة 
ه يعتمد على توجيه كلمات التأنيب املباشرة لألطفال عن طريـق النقـد   ألن ؛السلبية االجتماعية

وحيـث إن هـؤالء األطفـال    ، الشديد والزجر اللفظي واملعنوي كوسيلة لتعليمهم ثقافة اتمع
التوجيه واملالطفة حىت يتمكنوا من إىل يعيشون يف مرحلة تعلم مستمر ويف الوقت نفسه حيتاجون 

ولذا فإن أسلوب العقاب النفسي يعد من أشد العقوبات أثـراً يف  . عهممعرفة مضامني ثقافة جمتم
واخلوف وعدم  االنطواءإىل فقد الطفل ثقته يف نفسه ويبين لديه امليل ألن التأنيب ي ؛حياة األطفال

كما أن اإلكثار من ، وخيلق شخصية متمردة على القواعد والعادات، اإلقدام على املبادأة واإلجناز
ختويف الطفل وديده على كل صغرية وكبرية من أكرب عوامل هدم شخصـيته فـال يتحمـل    

مواجهة  ويتعرض للنقد وخياف من الفشل يف سلوكه وأعماله ويشعر بالعجز والنقص يف، املسؤولية
  ).16: 1986حسني، (مشاكل احلياة 

  ):النبذ(تفضيل األخوة أسلوب  -9
ترتيبـه  أو جلنسـه  (نبذ الطفل وتفضيل إخوانه عليه ألي سبب من األسباب  يفويتمثل 

 ةالـذكور (يف املعاملة ألسباب غري منطقية كـاجلنس   األبناءالتمييز بني قصد ا يكما  ).امليالدي
ويكون ذلـك بعـدم املسـاواة    . الزوج احملبوبأو أبناء الزوجة أو والترتيب امليالدي ) واألنوثة

متيـز  أو األصغر أو االبن األكرب  األسرةوالتعاطف يف معاملة بعض األطفال عن بعضهم كأن متيز 
 خليـل، ( ى غريهم ويكون ذلـك متعمـداً  أو أبناء الزوجة اجلديدة علالبنت على األوالد الذكور

وتكون نتيجة هذا األسلوب يف املعاملة الوالدية شخصية حاقدة تفقد العطف واحلنان ). م2000
ـ   ،تشعر باخلوف وعدم األمن النفسـي  كما ،شعر بالدونية وعدم الثقة بالنفسوت والء تفقـد ال

وعـدم  ، أحد اإلخوة أو وتظهر لديها العدوانية جتاه أحد الوالدين  ،مع أحد الوالدين واالنسجام
  .االنفعايل االتزان

ضمن جمموعة خمتلفة ويقع أسلوب التفرقة جمموعات إىل  االجتماعيةالتنشئة  أساليبتتوزع 
ون ؤواألمهات يلج اآلباءألن  األسرةن متييز بني األطفال داخل السلبية ملا يعتمد عليه م ساليبألا
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وقـد حيظـى    ترتيب املولدأو السن أو التفرقة بني أبنائهم وعدم املساواة بينهم لعامل اجلنس إىل 
األصغر رعاية أو قد جيد األكرب أو  العكسأو اليت حترم منها اإلناث  االمتيازاتالذكور بالكثري من 

الدين اإلسالمي عن هذا الفعل على  ىوقد ، ينووعناية وحباً وأي شي آخر ال جيده إخوته اآلخ
  .مهما وضع من مربراتوأمر كل إنسان بالعدل ، استخدامه داخل األسر منالرغم 

يسبب هلم آالماً نفسـية واجتماعيـة    األبناءوحيث إن عدم توخي املساواة والعدل بني 
وينشر الغرية واحلقد والبغضاء بـدالً مـن العطـف    ، األسرةوضعف مستوى الترابط بني أعضاء 

وتقريبـهم   ،أبنـائهم منح امتيازات معينة لبعض إىل ألن جلوء الوالدين  ؛حترام املتبادلواحلب واال
األنثى وغريها إلخفاء أو الذكر أو الصغري أو إليهم وفق الرؤية غري السوية ووضع مربرات للكبري 

راعون مشاعر بعضهم بعضـاً اعتـادوا   ينتج عنه أبناء أنانيون حاقدون ال ي، أخطاء تعاملهم السيئ
  ).96: م1996: ناويق( تع باالمتيازات على حساب اآلخرينعلى األخذ دون العطاء والتم

  :أسلوب التدليل -10

حتقيق رغبات الطفل بصورة مفرطة مع إضفاء املزيد من الرعاية واالهتمام عليه  يفويتمثل 
التراخي والتهاون يف معاملـة   يعينكما  .مبفرده املسؤوليةمن إخوانه بصورة تعوقه عن حتمل  أكثر

 إشـباع مع إتاحـة  ، تناسب مرحلته العمريةملهام اليت ه لتحمل املسؤوليات واهالطفل وعدم توجي
والتدليل هو نوع املبالغة يف التساهل مع الطفل حبيث يستجيب ، حاجاته يف الوقت الذي يريده هو

 األبنـاء مثل هذه الطريقة يف معاملـة   اآلباءأفعال تقتضي التأديب والعقاب ويسلك أو  ،الوالدان
الطحـان،  (جاء بعد فترة طويلة من الـزواج  أو  ،نتيجة ظروف معينة كأن يكون الطفل وحيداً

وينتج عن هذا األسلوب يف التعامل مع الطفل شخصية مضـطربة وضـعيفة   ). 302: م1996
  ).م1993 ،دياب(عملها أو نضبطة يف سلوكها ومترددة ال تستطيع حتمل أي مسؤولية وغري م

واألمهات يقومون باإلفراط يف توفري مجيع ما يطلبـه   اآلباءالسلبية ألن  ساليبهو أحد األ
حتمل مشـاكل احليـاة    األبناءونتيجة هلذا ال يستطيع هؤالء ، تنظيم لذلك أو أبناؤهم دون تقييد 

فاإلسـراف يف  . املتغرية بسبب احلرص الشديد الذي يتلقونه من والديهم  االجتماعية والظروف
ا كان نوعها واإلصرار على تلبية مطالبهم وفوق إرادم دون واإلذعان ملطالبهم مهم األبناءتدليل 

للمسؤوليات  األبناءعدم حتمل إىل تؤدي ، عدم توفر اإلمكاناتأو مراعاة لظروف احلياة الواقعية 
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وعدم حتمل مواقف الفشل واإلحباط اليت تعترضهم وكذلك تنمو عندهم األنانية وحب التملـك  
  ).229: م1985العيسوي، (

إىل ملا يعمد الوالدان من خاللـه   األبناءالسلبية يف تنشئة  ساليباألسلوب خيالف األوهذا 
وعدم نصحهم وتوجيههم التباع أسس ثقافـة جمـتمعهم   ، املادية واملعنوية األبناءحتقيق رغبات 

د هؤالء وهذا يعو، يف الوقت الذي يريدونه هامهما كان نوع األبناءومبادئها؛ ألن توفري حاجات 
ألن اإلفـراط يف   ؛اإلسهام يف خدمة أسرهم وجمـتمعهم  ئقة بدالً منلفااعلى تلقي الرعاية  بناءاأل

على أنفسهم  االعتمادالتدليل ينتج عنه آثار سيئة يف تكوين عقول النشء وأمهها عدم استطاعتهم 
. وال الشعور باملسؤولية امللقاة عليهم من جمتمعهم، ألم مل يتعودوا على مواجهة مشكالت احلياة

ملون أية مسؤولية ويترتب على هذا األسلوب أبناء قلقون مترددون يتخبطون يف سلوكهم وال يتح
يا إليهمعه ا نتيجـة   أهدافهم إىل ويعتمدون دائماً على اآلخرين يف الوصول  ،دإىل اليت يريـدو

  ).89: م1996قناوي، (حتملهم ألخطائهم يف صغرهم أو التدليل املفرط وعدم التوجيه 
  :املعاملة الوالدية أساليبالتعليق على 

اليت يتـرىب   ساليبالتنشئة الوالدية وتعددها فإن هلذه األ أساليببعد العرض السابق لبعض 
بعبارة أعـم  أو ، واالجتماعييف التأثري على تكوينه النفسي  هاماً ا الطفل يف سنواته األوىل دوراً

اضـطرابات  إىل  ساليبلذلك فقد تؤدي تلك األ). 88: م1997فهمي، (لى تكوين شخصيته ع
وكذلك الكـذب  . صق والشتم والتلفظ بشكل مباشرمثل الضرب والعض والب سلوكية متعددة،

يف الوقت احلاضر لدى علمـاء الصـحة   به م املسلَّوقد أصبح من  .البيت وأواهلروب من املدرسة 
 إجيابـاً أو  سلباًالوالدية تترك آثارها  ساليبالنفسية والباحثني يف هذا اال أن هذه االجتاهات واأل

واليت يعزى إليها مستوى الصحة النفسية الـذي ميكـن أن تكـون عليـه     ،  األبناءيف شخصية 
        ).م1996 ،قناوي(خصيتهم كراشدين فيما بعد ش

أسلوب التسلط فقد يندمج  ،يما بينهاالوالدية قد تتداخل ف ساليباالجتاهات واأل نورغم أ
لغرض الدراسة  هإال أن لتذبذب أثناء املمارسة التربويةاحلماية الشديدة مع التساهل وا مع القسوة أو

  .هلا الوالدية كل على حدة من حيث التعريف واآلثار السلبية ساليبوضح الباحث هذه األ
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إال أن الشـائع أمـا    .ومن مث يتضح أمهية الدور الذي يقع على عاتق الوالدين يف التربية
مبا عندهم مـن  أو  ،بغريزة األمومة تربنيفاألمهات  ،دراسةأو ن تدريب ويقومان ذه العملية بد

وال ميكن يف ظروف حياتنا احلديثـة أن   ،يكفي للتربية السليمةحب طبيعي ولكن احلب وحده ال 
: م1997 ،حسـني (مطالب التربية بكل جوانبها حاجات وتلبية يستطيع الوالدان باحلب وحده 

18.(   
أبنائهم وأم يتعاملون معهم يف ضوء  بشؤونمهتمون  اآلباءشك يف أن مجيع إن أحداً ال ي
 إدراكغري أن صدق هذا التصور من عدمه يتوقـف علـى    ،للتربية ساليبما يتصورونه أفضل األ

 ،وهم الذين يستجيبون وفقاً ملا يدركون ،لتلك املعاملة فهم أصحاب املصلحة األساسية فيها األبناء
املعاملـة الوالديـة    أساليبف ،آباءهمتتشكل عالقات التفاعل بينهم وبني  االستجابةووفقاً لتلك 

 األسريمما يترتب عليه إمكانية القول بأن املناخ . آباءهم األبناءتتوقف على الكيفية اليت يدرك ا 
ـ أو اتمع مواطنني حيملون يف رؤوسهم عقول أطفال إىل غري السوي خيرج  م ايطوون بني جنب

هية حدودها وإمكاناا وال تدرك غري ناجحة ال تعرف ما  ةنفوساً معقدأو خربات مريرة مروا ا 
 ،الصراف(مهارة التعامل مع اآلخرين اليت هي أساس احلياة فتفتقد حياة من حوهلا ومن يرتبط ا 

  ).41: م1986
  
  التوافق النفسي :الثايناملبحث 

    :مفهوم التكيف والتوافق -1

أن " الفلسـفة هـو    يفوالتوافق ) 1047: ت.د(املعجم الوسيط  يفاللغة ورد  يفالتوافق 
وعند ابن منظـور  " اخللق والسلوك  يفيسلك املرء مسلك اجلماعة ويتجنب ما عنده من شذوذ 

  ."وفق الشىء ما الءمه وقد وافقه واتفق معه توافقا " هو ) 262: ت.د(
) Darwinدارويـن  (التكيف مفهوم مستمد من علم البيولوجيا كما حددتـه نظريـة   و       

أن الكائن احلي حيـاول أن يـوائم   إىل م حيث تشري 1859عام  واالرتقاء ءلنشواملعروفة بنظرية ا
وعلى هذا ميكن وصف السلوك اإلنسـاين   ؛نفسه والعامل الطبيعي الذي يعيش فيه من أجل البقاء

جيا على التكيف طلق علماء البيولوأولقد . من مطالب البيئة الطبيعية امللحةعلى أنه رد فعل للكثري 
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 توافـق أو حتت مصـطلح تكيـف    واالجتماعيواستخدم يف اال النفسي ) مةءاملوا(مصطلح 
  ).83: م2003وآخرون،  ىاحلكيم(

بني مفهوم التوافق ومفهـوم التكيـف    اًأن هناك خلطإىل ) م1994(شار الطيب أولقد 
ومواجهة مشـكالت   ،ل صراعاتهوح ،تهفاألول وهو التوافق خاص باإلنسان يف سعيه لتنظيم حيا

 مع النفس واآلخرين يف البيئـة الـيت   واالنسجامالسواء إىل حباطات وصوالً إشباعها وإحياته من 
أي أن ) هـا واملدرسة والعمل والنادي ومجاعة الرفـاق وغري  األسرة(يعيش فيها بأنواعها املختلفة 

  .نساينإالتوافق مفهوم 
يئـة   زاء البإواحليوان والنبـات   اإلنسانما املفهوم الثاين وهو التكيف فهو يشمل تكيف أ        

النبات يف البيئة أو احليوان أو  اإلنسان، ولكي يعيش الكائن احلي سواء الفيزيقية اليت يعيشون فيها
عليه أن يكيف نفسه وأن يعم2000جبل، (سه وظروفه ملواجهتها ل من نفد(.  

فالتكيف  (Adaptation) عن مفهوم التكيف (Adjustment) التوافق وخيتلف مفهوم
التغريات إىل ليشريوا ) علم وظائف األعضاء(يت يستخدمها علماء الفيسولوجيا حد املصطلحات الأ

جي ، كما يستخدم علـم البيولـو  سم كنتيجة آلثار معينة تعرض هلاعضاء اجلأاليت حتدث يف أحد 
السلوكية اليت تصدر عن الكائن احلي جتعل السـلوك  أو تغريات البنائية الإىل ليشريوا ) علم احلياة(

يمتها يف حتقيق بقاء الكائن مواءمة للشروط البيئية اليت يعيش يف ظلها الكائن وهلذه التغريات ق أكثر
، وعلى هذا يرتبط مفهوم التكيف باجلوانب احلسية واجلسمية عند الكائن احلي بصورة أكرب احلي

، كفـايف (دون احليـوان   اإلنسانخيص  ، أي مااالجتماعيةبينما يرتبط مفهوم التوافق باجلوانب 
بني التوافـق   اًأن هناك فرق) م2000 ،وزكريا سليمان وحرب(ويرى كل من ) 95 :ه1424
  :النحو التايلف على والتكي

   :التوافق – 1

حاجاته كي  وإشباعمفهوم خاص باإلنسان أساساً يسعى لتنظيم حياته ومواجهة مشكالته 
بيئة الفيزيقية زاء الإواحليوان والنبات  اإلنسانمن  أما مفهوم التكيف فيشمل كال. النجاحإىل يصل 

  .اليت يعيشون فيها
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   :التكيف – 2

النتائج إىل ثارا دون النظر آشباع احلاجيات البيولوجية وخفض التوتر الناتج عن إمرتبط ب
ألوىل بالدرجة ا اجتماعية، أما السلوك التوافقي فيتحدد باعتبارات اإلشباععلى هذا  تترتباليت قد 

ما إ، حيث واحد مبعىن نين املفهوميويستخدم كثري من الباحثني هذ. حىت يكون مناسباً ومقبوالً
  .لذة للكائن احلي وأن هدفهما واحديلتقيان ألحداث ال

  
  :تعريف التوافق النفسي -2

، حيث يعترب علم املفاهيم املركزية يف علم النفس من Adjustmentيعترب مفهوم التوافق        
النفس بكل فروعه دراسة يف عمليات التوافق وأنه العلم الذي يدرس توافق الفرد مع مواقف حياته 

  ).م1985 ،دسوقي(يف استجابتها ملواقف احلياة  اإلنساناليت متليها عليه طبيعة 
بأنه عملية ديناميكية مسـتمرة تتنـاول   (التوافق النفسي ) 29: م1988(ويعرف زهران 

  ).األفضل حىت حيدث توازن بني الفرد وبيئتهإىل السلوك والبيئة بالتغري والتعديل 
حاجات الفرد ومتطلباته  إشباعتوازن يف (بأنه ) 37: م2002(ويعرفه آيزنك يف احلسني        
وميتـاز   اإلشـباع حالة من التوازن بـني  (بأنه  التوافق) 38: م2002(وتعرف احلسني ). البيئية

، وال يتصادم مـع  ئدةلفاايعود عليه بأو ترغبة ذاته  عن غريه يف التوافق بأن توازنه وفق ما اإلنسان
) املعايري الثقافية الواضحة اتمعة واملنهج الديين الذي هو مرشده وأساس وجوده يف هذه احليـاة 

  -:اجلانبني التالينيويتضمن هذا التعريف للتوافق 
  - :اجلانب البيولوجي النفسي – 1

. شباعاته النفسـية إتاح نفسه وكذلك الفرد الحتياجات جسمه فتر إشباعويتم يف حالة        
  .حدمها عن اآلخرأوهي عملية متداخلة وال ميكن فصل 

  - :اجلانب البيئي واالجتماعي – 2

، كمـا  النفسيةوحيدث بني الفرد والبيئة اليت يعيش فيها وحتقق له مطالب هامة من صحته        
  . يسهم بدوره فيها ويتبادالن التأثري



47 
 

بأن التوافق من وجهة نظر علم الـنفس هـو عمليـة    ") 56: م 1996 ( الطحانويقول      
 أكثـر مع بيئتـه   الفردحداث تغريات يف السلوك حىت تكون عالقة إإىل ديناميكية مستمرة دف 

ن التكيف هو قدرة املرء على تكـوين عالقـة   إ، وبكلمة موجزة نستطيع أن نقول توافقاً وتالؤماً
  ."ناجحة مع بيئته

، احلاجـات الفرديـة   إشباعكما أن االجتاه الفردي يف تعريف التوافق يرى أن التوافق هو 
حاجات الفرد اليت تثريها دوافعـه سـواء كانـت     إشباعويركز أنصار هذا االجتاه على ضرورة 

حيـث يشـري كوملـان     )33: م1990 ،الـديب ( اجتماعيـة أو نفسية أو جية حاجات بيولو
(Kolaman, 1969)  لـيت  أن التوافق هو حصيلة جهود الفرد املبذولة إلشباع حاجاتـه ا إىل

 هـو أن الشخص املتوافق  Reushويرى روش ). 67: 1996 ،يف الطحان(يصادفها يف حياته 
  ).25: م1996، عوض ( كما جاء يف فية السائدة يف جمتمعهالثقا ساليبالذي يسلك وفقاً لأل

عملية يصـبح الكـائن    "يعرف التوافق بأنه )م1934(وارين  -معجم علم النفس  ويف
كمـا ورد يف  " داخليـاً  مع املوقف كله بيئيـاً و أو تالؤماً يف عالقته مع البيئة  أكثرالعضوي ا 

  ).29: م1990، الديب(
   -:مبا يلي )م1973( يمعجم العلم السلوكيف  التوافقووملان يعرف  كما

 عـن وجتيب ، معظم حاجات الفرد إشباععالقة متناغمة مع البيئة تنطوي على القدرة على  -1
  .معظم املتطلبات املادية واالجتماعية مجيعاً اليت يعانيها الفرد

املتطلبات  عنالتغريات والتعديالت السلوكية اليت تكون ضرورية إلشباع احلاجات واإلجابة  -2
  ).29: م1990، الديب (، أيضاً يف قة متناغمة مع البيئة حبيث يستطيع الفرد إقامة عال

ألن أنـواع   ؛التضاد بينـها أو  االختالف يعين إن عرض التوافق وفق هذه التصنيفات ال
حيقق التوافق  فالفرد الذي ال يستطيع أن ،شكل كبريالتوافق كلها منسجمة مع بعضها ومتداخلة ب

لن يستطيع أن حيقق التوافق مع بيئتـه   ،مل حيقق التوافق الشخصي إذاأنه  أي ،مع نفسه وذاته فقط
سوء توافقـه  إىل كما أن عدم تكيف الفرد البيولوجي مع بيئته سيؤدي حتماً ، االجتماعيوحميطه 

  .النفسي واالجتماعي
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         :التوافق وسوء التوافق -3
الدوافع  وإشباع األهدافحباطات وحتقيق ق أن التوافق يعين التغلب على اإلنستنتج مما سب

 االنسـجام ، وحتقيـق  من جانـب   االجتماعيةتقبلها القيم واحلاجات بطريقة يقبلها اآلخرون و
صـبح  أذا حتقق ذلك إف. والتوافق بني الدوافع واحلاجات وانعدام الصراع النفسي من جانب آخر

وتعتمد طبيعة التوافق على ثالثة عناصر تشمل الفـرد ويقصـد بـه    . الفرد متوافقاً توافقاً حسناً
شاركونه املوقف وال بد مـن حتقيـق   التركيب النفسي للشخص، واحلاجات، واآلخرون الذين ي

وتشبع حاجاته بطريقـة مقبولـة    أهدافهبني هذه العناصر ليتم التوافق، مبعىن أن تتحقق  االنسجام
 االجتمـاعي وكـذلك  ) النفسـي (سي ويتم التوافق الشخصي فيحدث االستقرار النف اجتماعياً

  ).م1979دسوقي، (
لضغوط  حاجاته نظراً وإشباعأن عجز الفرد عن حتقيق دوافعه إىل ) م1983(ويشري اهلابط      

  ،االجتماعيةشباعها بشكل يتناىف مع القيم إمت أو عجز عن التنسيق بني هذه الدوافع أو  اجتماعية
ويشـري راجـح   . سوء التوافق ويتعرض الفرد الضطرابات نفسيةإىل وال يرضي من حوله يؤدي 

أن لسوء التوافق مظاهر متعددة وخمتلفة فقد يظهر سوء التوافق يف شكل مشكالت إىل ) م1985(
وقـد   واالنطواءرض املراهقني من مشكالت كالتمرد تعي ماأو سلوكية، كالسرقة واهلرب وغريها 

املهنيـة   واالحنرافـات درجـة األمـراض النفسـية    إىل ما وصل  إذاخطورة  أكثرتد ويصبح شي
  .العقلية واالضطرابات

  :أنواع التوافق -4

التوافق العقلي والتوافق الديين والتوافق اجلنسـي والتوافـق   : هناك عدة أنواع للتوافق مثل
، ولكننا سنركز وأنواع أخرى الشخصيوالتوافق  قتصادي والتوافق املدرسي والتوافق التروحيياإل

مجلتهم أنواع التوافق األخرى ن يف ويشكل ذينوال الدراسة هذه يفمت تناوهلا  اليت التوافق نواععلى أ
  .االنفعايلالتوافق و االجتماعيالتوافق و التوافق الصحيو التوافق املرتيل يوه
  -:(Family Adjustment)التوافق املرتيل ) أ

ثـل يف  الـيت تتم  األسـرية السعادة  األسرييتضمن التوافق و قصد به التوافق األسريوي
وسالمة العالقات بني الوالـدين   األسرةوالقدرة على حتقيق مطالب  األسرياالستقرار والتماسك 
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بعضهم والبعض اآلخر حيث تسود احملبـة   األبناءوسالمة العالقة بني  األبناءما وبني هكليهما وبين
 األسريةكذلك ليشمل سالمة العالقات  األسرياملتبادل بني اجلميع وميتد التوافق  واالحتراموالثقة 

 يفويتمثـل  التوافق الزواجي  األسريالتوافق  يتضمنكما  .األسريةاملشكالت  مع األقارب وحل
السعادة الزوجية والرضا الزواجي ومتثل يف االختيار املناسب للزواج واالستعداد للحياة الزوجيـة  
والدخول فيها واحلب املتبادل بني الزوجني واإلشباع اجلنسي وحتمل مسؤوليات احلياة الزوجيـة  

  .)م1997سفيان، ( على حل مشكالا واالستقرار الزواجيوالقدرة 
  -:(Health Adjustment) التوافق الصحي ) ب

 ،واجلنسـي العقلي و اجلسديعدة جوانب منها التوافق  يف الصحي تنحصر عناصر التوافق
التوافـق   ن التوافق العقلى يعينإوهو يدل على مدى رضا الشخص عن صحته وعلى سبيل املثال ف

اإلدراك احلسي والتعليم والتذكر والتفكري والذكاء واالستعدادات ويتحقق التوافق العقلي بقيام يف 
من  الصحيوميكن حتديد التوافق  مع بقية العناصر ومتعاوناً كل بعد من هذه األبعاد بدوره كامالً

  .)م1985جالل، (خالل األعراض املرضية 
  -:(Social Adjustment) االجتماعيالتوافق ) ج

الـيت    االجتماعيـة وهو تلك العمليات اليت حيقق ا الفرد نوعاً من التوازن يف عالقاتـه  
أي أن التوافـق  ). 10 :ت. ، دأمحد(يف حدود ثقافة اتمع  حاجاته إشباعيستطيع من خالهلا 

ولقد حـدد كـل مـن     .رضية بني الفرد وبيئتهعالقات املُيعين القدرة على تكوين ال االجتماعي
أن الفرد لكي يتوافق يف عالقاته مع البيئة جيب  Woodworth & Donaldوودورث ودونالد 

 ،يف عوض(يف عالقات الفرد ا أو سواء يف البيئة نفسها  دث تغيرياً لألحسن بقدر املستطاعأن حي
  ).26-25: م1996

  -:(Emotional Adjustment) االنفعايلالتوافق ) د

واستمتاعه حبياة خالية من التوترات  ،االنفعاالتلسيطرة على الشخص ليعرف بقدرة     
وهؤالء ) ، الرحام، األمراض النفس جسميةواالكتئابالقلق (والصراعات واألمراض النفسية مثل 

يعين أن يكون  االنفعايلالتوافق  .االنفعاليةأن يكونوا متزنني يف حيام إىل األفراد الذين مييلون هم 
ته النفسية باخللو من التوترات كما تتسم حيا، ساخطاً عليهاأو الفرد راضياً عن نفسه غري كاره هلا 



50 
 

). 19 :ت. ، دفهمي(ق والضيق والرثاء للذات الصرعات النفسية اليت تقترن مبشاعر الذنب والقلو
: م1996، عـوض (الداخلية الذاتيـة  والعالقات يتعلق بالتنظيم النفسي الذايت  االنفعايلوالتوافق 

املتصـارعة مـع هـذه      االجتماعيةويقصد به قدرة املرء على التوفيق بني دوافعه وأدواره ). 29
، اهلـابط (خيلو من الصراع الـداخلي   الدوافع إلرضاء اجلميع إرضاءًَ مناسباً يف وقت واحد حىت

  ).22: م1983
أن يغري ما يف البيئة من شروط حىت أو يعين أن يغري الفرد سلوكه  االنفعايل كما أن التوافق

كيستطيع أن يأن أو يغري الفرد سلوكه مبا يناسـب املوقـف   أو  ،ن عالقة ناجحة بينه وبني البيئةو
أن يغري الفرد أو  ،له أن هذا السلوك مل يعد جمدياً قلع الفرد عن سلوك سبق أن تعلمه عندما يتبنيي

    ).62: م1996، الطحان(بطريقة أفضل  اإلشباعله  اليت يعيش فيها حىت يتحققالبيئة 
   :خصائص التوافق -5
  -:مايلي) م2000(جبل عديدة يذكر منها للتوافق خصائص  

  .الفرد وهو املسؤول عن التوافق مع نفسه ومع بيئته -1
البيئة اخلارجية املادية ن يغري يف أهدافه أوتعديلها ويستطيع أن يغري دوافعه وأيستطيع الفرد  -2

  .جتماعيةواإل
ئق والعقبـات قويـة   كانت العوا إذا اإلنسانعملية التوافق تظهر بوضوح يف سوء توافق  -3

كانت تلك العوائق بسيطة ومألوفة واعتـاد   إذا، وال يظهر سوء التوافق وشديدة ومفاجئة
  .عليها اإلنسان

كوراثة النقص  اإلنسانة السيئة اليت يرثها فالوراث ،العوامل الوراثية تؤثر على عملية التوافق -4
جتعل الفرد قاصراً على التكيف نظراً لإلعاقة اليت تسببها ..  االنفعاليةاحلساسية أو العقلي 

  .باآلخرين واالختالطيف ممارسة حياته  اإلنسانهذه العوامل الوراثية وتقاوم 
 إشـباع يف حركته مسـتمر يف   اإلنسانن أل ؛اللحدإىل لية مستمرة من املهد التوافق عم -5

  .دوافعه املتعددة وخاصة احليوية اليت تالزمه حلفظ حياته ونوعه
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بالصحة النفسية اجليدة على مدى قدرتـه علـى التوافـق يف     اإلنسانتتوقف درجة متتع  -6
احلكيمـي  (بالصحة النفسية اجليدة اإلنسانألن التوافق داللة على متتع  ؛ااالت املختلفة

   ).99: م 2003وآخرون، 
اجلسم، اجلنس، الدين، السياسـة،   -:حسن التكيف منهاإىل تاج وهناك جماالت عديدة حت

على ثراً أأمهية و أكثرولكن هناك جماالت معينة يكون التكيف فيها  ،االجتماعية، الناحية قتصاداإل
  :وهذه ااالت هي صحة الفرد النفسية من غريها

  .األسرةالتكيف يف جمال   -أ 
  .جمال العمل لتكيف يفا  - ب 
  .التكيف يف جمال الدراسة  - ج 
  .التكيف يف جمال األصدقاء  -د 

، سواء خيفض من توتره هو سلوك تكيفأو كما يعترب أي سلوك يشبع حاجة لدى الفرد 
وسـرقة  ) سلوك تكيفي حسـن (شباع اجلوع فشراء الطعام إل. شاذاًأو كان هذا السلوك سوياً 

وكلما ازداد التكيف احلسن كان ذلك دلـيالً علـى   ) سلوك تكيفى سيئ(شباع اجلوع الطعام إل
  ).36: ت. داهلابط،  (فرد النفسية صحة ال

  :التوافق عملية مستمرة -6

ة ، ليحدث عالقأن يغري سلوكهإىل هدف ا الشخص إن التوافق عملية ديناميكية مستمرة ي       
، وتعترب البيئة األوىل من حياة الطفلنذ السنوات ، وهذه العالقة تتحدد متوافقاً بينه وبني البيئة أكثر

، فاال الـذي  ن اجتاهاته وميوله ونظرته للحياةاحمليطة به عامالً هاماً يف تشكيل شخصيته وتكوي
حاجاتـه البيولوجيـة    إشباعينشأ فيه الطفل يؤثر تأثرياً كبرياً على منوه فإذا ساعد هذا اال على 

تعددت مواقـف احلرمـان    إذاما أ، توافقه أساليبلوكه ويف رياً يف سوالنفسية أثر ذلك تأثرياً كب
، وستبقى آثار الصراع املترتبة علـى  والصراع االضطرابصيته ستعاين من ن شخإوزادت حدا ف

 وإشباعخذ وعطاء أتفاعل و ، فالعالقة بني الفرد وبيئته عالقةاحلرمان مصاحبة لشخصيته يف الكرب
املستمر تتكون شخصية الفرد وتنمو ويتخذ سلوكه طابعاً معينـاً  ثناء هذا التفاعل أ، ويف وحرمان

، ويتم هذا نتيجة لتفاعل التكوين البيولوجي للفرد مع العوامـل  خرباتمير به من  ويتعدل بفعل ما
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ربات ، ومن هنا تتعدل دوافع الفرد ويتكون ضمري ويكتسب خوالثقافية االجتماعيةية، وخاصة البيئ
حالة مـن  إىل خرى للوصول أ، كما يقلع عن عادات واجتاهات ماماتومعلومات ومهارات واهت

  ).100: م2003احلكيمي وآخرون، (مع البيئة  االجتماعيوالتوافق  االستقرار
تلف ن خيأومن الطبيعي  ،فرد السلوك املناسب ملستوى عمرهن يسلك الأومن صور التوافق        

يعد كـذلك بالنسـبة    وعادياً بالنسبة للطفل قد ال ، فما يعترب سوياًتقييم السلوك من هذه الزاوية
فترة معينة بـل  أو حتدث يف موقف معني  ةة التوافق ليست عملية جامدة ثابتولذلك فعملي ؛للراشد

تنتـهي مـن املشـاكل     فعلى الفرد أن يواجه طوال حياته سلسلة ال. ا عملية مستمرة ودائمةإ
التوتر  ضويتمثل هذا السلوك املناسب يف خف. اسبسلوك منإىل واحلاجات واملواقف اليت حتتاج 

العالقة  هدد هذهأو  طاح ذا االتزانأع البيئة كلما بالعالقة املنسجمة م واالحتفاظ االتزانوإعادة 
عملية ديناميكية وظيفيـة   نعنيه عندما نقول إن عملية التوافق وهو ما خارجيأو أي مثري داخلي 

  ).96: هـ1426كفايف، (
  :متضمنات التوافق النفسي -7

/  اإلشباع: ( ن متضمنات التوافق النفسي هيإ) 126 – 124:ه 1426( فايفك يقول      
وذلك ألـا   ؛ومتثل العملية التوافقية لب الدراسة النفسية). الدفاع / القلق / الصراع / اإلحباط 

حتتل موقعاً مركزياً يف وسط العمليات النفسية األساسية، فهي تتوسط احلياة السيكولوجية للفـرد  
يف احلياة وبـني   اإلنسانوهي نقطة البداية وأساس حركة  هذا املركز املتوسط بني الدوافع وحتتل

ـ يمتث، مما ميكن أن الرئيسي اإلنساننفسية، وهي مطلب نصيب الفرد من الصحة ال يف الشـكل   هل
  مركزية عملية التوافق النفسي             :                التايل

  )العمليات املتضمنة يف التوافق النفسي ( 

  )4(شكل رقم 

الدوافع األولية 
   والثانوية

  عمليات متضمنة يف التوافق النفسي
 

أو الصحة النفسية 
االضطراب 
 الدفاع  القلق الصراع  اإلحباط اإلشباع  النفسي

 )124: ه 1426كفاىف، (
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ببعض الدوافع  نذكر أن الفرد يولد مزوداً االجتماعيوللتذكري بالعمليات املتضمنة يف التوافق      
.  االجتماعية، كما أنه يكتسب بعضها اآلخر أثناء حياته يف إطار عملية التنشئة واحلاجات األولية

يعمل على تأجيل ، كما حاملا تثار مثل الدوافع األولية بعض هذه احلاجات إشباعإىل ويرتع الفرد 
طائفة ثالثة من الدوافع يف مرحلة زمنية معينة على  إشباعيعطل أو وقد يلغي . دوافع أخرى إشباع
 ؛نفسه، ومع الوسط الذي يعيش فيه وهو يفعل ذلك يف سياق حماوالته املستمرة للتوافق مع.  األقل
ورغباته على حنو  أهدافه، وأن حيقق كل ادة أن يشبع مجيع دوافعه وحاجاتهيتيسر للفرد ع نه الأل

، كما قد يترتب على تعطيلها أن يشعر الفرد باإلحباطأو وقد يترتب على تأجيل الدوافع . عاجل
رة تعارضت بعض دوافعه بصـو  إذاوهو يعاين منه . التأجيل والتعطيل أن يعاين الفرد من الصراع

حلاالت خيرب ، ويف كل هذه اتعارضت دوافعه بعضها بعضاً إذاأو ، مع موانع العامل اخلارجي حادة
رب نه استجابة تع، ألتظهر يف مواقف التهديد واالنعصابوالقلق خربة شعورية . الفرد القلق والتوتر

كمـا يـرى    –ووظيفة القلـق  . خارجياً يهدد الشخصيةأو داخلياً  –عن الشعور بأن خطراً ما 
، وتعد العدة ملواجهته حبشد مزيد هذا اخلطرإىل ر لألنا حىت تنتبه العمل كإشارة إنذا –التحليليون 
بـالقلق يسـتنهض   وشعور الفـرد  . القوى اليت تواجهه محاية للشخصية من خطرهأو من الطاقة 

الدفاع عـن  إىل دف  أساليبأو ميكانزمات أو ، والدفاع يتم عن طريق آليات الوظيفة الدفاعية
وكل فرد يستطيع أن يتحمل قدراً مـن  . من خارجهأو الشخصية ضد أي ديد من داخل الفرد 

وقد ينتهي املوقـف  . وما يترتب على ذلك من توتر وانعصاب اإلشباعحباط الناتج عن إعاقة اإل
حيدث  مل إذاإما . كان ذلك يف مكنته إذا اإلشباعالفرد عن  بانصرافأو عند هذا احلد باإلشباع 

طاقـة  ن الفرد دخل يف مرحلـة اإل إ، ونقول يف هذا احلال واستمر اإلحباط زادت حدته اإلشباع
يت يبلغ فيها التـوتر  مث تأيت املرحلة التالية وال. إمكانية التحمل ولكن مبشقة بالغةوهي كما ذكرنا 

لتخفف من  –وية الثان وبصفة خاصة يف الدوافع –، حينئذ تظهر امليكانزمات الدفاعية درجة عالية
باعتبـار  (السـواء  إىل أقرب أو حياة سوية إىل ا تقود الفرد إذا جنحت يف ذلك فإ، فشدة التوتر

نوع من أنـواع  إىل ضاً فيها حالة يكون معرإىل ا تسلم الفرد إفشلت ف إذاأما ) السواء مثالً أعلى
: ه 1426كفايف، ( سوي الأو توافقي  ، والذي يظهر على شكل سلوك الاالضطرابات النفسية

124 – 126(.  
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  :التوافق النفسي يف املدرسة -8

جيادل يف أمهية املدرسة يف تكوين شخصية الطفل مبا توفره من مواقـف   أن ألحدميكن  ال       
معينة ومتنوعة، وما تضمنه  أنشطةفاملدرسة مبا تقدمه من . تعليمية يف السنوات اهلامة يف حياة الفرد

تؤثر تـأثرياً   وإنسانية اجتماعية، ومن نظم ةتربوية معين أهدافمن راشدين يعملون فيها لتحقيق 
يده قبـل  وعميقاً يف حتديد اجتاهات الطفل ويف تعليمه مهارات عقلية وحركية واجتماعية، ويف تز

  .هذا كله مبفاهيم علمية واجتماعية وثقافية عامة
، فعلى الرغم من أن املرتل يقوم بدور تربوي املؤسسة األوىل للتربية املقصودةواملدرسة هي        

املدرسـة   أما. التعلم املصاحبأو م غري املقصود يقدمه يدخل يف نطاق التعل معظم ما أن إالهائل 
 صـح األعلـى  أو ، وتعليمه النشءاتمع خصيصا لتقوم بوظيفة تربية  أنشأهافهي املؤسسة اليت 

 األطفالهم الذين كانوا يعدون  األسرةيف  اآلباء، فاألصل أن ن املرتل يف القيام ذه الوظيفةلتعاو
 أنإىل يقومون ذه الوظيفة لفترة طويلة من الـزمن   اآلباء، وظل للمعيشة يف اتمع وثقافياً هنياًم

عناصر الثقافة اليت يعيشون ب أبنائهممن تزويد  اآلباءمتكن  اإلمكانتعقد املرياث الثقايف ومل يعد يف 
، وعنـدما تعقـدت   الثقايف للطفل اإلعدادمن  األكرب، فأنشأ اتمع املدرسة لتتوىل اجلزء وسطها

أو املهـين   اإلعـداد ومستوياا مهمة  أنواعهااحلياة تولت املدرسة واملعاهد التعليمية على خمتلف 
  .)102: م2006 كفايف،( أيضاًالثقايف  اإلعداداحلريف جبانب 

  
  :التوافق والصحة النفسية - 9

، فرد تتفق مع قيم ومعـايري اتمـع  ال أهدافكانت  إذايدل التوافق على الصحة النفسية       
كانت أو ، أهدافهمل يبارك اتمع  إذاول، ويدل على ضعف الصحة النفسية، شبعها بسلوك مقبأو

ها وعن ماضيها وحاضرها ، رضاه عنالفرد مع نفسه ليه، ويعين توافقسلوكياته تثري سخط الناس ع
تنميتها، أما توافق الفرد مـع  إىل تها وطموحاا وسعيه ، وتقبله لقدراا وصفاا وحاجومستقبلها
يعيش معهم وعن عادام وتقاليدهم وشعوره بالتقبـل   ن، فيقصد به رضاه عن الناس الذياتمع

احلكيمى وآخـرون،  (زام بقواعد السلوك السائد يف جمتمعه يف االلت تهواحلب والتعاون معهم ورغب
  ).87: م2003
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ألن الفرد عندما ميلك شخصية  ؛حد كبريإىل ويرتبط مفهوم التوافق مبفهوم الصحة النفسية   
). 165: م1996الطحـان،  (الغالب يكون على قدر كبري من الصحة النفسـية   يفمتكيفة فهو 

تكون الصـحة   فالتوافق يعترب من أهم املؤشرات الدالة على الصحة النفسية، فإذا كان التوافق سيئاً
ـ   أيتكون الصحة النفسية جيدة،  النفسية سيئة وإذا كان التوافق جيداً  يأن الصحة النفسـية ه

  ).35: م1993احلاج، (عمليات التوافق 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



56 
 

 الدراسات السابقة: ثانيا

تشخيص  يفيرجع إليها الباحث ملساعدته  اليتتعد الدراسات السابقة من أهم املرجعيات  
االستفادة من بعض أو مشكلة الدراسة واستخالص فرضياا والتأكد من صحة فرضيات نظرية ما 

ضوء ذلك أن يستعرض  يفومن املنطقى  .فهم معطيات الدراسة احلالية وتفسري نتائجها يفنتائجها 
حول موضوع الدراسة احلالية، وعلى ضوء استعراض هذا التراث اتضح أن  يالباحث التراث النظر

  .تناولت موضوع الدراسة اليتهناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية 
 أسـاليب حظيـت   حيث )Schafer, 1957(دراسة شيفر و بل  يأول دراسة ه توكان      

 اآلبـاء ن الدراسات كانت تم بوجهة نظـر  أال إاملعاملة الوالدية باهتمام الباحثني من عهد بعيد 
 إدراكألن  ؛من ناحية أخرى نقطة حتول يف االهتمـام باملشـكلة  دراسة شيفر و بل فيها، وتعترب 

طيبة عنـد معاملتـهم    اآلباءفمهما كانت نوايا  اآلباءهم بكثري من تصور أ ساليبهلذه األ األبناء
على أا خاطئة عـدا   ساليبلأل األبناء إدراكألبنائهم معاملة خاطئة فإن هذه النوايا لن تقلل من 

 الدراسات بعـد ذلـك  مث تتابعت وتنوعت  ،م سيتضررون بشكل كبري من جراء هذا اإلدراكأ
استطاع الباحث من احلصول عليـه   ما وسوف يتم عرض .)46: م1990طاهر، عبدالسالم و(
، مراعياً يف ذلك التسلسل ثانياًمث يتم عرض الدراسات األجنبية  ،الدراسات احمللية والعربية أوالً من

  .الزمين لكل منها 
  

  -:العربيةدراسات ال: أوال

التنشئة  أساليبالتعرف على دور إىل بدارسة دف ) م 1979( يف هذا السياق قامت داود       
لذوام وتوافقهم داخل املدرسـة  النفسية وتقبل اآلخرين ومدى تقبلهم  األبناءالوالدية على صحة 

) سـنة   14 – 12( بني  وتلميذة تراوحت أعمارهم ما تلميذاً 150تكونت عينة الدراسة من و
من الطبقة املتوسطة يف اتمـع ،  قتصادية تكاد تكون متقاربة إو اجتماعيةمستويات إىل ينتمون 

  .األبناءيدركه الوالدية كما  ساليبواستخدمت الباحثة مقياس األ
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واستخدمت اختبار مفهوم الذات للصغار واختبار التوافق املدرسـي لتالميـذ املرحلـة      
التنشئة غري السوية  أساليبن أو ،تقبالً لذوام من اإلناث أكثرأن الذكور إىل اإلعدادية وتوصلت 

  .ام  ولآلخرين و توافقهم النفسيالنفسية وتقبلهم  لذو األبناءهلا تأثري ضار على صحة ) السلبية(
التنشئة وعالقتها مبشـكالت الطفولـة    أساليببدراسة ) م 1984( كما قامت  سالمة         

تراوحـت   االبتـدائي بالصفني األول والثـاين   الطفأ 109الوسطى وتكونت عينة الدراسة من 
واستخدمت الباحثة مقياس اجلو النفسي العـام للتنشـئة   ) سنة  7.11 – 6.9( أعمارهم مابني 

 األسريةوقائمة مالحظة سلوك الطفل  من إعداد الباحثة واستمارة بيانات خاصة بالطفل وخلفيته 
واجتماعيـة ،  رفضها له يتأثر بعـدة مـتغريات نفسـية    أو ن قبول األم لطفلها أإىل ، وتوصلت 

ن رفض الوالدين للطفل حيبط حاجاته للحب واألمن واالنتماء كما يترتـب  أإىل  أيضاًوتوصلت 
والسـلوك   واالكتئـاب لقلق يرتبط بظهور ا الوالدي، وأن الرفض م قبول الطفل لذاتهعليه انعدا
  .العدواين
املعاملة الوالدية كمـا يـدركها    أساليببدراسة العالقة بني ) م1985(وقد قام أبو اخلري   
السلوكية ومشلت العينة املستخدمة طالب املرحلـة اإلعداديـة والثانويـة     واالضطرابات األبناء

ـ  40( سلوكياًاملضطربني  األبناءمكة املكرمة وتكونت من جمموعة  يفواجلامعية بأم القرى  ) اًطالب
 25 – 15، تراوحت أعمار مجيع أفراد العينـة مـن   )طالباً 333(األسوياء  األبناءوجمموعة من 

املعاملة الوالدية واستبيان أعده الباحث ملعرفة بعـض   ساليباستخدم الباحث مقياس مكة أل. سنة
  :النتائج التاليةإىل وخلصت الدراسة . البيانات العامة

 ألبنـاء ابـني آبـاء    األبناءاملعاملة الوالدية كما يدركها  أساليب يفتوجد فروق دالة  -
  .األسوياء األبناءو آباء  سلوكياًاملضطربني 

 األبنـاء بني أمهـات   األبناءاملعاملة الوالدية كما يدركها  أساليب يفتوجد فروق دالة  -
 .األسوياء األبناءو أمهات  سلوكياًاملضطربني 

 األبنـاء بـني آبـاء    األبناءاملعاملة الوالدية كما يدركها  أساليب يفتوجد فروق دالة  -
  .سلوكياًوأمهات املضطربني 



58 
 

لـدى األحـداث    واالجتماعي بعنوان التكيف الشخصي) م1988(أما دراسة الكبيسى   
) 167(العراق على عينة تكونت من  يفالدراسة  هذهوطبقت . اجلاحنني وعالقته باملعاملة الوالدية
إىل الدراسة استبيان املعاملة الوالدية حيث توصلت الدراسة  هذه يفمن اجلاحنني واستخدم الباحث 

  :النتائج التالية
بني األسـلوب الـدميقراطي والتكيـف الشخصـي      إحصائيةذات داللة  إجيابيةتوجد عالقة  -

  .واالجتماعي
املعاملـة   يفمهـال  وأسلوب اإل بني األسلوب التسلطي إحصائيةتوجد عالقة سالبة ذات داللة  -

  .واالجتماعي الشخصيالوالدية وبني التكيف 
وشعورهم باألمن النفسي  األبناءبدراسة التنشئة كما يدركها ) ، بم1989( وقام كفايف        

من طالبات املرحلة الثانوية من القطريات وغريهن من اجلنسيات  153وتكونت عينة دراسته من 
:  م الباحث جمموعة من األدوات وهـي سنة واستخد 16.6العربية األخرى مبتوسط عمري قدره 

ـ (إعـداد  احث ومقياس األمن النفسـي  من إعداد الب األبناءمقياس التنشئة كما يدركها  ) لوماس
التنشـئة   أساليبن هناك بعض أإىل وتوصلت الدراسة ) كوبر مسيث(ومقياس تقدير الذات إعداد 

لديـة  وزيادة الضوابط الوا لقلق ومنها التذبذب يف املعاملةوا الشعور بعدم األمنإىل قد تؤدي  اليت
  .مثل التحكم وتقييد احلرية

وبعض جوانـب الشخصـية   الوالدية املعاملة  أساليبعن ) م1990(  ويف  دراسة طاهر       
طالب من املدارس الثانوية الذكور مبدينة مكة املكرمة يف املرحلة  1453وذلك على عينة مقدارها 

 الوالديـة  املعاملـة   سـاليب سنة وقد استخدم  الباحث مقياس مكة أل 21-14العمرية ما بني 
  .ومقياس مكة للشخصية

الذين تتصف شخصيام بالتوافق والبعد عن امليل  األبناءأن وقد أثبتت نتائج هذه الدراسة 
كما أظهـرت هـذه الدراسـة أن     ،عدم السواء أدركت والديها على أما يتقبالن أوالدمهاإىل 
 أسـاليب األكثر ميالً ملظاهر عدم السواء على أا  األبناءاليت أدركتها جمموعة الوالدية  ساليباأل

  :مميزة لوالديها هي
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. اإلكـراه  -5. الرخصة -4. عدم التمسك الشديد بالتأديب -3. الضبط -2. االستحواذ -1
. عـدم االتفـاق   -9. الضبط العدواين -8. الضبط من خالل الشعور بالذنب -7. التطفل -6

  .انسحاب العالقة -12. االنعزال العدائيأو التباعد  -11 .تلقني القلق الدائم -10
عن تعاطي احلشيش مبنطقة الرياض فقد توصل ضـمن  ) هـ1410( دراسة السعيد أما 

غلبـها يتسـم باالضـطراب    أسر كان اجلو العائلي يف أإىل أن غالبية املتعاطني ينتمون إىل نتائجه 
ن أسرهم التثق أ، ووأم اليناقشون أمورهم مع أسرهم، ك واإلمهال واملنازعات واخلالفاتوالتفك

 ،الوالدان أصدقاءهم وأم كثرياً مايفكرون يف اخلروج من املـرتل بغـري عـودة    فيهم وال حيترم
من العينة كـان والـداهم   % 26ووجد أن حوايل . األسرةالعطف واحلنان من  ويشعرون بنقص

  . عن بعضهمانيكان فيها الوالدان منفصل% 16، مع بعضهما مع وجود خالفات بينهمايعيشان 
الكشف عن طبيعة الفروق بـني اجلنسـني يف   إىل ) م 1991( موسىكما هدفت دراسة           
طالبة بكلية التربيـة  ) 120(و اًطالب) 120(وتكونت العينة من  ،الوالديةاملعاملة  أساليب إدراك

  .سنة) 24-20(باجلامعة اإلسالمية يف قطاع غزة وتراوحت األعمار بني 
  ).لشيفار( األبناءا يدركها كم ،الوالديةاملعاملة  أساليباستخدم الباحث قائمة 

  -:ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي
الذكور  حيث إن .الوالدية املعاملة  ساليبناث ألكل من الذكور واإل إدراكوجود اختالف بني 

طفالً وضبطاً من خـالل الشـعور   تإكراهاً وأو رفضاً هلم وتقييداً  أكثرم أعلى  آباءهميدركون 
بالذنب وضبطاً عدوانياً وعدم اتساق وتلقني القلق الدائم وتباعـداً سـلبياً وانسـحاباً للعالقـة     

لق الدائم وتباعداً سـلبياً  ضبطاً هلم من خالل الشعور بالذنب وتلقيناً للق أكثرويدركون أمهام 
  .ورفضاً

وتـدركن  . إجيابياً بالً هلن وتساهالً شديداً واندماجاًتق أكثرعلى أم  آباءهنأما اإلناث فيدركن 
ن على أوتقـبالً   إجيابيـاً  تقبالً هلن ومتركزاً حول الطفل وتقييداً وإكراهاً واندماجاً أكثرن أمها
  .للفردية وتطفالً
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الضبط  ،تلقني القلق ،املرتبطة بالرفض الوالدية عاملة امل أساليبلذا يتبني أن الذكور يدركون 
املرتبطة  الوالدية املعاملة  أساليببينما تدرك البنات . التباعد وعدم االتساق واإلكراه ،العدواين
  .اإلجيايب والتساهل مع بعض التقييد واإلكراه واالندماجبالتقبل 

بناء وعالقتها بأنساقهم لأل االجتماعيةبعنوان التنشئة ) م1991 ( هويف دراسة حوامد
 االجتماعيةيف التنشئة الوالدية املعاملة  أساليبمعرفة هل ختتلف : وكان من بني أهدافها القيمية

  ؟)أنثى/ ذكر(ألبنائهم باختالف متغري النوع 
لقيمي وإدارة اوأداة لقياس النسق  الوالدية لة املعام أساليببتطبيق أداة لقياس  ةالباحث توقد قام

  .قتصادي لألسرةاإل االجتماعيجلمع البيانات لتحديد املستوى 
وطالبة نصفهم من الذكور والنصف  اًطالب) 422(وقد طبقت هذه األدوات على عينة قوامها 

  .واآلخر من اإلناث من طلبة املرحلة الثانوية باألردن
  - :وقد توصلت الدراسة للنتائج اآلتية

 األبناءبتنشئة  اآلباءحيث يعتين  األبناءباختالف جنس الوالدية ختتلف املعاملة  )1(
الذكور واإلناث بنمطني خمتلفني  األبناءالذكور من اإلناث على حني تعتين األمهات بتنشئة 

  .من التنشئة
على التبعية ومبالغة  ومنحاً لالستقالل وتأكيداً تشدداًو ورفضاً تقبالًأقل  اآلباءكان  )2(

  .ذنبمن خالل الشعور بال يف الرعاية وعدم االتساق يف املعاملة وضبطاً
 أكثرعلى التبعية والتحكم يف تنشئة اإلناث  وتأكيداً تشدداً أكثركانت األمهات  )3(

  .منحاً لالستقاللية واملبالغة يف رعاية الذكور عن اإلناث أكثرمن الذكور وكن 
 ،بشكل عام االجتماعيةعاد التنشئة يف كافة أب اآلباءوقد تفوقت األمهات على  )4(

لالستقالل ومبالغة يف  على التبعية ومنحاً وتأكيداً، وتساحماً اآلباءعن  تقبالً أكثرفكن 
وقد ارتبطت األنساق القيمية . يف تنشئتهم تشدداً أكثر اآلباءوكان ، الذكور األبناءرعاية 
  .الوالدية املعاملة  أساليبببعض  األبناءهلؤالء 

اجلنسني من  املراهقني معرفة الفروق بني إىل فقد هدفت ) م1992 ( حممدأما دراسة      
وكذلك الفروق بني اجلنسني يف  ،الوالديةالرعاية  ساليبواملراهقات بدولة اإلمارات يف إدراكهم أل
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مشتق من مقياس  األبناءكما يدركها  الوالدية واستخدم الباحث مقياس الرعاية .التوافق والقيم
  .رقلفااواختبار التوافق ومقياس القيم ) شيفار(

طالب وطالبة من طالب الصـف األول الثـانوي بدولـة    ) 200(عينة البحث على واشتملت 
  ).17-16من (اإلمارات العربية املتحدة وبلغ متوسط أعمارهم 

  :وقد أسفرت نتائج الدراسة عن اآليت
ملـنحهم   إدراكـاً  أكثـر فالذكور ، الوالدية الرعاية  أساليب إدراكهناك فروق بني اجلنسني يف 

  .لفروق يف التقبل ومنح التحرر فهي يف صاحل اإلناثامن جانب األمهات أما  االستقاللية
توافقا مـن   أكثرفمن حيث التوافق فاإلناث : أما من ناحية الفروق بني اجلنسني يف التوافق والقيم

  .واالنفعالية االجتماعيةمن الناحية  توافقاً أكثرأما الذكور فهم  ،ةياألسرالناحية 
ولقد . التقليدية من الذكورأو بالقيم األصلية  متسكاً أكثرومن حيث الفروق يف القيم فإن اإلناث 

وبني التوافـق   األبناءكما يدركها الوالدية املعاملة  أساليبأظهرت النتائج عن وجود ارتباط بني 
  .والقيم
كمـا يـدركها   الوالدية املعاملة  أساليببعنوان ) هـ1414( وكذلك يف دراسة العريين       
طالب من  200على عينة مكونة من  هوعالقتها بالسلوك العدواين فقد طبق الباحث دراست األبناء

سنة ومت  21-16طالب املدارس الثانوية احلكومية التابعة لوزارة املعارف وتتراوح أعمارهم بني 
املراكز اخلمسـة املوزعـة    اختيار العينة بطريقة عشوائية بسيطة بواقع مدرستني من كل مركز من

املعاملـة   سـاليب أل" بومأ"خدم الباحث مقياسني هي مقياس جغرافيا يف مدينة الرياض وقد است
  .ومقياس التقدير الذايت للسلوك العدواين) والذي استخدمه الباحث يف هذه الدراسة( الوالدية 

الغري سواء لآلباء واألمهات مثل احلرمـان   ساليبوجود عالقة دالة بني األإىل وقد توصل الباحث 
  .األبناءلفظي بني الغري أو  اللفظي بالذنب وبني السلوك العدواين واإلشعاردي سواإليذاء اجل

دراسة تطبيقية  االجتماعيةيف التنشئة  اآلباء أساليببعنوان ) م1995(ويف دراسة املقاطي      
معرفة أفضل الوسائل اليت يـئ لألبنـاء   إىل واليت هدفت  األسر السعودية يف مدينة الرياضعلى 

واختار الباحث عينة  ،سليمة اجتماعيةسنة تنشئة )  15 – 6( الذكور واإلناث يف الفئة العمرية 
أسـرة واسـتخدم الباحـث     364بطريقة عشوائية من أربعة أحياء مبدينة الرياض وبلغ عددها 
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 68املدروسة وعددها مثانية وعدد عبارات االستبيان  بساليصحيفة استبيان من إعداده تقيس األ
يف البادية كانوا أقـل اسـتخداماً ألسـلوب     نشؤواالذين  اآلباءأن إىل عبارة وتوصلت الدراسة 

ميالً  أكثراألصغر سناً  اآلباءوان  ،يف القرية بصدد هذا األسلوب نشؤواالتشجيع عن أولئك الذين 
يف أسلوب التشجيع  اًلألبناء يف التنشئة كما وجدت الدراسة اختالفاستخدام أسلوب التشجيع إىل 

استخداماً  أكثرأن املتزوجني لزوجة واحدة إىل توصلت الدراسة  حسب املستوى التعليمي، وأيضاً
أصحاب العدد  اآلباء أنوأظهرت الدراسة  –لزوجتني  أزواجألسلوب التشجيع من أولئك الذين 

قارنة مع نظرام استخداماً ألسلوب التشجيع مع أبنائهم مبستوى أعلى بامل  أكثر األبناءاألقل من 
د قل ميالً ملمارسة النصح واإلرشاأذوي الدخل املنخفض  اآلباءن أوأوضحت الدراسة  األكثر أبناء

  .بالقياس مع أصحاب الدخل األعلى
التنشـئة   أسـاليب التعرف على العالقة بـني  إىل هدفت ) م1996( يأما دراسة املرس

والوالء للوطن وكذلك التعرف على الفروق بـني اجلنسـني يف    األبناءكما يدركها  االجتماعية
وأبعاد الوالء للوطن وكذلك التعرف على الفـروق بـني     االجتماعيةالتنشئة  ساليبإدراكهم أل

  .التنشئة أساليبالذكور واإلناث يف 
ف الثاين الثانوي العام مبدينة شبني الكوم طالب وطالبة من طالب الص) 200(وتكونت العينة من 
  .مبحافظة املنوفية

إعداد إهلـامي عبـد   ( األبناءكما يدركها  االجتماعيةالتنشئة  أساليبواستخدم الباحث مقياس 
إعداد سامية (الثقايف  االجتماعيواستمارة املستوى ) إعداد الباحث(مقياس الوالء للوطن ، )العزيز
  ).القطان

  -:ئج اليت توصلت إليها الدراسة ما يليومن أهم النتا
كما يدركها  االجتماعيةالتنشئة  أساليببني  إحصائياًموجبة ودالة  ارتباطيةوجود عالقة  -

  .والوالء للوطن لدى املراهقني من اجلنسني األبناء
، )االسـتقالل  -التبعيـة  ( أساليبيف  الوالدية بني االختالفات  ارتباطيةوجود عالقة  -

 .والوالء للوطن األبناءكما يدركها ) املساواة -التفرقة (
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  االجتماعيةالتنشئة  ساليببني الذكور واإلناث يف إدراكهم أل إحصائياًوجود فروق دالة  -
 )املساواة -التفرقة (يف أسلوب ، ثلصاحل اإلنا) التقبل -الرفض (للوالدين يف أسلوب 

 .لصاحل الذكور

 أسـاليب يف  الوالدية بني اجلنسني يف االختالفات  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  -
  .األبناءكما يدركها  االجتماعيةالتنشئة 

بدراسة العالقة بني االجتاهات الوالدية للتنشئة وخمـاوف  ) م 1998( كما قامت الكتاين         
تراوحـت   –فال الذكور واإلناث من األط 810الذات لدى األطفال وتكونت عينة الدراسة من 

ط يف مدينة الربا االبتدائيسنة يف الصفوف الرابع ، اخلامس ، السادس ) 13 – 9(أعمارهم مابني 
، من إعـداد الباحثـة  ) ومنوذج لألم  منوذج لألب( ، واستخدمت الباحثة مقياس الوالدية باملغرب

أن آباء وأمهات األطفال األقل اسـتعداداً  إىل وتوصلت  أيضاًومقياس خماوف الذات من إعدادها 
الثواب كاملكافـأة   أساليبميالً الستخدام  أكثرميالً الجتاهات السواء وهم  أكثرملخاوف الذات 

كما  ،والتشجيع وأكثر تقبالً ألطفاهلم وأقل شدة وصرامة وضرباً واستحواذاً وتذبذباً يف معاملتهم
 القسوة والتسلط واحلماية أساليبميالً الستخدام  أكثر ،استعداداً للخوف أكثراألمهات  أنتبني 
إمهاالً وقسـوة وتذبـذباً    أكثرواألمهات ذات الوسط االقتصادي املنخفض  اآلباءأن  إال الزائدة

  .للطفل باملقارنة بالوسط املرتفع وتسلطاً يف معاملتهم
املعاملـة   أسـاليب التعرف على العالقة بـني  إىل ) م2000(بينما سعت دراسة بركات         

الوالدية واالكتئاب لدى بعض املراهقني واملراهقات املراجعني ملستشفى  الصحة النفسية بالطائف 
واالكتئـاب ،  )  األم  –األب (  ةاملعاملة الوالدي أساليبمعرفة العالقة بني إىل ، وهدفت الدراسة 

التعرف إىل دفت الدراسة وكذلك التعرف على الفروق بني اجلنسني يف مستوى االكتئاب كما ه
وتكونـت عينـة   . الوالدية إسهاما يف حدوث االكتئاب لدى أفراد العينـة   ساليباأل أكثرعلى 

حالة من املراجعني للعيادة النفسية مبستشفى الطائف للصحة النفسية املشخصني  135الدراسة من 
سـتخدمت أدوات  سنة وا 24 – 12تراوحت أعمارهم بني ) ذكراً   61أنثى ،  74( اكتئاب 
 ارتباطيةوجود عالقة إىل وتوصلت الدراسة  –املعاملة الوالدية ومقياس االكتئاب  أساليبمقياس 

دالة بني األسلوب العقايب وكذلك أسلوب سحب احلب لألب واالكتئاب عند الذكور كمـا مل  
أن إىل  أيضـاً اب وتوصلت ، اإلناث املراهقات يف االكتئفروق دالة بني املراهقني  الذكورتوجد 
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إسهاما يف تباين درجة االكتئـاب   ساليباأل أكثرمها ) سحب احلب، التوجيه واإلرشاد(أسلوب 
  .الكلية من املراهقني واملراهقات لدى العينة

املعاملـة   أسـاليب التعرف على عالقة بعض إىل ) م 2000(كما هدفت دراسة احلريب           
إىل الوالدية مبستوى القلق واالنبساطية والعدائية لدى طالب املرحلة الثانوية كما هدفت الدراسـة  

. ية األكثر إسهاما يف تكوين  مسات الشخصية لدى عينة الدراسة داملعاملة الوال أساليبمعرفة أي 
مبكة املكرمة من من مخس مدارس  طالبٍ)  200( من  ةواستخدم الباحث يف دراسة عينة مكون

املعاملة الوالديـة لعابـد    أساليبمقياس : واستخدم أدوات ) األوىل ( األقسام العلمية ، الشرعية 
النفيعي ، مقياس القلق العام لألطفال ، واملراهقني حملمد جعفر ، استخبار ايزنـك للشخصـية ،   

  -:إىل مدوحة سالمة ، وتوصل الباحث استبيان تقدير الشخصية مل
بني كل من األسلوب العقايب ، وأسلوب سـحب   إحصائياًدالة  ةعالقة ارتباطيوجود  -

والقلق لدى عينة الدراسة، وال توجد عالقة بـني أسـلوب   ) احلرمان العاطفي(احلب 
  . شاد لكل من األب ، األم ، والقلقاإلر

، أسلوب سلوب العقايبة دالة بني كل من األبموج ةكما وجدت الدراسة عالقة ارتباطي -
إسهاما يف تكوين  ساليباأل أكثرلكل من األب واألم ) احلرمان العاطفي(حب احلب س

 .القلق لدى عينة الدراسة

املعاملة الوالدية إسهاماً يف  أساليب أكثركما أظهرت الدراسة أن أسلوب سحب احلب   -
إسهاماً يف التقليل  ساليبألاتكوين العدائية بينما كان أسلوب التوجيه اإلرشادي أكثر 

أسـهاماً   ساليباأل أكثرمن العدائية كما أن األسلوب اإلرشادي التوجيهي لألم واألب 
 .يف تكوين االنبساطية

 ساليببني األ االرتباطيةالتعرف على مدى العالقة ) م2000(كما حاولت دراسة حسن       
لى بعـض  وكذلك التعرف ع ياالجتماعالوالدية والتفاعل السلوكي لدى تالميذ دور التوجيه 

إسهاماً يف التفاعل السلوكي لدى أفراد العينة، واستخدم يف دراسـته   الوالدية األكثر ساليباأل
  االجتماعيتلميذاً ، وعينة أخرى من دور التوجيه  162عينة من التالميذ العاديني وبلغ عددهم 
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لـة  املعام أسـاليب ، وطبق الباحث مقياس التفاعل السلوكي ومقياس  تلميذاً 200بلغ عددها 
   -:إىل الوالدية وتوصلت الدراسة 

، ووجود فروق التفاعل السلوكي لصاحل العاديني دالة بني العينتني يف اًأن هناك فروق •
دالة بني اموعتني يف األسلوب اإلرشادي لألب لصاحل التالميذ العاديني يف حني مل 

  .األسلوب العقايب وأسلوب سحب احلبروق بني اموعتني يف تؤخذ ف
أن إىل يف التفاعل السلوكي توصـل الباحـث    املعاملة األكثر إسهاماً أساليبوعن  •

  . سهاماً يف تباين التفاعل السلوكيوالتوجيه هو األكثر إ اإلرشادأسلوب 
املعاملة الوالدية كما يدركها  أساليبالتعرف على إىل )  م2002(وهدفت دراسة اجلهين 

حالة من املتعاطني الـذكور   50وعالقتها بتعاطيهم للمخدرات وتكونت عينة الدراسة من  األبناء
سنة أما غري  50 – 18واملنومني مبستشفى األمل بالرياض قسم اإلدمان تراوحت أعمارهم مابني 

 باملستشفى بنفس األقسام تراوحت حالة من املوظفني الذكور العاملني 50املتعاطني فكان عددهم 
إعداد النفيعي  –املعاملة الوالدية  أساليبكما استخدم مقياس . سنة  50 – 18أعمارهم مابني 

عدم وجود فروق دالة بني املتعاطني للمخدرات وغري املتعـاطني يف مجيـع   : إىلوتوصل الباحث 
  ).، أسلوب التوجيه واإلرشاداحلباألسلوب العقايب، أسلوب سحب (املعاملة الوالدية  أساليب

  
  -:األجنبيةات دراسال: ثانياً

أشـارت  أخرى وقـد  أو وجد الباحث عدة دراسات أجنبية تناولت املوضوع من زاوية        
رياً يف منـوهم  تؤثر تأثرياً كب األبناءاليت يعايشها  األسريةأن الظروف إىل الدراسات  ههذكثري من ال

وهناك  جد طفالً يعيش يف كنف أمه وأبيهفن ،املتعددة األسريةوهناك الظروف  ،النفسي بصفة عامة
أو كليهما أو وهناك يتيم األبوين  ،يف حجر أمه وزوجهاأو طفل يعيش يف كنف أبيه وزوجة أبيه 

 .من تكفله دار األيتامأو جدته أو خالته أو يعيش يف رعاية عمته أو  ،يعيش يف كنف أحدمها فقط
والطفل يف كل هذه األوضاع خيضع ملؤثرات كثرية تسهم يف تشكيل شخصيته وتتضـح علـى   

يف مراحل منو الحقة مثل املراهقة وغريها من املراحل األخرى وللتعـرف  أو سلوكياته يف طفولته 
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تضح لنا يدركه االبن من خالل املعاملة الوالدية وأثر ذلك يف تشكيل اهلوية وهو ما ي على مدى ما
   -:آلتيةاخالل الدراسات من 
ظاهرة إدمان املراهقني أجريت على عينـة قوامهـا    عن (Louris, 1977)دراسة  لوريس     

ن العوامل املرتبطة بالنمو منذ الطفولة أاً مدمناً من جمتمعات شبة حضارية، أوضحت مراهق 258
ن ون واملتعـاط ون املـدمن وفاملراهق، ن العوامل اليت تزيد يف انتشارهاهلا م األسريةوكيفية املواجهة 
ن الوالدين قد مارسا أنفصال و، واإلحساس باإلاألسريت منائية يف جماالت الضبط لديهم مشكال

  .سلبية يف مواجهة أزمات النمو املرتبطة باملرحلة العمرية ألبنائهم اًدوارأ
مراهقـاً تراوحـت    50قام بإجراء دراسة علـى  الذى  (Bary, 1978) دراسة باري 

طبق عليهم مقياس تكملة اجلمل لنمـو   –سنة يعيشون مع الوالدين  22 – 18أعمارهم مابني 
األنا ومقابلة مارشيا ملراتب اهلوية كما طبق على الوالدين مقياس منو األنا ومقياس توقعات الوالدين 

أن الوالدين هلما تأثري واضح على إىل عرفية وتوصل النفسي ومقياس أسلوب االستبانة امل لالعتماد
وأن تأثري األمهات يظهر يف  ،منو األنا ألبنائهم الذكور وأن هذا التأثري خيتلف بني األمهات واآلباء

ذوي السيطرة املنخفضة والتأملية املرتفعـة واألفكـار العقالنيـة     اآلباءوأن  ،منو األنا املستدخل
أولئك كان أبناؤهم  بالنسبة ألبنائهم والواثقني من أنفسهم والدافئني انفعالياًواملرتفعني يف توقعام 

  .أن يكونوا ذوي مستويات عليا يف منو اهلويةإىل مييلون دائماً 
واحنراف األحداث   الوالديعن التوجيه واإلشراف  (Wilson, 1980)دراسة ولسون  
غياب الوالدين وغيـاب دورمهـا يف   : املخدراتلعوامل اليت تسبب تعاطي أظهرت نتائجها إن ا

اإلشراف والعناية بسلوك أبنائهم حيث إن تعاطي املخدرات يرتبط بشكل وثيق بانعدام الرقابـة  
بل مها اليعلمان أين يكـون   ؟ومىت يعودون ؟ألبنائهم أين يذهبونالوالدية وعدم سؤال الوالدين 

  .ابنهما يف أغلب األمسيات والليايل
 واملعاملة الوالدية اليت ترىب عليها متعاط أساليبعن    (Herbert, 1981)هربرتدراسة   
أن مجيـع  إىل املخدرات فقد توصل يف دراسته عن تعاطي املراهقني للمرجوانا وأسـرهم   وومدمن

جديدة للتعامل مـع   أسساً املتعاطني كانوا يعانون من اضطرابات عائلية إال أم حياولون أن جيدوا
فكل شاب يبدو أنه . تدمري العالقات مع الوالدينإىل وأن توجيهات هؤالء الشباب متيل  والديهم

  .يرفض اإلذعان ألوامر والده ويريد أن حيصل على النشوة والسعادة
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دراسة عن منـو هويـة لـدى      (Adams & Jones, 1993)وأجرى آدمز وجونز  
طالبة بالصف العاشـر واحلـادي    82مت حيث قا –هقات يف عالقتها خبربة التنشئة الوالدية ااملر

، وأمناط التنشئة الوالدية املدركة، مبدرسة ريفية بتقدمي استجابات عن حالة اهلوية عشر والثاين عشر
، فإن ن تبدأ يف سنوات املدرسة العلياأأنه على الرغم من أن أزمة اهلوية ميكن  حت النتائجوقد أوض

، كما وجـدت فـروق يف   لعمرية املفاجئة يف تشكيل اهلويةاملراهقة املتوسطة هي مرحلة الفروق ا
  .باء واألمهات تبعاً حلالة اهلويةلآل االجتماعيةاملراهقات ملمارسات التنشئة  إدراك

ومنو هويـة   األسريةبإجراء دراسة أخرى عن املتغريات (Adams, 1985) وقام آدمز     
وافترض أن الوالدين إما أن . االجتماعينظرية التعلم والتفاعل إىل اإلناث لدى املراهقات مستنداً 

مت إجراء مقابلة مع طالبات جامعيات : له وللتحقق من ذلك نييكونا معوقأو مو اإلجيايب يسهال الن
كل من الطفل وأثرها يف تشكيل اهلوية من وجهة نظر / سرة لتقدير العالقة بني الوالدينأ 45من 

أن نضج اهلوية الوالدية له تأثري واضح على تشكيل اهلويـة  : إىل معاً وتوصل املراهقات والوالدين 
الطفل ختتلف بني املراهقات األقل نضجاً واألكثر نضجاً يف / ن عالقة الوالدينأو ،دى املراهقاتل

حالة اهلوية وأوضحت الدالئل إن التركيب من منوذج الدور واالستدخال للنماذج الوالدية كـل  
  .شكيل ومنو اهلوية لدى املراهقاتت ذلك يسهم يف

/ للقبـول  األبنـاء  إدراكلعالقة بني بدراسة ا (Kitahara, 1987)بينما قام كيتا هارا 
ن هنـاك  أإىل وتوصـل   ،يف مرحلة الطفولة واخلصائص النفسية يف مرحلة الرشد الوالديالرفض 

النفسـية السـلبية يف مرحلـة     للرفض يف مرحلة الطفولة واخلصائص األبناء إدراكعالقة دالة بني 
  .رمن الذكو انفعالياًوأقل ثباتاً  اعتمادية أكثرن اإلناث أإىل  أيضاً، وتوصلت الدراسة الرشد

أثناء الطفولة املبكرة على منو هوية األنا  االنفصالعن تأثري  (Mann, 1989)دراسة مان  
يف املراهقة طبق فيها اختبار واشنطون لتكملة اجلمل لقياس منو األنا ومقياس العصـابية واختبـار   

ربـوا داخـل   مراهقـاً ت  280هدف احلياة على جمموعة من املراهقني الذين عاشوا مع والديهم 
  -:مايلي إىللصغر وتوصلت الدراسة مؤسسات إيوائية منذ ا
حبالة وجدانية تتعلق بالصورة الوالدية املفقودة انعكست على منـو   االنفصالارتباط خربة 

 األسـرة األنا وتشكيل اهلوية يف املراهقة بالنسبة موعة املؤسسات اإليوائية يف حـني أن أبنـاء   
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جناحاً يف احلل اإلجيايب  أكثروكانوا  ،الطبيعية قد عربوا عن عدم وجود أزمات تتعلق بتشكيل اهلوية
  .زمة النمو يف املراهقةأل

  
  :دراسات السابقةلالتعقيب على ا

صلة هلا هذا الفصل مبراجعة ما متكن من احلصول عليه من دراسات سابقة  يفقام الباحث   
 الـيت املراجعة تغذية معلوماته حول الدراسات  هذهوقد كان اهلدف من  ،مبوضوع الدراسة احلالية

ـ ووقـد تفا . ملام مبوضوع وعناصر دراسـته تناولت موضوع دراسته حىت يستطيع اإل  هـذه  تت
كل منها  يفتفاوت األدوات املستخدمة إىل  باإلضافة ،أهدافها وفرضياا وتساؤالا يفالدراسات 

 النظـري  اإلطـار رسـم   يفالدراسات  هذهوقد استفاد الباحث من . وكذلك اختالف نتائجها
  .هدف الدراسة موضع التنفيذاختذها لوضع  اليتلإلجراءات  تصوريرسم  ويفللدراسة احلالية 

لوالدية والتوافق النفسـي  من خالل فحص وقراءة الدراسات السابقة واليت تتعلق باملعاملة ا   
 بناءاألاالجتاهات الوالدية جتاه  حيث إن، جند أن هناك شبه اتفاق بني نتائج هذه الدراسات لألبناء

 ،ممرغوب فيه موأ ،بالقبول األبناءشعر أو فإذا أدرك  مهلا يؤثر على شخصيته موكيفية إدراكه
شعوراً بالقيمة والثقة بـالنفس   أكثر مجتعله ماالحترام واحملبة والعطف من قبل والديه نوينال موأ

وأكثر ثباتـاً وجتاوبـاً    ،الذين يستشعرون القبول لديهم تقدير ذايت مرتفع األبناءوأن  ،واآلخرين
السلبية يف  ساليبوأن األ ،إجيابيةوأن نظرم ليست لذوام فقط بل نظرم للعامل كله  ،وانفعالياً

النفسية وتقبلهم لذوام ولآلخـرين وتـوافقهم    األبناءاملعاملة الوالدية هلا تأثري ضار على صحة 
سـالمة،  (السلوك  العدواين االكتئاب وكما أا ترتبط بظهور القلق و ،)م1979داود، ( النفسي
وتزداد مـع عـدم   للتقبل  األبناء إدراككما اتضح أن مشكالت التوافق تتناقص مع  ،)م1984

  .إدراكهم للتقبل
املعاملة الوالدية ترتبط بنمو هويـة األنـا    أساليبن كما أوضحت نتائج هذه الدراسات أ

 اضطرابة الوالدية غري السوية ترتبط باملعامل أساليبة األكثر نضجاً يف حني أن ومتيز حاالت اهلوي
ن هناك فروقاً بني مراتب اهلويـة  إو .منو اهلوية ومتيز حاالت اهلوية األقل نضجاً بإعاقتها وتشتتها

هـا  وحيث يشعر حمققـو اهلويـة ومتوفق   ،كال الوالدين يف التنشئة ساليبألاملختلفة يف إدراكهم 
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ن حـاالت  أاملعاملة من قبل األم يف حـني   أساليبب واملعاملة من قبل األ أساليبباالتفاق بني 
ن الوالـدين  أو. معاملتهما أساليبإعاقات اهلوية وتشتتها يشعرون بعدم االتساق بني الوالدين يف 

على منو األنـا ألبنـائهم    واضح فقد كان للوالدين دور: وراً هاماً يف منو وتشكيل اهلويةيلعبان د
ماً ملستويات عليا يف منـو  املعاملة الوالدية السوية كان أبناؤهم مييلون دائ أساليبالذكور كما أن 

و هوية األنـا ولـه   كليهما ألي سبب ما ينعكس على منأو حد الوالدين أن احلرمان من أو. اهلوية
تأثري واضح.  

الذي أتى منـه املتعـاطي يتميـز     األسرين املناخ أ أيضاً كما أوضحت هذه الدراسات
كثرة املنازعات بـني أفـراد   أو  الوالديحدوث الطالق أو لوالدين بالتفكك وانعدام الوفاق بني ا

 واإلمهال والعقـاب البـدين   األسرية تتميز بانعدام التوجيه املعاملة الوالدي أساليبن إو. األسرة
وفقدان العالقات احلميمة وعدم فهم الوالدين خلصائص مرحلة النمو  اإلحباطواخلوف والقسوة و

اليت أظهرت عدم وجود فروق بني العينـتني   )م2002(باستثناء دراسة اجلهين  األبناءاليت يعيشها 
واليت اقتصرت على أسلوب  املعاملة الوالدية أساليباملتعاطني وغري املتعاطني للمخدرات يف مجيع 

تتسم باضـطراب   آباءهمن اجتاهات املتعاطني حنو أ، والتوجيه واإلرشادو سحب احلبو العقاب
ذعان هلـا  وهناك رفض واضح لسلطة األب وعدم اإل لوالدين فالصورة الوالدية حمطمةالعالقة مع ا

  .فهي عالقة مترد وعصيان
املعاملـة الوالديـة    أساليب بني إحصائيةهناك عالقة ذات داللة  أن ومما سبق يتضح جلياً

كـذلك  التشجيع والثواب كاملكافأة وو ياألسلوب الدميوقراط( :مثل األبناءكما يدركها  اإلجيابية
وكـذلك منـو األنـا     )م1988الكبيسى، ( األبناء لدى وبني التوافق النفسي )رشادالتوجيه واإل

 )م1991م وحوامـدة،  1992حممـد،  ( بالقيم وااللتزام )م2000حسن، ( والسلوك التفاعلي
املعاملـة   أساليببني  إحصائيةكما أن هناك عالقة ذات دالة . )م1996املرسى، ( للوطن والوالء

 اإلمهـال وأسلوب  واألسلوب التسلطي الوالديالرفض ( :مثل األبناءالوالدية السلبية كما يدركها 
والقسوة واإلشعار بالذنب وأسلوب التذبذب وأسلوب التحكم وتقييد  اجلسديواحلرمان واإليذاء 

وكـذلك السـلوك    األبنـاء  يف يالنفس وبني عدم التوافق) احلرية واحلماية الزائدة وسحب احلب
، ب واحلـريب  -م1989كفـايف،  ( القلـق الشعور بعدم األمن وو )ه1414العريىن، ( العدواين
 ,Lauris)م،1990السعيد، ( دمان للمخدراتواإل )م2000بركات، ( واالكتئاب )م2000
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1977; Wilson, 1980 and Herbart, 1981) منو األنا واضطراب (Barry, 1978) .
 أسـاليب جبميع صـوره وأن   األبناء يفالتوافق إىل  تؤدياملعاملة الوالدية السواء  أساليبأن  أي

   .)م1990طاهر، ( جبميع صوره األبناء يفعدم التوافق إىل  تؤدياملعاملة الوالدية الغري سواء 
 أساليبأن هناك عالقة بني عوامل تتعلق بالوالدين وبني نوع إىل أن نتوصل  أيضاًوميكننا 

نضـج   هي إجيابيةمعاملة والدية  أساليباتباع إىل  تؤدي اليتومن العوامل . املعاملة الوالدية املتبعة
، الكتـاين ( ملخـاوف الـذات   األقل اسـتعداداً ن اوالوالد (Barry, 1978) الوالدين يفاألنا 

الذين لديهم عدد قليـل مـن    واآلباء ،الدخل املرتفع ووذ واآلباءاحلضر  يفونشأم  ،)م1998
 والوالـدين األكثـر اسـتحواذاً   بينما عدم نضج األنا لدى الوالدين . )م1995املقاطى، ( األبناء

املنخفض ووجود عدد كبري  اآلباءالبادية ودخل  يفونشأم  )م1998، الكتاين( ملخاوف الذات
وقد  .معاملة والدية سلبية أساليبإىل  تؤدي اليتتعترب من العوامل  )م1995املقاطى، ( األبناءمن 

رعايـة   يفومبالغة  لالستقالل ومنحاً وتساحماً اآلباءمن  تقبالً أكثرأثبتت الدراسات أن األمهات 
  .)م1991حوامدة، ( تنشئتهم يف تشدداً أكثر اآلباءالذكور بينما  األبناء

يعتمد بالدرجة األوىل على مـدى   النفسيأن التوافق إىل كما توصلت الدراسات السابقة 
وأن . لة الوالدية بغض النظر عن جوهر النوايـا الداخليـة للوالـدين   املعام ساليبأل األبناء إدراك
ملـنحهم   إدراكـاً  أكثركما أن الذكور . اإلناثاملعاملة الوالدية ختتلف جتاه الذكور عن  أساليب

حممـد،  ( واالنفعاليـة  االجتماعيـة من الناحيـة   توافقاً أكثرفهم  وبالتايل اإلناثمن  االستقاللية
ناث يـدركن  السلبية مثل الرفض والعدوان بينما اإل ساليبوأن الذكور يدركون األ .)م1992
كما اتفقـت  . )م1991موسى، ( األسرةمن الذكور من ناحية  توافقاً أكثرفهن  وبالتايل ،التقبل

مهال واملنازعات واخلالفات ضطراب والتفكك واإليتسم باال الذي العائليالدراسات على أن اجلو 
الدراسات أثبتـت أن   أغلبن إوبوجه عام ف. )م1990السعيد، ( األبناء يفله عالقة بعدم التوافق 

النفسـية وتقبلـهم لـذوام     اآلباءبصحة  إحصائيةاملعاملة الوالدية هلا عالقة ذات داللة  أساليب
  .)م1979داود، ( النفسيخرين وتوافقهم ولآل
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  ثالثالفصل ال

  إجراءات الدراسة امليدانية

  

  .منهج الدراسة  -: أوالً 
  .جمتمع الدراسة  -: ثانياً 
  .وطرق اختيارها عينة الدراسة  -: ثالثاً 
  .ومراحل تصميمها أدوات الدراسة -: رابعاً 

  .طرق مجع املعلومات -: خامساً  
 .أسلوب تفريغ البيانات  -: سادساً 

  .األساليب اإلحصائية املستخدمة  -: سابعاً 
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  إجراءات الدراسة امليدانية

أدوات الدراسة إىل كما يتطرق . جمتمع وعينة الدراسةة ويتناول هذا الفصل منهج الدراس   
 ويوضح كيفية تطبيـق الدراسـة ميـدانياً   . مت اتباعها للتحقق من صدقها وثباا اليتفاإلجراءات 

  .معاجلة بيانات الدراسة يفمت استخدامها  اليت حصائيةاملعاجلة اإل أساليبو
  

  منهج الدراسة: أوالً 

، حيث يرى الباحـث أن هـذا   الدراسةذه  االرتباطياملنهج الوصفي  استخدم الباحث
  -: االرتباطيفي صاملنهج الواملنهج مناسب هلذه الدراسة، و

كان هناك مثـة   إذاالبحث الذي ميكن بواسطته معرفة ما  أساليبيقصد به ذلك النوع من "     
 .)261:  2003العسـاف،  (" ، ومن مث معرفة درجة تلك العالقـة أكثرأو عالقة بني متغريين 

  .ويقوم هذا املنهج على دراسة الظواهر اإلنسانية كما هى دون تغيري
  

  جمتمع الدراسة: ثانياً 

التابعـة   احلكومية النهاريـة  )بنني( طالب املرحلة الثانوية مجيع يتكون جمتمع الدراسة من  
األوىل والثانيـة  (واملتضـمنة ىف الصـفوف   مبدينة بريدة يف منطقة القصيم  لوزارة التربية والتعليم

، وزارة التربية والتعليم( سعودياً طالباً )6573( والبالغ عددهم ه 1429 -1428لعام ) والثالثة
رسـة  مد 30مدارس بطريقة العينة العشوائية البسيطة من جمموع  4مت اختيار حيث  ) .م 2007

ثانوية جممع األمـري  ) 2(مدرسة بريدة الثانوية ) 1: (واملدارس األربع هي. ثانوية يف مدينة بريدة
وقـد مت   .ثانوية جممع القريوان التعليمي) 4(ثانوية امللك فيصل ) 3(سلطان التعليمي للموهوبني 

فصول من كل مدرسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة وبلغ عدد الطالب الواقعني ضمن  4اختيار 
  .طالب 363العينة 
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  اختيارهاوطرق  الدراسةعينة : ثالثاً 

  :أفراد العينة) أ

طالباً ، اذا كـان  ) 363(وباستخدام املعادالت االحصائية فإن حجم العينة املناسب هو   
الصـياد ،  . ( من امجايل حجم اتمـع  %) 5(طالباً ، وهي متثل نسبة ) 6573(حجم اتمع 

وكانـت عـدد    املختـارة  أفراد العينةاستمارة على  363عدد مت توزيع و ).137:م 1979
اسـتمارة وكانـت نسـبة     296حـوايل   استبعاد االستمارات غري املكتملـة االستمارات بعد 

وهي نسبة جيـدة جـداً جتعلنـا    % 81.5االستمارات املستلمة إىل االستمارات الكلية حوايل 
  .الدراسةمطمئنني إىل نتائج 

  :حجم العينة) ب

  -:اليةمت حساب حجم العينة باملعادلة الت      

  
  حجم العينة     n حيث 

  حجم اتمع   N  ؛ 
  0.50هي النسبة باتمع ويقترح ان تكون  P  ؛
  0.50هي النسبة املكملة يف  اتمع ويقترح أن تكون  P-1  ؛
  0.05اخلطأ يف ت قدير النسبة ويقترح ان تكون  D  ؛
مسـتوى  او % ( 95هي قيمة مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى ثقه   X  ؛

  %) . 5دالله 
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  أدوات الدراسة: رابعاً 

على الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، قام الباحـث باختيـار    االطالعبعد و
  :س التاليةياملقاي

ملحـق  ( األبنـاء املعاملة الوالدية من وجهة نظر  ساليبمقياس أمبو أل:  املقياس األول - 1
  -):1رقم

  -:نبذة تارخيية للمقياس 

األمبـو  ( وأمسـوه   ) Perris, et.al., 1980( بـريس وزمـالؤه    االختباروضع هذا  
EMBU (  حيث صدر ألول مرة باللغة   باللغة السويدية االختباروهي احلروف األوىل من اسم
 االختبـار ، ويقيس هـذا   (Egna av Menner Barndoms Uppfosrnam) السويدية

التربية عند الوالدين وذلك لكل من األب واألم على حدة وهـذه   ساليبأربعة عشر بعداً مميزة أل
، احلماية الزائدة التدخل الزائـد،  ، الرفض بعاد هي اإليذاء اجلسدي، احلرمان، القسوة، اإلذاللاأل

، )النبذ ( ، التوجيه لألفضل، اإلشعار بالذنب التشجيع، تفضيل األخوة الوالديالتسامح، التعاطف 
 .أي حد يتسم أسلوب األب واألم ذه الصفاتإىل ، مبيناً التدليل

 االختبـار بتقـنني   (Ross, et al., 1982)وزمالؤه ) روس(م ، قام 1982عام ويف    
وقياس صالحيته من صدق وثبات على املتحدثني باإلجنليزية وكذلك مت تقنينه علـى املتحـدثني   

  .)Arrdindeu, et al., 1983(ورفاقه ) اربندال(م بواسطة 1983انية عام باألمل
عبـد الـرمحن،   ( اللغـة العربيـة  إىل جنليزية بترمجة النسخة اإل املغريبن وعبدالرمحم وقا   

يـث  ولكن مت صياغة عبارات املقياس باللهجة العامية املصرية لتسهيل فهم العبارات ح ،)م1989
حـد  عبارة يستجيب املفحـوص هلـا بأ   75مكون من  واالختبار. مت تقنينه على البيئة املصرية

  ). أبداًحياناً ، قليل جداً ، الأدائماً ، (االختيارات التالية 
بتطبيقه على البيئة السعودية كما هو بعد إعادة حساب ثبات للمقياس ) سامي أبو بيه(وقام        

واتضح أن املقياس يتمتع بدرجة  االختبارعلى عينة من مدرسة ابتدائية مبدينة الرياض بطريقة إعادة 
  . ثبات مناسبة
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صياغة عبـارات  بتقنينه على البيئة السعودية بعد إعادة العريىن  قام ) هـ1414(عام  ويف      
على املختصني يف مكتب االستعالمات اللغوية بكلية اللغة  ااملقياس باللغة العربية الفصحى وعرضه

  .العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض لتصحيح عبارات املقياس لغوياً

  -:مميزات املقياس 
   -:  هذا املقياس   الستخداممن املميزات اليت جعلت الباحث يتجه 

   .الدراسة وارتباطها باالجابة على تساؤالا مالئمة عبارات املقياس مع أهداف هذة ) 1(
األدوات لقياس األبعاد األساسية ملعاملة الوالدين لألبناء  أأكف من اًهذا املقياس واحديعد ) 2(

  . األبناءوذلك من واقع سلوك الوالدين من املواقف املختلفة مع 
ن خـالل  امللموس لألبناء م نواعاً من السلوكأأا تصنف  قياسمن أهم مزايا بنود هذا امل) 3(

  .مالحظته  األبناءويسهل على ) األمهات – اآلباء(معاملة 
ميكن للفرد املستجيب أن يعرب عن رأيه يف معاملة األب مث رأيه يف معاملة األم من خالل ) 4(

 . كل منهما يف عبارته اخلاصة به  ه يفقراءته للبند يف مرة واحدة بدالً من أن يعرب عن رأي

وقد قـام   ثبتت الدراسات صدق وثبات املقياس ومن مث صالحيته عرب الثقافات املختلفةأ) 5(
   .الباحث بالتاكد من صدق وثبات املقياس

  :صدق املقياس

مت التأكد من صدق املقياس يف صورته األجنبية من خالل عدة دراسات أما على مستوى        
املقياس ومقننه على البيئة املصرية على صدق احملكمـني  البيئة العربية فقد اعتمد معد ومترجم هذا 

، وقد بينت مجيع هذه الطرق صـالحية هـذا املقيـاس    ق العاملي وصدق املوازنة الطرفيةوالصد
  .) هـ 1414العريين ،(  األبناءاملعاملة الوالدية كما يدركها  أساليبوصدقه يف قياس 
  :  ثبات املقياس

أما بالنسبة للبيئة . مت التأكد من ثبات املقياس بالنسبة للبيئات األجنبية من خالل عدة دراسات     
 )م1989 ،عبدالرمحن واملغريب(العربية فقد استخدم معد الصورة العربية ومقننه على البيئة املصرية 

  :طريقتني مها
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  : االتساق الداخلي  – 1

، وحـذفت  ارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليهبني درجة العب االرتباطوذلك حبساب معامل       
  .ألملأو سواء لألب  إحصائياًالعبارات اليت كان معامل ارتباطها بالبعد غري دال 

  :إعادة التطبيق  – 2

وكانـت مجيـع   ) يوماً 15( سبوعان أوإعادة تطبيقه بفاصل زمين قدره  االختبارمت تطبيق      
وهـي ذات   0.89،  0.65املختلفة للمقياس عالية حيث تراوحت بني معامالت الثبات لألبعاد 

  .داللة عالية
  :)هـ1414العريين،(دراسة  يفصدق وثبات املقياس 

  :صدق املقياس:  أوالً

للتأكد من مدى مالئمة هذا املقياس لقياس األبعاد اليت صمم لقياسها استخدم الباحث الطرق      
  :التالية

  : صدق احملكمني  – 1

  االجتماعيةبقسم علم النفس بكلية العلوم  ستاذاًأحد عشر أحيث قام بعرض املقياس على        
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  بعد التعريف اإلجرائي لكل بعد وكتابة العبـارات الـيت   
تقيسه وقد طلب الباحث من احملكمني إبداء الرأي يف مناسبة املقياس للدراسة وقياس األبعاد الـيت  

ابيـة  جيإصمم لقياسها ومناسبة العبارات للبعد الذي تقيسه وفحص صياغة ومضمون كل عبارة و
وحذف ما عداها %  90بشأا بنسبة  االتفاقوسلبية العبارات ومت اإلبقاء على العبارات اليت مت 

  .مت تعديلهأو 
  :الصدق العاملي  – 2

املعاملة الوالدية كمـا   أساليباملقياس األربعة عشر وهي  ألبعادمت إجراء التحليل العاملي        
وقد قام . معاملة األم  ساليبمعاملة األب وأخرى أل ساليبفخرج ثالثة عوامل أل األبناءيدركها 

 أكثـر فأكثر وذلك للحصول على عوامل %  50الباحث باإلبقاء على األبعاد اليت درجة تشبعها 
  :على النحو التايل معاملة األب ساليبألنقاء ووضوحاً وكان البناء العاملي 
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   :العامل األول  –أ 
 إجيابيـاً من التباين الكلي ويتشبع % 32.5ويستوعب هذا العامل الالسوية  ساليبعامل األ    

بأبعاد القسوة ، احلماية الزائدة ، احلرمان ، اإليذاء اجلسدي ، التدخل الزائد ، اإلذالل ، والنبذ ، 
  .اإلشعار بالذنب

    :العامل الثاين  –ب 
 إجيابيـاً لي ويتشـبع  من التباين الك% 21.00السوية ويستوعب هذا العامل  ساليبعامل األ   
  .، التوجيه لألفضل التشجيع ، التسامح الوالديالتعاطف  :ادبأبع
   :العامل الثالث –ج 
: يببعـد  إجيابياًيتشبع من التباين الكلي و% 7.90التناقض يف املعاملة ويستوعب هذا العامل     

  .، الرفضالتدليل
  :التايلعلى النحو ألم ة المعام ساليبوكان البناء العاملي أل

من التباين الكلـي  % 28.5السوية ويستوعب هذا العامل  ساليبعامل األ :العامل األول  –أ 
الزائـد ،  القسوة ، احلماية الزائدة ، احلرمان ، اإليذاء اجلسدي ، التدخل : بأبعاد  إجيابياًويتشبع 

  .شعار بالذنباإلذالل ، والنبذ ، واإل
من التباين الكلي %  16.8الالسوية ويستوعب هذا العامل  ساليبعامل األ :العامل الثاين  –ب 

  .، التوجيه لألفضل ، التشجيع الوالديالتعاطف  :باألبعاد ويتشبع إجيابياً
من التبـاين الكلـي   % 8.00التناقض يف املعاملة ويستوعب هذا العامل   :العامل الثالث –ج 

  .التدليل ، الرفض ، التسامح: بأبعاد  إجيابياًويتشبع 
  .وبذلك يتمتع املقياس بدرجة مناسبة من الصدق

  :ثبات املقياس:  ثانياً

  :بطريقتني مها االختبارمت حساب ثبات      
  :االتساق الداخلي وذلك على النحو التايل  – 1
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  :كرونباخ ألفامعامل   -أ  

 0.81،  0.45كرونبـاخ بـني    ألفاحيث تراوحت قيم معامالت الثبات احملسوبة بطريقة      
ن أمعاملة األم ، وقد لوحظ  ساليببالنسبة أل 0.70،  0.28معاملة األب وبني  ساليببالنسبة أل
يف حني  واإلذاللمن معاملة األم منخفضة وهي الرفض والتسامح  أساليبالداخلي لثالثة  االتساق

  %.50 انت مناسبة وتزيد عنك ساليبأن قيم معامالت الثبات لبقية األ
  : معامل التجزئة النصفية  -ب  

 0.85،  0.48براون بني  –حيث تراوحت قيم معامالت الثبات احملسوبة بطريقة سبريمان      
وتراوحت معـامالت الثبـات   . معاملة األب  ساليببطريقة جتمان بالنسبة أل 83،  47وبني 

وتراوحـت قـيم    0.77،  0.44براون بالنسبة ملعامالت األم بني  –احملسوبة بطريقة سبريمان 
   0.77،  0.44املعامالت بطريقة جتمان بني 

  :االختبارطريقة إعادة   –  2

طالباً من عينة الدراسة بعد مـدة  )  40( على عينة قوامها  االختبارحيث مت إعادة تطبيق        
بني درجات التطبيـق األول   االرتباطوحبساب معامل . زمنية قدرها عشرة أيام من التطبيق األول 

 ساليببالنسبة أل 0.89،  0.47معاملة األب واألم تراوحت القيم بني  أساليبوالثاين لكل من 
  .األممعاملة  ساليببالنسبة أل 0.87،  0.26معاملة األب وبني 

يتضح أن املقياس يتمتع بدرجـة   االختباركر ونباخ والتجزئة النصفية وإعادة ألفاومن جدول      
  .مناسبة من الثبات جتعلنا نثق يف نتائجه

  صدق والثبات بالدراسة احلاليةال

   -:الصدق )1

عن طريق االتساق الداخلي وذلك  ملقياسصدق امت التحقق من : االتساق الداخلي
 ويظهر اجلدول للمحاور، يواموع الكل رتباط بني كل حمورحبساب معامالت اال

  .تلك املعامالت) 1(رقم 
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  )44= ن (للمحاور  يواموع الكل رتباط بني كل حمورمعامالت اال)  1(رقم جدول 

  )البعد(احملور 
  االرتباطمعامل 

  الوالدة الوالد
  **0.68 **0.62 اإليذاء اجلسدي

  **0.78 **0.60  احلرمان
  **0.80 **0.78  القسوة
  **0.78 **0.75  اإلذالل
  **0.75 **0.75  الرفض

  **0.78 **0.81  احلماية الزائدة
  **0.64 **0.67  التدخل الزائد

  *0.42 *0.40  التسامح
  *0.41 *0.40 التعاطف الوالدي

  **0.51 0.31 يه لألفضلجالتو
  **0.69 **0.61 اإلشعار بالذنب

  *0.41 *0.51  يعجالتش
  **0.80 **0.76  النبذ

  **0.76 **0.77  التدليل

  0.01ذو داللة إحصائية عند  مستوي  االرتباطأن معامل  تعين** 

  0.05ذو داللة إحصائية عند  مستوي  االرتباطأن معامل  تعين* 

فيما عدا التوجيه لألفضل  رتباط مرتفعةمن اجلدول السابق يتضح أن  معظم معامالت اال
يشري إىل وجود قدر )  0.05(، )0.01(عند  ستوى الداللةمع مالحظة ارتفاع م بالنسبة لألب

  .كاف من الصدق
  :مقياسالثبات اإلمجايل  لل)2

  .  مت التأكد من الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ
معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ وذلك ) 2(يوضح اجلدول رقم 

  .  خبصوص احملاور
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  )44= ن (للمحاور  يمعامالت الثبات  لكل حمور واموع الكل)  2(جدول 

من  كافيهوهذا يدل على درجة اىل حد ما يتضح من اجلدول السابق أن معامالت الثبات مرتفعة 
  .قياسمما يزيد من مستويات الثقة يف النتائج املترتبة على هذا امل قياسالثبات يف امل

مقياس أساليب املعاملة الوالدية كما  صدق وثبات تأكد منقد  وبذلك يكون الباحث احلايل
  .يدركها األبناء على عينة البحث احلايل

  
  
  

  )معامل ألفا كرونباخ(معامل الثبات  )البعد(احملور 

  الوالدة الوالد
  0.66 0.66  اإليذاء اجلسدي

  0.49 0.59  احلرمان
  0.70 0.70  القسوة
  0.51 0.53  اإلذالل
  0.39 0.41  الرفض

  0.58 0.63  احلماية الزائدة
  0.54 0.52  التدخل الزائد

  0.44 0.38  التسامح
  0.69 0.72 الوالديالتعاطف 

  0.67 0.62  يه لألفضلجالتو
  0.42 0.45  اإلشعار بالذنب

  0.65 0.66  يعجالتش
  0.76 0.78 )النبذ(تفضيل األخوة 

  0.68 0.70  التدليل
  0.70 0.82  اإلمجايل
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   -): 2ملحق رقم (  اختبار التوافق للطلبة: املقياس الثاين – 2

  -:مقدمة

ـ م  وقام باقتباسه و1934 عامبل . م . هيو  للطلبة التوافقاختبار وضع       وإعـداده   هترمجت
تقنينه مبا يصلح للثقافة العربية باحثون منهم  ادعأو .م1960 عامحممد عثمان جنايت  لعربيةللبيئة ا

ه على البيئة نبتقنيم 1983يف عام كما قام السيد عبد القادر زيدان  .سيد الطواب وعزيزة حلمي
من  االختبارويتكون هذا  ،، كما طبق بعد ذلك يف العديد من الدراسات العربية واحمللية السعودية

بنداً فقط ولكل بنـد   140بنداً يف الطبعة األمريكية على حني تشتمل الصيغة العربية على  160
  .نعم ، ال ، ؟ : اختيارات هي  ةثالث

  -:مميزات املقياس  
مميزات وتتمثل املميـزات فيمـا   نظراً  ملا متتاز به من  األداةويرجع استخدام الباحث هلذه        
  -:يلي

من قبل بنجاح مع طلبة وطالبات املـدارس وملقـاييس    االختبارمت استخدام هذا  )1(
، األفرادمعامالت ثبات وصدق عالية مما جيعل من املمكن استخدامه للمقارنة بني  االختبار

  .شيوعاً يف ميدان دراسة علم النفس االختبارات أكثروهو 
  .مشكالت توافقية من الفرد هيسمح بتحديد اال اخلاص الذي يعاين في )2(
تستخدم الدرجـة  و املقياسنفس  تدل درجة الفرد يف مقياس معني على توافقه يف )3(

  .للتعرف على درجة توافقه العام  االختبارالكلية اليت حيصل عليها الفرد يف هذا 
  .أسئلتهليس له زمن حمدد لإلجابة عن  )4(

  -:طريقة املقياس 

للفرد من خالل أربعة حماور للتوافـق   واالجتماعيالتوافق الشخصي  االختباريقيس هذا 
  : بنداً وهذه احملاور هي 35يشمل كل حمور منها 

  .االنفعايلالتوافق ) د(    .االجتماعيالتوافق ) ج(   .التوافق الصحي) ب(     .التوافق املرتيل) أ(
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  -:التوافق املرتيل ) أ

أن يكونوا غري متـوافقني  إىل يلون األفراد الذين حيصلون على درجات عالية يف هذا املقياس مي     
  .يف حيام املرتلية ، وتدل الدرجة القليلة على التوافق احلسن يف احلياة املرتلية

  -:التوافق الصحي ) ب

سوء التوافق مـن الناحيـة   إىل تشري الدرجة العالية اليت حيصل عليها األفراد على هذا املقياس      
  .حسن التوافق الصحي الصحية ، وتدل الدرجات القليلة على

  -: االجتماعيالتوافق ) ج

اخلضوع وإىل االنسحاب إىل األفراد الذين حيصلون على درجات عالية يف هذا املقياس مييلون      
إىل أما األفراد الذين حيصلون على درجات قليلـة فيميلـون     االجتماعيةوالتقهقر يف اتصاالم 

  . االجتماعيةالسيطرة وإىل العدوانية يف اتصاالم 
  -: االنفعايلالتوافق ) د

أن يكونـوا غـري   إىل األفراد الذين حيصلون على درجات عالية على هذا املقياس مييلون 
أن إىل أما األفراد الذين حيصلون على درجات منخفضـة فيميلـون    االنفعاليةمتزنني يف حيام 

  . االنفعاليةيكونوا متزنني يف حيام 
من قياس هذه احملاور األربعة للتوافق يسمح بتحديد اال اخلاص الذي يعاين فيه الفرد بو 

 للداللة على درجة التوافق العام للفرد لالختباركما يتم استخدام الدرجة الكلية . مشكالت توافقية
  .) ت.دجنايت ،(

  
  : االختبارصدق 

  -: ) 7 :ت . جنايت ، د (  االختباراتبع بل الطرق اآلتية يف دراسة صدق 
 15وأدىن % 15اختربت أسئلة كل مقياس على أساس درجة متييزها بني أعلـى   )1(

األسئلة اليت ميزت بـني   االختبار، وقد أبقيت فقط يف فراد يف توزيع الدرجاتمن األ% 
  .هاتني اموعتني اللتني تقعان على طريف التوزيع
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طالب جامعي ملدة  400مقابلة  أثناء لالختبارفحصت درجات املقاييس املختلفة  )2(
  .سنتني

عن طريق قيام بعـض املرشـدين النفسـيني     أيضاً االختباراختربت درجة صدق  )3(
سيئة (والثانية ) سنة التوافق جداًح(حدامها إاملدارس باختيار جمموعتني من الطلبة  مديريو

، رفة درجة متييزه بينهماعلى هاتني اموعتني من الطلبة ملع االختبارمث طبق ) التوافق جداً
 الصـحي والتوافـق   0.80 املرتيلالتوافق : يتكان اخلطأ املعيارى بني اموعتني كاآلو

 .) 9 :ت.د، جنايت( 1.41فعاىل والتوافق االن 1.52 االجتماعيوالتوافق  0.93

  :  ثبات االختبار

وباسـتخدام معادلـة   ، جزئة النصفيةام طريقة التحسبت معامالت ثبات االختبار باستخد       
التنبؤ لسبريمان براون، وكان األفراد الذين استخدموا يف دراسة معامالت الثبات طلبة يف املدارس 

( ترسـتون   باختبـار  ذلك 0.91إىل  0.89تراوحت درجة الصدق بني واجلامعات األمريكية و
  . ) 6 :ت . جنايت، د 

التوافـق  و 0.89=  التوافق املـرتيل : وقد وجدت درجة الثبات يف البيئة املصرية كاآلتى
وكانـت درجـة    0.85=  التوافق االنفعايلو 0.89=  التوافق االجتماعيو 0.80=  الصحي

  .)6 :ت.دجنايت، (  0.93= الثبات للمقياس ككل 
  

 -: يد من الدراسات منـها  وقد مت اختبار ثبات وصدق املقياس يف البيئة السعودية يف العد      
 واالجتمـاعي بعنوان العالقة بني التوافق الشخصـي  ) م 1985 -هـ 1406حممد ، (دراسة 

التوافق (بعنوان ) ه1418الرميح ، (السعودية ودراسة ملكة العربية لطالب الكليات العسكرية بامل
النفسي لدى املبصرات والكفيفات دراسة مقارنة على عينة من تلميـذات املـرحلتني املتوسـطة    

  ).والثانوية
طالبة مـن   118على عينة مكونة من  االختبارحيث قامت الباحثة حبساب ثبات وصدق        

سنة بـاحنراف   16.43طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض ، متوسط أعمارهن 
، وهي قيم  0.90 – 0.68قيم معامالت الثبات تراوحت بني  وكانت . 6.07دره معياري ق
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باحنراف معياري الصدق الداخلي لالختبار  منثة الباح تأكدتكما  .ثباتمابني مرضية ومرتفعة لل
  .)ه1418الرميح ، ( 6.07قدره 

  
  صـدق والثبات ىف هذه الدراســةال

   - :الصدق

   :االتساق الداخلي

ختبار عن طريق االتساق الداخلي وذلك  حبساب معامالت مت التحقق من  صدق اال
  .تلك املعامالت) 3(رقم  ويظهر اجلدول للمحاور، يالكلرتباط بني كل حمور واموع اال

  )44= ن (للمحاور  يرتباط بني كل حمور واموع الكلمعامالت اال) 3(جدول           

   االرتباطمعامل   )البعد(احملور 

  **0.84  التوافق املرتيل
  **0.76  التوافق الصحي

  **0.84  التوافق االجتماعي
  **0.90  التوافق االنفعايل

  0.01ذو داللة إحصائية عند  مستوي  االرتباطتعىن أن معامل **             

رتباط مرتفعة وتقترب من الواحد الصحيح من اجلدول السابق يتضح أن كل معامالت اال
  .من الصدق مرتفعيشري إىل وجود قدر )  0.01(مع مالحظة  ارتفاع مستوى الداللة 

  :ختبارالثبات اإلمجايل  لال  

   .كرونباخ ألفامت التأكد من الثبات عن طريق معامل 
  . معامالت الثبات باستخدام الطريقتني السابقتني ) 4(يوضح اجلدول رقم 
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  )44= ن ( للمحاور يمعامالت الثبات  لكل حمور واموع الكل) 4(جدول 

  احملور
معامل الثبات
  ألفا كرونباخ

  عدد العبارات

  35  0.81  التوافق املرتيل
  35  0.76  التوافق الصحي
  35  0.81  التوافق االجتماعي
  35  0.87  التوافق االنفعايل
  140  0.92 اإلمجايل

قترب من الواحد الصحيح وهذا يدل ييتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات مرتفع و    
املترتبة على هذا ختبار مما يزيد من مستويات الثقة يف النتائج على درجة عالية من الثبات يف اال

    .ختباراال
 تأكديكون الباحث قد وبعد إجراء التحليل اإلحصائى ومن خالل الدراسات السابقة             
عينة البحث التوافق للطلبة على  أساليب املعاملة الوالدية وكذلك اختبار صدق وثبات مقياس من

  .احلايل
  

الدميوغرافية للطالب واسرهم والذى تضمن البيانات تغريات وقد اشتمل االستبيانان على امل
  : التالية
  .                  عمرالطالب   -1
  .لألب املستوى التعليمي  -2
  .    ماملستوى التعليمي لأل -3
  .مع من يسكن الطالب  -4
   .مستوى دخل األسرة الشهري  -5
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الدميوغرافية وكل من أساليب ستخدامها كقاعدة بيانات إلجاد العالقة بني املتغريات الوذلك  
  .املعاملة الوالدية والتوافق النفسي للطالب 

  -:طرق مجع املعلومات :خامساً 

مقياس أمبو ألساليب املعاملة الوالدية من (بعد التأكد من الصدق والثبات ألدوات الدراسة 
عينة من طالب املرحلة  قام الباحث بتطبيقها ميدانياً على) اختبار التوافق للطلبةو وجهة نظر األبناء

  :الثانوية النهارية بنني التابعة لوزارة التربية والتعليم مبدينة بريدة من خالل اخلطوات التالية
احلصول على خطاب تعريف من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية يفيد بارتباط الباحث  -1

ختصص الرعاية  - ة قسم العلوم االجتماعي -بدراسة املاجستري يف كلية الدراسات العليا
  .والصحة النفسية

مقابلة سعادة مدير عام التربية والتعليم مبنطقة القصيم واحلصول على موافقته بتطبيق الدراسة  -2
  ).3ملحق رقم ( ه 25/2/1429بتاريخ  410/8ميدانياً حسب خطابه رقم 

ثانوية يف مدينة مدرسة  30مدارس بطريقة العينة العشوائية البسيطة من جمموع  4مت اختيار  -3
طالب  6573طالب من جمموع  363بريدة وبلغ عدد الطالب الواقعني ضمن العينة 

مدرسة بريدة ) 1: (يواملدارس األربع ه). 2007إحصائية وزارة التربية والتعليم، (
) 4(ثانوية امللك فيصل ) 3(للموهوبني  يثانوية جممع األمري سلطان التعليم) 2(الثانوية 

  .يالتعليم نالقريوا ثانوية جممع
 .قام الباحث بعد ذلك باختيار أربعة فصول من كل مدرسة بطريقة عشوائية بسيطة  -4

طمئن من إتاحة الفرصة اختيار عينة الدراسة يكون الباحث قد ذة الطريقة العشوائية ال -5
  .ألن يكون أحد أفراد العينة% 50لكل طالب باملرحلة الثانوية مبدينة بريدة بنسبة 

الباحث بتطبيق مقياسي الدراسة تطبيقاً مجعياً، كل فصل على حدة ويتراوح عدد قام  -6
  .طالب 28إىل  18الطالب يف كل فصل بني 

قام الباحث بالتطبيق مبفرده يف مجيع مراحل التطبيق لضمان صحة وصدق استجابات  -7
  .املبحوثني
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ح اهلدف من إجراء قام الباحث يف بداية اللقاء بتعريف نفسه للطالب وشرح املقاييس وشر -8
  .البحث

أكد الباحث على الطالب أن اهلدف هو هدف علمي وأن إجابام على املقاييس ليس هلا  -9
، وطلب منهم اجلدية والدقة يف إجابام على املقاييس، كما يغرض إال البحث العلم يأ
ة عن وضح هلم أنه ال توجد إجابة صحيحة وإجابة خاطئة وإمنا جيب أن تكون اإلجابة معربأ

وجهة نظر صاحبها وأن تكون اإلجابات صادقة والبيانات املوجودة غري مشروطة بذكر 
  .ستمارةيدل على صاحب اال يءاالسم أو أى ش

جلميع أفراد العينة حبيث مت تقدمي مقياس أساليب املعاملة  يلامت تقدمي املقياسني على التو -10
النهاية مجع  ختبار التوافق، ويفامي مقياس نتهاء من اإلجابة عليه مت تقدالوالدية أوال وبعد اال

  .الباحث املقاييس ومت ضم املقياسني لكل مفحوص على حدة متهيداً لإلجراءات التالية
أثناء التطبيق التزم الباحث بالتعليمات اخلاصة بكل مقياس، حيث مت قراءة التعليمات  -11

  .وتوضيح طريقة اإلجابة
 .على املقياسني معاً) دقيقة 55 – 45(ت ما بني مل حيدد وقتاً لإلجابة إال أا تراوح -12

   
 -:أسلوب تفريغ البيانات: سادساً 

وبيانات مقيـاس   ،العوامل الدميوغرافية وهيثالثة أنواع إىل تنقسم  اليتمت تفريغ البيانات 
مقياس التوافق على قاعدة بيانـات  وكذلك بيانات  ،األبناءاملعاملة الوالدية كما يدركها  أساليب

الطبعة الثالثة  يإلدخاهلا على الربنامج اإلحصائ بعد عمل تكويد للعناصر املختلفة متهيداً) جداوال(
  (SPSS, 2002). ةعشر
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  -:األساليب اإلحصائية املستخدمة: سابعاً 

بعد جتميع البيانات عن طريق كل من استبيان أساليب املعاملة الوالدية ، وكذلك استبيان       
اإلحصائي للحصول على النتائج مستخدماً جمموعة  SPSSاختبار التوافق، مت استخدام برنامج 
   -:من األساليب اإلحصائية واليت منها 

  . التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة .1
 -حنراف املعياري الا(، ومقاييس التشتت )الوسيط -الوسط (رتعة املركزية مقاييس ال .2

 . لقياس التشتت بني مفردات العينة) ختالفمعامل اال

للتعرف على ما  (t-test Independent Sample)عينات املستقلة لل  tاختبار .3
) حنو التخصص(اذا كانت هناك فروق ذات داللة احصائية بني اجتاهات عينة الطالب 

  .والتقدير
ملعرفة داللة الفروق  ANOVA) (One wayاإلجتاه  ين األحادياختبار حتليل التبا .4

بني استجابات مفردات جمتمع الدراسة حنو حماور الدراسة باختالف اخلصائص 
  .ردات جمتمع الدراسةالدميوغرافية ملف

لتوضيح مقارنة الفروق ذات الداللة اإلحصائية املتصلة بتلك  (LSD)اختبار  .5
 .اخلصائص

رتباط لقياس اجتاه وقوة العالقة بني كل من أنواع التوافق وأساليب املعاملة معامل اال .6
  .الوالدية
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة وتفسريها    

    

 .النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة  -: أوالً 

   . النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة  -: ثانياً 
  .مناقشة نتائج الدراسة  -: ثالثاً 
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  نتائج الدراسة وتفسريها

 األبنـاء املعاملة الوالدية كمـا يـدركها    أساليبالتعرف على إىل الدراسة  هذههدفت 
وسـعت الدراسـة لتحقيـق     ،لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة بريدة النفسيوعالقتها بالتوافق 

  .األسئلة التالية عنأهدافها من خالل اإلجابة 
 :تساؤالت الدراسة •

لدى كل  مدينة بريدة يفأفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية  ما - 1
  الوالدين معاً؟واألم و من األب

للتوافق ) بل. م. هيو( سحسب مقياواالنفعايل  يجتماعمستوى التوافق املرتيل والصحي واالما  -2 
 لدى طالب املرحلة الثانوية مبدينة بريدة؟

املعاملة  ني أساليبب )0.05(عند مستوى أقل من  هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية -3 
  دة وتوافقهم النفسي؟مدينة بري يفيدركها طالب املرحلة الثانوية  كما الوالدية

 بني إدراك الطالب ألساليب)  0.05(عند مستوى أقل من  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية - 4
  املعاملة الوالدية لألب وأساليب املعاملة الوالدية لألم؟

 أساليب املعاملة بني بعض اخلصائص الدميوغرافية وكل من إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة  - 5
عزى إىل الفئات العمرية والدخل ي ةمدينة بريد يفالوالدية والتوافق النفسي لدى طالب املرحلة الثانوية 

  ؟الشهري لألسرة والتخصص والتقدير للطالب
وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج التحليل اليت مت التوصل إليها يف ضوء أسئلة الدراسة وأهدافها مع 

  .تفسري النتائج
  

 :النتائج املتعلقة بوصف أفراد عينة الدراسة: أوالً 

ستبعاد ااستمارة على طالب املدارس وكانت عدد االستمارات بعد  363مت توزيع عدد     
اسـتمارة وكانـت نسـبة االسـتمارات املسـتلمة إىل       296حوايل  االستمارات غري املكتملة

. الدراسـة ئنني إىل نتـائج  وهي نسبة جيدة جداً جتعلنا مطم% 81.5االستمارات الكلية حوايل 
  .وفيما يلي أهم البيانات وصف العينة
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 تقسيم الطالب حسب التخصص) 5(رقم جدول 

 النسبة املئوية العدد التخصص
 %90 268 )علمي( طبيعي
 %10 28 )أديب( شرعي

 %100 296 اموع

 بيعيالطمن الطالب كانوا من التخصص % 90أن ) 5(يالحظ من جدول   
قبال على ويرجع الباحث اإل) . أديب( شرعيالمنهم فقط كانوا من التخصص  %10بينما ) علمي(
التغريات  أنكما  اآلباءىل ارتفاع نسبة املتعلمني من إمنا يعود إمن خالل دراسته  تخصص الطبيعيال
خالل السنوات االخرية ويالحظ  وتطوراً تغرياً أكثرصبحت أ التخصصات الطبيعية والشرعية هجتا

  . العلمية الطبيعية على ذلك ارتفاع نسبة املقبولني يف اجلامعات السعودية للتخصصات
 تقسيم الطالب حسب التقدير) 6(جدول 

 النسبة املئوية العدد التقدير
 % 57.8 171 ممتاز

 % 23.6 70 جيد جداً
 % 15.2 45 جيد
 % 2.7 8 مقبول
 % 0.68 2 راسب

 %100 296 اموع

حصلوا % 58جند أن ) 6(جدول  يفوبالنسبة لتصنيف الطالب حسب التقدير كما  
من الطالب حصلوا % 15من الطالب حصلوا على تقدير جيد جدا و% 24على تقدير ممتاز و

من الطالب حصلوا على تقدير جيد فأعلى وهذا يدل على % 97أن حوايل  أيتقدير جيد،  ىعل
 هيفقط من الطالب % 1ما نسبته أقل من يف حني . مرتفع يأن الطالب يتمتعون بتحصيل دراس

  .نسبة الرسوب
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 السكن تقسيم الطالب حسب) 7(جدول 

 النسبة املئوية العدد السكن
 %97 286 مع الوالدين

 %0.6 2 مع زوجة األب
 %0.6 2 مع زوج األم

 %1 3 مع أحد األقارب
 %1 3 أخرى

 %100 296 اموع

من الطالب يعيشون مع الوالدين وهذا يدل % 97أن  يتضح) 7(دول اجل من  
الوالدين مما يعطى للدراسة فرصة بدراسة أساليب املعاملة الوالدية  ووجود كالعلى جتانس العينة 

وزوجة  األبفراد العينة مع زوجة أقامة إدىن متثل النسبة األ أنبينما وجد الباحث . لألب واألم
 أحدالعينة يقيمون مع  أفرادمن % 1نسبة  أند الباحث جاالم، ومن خالل اجلدول السابق و

وجود بعض ذوي الظروف االجتماعية اخلاصة مثل فقد الوالدين  إىلاحث رجعه البيوهذا  األقارب
  .للدراسة األسرةاالغتراب عن  أو

 تقسيم الطالب حسب املستوى التعليمي لألب) 8(جدول 

 النسبة املئوية العدد املستوى التعليمي لألب
 % 6.8 20 أمي
 % 5.7 17 يقرأ

 % 15 43 ابتدائي
 % 14 41 متوسط
 % 19 57 ثانوي
 % 36 106 جامعي
 % 1.7 5 أخرى

 % 2.4 7 قيم مفقودة 
 %100 296 اموع
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 تقسيم الطالب حسب املستوى التعليمي لألم) 9(جدول 

 النسبة املئوية العدد املستوى التعليمي لألم
 %20.9 62 ةأمي
 %12.2 36 قرأت

 %19.6 58 ابتدائي
 %10.8 32 متوسط
 %15.9 47 ثانوي
 %18.6 55 جامعي
 %0.68 2 أخرى

 %1.35 4 قيم مفقودة 
 %100 296 اموع

، يتضح أن )9(ومستوى التعليم لألم جدول ) 8(وبالنظر ملستوى التعليم لألب جدول 
فقط % 7بينما كانت نسبة األمية بني اآلباء  وهذه نسبة ممتازة تعليم جامعى اآلباءمن % 36

اململكة العربية السعودية وأن هذا اجليل  يفوتدل على النمو العلمي وهذه نسبة مقبولة نوعاً ما 
بني  اجلامعيوعلى خالف األب وصلت نسبة التعليم . املتعلمني اآلباءيتمتع بنسبة رعاية من 

أن تعليم اآلباء أفضل بكثري من  ي، أ%21 إىلفقط بينما ارتفعت نسبة األمية % 19األمهات 
  .ى أساليب املعاملة الوالدية لكل من األب واألمتعليم األمهات مما يؤثر عل
   الشهري األسرةدخل متوسط و للطالبمتوسط العمر) 10(جدول 

 املتوسط البند
 سنة 17 متوسط العمر

 ريال 7000 يالشهراألسرةمتوسط دخل

متوسط  وكان ،سنة 17يتضح أن متوسط العمر للطالب ) 10(اجلدول السابق رقم  ويف    
هو متوسط دخل معقول يضمن احلد األدىن و سعوديريال  7000كان  يالشهر الدخل لألسرة

ة الوالدية والتوافق تؤثر على أساليب املعامل اليتاملشاكل املادية  لتوفري احلياة الكرمية مما يقلل من
  .النفسى للطالب 
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    النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة: ثانياً 

أفضل أساليب املعاملة  ما: والذى نصهاألول  التساؤلولإلجابة على  :األولالتساؤل  -1
األم و لدى كل من األب مدينة بريدة يفالوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية 

  الوالدين معاً؟و
) 11(تعراض أفضل أساليب معاملة اآلباء كما يدركها األبناء كما تتضح يف اجلدول نس 

مث ) 12(أساليب معاملة األمهات كما يدركها األبناء كما تتضح يف اجلدول مث نستعرض أفضل 
  ).13(كما يدركها األبناء كما تتضح يف اجلدول  نستعرض أفضل أساليب معاملة الوالدين معاً

  -:أساليب املعاملة الوالدية اخلاصة باألب كما يدركها األبناءأفضل  - :أوالً
  الوالدية اخلاصة باألب كما يدركها األبناءأساليب املعاملة أفضل ) 11(جدول 

  املتوسط  العدد  أساليب املعاملة
  االحنراف
  املعيارى

 (t)قيمة 
  

  %95مدى الثقة 
  الداللة (p)قيمة

 احلد األعلى احلد األدىن
  دالة **0.000  3.520 3.394  14.324 0.541 3.457 288  التوجيه لألفضل-1
 غري دالة  0.117  3.133 2.985  1.571 0.635 3.058 288  التشجيع-2
 غري دالة  0.508  3.086 2.957  0.663 0.554 3.021 289  التسامح-3
  دالة **0.004  2.961 2.802  2.918- 0.690 2.881 289  التعاطف الوالدي-4
  دالة **0.000  2.417 2.264 16.984- 0.660 2.340 289  التدخل الزائد-5
  دالة **0.000  2.397 2.266 20.046- 0.566 2.331 289  اإلشعار بالذنب-6
  دالة **0.000  2.290 2.143 21.070- 0.633 2.216 290  احلماية الزائدة-7
  دالة **0.000  2.070 1.939 29.970- 0.566 2.004 291  الرفض-8
  دالة **0.000  1.969 1.831 31.365- 0.597 1.900 290  اإلذالل-9

  دالة **0.000  1.957 1.815 31.015- 0.612 1.855 291  احلرمان-10
  دالة **0.000  1.912 1.768 31.773- 0.622 1.840 291  القسوة-11
  دالة **0.000  1.810 1.670 35.282- 0.604 1.740 287  التدليل-12
تفضيل األخـوة-13

  دالة **0.000  1.738  1.573 32.118 -  0.709  1.655 287  )النبذ(

  دالة **0.000  1.715 1.570 36.850- 0.628 1.642 291  اإليذاء اجلسدي
 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى ** 
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كما يدركها  أن أفضل أساليب املعاملة الوالدية لألب) 11(ويتضح من جدول رقم 
 ذا داللة إحصائية مرتفعة جداً االتوجيه لألفضل مث التعاطف الوالدي حيث كان يالطالب ه
وكانت مجيع األساليب السلبية ذات داللة إحصائية عكسية مبستوى .  0.01أقل من  p مبستوى

p  والتدليل مث تفضيل األخوة والقسوة واإلذالل واحلرمان  اجلسديوأمهها اإليذاء  0.01أقل من
بينما مل تشكل األساليب . التدخل الزائد والرفض مث احلماية الزائدة واإلشعار بالذنب وأخرياً

ومما سبق  .0.05أكرب من  p ة األخرى مثل التسامح والتشجيع أى داللة إحصائية مبستوىاإلجيابي
 الوالدييتضح لنا أن أهم أساليب املعاملة الوالدية االجيابية لألب هى التوجيه لألفضل والتعاطف 

وة اإليذاء اجلسدي والتدليل مث تفضيل األخوأن أهم أساليب املعاملة الوالدية السلبية لألب هى 
  .والقسوة واإلذالل واحلرمان والرفض مث احلماية الزائدة واإلشعار بالذنب وأخرياً التدخل الزائد

  -:كما يدركها األبناء مأساليب املعاملة الوالدية اخلاصة باألأفضل  - :ثانياً
  كما يدركها األبناء مأساليب املعاملة الوالدية اخلاصة باألأفضل ) 12(جدول 

  املتوسط  العدد  أساليب املعاملة
  حنرافاال

  ياملعيار
 (t)قيمة 

  %95مدى الثقة 

  الدااللة (p)قيمة
 األعلىاحلد احلد األدىن

  دالة **0.000  3.542  3.413  14.603 0.558 3.477 291  التوجيه لألفضل-1
  دالة **0.002  3.190  3.045  3.183 0.629 3.117 291  التشجيع-2
  دالة *0.019  3.162  3.014  2.353 0.641 3.088 293  التعاطف الوالدي-3
 غري دالة  0.117  2.119  2.987  1.572 0.576 2.053 293  سامحالت-4
  دالة **0.000  2.436  2.283  16.434- 0.667 2.359 293  التدخل الزائد-5
  دالة **0.000  2.363  2.236  21.581- 0.554 2.299 292  اإلشعار بالذنب-6
  دالة **0.000  2.353  2.209  19.598- 0.628 2.281 294  احلماية الزائدة-7
  دالة **0.000  2.080  1.953  30.343- 0.555 2.016 294  الرفض-8
  دالة **0.000  1.865  1.738  37.259- 0.550 1.801 293  اإلذالل-9

  دالة **0.000  1.839  1.713  38.025- 0.551 1.776 294  احلرمان-10
  دالة **0.000  1.809  1.672  36.380- 0.589 1.740 290  تدليلال-11
  دالة **0.000  1.786  1.655  38.551- 0.568 1.720 294  قسوةال-12
  دالة **0.000  1.644  1.500  38.944- 0.625 1.571 291  تفضيل األخوة -13
  دالة **0.000  1.578  1.450  45.671- 0.557 1.514 294  ذاء اجلسديياإل-14
 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى **  ) .0.05( احصائيا عند مستوى دالة * 
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أن أفضل أساليب املعاملة الوالدية لألم كما يدركها ) 12(ويتضح من جدول رقم 
أقل p مبستوى  ذا داللة إحصائية مرتفعة جداً االتوجيه لألفضل والتشجيع حيث كان يالطالب ه

وكانت مجيع األساليب .  0.05أقل من  pمث التعاطف الوالدي مبستوى داللة  ،0.01من 
مث تفضيل  ي،اإليذاء اجلسد :وأمهها 0.01أقل من  pالسلبية ذات داللة إحصائية عكسية مبستوى 

 ،واحلماية الزائدة ،واإلشعار بالذنب ،مث الرفض ،والتدليل ،واإلذالل ،واحلرمان ،والقسوة ،األخوة
بينما مل تشكل األساليب اإلجيابية األخرى مثل التسامح أى داللة إحصائية . وأخريا التدخل الزائد

  .0.05أكرب من p مبستوى 
  -:كما يدركها األبناء والدين معاأساليب املعاملة الوالدية اخلاصة بالأفضل  - :ثالثاً

  كما يدركها األبناء والدين معاأساليب املعاملة الوالدية اخلاصة بالأفضل ) 13(جدول 

  املتوسط العدد  أساليب املعاملة
 االحنراف
 املعيارى

 (t)قيمة 
  %95مدى الثقة 

  الداللة (p)قيمة
 احلد األدىن

احلد 
  األعلى

  دالة **0.000  3.528  3.407  15.215 0.526 3.467 294  التوجيه لألفضل-1
  دالة *0.011  3.159  3.020 2.548 0.603 3.089 294  التشجيع-2
  دالة *0.019  3.162  3.014 2.353 0.640 3.040 295  سامحالت-3
 غري دالة  0.202  2.102  2.978 1.280 0.617 2.983 295 التعاطف الوالدي-4
  دالة **0.000  2.423  2.277 17.585- 0.635 2.349 295  التدخل الزائد-5
  دالة **0.000  2.372  2.251 22.360- 0.528 2.311 295  اإلشعار بالذنب-6
  دالة **0.000  2.320  2.184 21.673- 0.593 2.252 296  احلماية الزائدة-7
  دالة **0.000  2.071  1.949 31.950- 0.533 2.010 296  الرفض-8
  دالة **0.000  1.914  1.790 36.469- 0.540 1.851 295  اإلذالل-9

  دالة **0.000  1.890  1.766 37.177- 0.542 1.827 296  احلرمان-10
  دالة **0.000  1.840  1.713 37.854- 0.556 1.776 296  قسوةال-11
  دالة **0.000  1.809  1.676 37.246- 0.577 1.742 293  تدليلال-12
تفضيل األخوة-13

  دالة **0.000  1.697  1.547 36.396 - 0.648 1.622 293  )النبذ(

  دالة **0.000  1.641  1.515 44.368- 0.551 1.578 296 اإليذاء اجلسدي-14
 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى **          ) .0.05( دالة احصائيا عند مستوى * 
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كما يدركها  أن أفضل أساليب املعاملة الوالدية للوالدين معاً) 13(ويتضح من جدول رقم 
 مبستوى  التوجيه لألفضل حيث كان هذا األسلوب ذات داللة إحصائية مرتفعة جداً يالطالب ه

p والتسامح مبستوى داللة  ،مث التشجيع،0.01أقل منp  وكانت مجيع ،  0.05أقل من
 اجلسديوأمهها اإليذاء  0.01أقل من  pاألساليب السلبية ذات داللة إحصائية عكسية مبستوى 

واحلماية  ،اإلشعار بالذنب مان واإلذالل وتفضيل األخوة والرفض وأخرياًمث القسوة والتدليل واحلر
بينما مل تشكل األساليب اإلجيابية األخرى مثل التعاطف الوالدي أى . والتدخل الزائد ،الزائدة

  .0.05أكرب من p داللة إحصائية مبستوى 
  

مستوى التوافق املرتيل ما : والذى نصهولإلجابة على التساؤل الثاىن  :التساؤل الثاىن -2
للتوافق لدى طالب املرحلة ) بل. م. هيو( سواالنفعايل حسب مقيا يجتماعوالصحي واال

كما ىف صة بأنواع التوافق النفسي للطالب س الوصفية اخلاينستعرض املقاي  الثانوية مبدينة بريدة؟
  ).14(جدول رقم 

  النفسي للطالبس الوصفية اخلاصة بأنواع التوافق ياملقاي) 14(جدول 

 املتوسط العدد حماور التوافق
 حنرافاال

 املعيارى
 (t)قيمة 

 %95مدى الثقة 
احلد  الداللة (p)قيمة

  األدىن
احلد 
 األعلى

افـــقالتو-1
 غري دالة 0.219 2.048 1.989  1.231 0.258 2.018 294  اإلجتماعي

وافـــقالت-2
  دالة **0.000 1.953 1.872  4.257 - 0.354 1.912 295  االنفعايل

وافـــقالت-3
  دالة **0.000 1.839 1.760  9.924 - 0.346 1.799 294  املرتيل

وافـــقالت-4
  دالة **0.000 1.750 1.678 15.746 - 0.311 1.713 294  الصحي

  دالة **0.000 1.891 1.832 9.152- ----- ----- 294 وافق العامالت -5
 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى ** 
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س الوصفية اخلاصة بأنواع التوافق النفسي للطالب كما ىف اجلدول السابق يوبدراسة املقاي

كما يدل عليها الداللة  .بوجه عام يتضح لنا أن الطالب كانوا متوافقني نفسياً) 14(رقم 

وكان أفضل أنواع التوافق هو  0.01أقل من  pللتوافق العام مبستوى  اإلحصائية املرتفعة جداً

بينما مل يشكل  0.01ن أقل م pمبستوى  مث التوافق الصحي االنفعايل مث التوافق املرتيلالتوافق 

  .p  =0.219داللة إحصائية مبستوى  التوافق االجتماعي

   

هل توجد عالقة : والذى نصهالثالث  هذا التساؤل عنولإلجابة  :التساؤل الثالث -3

 كما املعاملة الوالدية بني أساليب )0.05(عند مستوى أقل من  داللة إحصائية ذات

   مدينة بريدة وتوافقهم النفسي؟ يفيدركها طالب املرحلة الثانوية 

 رتباط بريسون بني أساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي لدى مت إستخدام معامل اال

بني أنواع التوافق  االرتباطستعراض معامالت ذلك باو. الثانوية ىف مدينة بريدةطالب املرحلة 

بني  االرتباطمعامالت  استعراضمث ) 15(كما ىف جدول رقم  لآلباءوأساليب املعاملة الوالدية 

  ).16(أنواع التوافق وأساليب املعاملة الوالدية لألمهات كما ىف جدول رقم 
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  - ):15(بالنسبة لألب جدول : أوال

  لآلباءمعامالت ارتباط بني أنواع التوافق وأساليب املعاملة الوالدية ) 15(جدول 

  نواع التوافقأ            
  األساليب

  العام  االنفعايل  االجتماعي  الصحي  املرتيل

 **0.83-  **0.61-  *0.56- **0.81- **0.52-  اإليذاء اجلسدي - 1
  *0.59-  **0.71-  *0.54- *0.50- *0.49-  احلرمان - 2
 **0.83-  **0.57- **0.67- *0.81- *0.66-  القسوة - 3
  *0.69-  **0.86-  *0.56- *0.57- *0.58-  اإلذالل - 4
  *0.69-  **0.76- **0.78- *0.57- *0.56-  الرفض - 5
 **0.75-  **0.61-  *0.56- *0.57- **0.87-  احلماية الزائدة - 6
 **0.71-  **0.70-  *0.54- **0.73- **0.68-  التدخل الزائد - 7
  **0.77  **0.82  **0.71 **0.77 *0.61  التسامح - 8
  **0.64  **0.57  **0.76 **0.66 **0.75  التعاطف الوالدي - 9

  **0.84  **0.73  **0.81 **0.84 **0.84  التوجيه لألفضل -10
 **0.67-  **0.59- **0.72- **0.71- *0.611-  اإلشعار بالذنب -11
  **0.68  **0.63  **0.77 **0.70 **0.86  التشجيع -12
 **0.69-  **077- **0.83- **0.84- **0.72- )النبذ ( تفضيل األخوة   -13
 **0.73-  **0.72- **0.72- **0.73- **74.-  التدليل -14
  ) .0.05( دالة احصائيا عند مستوى * 

 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى ** 

أن مجيع حماور التوافق األربعة وكذلك التوافق بوجه عام هلا ) 15( يتضح من جدول رقم    
جبميع أساليب املعاملة الوالدية ) طردية ارتباطمعامالت (عالقة ذات داللة إحصائية طردية 

كما أن مجيعها . مثل التسامح والتعاطف الوالدي والتوجيه لألفضل والتشجيع)  السواء(اإلجيابية 
جبميع أساليب املعاملة ) عكسية ارتباطمعامالت (إحصائية سلبية أيضاً هلا عالقة ذات داللة 

وكذلك عند مستوى أقل من  0.01 أقل من، وذلك عند مستوى )غري سواءال(الوالدية السلبية 
0.05.   
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  - ):16(بالنسبة لألم جدول : ثانياً

  لألمهاتمعامالت ارتباط بني أنواع التوافق وأساليب املعاملة الوالدية ) 16(جدول 

  نواع التوافقأ            

  األساليب  
  الكلي  االنفعايل االجتماعي  الصحي  املرتيل

  **0.86- **0.67-  *0.58- **0.85- *0.62-  اإليذاء اجلسدي -1

  **0.75- **0.75-  *0.55- *0.51- **0.70-  احلرمان -2

  **0.81-  *0.58-  *0.63- **0.82- **0.85-  القسوة -3

  **0.77- **0.76- **0.66- *0.55- *0.51-  اإلذالل -4

  **0.89- **0.81- **0.68- *0.57- **0.64-  الرفض -5

  **0.77- **0.66-  *0.66- *0.59- **0.79-  احلماية الزائدة -6

  **0.74- **0.72-  *0.58- **0.70- **0.69-  التدخل الزائد -7

  **0.79  **0.86  **0.75 **0.79 **0.71  التسامح -8

  **0.69  *0.58  **0.75 *0.59 **0.74  التعاطف الوالدي -9

  **0.80  **0.76  **0.86 **0.80 **0.86 التوجيه لألفضل -10

  **0.62- **0.55- **0.70- **0.74- **0.67- اإلشعار بالذنب -11

  **0.65  **0.68  **0.76 **0.79 **0.83  التشجيع -12

  **0.66- **0.75- **0.84- **0.78- **0.75- )النبذ(تفضيل األخوة -13

  **0.76- **0.76- **0.65- **0.78- **0.79-  التدليل-14
  ) .0.05( دالة احصائيا عند مستوى * 

 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى ** 
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أن مجيع حماور التوافق األربعة وكذلك التوافق بوجه عام هلا عالقة ) 16(يتضح من جدول رقم  

جبميع أساليب املعاملة الوالدية اإلجيابية ) طردية ارتباطمعامالت (ذات داللة إحصائية طردية 

كما أن مجيعها . والتوجيه لألفضل والتشجيع الوالديمثل التسامح والتعاطف  لألمهات )السواء(

جبميع أساليب املعاملة ) عكسية ارتباطمعامالت (أيضاً هلا عالقة ذات داللة إحصائية سلبية 

أسلوب و أسلوب احلرمانو أسلوب اإليذاء اجلسديوهي  تلألمها )الغري سواء(الوالدية السلبية 

 أسلوب التدخل الزائدو أسلوب احلماية الزائدةو أسلوب الرفضو ذاللاإل وأسلوب القسوة

، وذلك عند مستوى  أسلوب التدليلو )النبذ(أسلوب تفضيل األخوة و عار بالذنبشأسلوب االو

  .  0.01معنوية 

  

 هل هناك فروق ذات داللة إحصائية: الرابع والذى نصه التساؤل عنلإلجابة  :التساؤل الرابع

املعاملة الوالدية لألب وأساليب  بني إدراك الطالب ألساليب)  0.05(عند مستوى أقل من 

   املعاملة الوالدية لألم؟

نستعرض الفروق بني إدراك الطالب ألساليب املعاملة الوالدية بني األب واألم كما ىف 

   ).17(اجلدول رقم 
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  ملعاملة الوالدية بني األب واألمالفروق بني إدراك الطالب ألساليب ا) 17(جدول رقم 

  الداللة pقيمة درجة احلرية (t)قيمة   املعيارى االحنراف املتوسط العددأحد الوالدين  أساليب املعاملة

 0.550 1.508 289  األم  دالة  0.000  5.158288 - 0.629 1.644 289  األب  اإليذاء اجلسدي -1

 0.552 1.774 289  األم  دالة  0.000  4.797288 - 0.612 1.889 289  األب  احلرمان -2

 0.566 1.717 289  األم  دالة  0.000  5.243288 - 0.622 1.844 289  األب  القسوة -3

 0.547 1.793 288  األم  دالة  0.000  4.941287 - 0.596 1.903 288  األب  اإلذالل -4

 0.550 2.008 289  األم  غري دالة  0.886  288 0.143 0.564 2.005 289  األب  الرفض -5

 0.036 2.271 288  األم  دالة  0.045  287 2.009 0.037 2.218 288  األب  احلماية الزائدة -6

 0.670 2.356 287  األم  غري دالة  0.645  286 0.462 0.657 2.345 287  األب  التدخل الزائد -7

 0.579 3.049 287  األم  غري دالة  0.127  286 1.531 0.555 3.019 287  األب  التسامح -8

 0.640 3.090 287  األم  دالة  0.000  286 7.130 0.692 2.882 287  األب التعاطف الوالدي -9

 0.557 3.478 285  األم  غري دالة  0.295  284 1.049 0.542 3.457 285  األبالتوجيه لألفضل -10

 0.554 2.301 286  األم  غري دالة  0.106  1.623285 - 0.563 2.338 286  األباإلشعار بالذنب -11

 0.629 3.119 285  األم  دالة  0.005  284 2.853 0.636 3.056 285  األب  التشجيع -12
تفضيل األخوة-13

 )النبذ(
 0.608 1.555 285  األم  دالة  0.000  4.397284 - 0.710 1.653 285  األب

  التدليل -14
 0.587 1.734 284  األم  غري دالة  0.629  0.483283 - 0.606 1.742 284  األب

  ) .0.05( دالة احصائيا عند مستوى * 
 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى ** 

بني أساليب املعاملة الوالدية لألب  يتضح لنا الفروق) 17(ومن خالل اجلدول السابق رقم   
بالنسبة لألساليب اإلجيابية جند أن التعاطف . وأساليب املعاملة الوالدية لألم كما يدركها الطالب

وذلك لصاحل  0.01أقل من  pمبستوى  الوالدي والتشجيع كان ذات داللة إحصائية مرتفعة جداً
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ألساليب اإلجيابية األخرى مثل التوجيه لألفضل بينما التوجد فروق ذات داللة إحصائية ىف ا ،األم
  . 0.05أقل من  pوالتسامح مبستوى 

 اجلسديوبدراسة الفروق بني األب واألم ىف األساليب السلبية، جند أن القسوة واإليذاء 
أقل من  pواإلذالل واحلرمان وتفضيل األخوة شكلت فروق ذات داللة إحصائية مرتفعة جدا 

 0.05أقل من  pلصاحل األب بينما شكلت احلماية الزائدة فروق ذات داللة إحصائية  0.01
بينما التوجد فروق ذات داللة إحصائية ىف األساليب السلبية األخرى مثل التدخل . لصاحل األم

  .0.05أقل من  pالزائد والرفض واإلشعار بالذنب والتدليل مبستوى 
  

 إحصائيةهل توجد عالقة ذات داللة  :اخلامس والذى نصه التساؤل جابةولإل :التساؤل اخلامس
الوالدية والتوافق النفسي لدى  أساليب املعاملة بني بعض اخلصائص الدميوغرافية وكل من

يعزى إىل الفئات العمرية والدخل الشهري لألسرة  ةمدينة بريد يفطالب املرحلة الثانوية 
   ؟والتخصص والتقدير للطالب

وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق  الفروق بني الفئات العمرية للطالب) أ(نستعرض 
  .)19، 18(ول رقم اكما ىف اجلد للطالب النفسي

الفروق بني فئات الدخل لألسر وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق القة بني الع) ب( 
  ). 21، 20(ول رقم اللطالب كما ىف اجلد النفسي

وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي  الفروق بني التخصص للطالبالعالقة بني ) ج(
   ).22(ول رقم اىف اجلدللطالب كما 

 وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي الفروق بني التقدير للطالبالعالقة بني ) د(
  ).24، 23(ول رقم اللطالب كما ىف اجلد
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  :الوالدية والتوافق النفسي للطالبوأساليب املعاملة  الفروق بني الفئات العمرية للطالبالعالقة بني  -)أ(

  وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي للطالب الفروق بني الفئات العمرية للطالب) 18(جدول 

 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى **         ) .0.05( مستوى دالة احصائيا عند * 

  مصدر التباين  احملور
جمموع 
  املربعات

  درجة احلرية
  متوسط
  املربعات

  الداللة  (p)قيمة   (F)قيمة 

  التوافق املرتيل
  0.459 2  0.918  بني اموعات

  0.118 291 34.304  داخل اموعات  دالة  *0.021  3.892
  ------  291 35.221  اموع

  التوافق العام
  0.134 2 0.268  بني اموعات

  0.067 292 19.637  داخل اموعات  غري دالة  0.138  1.992
  ------  294 19.905  اموع

  احلرمان لألب
  1.841 2 3.681  بني اموعات

  0.365 288 105.211  داخل اموعات  دالة  **0.007  5.038
  ------  290 108.892  اموع

اإلشعار بالذنب 
  لألب

  1.818 2 3.636  بني اموعات
  0.311 286 88.819  داخل اموعات  دالة  **0.003  5.854

  ------  288 92.455  اموع

التعاطف الوالدي 
  لألب

  1.293 2 2.586  بني اموعات
  0.471 286 134.57  داخل اموعات  غري دالة  0.066  2.748

  ------  288 137.173  اموع

  احلرمان لألم
  0.920 2 1.841  بني اموعات

  0.300 291 87.404  داخل اموعات  دالة  *0.048  3.064
  ------  293 89.245  اموع

اإلشعار بالذنب 
  لألم

  1.585 2 3.170  بني اموعات
  0.299 289 86.370  داخل اموعات  دالة  **0.005  5.304

  ------  291 89.540  اموع

 الوالديالتعاطف 
  لألم

  0.617 2 1.234  بني اموعات
  0.410 290 118.857  اموعاتداخل   غري دالة  0.224  1.506

  ------  292 120.092  اموع

لألب  احلرمان
  واألم

  1.387 2 2.774  بني اموعات
  0.287 293 84.019  داخل اموعات  دالة  **0.009  4.836

  ------  295 86.793  اموع

 اإلشعار بالذنب
  لألب واألم

  1.808 2 3.616  بني اموعات
  

6.715  
  0.269 292 78.628  داخل اموعات  دالة  **0.001

  ------  294 82.244  اموع

 الوالديالتعاطف 
  لألب واألم

  0.818 2 1.636  بني اموعات
  0.379 292 110.634  داخل اموعات  غري دالة  0.117  2.159

  ------  294 112.270  اموع
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بدراسة أنواع التوافق وكذلك أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها الطالب بإختالف 

جند أنه يوجد داللة إحصائية بني الفروق ىف ) 18(العمر للطالب كما يتضح من جدول رقم 

بينما ال توجد هذة الداللة مع  0.05أقل من  pعند مستوى  الفئات العمرية وبني التوافق املرتيل

ختالف العمر للطالب اختالف أساليب املعاملة الوالدية بأما بالنسبة ال. أنواع التوافق األخرى

وجد أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية مرتفعة جدا مع أسلوب احلرمان سواء كان من األب 

وكذلك مع أسلوب احلرمان من جانب  0.01أقل من  pفقط أو من الوالدين معا عند مستوى 

وكان أسلوب اإلشعار بالذنب له عالقة ذات داللة إحصائية . 0.05أقل من  pاألم عند مستوى 

أقل من  pعند مستوى  سواء كان من األب فقط أو من األم فقط أو من الوالدين معاً مرتفعة جداً

ليب املعاملة الوالدية األخرى سواء من األب فقط أو بينما ال توجد داللة إحصائية بني أسا. 0.01

  .وبني التباين ىف العمر للطالب من األم فقط أو من الوالدين معاً
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البعدي للتعرف على مصادر الفروق يف التوافق املرتيل وبعد ) LSD( نتائج اختبار ) 19(جدول 
  اساليب املعاملة الوالدية اليت تعود اىل اختالف العمر

  احملمور
  فئات العمر  املتوسط احلسايب  فئات العمر

15-16 71-18 19-20  

  التوافق املرتيل

15-16  1.89    *    
17-18  1.76  *      
19-20  1.87        

  احلرمان لألب

15-16  1.74    *    
17-18  1.95  *      
19-20  1.67    *    

االشعار بالذنب 
  لألب

15-16  2.17    *    
17-18  2.40  *      
19-20  2.14    *    

  احلرمان لألم

15-16  2.12    *    
17-18  2.36  *      
19-20  2.17        

االشعار بالذنب 
  لألم

15-16  2.12    *    
17-18  2.36  *      
19-20  2.17        

احلرمان لألب 
  واألم

15-16  1.68    *    
17-18  1.89  *    *  
19-20  1.67    *    

االشعار بالذنب 
  لألب واألم

15-16  2.14    *    
17-18  2.38  *    *  
19-20  2.14    *    
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  :أن داللة الفروق بني املتوسطات كانت كما يلي ) 19(يتضح من اجلدول رقم 

بالنسبة حملور التوافق املرتلية وحممور احلرمان لالب فقد كانت الفروق لصاحل الفئة  -

- 19( والفئة العمرية ) 18-17( مقارنة للفئة العمرية ) 16-15( العمرية 

  ) .18- 17( بالفئة العمرية مقارنة ) 20

- 15( اما حمور االشعار بالذنب لألب فقد كانت الفروق لصاحل الفئة العمرية  -

، وكذلك الفروق لصاحل الفئة العمرية ) 18-17(مقارنة بالفئة العمرية ) 16

 ) .20-19(مقارنة بالفئة العمرية ) 17-18(

الفروق لصاحل الفئة  وعن حمور احلرمان لألم واإلشعار بالذنب لألم فقد كانت -

 .)18-17( مقارنة مع الفئة العمرية ) 16-15(العمرية 

وحمور احلرمان لألب واألم واإلشعار بالذنب لألب واألم فقد كان الفروق يف  -

، ) 18-17(مقارنة بالفئة العمرية ) 16-15(لصاحل الفئة العمرية هذين احملورين 

- 19( ارنة بالفئة العمرية مق) 18-17( وايضا كانت الفرروق لصاحل الفئة 

20.(   

  



108 
 

  :الفروق بني فئات الدخل لألسر وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي للطالبالعالقة بني ) ب(

 الفروق بني فئات الدخل لألسر وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي للطالب) 20(جدول 

  مصدر التباين  احملور
جمموع 
  املربعات

درجة 
 احلرية

  متوسط
  املربعات

 (p)قيمة  (F)قيمة 
  الداللة

  التوافق املرتىل

 0.279 5 1.396  بني اموعات
 0.118 274 32.376  داخل اموعات  دالة *0.040 2.364

 -----  279 33.772  اموع

  التوافق العام

 0.120 5 0.601  بني اموعات
 0.067 275 18.478  اموعاتداخل  غري دالة 0.115 1.788

 -----  280 19.079  اموع

اإليذاء اجلسدى 
  لألب

 0.394 5 1.968  بني اموعات
 0.388 271 105.215  داخل اموعات غري دالة 0.410 1.014

 -----  276 107.183  اموع

اإليذاء اجلسدى 
  لألم

 0.523 5 2.614  بني اموعات
 0.297 274 81.282  داخل اموعات غري دالة 0.121 1.762

 -----  279 83.896  اموع

اإليذاء اجلسدى 
  لألب واألم

 0.395 5 1.977  بني اموعات
 0.293 276 80.803  داخل اموعات غري دالة 0.243 1.350

 -----  281 82.779  اموع
  ) .0.05( دالة احصائيا عند مستوى * 

بدراسة أنواع التوافق وكذلك أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها الطالب بإختالف 
جند أنه يوجد داللة إحصائية بني الفروق ) 20(كما يتضح من جدول رقم  فئات الدخل لألسر

بينما ال توجد هذة الداللة مع  0.05أقل من  pعند مستوى  التوافق املرتيلىف فئات الدخل و بني 
ال توجد داللة إحصائية بني مجيع أساليب املعاملة الوالدية سواء من  كذلك. أنواع التوافق األخرى

 .األب فقط أو من األم فقط أو من الوالدين معا وبني الفروق ىف فئات ىف الدخل لألسر
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على مصادر الفروق يف التوافق املرتيل اليت  البعدي للتعرف) LSD( نتائج اختبار ) 21(جدول 
  الشهرى بالريال السعودى تعود إىل اختالف الدخل

  احملور

فئات 
  الدخل

 الشهرى

املتوسط 
 احلسايب

  فئات الدخل

اقل من 
2000  

 2000من 
اىل اقل من 

4000  

 4000من 
اىل اقل من 

6000  

 6000من 
اىل اقل من 

8000  

 8000من 
اىل اقل من 
10000  

من 
10000 
  فأكثر

التوافق 
  املرتيل

اقل من 
2000  

1.63    *  *  *    *  

 2000من 
اىل اقل من 

4000  
1.84  *            

 4000من 
اىل اقل من 

6000  
1.86  *            

 6000من 
اىل اقل من 

8000  
1.89  *        *    

 8000من 
اىل اقل من 
10000  

1.71        *      

من 
10000 
  فأكثر

1.78  *            

يتبني من اجلدول السابق ان الفروق بني متوسطات يف حمور التوافق املرتيل كانت لصاحل فئة 
ريال و )  4000أقلاىل  2000( ريال مقارنة بفئات الدخل ) 2000أقل من ( الدخل 

) . فأكثر  10000( ريال و )  8000أقلإىل  6000( ريال و ) 6000أقلإىل  4000(
ريال مقارنة بالفئة من ) 8000إىل أقل  6000(فئة الدخل من وأيضاً كانت الفروق لصاحل 

  .ريال ) 10000إىل أقل من  8000(
  .وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي للطالب العالقة بني الفروق بني التخصص للطالب) ج(
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 طالبوأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي لل الفروق بني التخصص للطالب) 22(جدول 

 املتوسط التخصص  احملور
حنرافاال

  املعيارى
  الداللة (p) قيمة  (t)قيمة 

  التوافق العام
  غري دالة  0.872  0.161 0.265 1.862  طبيعي
  غري دالة  0.846  0.196 0.208 1.853  شرعي

 الوالديالتعاطف 
  لألب

  دالة  *0.030 2.183- 0.699 2.853  طبيعي
  دالة **0.008 2.799- 0.515 3.161  شرعي

  التشجيع لألب
  دالة  *0.034 2.129- 0.642 3.034  طبيعي
  دالة  *0.014 2.586- 0.507 3.316  شرعي

 الوالديالتعاطف 
  لألم

  غري دالة  0.410 0.825- 0.640 3.078  طبيعي
  غري دالة  0.422 0.813- 0.651 3.185  شرعي

  التشجيع لألم
  غري دالة  0.386 0.868- 0.628 3.107  طبيعي
  غري دالة  0.401 0.853- 0.641 3.222  شرعي

 الوالديالتعاطف 
  لألب واألم

  غري دالة  0.122 1.553- 0.624 2.966  طبيعي
  غري دالة  0.086 1.767- 0.532 3.159  شرعي

التشجيع لألب 
  واألم

  غري دالة  0.118 1.566- 0.607 3.072  طبيعي
  غري دالة  0.093 1.731- 0.538 3.266  شرعي

 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى **                         ) .0.05( ة احصائيا عند مستوى بدال* 

نواع التوافق وكذلك أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها الطالب بإختالف أبدراسة 
إحصائية جند أنه ال توجد عالقة ذات داللة ) 20(التخصص للطالب كما يتضح من جدول رقم 

ختالف أساليب املعاملة الوالدية بإختالف أما بالنسبة ال. بني التخصص وأنواع التوافق املختلفة
مع أسلوب التعاطف  التخصص للطالب وجد أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية مرتفعة جداً

.  0.05أقل من  pعند مستوى  شرعيلك ملصلحة القسم الالوالدي  لألب والتشجيع لألب وذ
ما ال توجد أى عالقة ذات داللة إحصائية بني باقى أساليب املعاملة الوالدية سواء من األب فقط ك

  .وبني التخصص للطالب أو من األم فقط أو من الوالدين معاً
  



111 
 

      :الوالدية والتوافق النفسي للطالبوأساليب املعاملة  العالقة بني الفروق بني التقدير للطالب) د(

 وأساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي للطالب الفروق بني التقدير للطالب) 23(جدول 

  درجة احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين  احملور
  متوسط
  املربعات

  الدااللة  (p)قيمة   (F)قيمة 

 التوافق العام

 0.052 3 0.155  بني اموعات
 0.068 291 19.751 داخل اموعات غريدالة 0.517 0.760

 -----  294 19.905  اموع
التوجيه 
لألفضل 
  لألب

 1.209 3 3.628  بني اموعات
 0.284 284 80.598 داخل اموعات  دالة **0.006 4.261

 -----  287 84.226  اموع
تفضيل 
األخوة 

 لألب) نبذال(

  1.10 3 3.325  بني اموعات
 0.497 283 140.534 اموعاتداخل  غري دالة 0.085 2.232

 -----  286 143.859  اموع

التوجيه 
 لألفضل لألم

 1.052 3 3.155  بني اموعات
 0.304 287 87.227 داخل اموعات  دالة **0.017 3.461

 -----  290 90.383  اموع
تفضيل 
األخوة 

 لألم) نبذال(

 0.758 3 2.275  بني اموعات
 0.387 287 111.210 داخل اموعات غري دالة 0.121 1.957

 -----  290 113.485  اموع
التوجيه 
لألفضل 
 لألب واألم

 1.379 3 4.138  بني اموعات
 0.266 290 77.060 داخل اموعات  دالة **0.002 5.190

 -----  293 81.198  اموع
تفضيل 
األخوة 

لألب ) نبذال(
  واألم

  1.176 3 3.529 بني اموعات

 0.412 289 119.114 داخل اموعات  دالة  *0.038  2.854
 -----   292 122.643  اموع

 ) .0.01( دالة احصائيا عند مستوى **       ) .0.05( دالة احصائيا عند مستوى * 

كما يدركها الطالب باختالف بدراسة أنواع التوافق وكذلك أساليب املعاملة الوالدية 

جند أنه ال يوجد عالقة ذات داللة ) 23(فروق التقدير للطالب كما يتضح من جدول رقم 
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ختالف أما بالنسبة ال. إحصائية بني التقدير للطالب وبني أى نوع من أنواع التوافق املختلفة

القة ذات داللة إحصائية ختالف فروق التقدير للطالب وجد أن هناك عاأساليب املعاملة الوالدية ب

مع أسلوب التوجيه لألفضل سواء كان من األب فقط أو من الوالدين معا عند  مرتفعة جداً

وكان أسلوب التوجيه لألفضل من جانب األم ذات داللة إحصائية . 0.01أقل من  pمستوى 

له عالقة ذات داللة ) النبذ(كما كان ألسلوب تفضيل األخوة . 0.05أقل من  pعند مستوى 

بينما ال توجد عالقة ذات داللة . 0.05أقل من  pإحصائية من جانب الوالدين معا عند مستوى 

إحصائية بني باقى أساليب املعاملة الوالدية األخرى سواء كانت من األب فقط أو من األم فقط أو 

  .ا وبني التقدير للطالبمن الوالدين مع
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البعدي للتعرف على مصادر الفروق يف التوافق املرتيل ) LSD( نتائج اختبار ) 24(جدول 
  وبعض أساليب املعاملة الوالدية اليت تعود إىل فئات التقدير املختلفة

املتوسط  فئات التقدير  احملور
  احلسايب

  فئات التقدير
 اقل من جيد  جيد  جيد جداً  ممتاز

التوجيه 
لألفضل 
  لألب

  *        3.48  ممتاز
  *        3.53  جيد جداً
  *        3.34  جيد

    *  *  *  2.89 اقل من جيد

التوجيه 
 لألفضل لألم

  *        3.50  ممتاز
  *        3.53  جيد جداً
  *        3.40  جيد

    *  *  *  2.90 اقل من جيد

التوجيه 
لألفضل 
 لألب واألم

  *        3.49  ممتاز
  *        3.53  جيد جداً
  *        3.38  جيد

    *  *  *  2.85 اقل من جيد

تفضيل 
االخوة 

لألب ) النبذ(
  واألم

  *        1.61  ممتاز
  *        1.55  جيد جداً
  *        1.61  جيد

    *  *  *  2.19 اقل من جيد

 -جيد جداً –ممتاز ( أن الفروق جاءت لصاحل فئات التقدير ) 24( يظهر يف اجلدول رقم 
  .يف مجيع حماور هذا اجلدول ) أقل من جيد ( باملقارنة مع فئات التقدير ) جيد 
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التسـاؤالت اخلمـس    عنمن عرض لنتائج الدراسة واإلجابة ويف ضوء ما سبق 

هل توجـد  "  -: التساؤل األساسى للدراسة وهو عنالسابقة يكون الباحث قد أجاب 
بريـدة   مدينةعالقة بني أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية يف 

  ."؟وتوافقهم النفسي

  مناقشة نتائج الدراسة: ثالثاً 

هدفت الدراسة بشكل عام إىل الكشف عن العالقة بني أساليب املعاملة الوالدية والتوافق   
حتديد مخس جوانب لتفسري التوافق النفسي وعالقته بأساليب النفسي وقد توصل الباحث إىل 

وىف هذا اجلزء يقوم الباحث . املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية مبدينة بريدة
  .بتحليل ومناقشة النتائج اليت توصل إليها وقام بعرضها يف اجلزء السابق

بناء متوافقني يف مجيع حماور التوافق املرتيل ففيما يتعلق بالتوافق النفسي، فقد اتضح أن األ
وكان أفضل أنواع التوافق هو التوافق  والتوافق بوجه عام واالنفعايل واالجتماعيوالصحي 
والتوافق االنفعاىل هلؤالء . )14(كما ىف اجلدول رقم  الصحيمث التوافق  املرتيلمث التوافق  االنفعايل

م باخللو من التوترات والصراعات النفسية الىت تقترن مبشاعر الطالب يدل على حيام النفسية تتس
وهو يتعلق بالتنظيم النفسى ) 19: ت.د(الذنب والقلق والضيق والرثاء للذات كما أشار فهمى 

وأن الشخص خيلو من الصراع ) 29: م1996(الذاتى والعالقات الداخلية الذاتية كما بني عوض 
ويدل توافق الطالب املرتىل اىل االستقرار ). 22 :م1983(الداخلى حسب تعريف اهلابط 

والتماسل االسرى والقدرة على حتقيق مطالب األسرة وسالمة العالقات بينهم وبني الوالدين وباقى 
أما التوافق الصحى فهو يدل على مدى الرضى ). م1997(كما أشار سفيان أفراد األسرة 

  ). م1985(ية والعقلية كما أوضح جالل عن صحتهم اجلسدية والنفس الشخصى هلؤالء الطالب
جبميع أساليب إجيابية وكذلك التوافق بوجه عام هلا عالقة  عمجيع حماور التوافق األربكانت 

 التسامح والتعاطف الوالدي والتوجيه لألفضل والتشجيع وهي) السواء(املعاملة الوالدية اإلجيابية 
أسلوب  وهي )الغري سواء(أساليب املعاملة الوالدية السلبية جبميع سلبية أن مجيعها أيضاً هلا عالقة و

أسلوب و أسلوب الرفضو ذاللاإل وأسلوب أسلوب القسوةو أسلوب احلرمانو اإليذاء اجلسدي
 )النبذ(أسلوب تفضيل األخوة و عار بالذنبشأسلوب االو أسلوب التدخل الزائدو احلماية الزائدة



115 
 

ويتضح مما سبق أن أسباب التوافق  .أو األمهات اآلباءسواء كانت من جانب  ،أسلوب التدليلو
) السواء(بوجه عام يرجع اىل حرص األباء واألمهات اىل أستخدام أساليب املعاملة الوالدية اإلجيابية 

) م1996(كما أشار اىل ذلك قناوى ) الغري سواء(وجتنب أساليب املعاملة الوالدية السلبية 
كما أن درجة التعليم لألب واألم كان هلا  ).41: م1986(والصراف ) 18: م1997(وحسني 

دور فعال ىف استخدام أساليب معاملة الوالدية السواء مما أدى اىل توافق األبناء حيث وتوصلت 
وهذه نسبة ممتازة بينما كانت نسبة األمية بني اآلباء  من اآلباء تعليم جامعى% 36الدراسة اىل 

ما وتدل على النمو العلمي يف اململكة العربية السعودية وأن  فقط وهذه نسبة مقبولة نوعاً% 7
وعلى خالف األب وصلت نسبة التعليم اجلامعي . هذا اجليل يتمتع بنسبة رعاية من اآلباء املتعلمني

، أي أن تعليم اآلباء أفضل بكثري %21فقط بينما ارتفعت نسبة األمية إىل % 19بني األمهات 
  .ثر على أساليب املعاملة الوالدية لكل من األب واألممن تعليم األمهات مما يؤ

كما يدركها الطالب هى التوجيه  ن أفضل أساليب املعاملة الوالدية اإلجيابية للوالدين معاًإ    
لألفضل مث التشجيع والتسامح وكانت مجيع األساليب السلبية ذات داللة إحصائية عكسية وأمهها 

اإلشعار  دليل واحلرمان واإلذالل وتفضيل األخوة والرفض وأخرياًمث القسوة والت اجلسدياإليذاء 
ويرى الباحث أن أساليب املعاملة اإلجيابية سامهت بقدر . بالذنب واحلماية الزائدة والتدخل الزائد
لدين كان أعلى درجات التوافق ااألساليب مصدرها الو هكبري يف توافق هؤالء الطالب ومبا أن هذ

  .بالتوافق بوجه عام  وجد الباحث أما أكثر ارتباطاً الذيوافق املرتيل والت االنفعايليف 
أن األب يستخدم  الوالدية اخلاصة باألب وأظهرت الدراسةوبدراسة أساليب املعاملة 

التوجيه لألفضل مث التعاطف  كالتايلاألساليب اإلجيابية يف التنشئة وكان ترتيب هذة األساليب 
والتدليل  اجلسديالوالدي وكان أقلهم التشجيع والتسامح وكان أهم أساليب اآلباء السلبية اإليذاء 

تفضيل األخوة والقسوة واإلذالل واحلرمان والرفض مث احلماية الزائدة واإلشعار ويأتى بعد ذلك 
ملة الوالدية اخلاصة باألم وجد الباحث أن األم وبدراسة أساليب املعا .التدخل الزائد بالذنب وأخرياً

التوجيه لألفضل  كالتايلتستخدم األساليب اإلجيابية يف التنشئة وكان ترتيب هذة األساليب 
مث تفضيل  اجلسدياإليذاء والتشجيع مث التعاطف الوالدي والتسامح وكان أهم األساليب السلبية 

 ل مث الرفض واإلشعار بالذنب واحلماية الزائدة وأخرياًاألخوة والقسوة واحلرمان واإلذالل والتدلي
  . التدخل الزائد
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أنه اليوجد فروق ذات  لباحثل اتضحومبقارنة أساليب املعاملة الوالدية بني األب واألم، 
والتشجيع من جانب ال يف التعاطف الوالدي إداللة إحصائية بني الوالدين يف األساليب اإلجيابية 

األساليب السلبية مثل القسوة واإليذاء  ومن ناحية األساليب السلبية فإن. آلباءااألمهات أكثر من 
بينما كانت احلماية أكثر من جانب اآلباء واإلذالل واحلرمان وتفضيل األخوة كانت  اجلسدي
ق ذات داللة إحصائية بني اآلباء واألمهات وومل يكن هناك فر .أكثر من جانب األمهاتالزائدة 

 من ربومن هذة النتائج يتضح لنا أن األمهات يسامهن بدور أك. يف باقي أساليب املعاملة الوالدية
ون أساليب ميستخد اآلباءإىل التوافق النفسي لألبناء وأن  تؤدييف األساليب اإلجيابية اليت  اآلباء

واإليذاء  يف إعاقة عملية التوافق النفسي لألبناء مثل القسوة أةسلبية أكثر من األمهات وأكثر وط
  .واإلذالل واحلرمان وتفضيل األخوة اجلسدي

 يف الفروقكما وجد الباحث عالقة ذات داللة إحصائية بني املتغريات الدميوغرافية مثل 
 والتقدير للطالب والسكن للطالب ومستوى الدخل لألسر والتخصص للطالب يةالعمر الفئات

 ىف فروقبني ال املرتيلالتوافق بني حيث وجد عالقة . وبني أساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي
بينما ال يوجد عالقة بني أى من أنواع  ،ألسرفئات الدخل ل يف الفروقللطالب و يةالعمر الفئات

 العمرية املختلفةالفئات كما وجد عالقة بني . التوافق املختلفة و التخصص أو التقدير للطالب
 الفئات العمريةوكذلك بني  وأسلوب احلرمان سواء كان من األب فقط أو من الوالدين معاً

. وأسلوب اإلشعار بالذنب سواء كان من األب فقط أو من األم فقط أو من الوالدين معاًاملختلفة 
وجد أن كما . والديةألسر وأساليب املعاملة الفروق يف فئات الدخل لبينما ال توجد عالقة بني ال
والتشجيع لألب وذلك  لألبوأسلوب التعاطف الوالدي  للطالب هناك عالقة بني التخصص

وجد أن هناك عالقة بني التقدير للطالب وأسلوب التوجيه لألفضل سواء و. لقسم األديبملصلحة ا
  . كان من األب فقط أو األم فقط أو الوالدين معاً

شكل عام على العالقة القوية بني أساليب املعاملة الوالدية وهذة النتائج بوجه عام تدل ب  
كما تدل بشكل عام على العالقة القوية بني . اإلجيابية كما يدركها األبناء والتوافق النفسي لألبناء

وأنه ليس من . بعض أساليب املعاملة الوالدية السلبية كما يدركها األبناء وبني عدم التوافق لألبناء
الوالدين يف اجتاهات التنشئة ولكن املهم هو مدى إدراك األبناء ألساليب معاملة املهم نوايا 
  .الوالدين
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حيث وجد أنه كلما كانت ) م1988الكبيسى، (ونتائج هذة الدراسة تتفق مع دراسة   
لألبناء وكلما كانت  واجتماعيأساليب املعاملة الوالدية إجيابية كلما كان هناك تكيف شخصي 

وتتفق . لألبناء واجتماعيلة الوالدية سلبية كلما كان هناك عدم تكيف شخصي أساليب املعام
وجد عالقة بني األساليب اإلجيابية يف  الذي) م1990طاهر، (نتائج الدراسة احلالية مع نتائج 

 هوتتفق نتائج هذ. املعاملة الوالدية والتوافق وبني األساليب السلبية يف املعاملة الوالدية وعدم التوافق
يف وجود عالقة بني أساليب املعاملة الوالدية كما ) م1992حممد، (لدراسة أيضاً مع دراسة ا

) م2000حسن، (وتتفق نتائج هذة الدراسة مع نتائج دراسة . يدركها األبناء وبني التوافق والقيم
 وأيضاً تتفق. وجد أن أسلوب التوجيه واإلرشاد هو األكثر إسهاماً يف التفاعل السلوكي الذي

وجد عالقة  الذي (Barry, 1978)لدراسة مع بعض الدراسات األجنبية مثل دراسة ا هنتائج هذ
  .وبني منو األنا لآلباءبني ممارسة األدوار اإلجيابية 

خلص إىل أن  الذي) م1979داود، (ووجد الباحث أن نتائجه تتفق مع نتائج دراسة 
هلا تأثري ضار على صحة األبناء النفسية وتقبلهم لذوام ) السلبية(أساليب التنشئة غري السوية 
اليت خلصت إىل أن ) م1984سالمة، (وتتفق أيضاً مع دراسة . ولألخرين وتوافقهم النفسي

فق مع دراسة وتت. الرفض املرتيل يرتبط بظهور عدم التوافق يف صورة قلق واكتئاب وسلوك عدواين
يف وجود عالقة بني األساليب الوالدية السلبية وبني عدم التوافق يف صورة ) ب- م1989كفاىف، (

) م1991حوامدة، (ووجد الباحث أن نتائج دراسته تتفق مع دراسة . الشعور بعدم األمن والقلق
عاية األبناء الذكور ستقالل ومبالغة يف ريف أن األمهات أكثر تقبالً عن اآلباء وتساحماً ومنحاً لال

العريىن، (وتتفق نتائج دراستنا احلالية مع نتائج دراسة . وأن اآلباء أكثر تشدداً يف تنشئتهم
واألمهات  لآلباءاليت وجدت أن هناك عالقة بني أساليب املعاملة الوالدية الغري سوية ) ه1414

يف صورة السلوك العدواين مثل احلرمان واإليذاء اجلسدي واإلشعار بالذنب وبني عدم التوافق 
يف وجود عالقة بني ) م2000بركات، (نتفق أيضاً مع دراسة . اللفظي أو الغري لفظي بني األبناء

. كتئاباألساليب غري السوية مثل األسلوب العقايب وسحب احلب وبني عدم التوافق يف صورة اال
 السوية مثل األسلوب غري يف وجود عالقة بني األساليب) م2000احلرىب، (وكذلك مع دراسة 

ووجد . وبني عدم التوافق يف صورة القلق النفسي العاطفيوسحب احلب واحلرمان  العقايب
 ,Louris)بني نتائج دراسته وبني نتائج بعض الدراسات األجنبية مثل دراسات  اتفاقالباحث 

1977; Wilson, 1980 and Herbert, 1981) سلبية يف وجود عالقة بني ممارسة األدوار ال



118 
 

يف  (Kitahara, 1987)وكذلك دراسة . من جانب الوالدين وبني عدم التوافق مثل اإلدمان
  .وجود عالقة دالة بني إدراك األبناء للرفض يف مرحلة الطفولة واخلصائص السلبية يف مرحلة الرشد

 الذي) م2002اجلهىن، (بني نتائج دراسته وبني نتائج دراسة  اتفاقووجد الباحث عدم 
أنه ال يوجد فروق دالة بني املتعاطني وغري املتعاطني للمخدرات يف مجيع أساليب املعاملة وجد 

ورمبا يرجع عدم اإلتفاق ). األسلوب العقايب وسحب احلب وأسلوب التوجيه واإلرشاد(الوالدية 
ختالف خصائص العينة كما أن مشكلة اإلدمان تعترب مشكلة خاصة ذات عناصر متعددة من اإىل 
  .املسببات ناحية

وجد أن  الذي) م1995، ياملقاط(مع دراسة جزئياً ووجد الباحث أن نتائج دراسته تتفق 
يف البادية واآلباء ذو  ؤواأساليب املعاملة الوالدية اإلجيابية مثل التشجيع أقل يف اآلباء الذين نش

، الكتاين(مع دراسة تفق أيضاً تو. الدخل القليل وكذلك اآلباء الذين لديهم عدد كبري من األبناء
اليت وجدت أن هناك عالقة بني الدخل وأساليب املعاملة الوالدية، الدخل املنخفض يعين ) م1998

  .أساليب غري سواء بينما الدخل املرتفع يعين أساليب سواء
بوجه عام إذا نظرنا إىل التوافق بأبعاده املختلفة فنجد أن له معاين سامية ترقى فوق و

ومن هذا املنطلق يرى الباحث أن نتائج . ية واألسرية إىل متطلبات وطنية وقوميةاملتطلبات الشخص
الذي وجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً ) م1996املرسي، (دراسته تتفق مع نتائج دراسة 

  .بني أساليب التنشئة االجتماعية  كما يدركها األبناء وبني الوالء للوطن
استه تتفق مع كل هذة الدراسات جزئيا أو كليا فهذا يوثق يرى الباحث أنه مبا أن درو

ويقوى هذة الدراسة ويوكد مصدقيتها وهذة الدراسة مرحلة أوىل لدراسة قادمة دف اىل الوالء 
بابه يف دائرة الذي هو هدف ومطلب قومي ملح ووقاية ألبناء وطننا الغايل من وقوع ش للوطن

  .كالتطرف واإلرهاب االحنراف السلوكي أواالحنراف الفكري
 .  
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  الفصل اخلامس

  النتائج والتوصياتالدراسة وأهم  مستخلص

  .الدراسة مستخلص -: أوالً 
  . الدراسة نتائجأهم   -: ثانياً 
  .املقترحة  التوصيات  -: ثالثاً 
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  النتائج والتوصياتالدراسة وأهم  مستخلص

  - :الدراسة  مستخلص: أوالً 

دراسة  أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالتوافق النفسي: عنوان الدراسة
  .ميدانية على طالب املرحلة الثانوية مبدينة بريدة

 :قدمةامل

أن أساليب معاملة الوالدين هلا أثر كبري يف تنشئة األبناء ويف تكوين شخصيام وأساليب 
ثار هذه األساليب كامناً ليظهر فيما بعد يف مراحل منو الحقة فإذا تكيفهم حيث يظل الكثري من آ

نراه يف وقوع  ساد املعاملة أسلوب القبول واحلب انعكست باإلجياب ، والعكس صحيح وهو ما
يذكر كما  الكثري من املراهقني يف االضطرابات النفسية وإدمان املخدرات واألضرار األخرى

أن التوافق أمر نسيب فهو خيتلف باختالف املكان والزمان ،   على الرغم منو. )م1998زكي ، (
يف جمتمع آخر، كذلك يوجد أنواع من  فقد يكون الفرد متوافقا يف جمتمعا وال يكون متوافقاً

لتزام بثقافة السلوك قد تكون متوافقة يف جمتمع وغري متوافقة يف جمتمع آخر، فالتوافق يعين اإل
: ه  1424احلكيمي وآخرون، (ا الفرد يف عملية التنشئة االجتماعية وعادات اتمع اليت ينتشر 

85 .(  
  :مشكلة الدراسة

هل توجد "  -: ويف ضوء ما سبق ميكن حتديد مشكلة  الدراسة احلالية يف التساؤل التايل
عالقة بني أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية يف مد ينة بريدة  وتوافقهم 

  ؟     " النفسي
  :أهداف الدراسة 

كما يدركها طالب  والديةالتعرف على العالقة بني أساليب معاملة الهدفت الدراسة إىل 
    املرحلة الثانوية 

. يف سبيل الوصول إىل خدمات إرشادية أفضل هلذة الفئة العمرية وتوافقهم النفسييف مدينة بريدة  
  .كما هدفت إىل الكشف عن أساليب املعاملة الوالدية األكثر إسهاماً يف توافق األبناء موضوع الدراسة
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  :أمهية الدراسة

تمل أن تكون تكشف عن األساليب الوالدية اليت حي اذه الدراسة أهل تكمن األمهية العملية   
هلا عالقة بالتوافق النفسي لألبناء يف مرحلة تعليمهم الثانوي ومن مث توعية اآلباء بإتباع هذه 

مل الباحث أن تكون نتائج هذه الدراسة ذات فائدة بالنسبة أكما ي .األساليب يف معاملة أبنائهم
  .نشىءتمني بتربية الللمربني من اآلباء واملعلمني وكل امله

  :اسةمنهج الدر
  . املنهج الوصفي اإلرتباطياستخدم الباحث يف هذة الدراسة    

  :الدراسة عينة

من طالب املرحلة الثانوية احلكومية النهارية ) 363(مكونة من  الدراسة من عينة اشتملت  
من % 5أى ما يعادل طالباً سعودياً ) 6575(مبدينة بريدة يف منطقة القصيم والبالغ عددهم 

 .مت اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة جمتمع البحث وقد

  :أدوات الدراسة

 Perris, et) مقياس أمبو ألساليب املعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء :املقياس األول -1
al., 1980).  

  .)م1934( بل . م . لـ هيو  اختبار التوافق للطلبة: املقياس الثاىن -2
  :األساليب اإلحصائية

كل من استبيان أساليب املعاملة الوالدية ، وكذلك استبيان  بعد جتميع البيانات عن طريق
الطبعة  (SPSS, 2002)، مت استخدام برنامج االحصاء بواسطة احلاسب اإلىل اختبار التوافق
   -:للحصول على النتائج مستخدماً جمموعة من األساليب اإلحصائية واليت منها  الثالثة عشر

  . التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة .1
 .، ومقاييس التشتت )الوسيط - الوسط (مقاييس الرتعة املركزية  .2

  . (t-test Independent Sample)عينات املستقلة لل  tاختبار .3
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   ANOVA) (One wayاإلجتاه  ين األحادياختبار حتليل التبا .4
 .لتوضيح مقارنة الفروق ذات الداللة اإلحصائية (LSD)اختبار  .5

  .رتباط لقياس اجتاه وقوة العالقة بني أنواع التوافق وأساليب املعاملة الوالديةمعامل اال .6
   -:الدارسة  نتائجملخص 

هى  حلة الثانوية ىف مدينة بريدةأفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املر -1
   .التعاطف الوالديمث  التشجيع والتسامح التوجيه لألفضل مث

اتضح أن األبناء متوافقني يف مجيع حماور التوافق املرتيل والصحي واإلجتماعي واإلنفعايل  -2
وكان أفضل أنواع التوافق هو التوافق االنفعايل مث التوافق املرتيل مث  والتوافق بوجه عام
 .التوافق الصحي

جبميع أساليب إجيابية لك التوافق بوجه عام هلا عالقة أن مجيع حماور التوافق األربعة وكذ -3
جبميع أساليب املعاملة سلبية أن مجيعها أيضاً هلا عالقة و )السواء(ملة الوالدية اإلجيابية املعا

 .سواء كانت من جانب األباء أو األمهات )الغري سواء(الوالدية السلبية 

الدميوغرافية مثل الفروق يف الفئات  ذات داللة إحصائية بني بعض املتغرياتتوجد عالقة  -4
العمرية املختلفة للطالب والفروق يف فئات الدخل لألسر والتخصص والتقدير للطالب 
وكل من أساليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدينة 

  .بريدة
 :التوصياتملخص 

اإلجيابية اليت جيب إتباعها واألساليب السلبية اليت جيب إرشاد الوالدين بأفضل األساليب  )1
وذلك باستخدام املنشورات والندوات واحملاضرات واملناقشات  جيب جتنبها يف تنشئة األبناء

املفتوحة من خالل املدارس وجمالس األباء واألمهات ومراكز التوجيه واإلرشاد ووسائل 
  .اإلعالم
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الطالبني وتكليفهم بالعمل يف املدارس وبالتحديد  تأهيل األخصائيني النفسيني واملرشدين )2
يف املرحلة الثانوية ملا هلذة املرحلة من خصائص هلا تأثريها يف تشكيل شخصية الطالب 

  .املتوافقة
  

  - :الدراسة  نتائجهم أ: ثانياً 

أفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية ىف مدينة بريدة لألب  -1
وأن أفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها . التوجيه لألفضل مث التعاطف الوالديهى 

التوجيه لألفضل والتشجيع مث التعاطف  الثانوية ىف مدينة بريدة لألم هي طالب املرحلة
أن أفضل أساليب املعاملة الوالدية كما يدركها طالب املرحلة الثانوية . الوالدي والتسامح

   .التوجيه لألفضل مث التشجيع والتسامحدة للوالدين معا هى ىف مدينة بري
اتضح أن األبناء متوافقني يف مجيع حماور التوافق املرتيل والصحي واإلجتماعي واإلنفعايل  -2

التوافق املرتيل مث مث  االنفعايلوكان أفضل أنواع التوافق هو التوافق  والتوافق بوجه عام
 .التوافق الصحي

جبميع أساليب إجيابية أن مجيع حماور التوافق األربعة وكذلك التوافق بوجه عام هلا عالقة  -3
التسامح والتعاطف الوالدي والتوجيه لألفضل وهي ) السواء( املعاملة الوالدية اإلجيابية

الغري (جبميع أساليب املعاملة الوالدية السلبية سلبية أن مجيعها أيضاً هلا عالقة و والتشجيع
 واحلماية الزائدة  والرفض  واإلذالل  و القسوةو احلرمان واإليذاء اجلسدي  وهي )اءسو

سواء كانت من جانب  التدليلو)النبذ(تفضيل األخوة و اإلشعار بالذنبو  التدخل الزائد
 .األباء أو األمهات

ال يف التعاطف إاليوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الوالدين يف األساليب اإلجيابية  -4
 ومن ناحية األساليب السلبية فإن. والتشجيع من جانب األمهات أكثر من األباءالوالدي 

واإلذالل واحلرمان وتفضيل األخوة كانت  سلبية مثل القسوة واإليذاء اجلسدياألساليب ال
ومل يكن هناك  .أكثر من جانب األمهاتبينما كانت احلماية الزائدة أكثر من جانب اآلباء 

  . فرق ذات داللة إحصائية بني اآلباء واألمهات يف باقي أساليب املعاملة الوالدية
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 مثل الفروق يف الفئاتذات داللة إحصائية بني بعض املتغريات الدميوغرافية توجد عالقة  -5
الدخل لألسر والتخصص والتقدير للطالب  ية املختلفة للطالب والفروق يف فئاتالعمر

اليب املعاملة الوالدية والتوافق النفسي لدى طالب املرحلة الثانوية يف مدينة وكل من أس
  .بريدة

  - : املقترحة التوصيات: ثالثاً 

  -: التوصيات )1(

املعاملة الوالديـة   ساليبأن أل يفتتلخص ضوء ما توصلت إليه الدراسة احلالية من نتائج  يف 
  :يليميكن أن نوصى مبا  األبناءعالقة كبرية بتوافق 

جيب إرشاد الوالدين بأفضل األساليب اإلجيابية اليت جيب إتباعها واألساليب السلبية  )1
  .اليت جيب جتنبها يف تنشئة األبناء

أن تقيم املدارس الندوات واحملاضرات واملناقشات املفتوحة وتوزع املنشورات  )2
 .حول أمهية أساليب املعاملة الوالدية وأثرها يف توافق األبناء النفسي

تأهيل األخصائيني النفسيني واملرشدين الطالبني وتكليفهم بالعمل يف املدارس  )3
وبالتحديد يف املرحلة الثانوية ملا هلذة املرحلة من خصائص هلا تأثريها يف تشكيل 

 .شخصية الطالب املتوافقة

أن ال يعمل ىف اإلرشاد النفسى واإلجتماعى اال متخصص ىف علم النفس  )4
 .االبتعاد قدر اإلمكان عن التخصصات غري املطابقةواالجتماع والتربية و

إنشاء مراكز توجيه وإرشاد تقوم بتوجيه كل من الوالدين واألبناء حلل املشكالت  )5
 .بطرق صحيحة وسليمة

الوعى واإلهتمام حنو أساليب املعاملة الوالدية السوية من خالل وسائل اإلعالم  بث )6
 .املختلفة

وكذلك األمهات يف تسليط الضوء على أساليب تفعيل جمالس اآلباء واملعلمني  )7
 .املعاملة الوالدية ومناقشتها بصورة أكثر موضوعية
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  -: املقترحات )2(

خرجت ا بعض الدراسات املسـتقبلية   اليتميكن للدراسة احلالية أن تقترح بناء على النتائج  
  -:مثل

التنشئة الوالدية غري السوية لـدى   أساليبدراسة تقييم أثر الربامج اإلرشادية على تعديل  )1
  .عينة من الوالدين

 .املعاملة الوالدية ساليبأل األبناء إدراكتعديل  يف دراسة تقييم أثر العالج املعريف )2

  .تكرار الدراسة ولكن على طالبات املرحلة الثانوية يف مدينة بريدة )3
 .مناطق أخرى وتشمل على عينة من الذكور واإلناث يفتكرار الدراسة  )4

  . البلوغ يفالنفسية  باالضطراباتالطفولة  يفاملعاملة الوالدية  أساليبدراسة عالقة  )5
  .النفسية لدى الوالدين  واالضطراباتاملعاملة الوالدية  أساليبدراسة عالقة  )6
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  ) 1( ملحق رقم 
  مقياس أساليب املعاملة الوالدية

  كما يدركها األبناء
  
 
  



ب  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  وفقك اهللا                                                   أخي الطالب العزيز                       
  ..سالم اهللا عليك ورمحته وبركاته 

  .يقوم الباحث بإجراء دراسة ملعرفة بعض األساليب التربوية      
  

  : أرجو عزيزي الطالب 
ة األستبيان املرفق بوضع إشـارة  التكرم باملساعدة للوصول إىل أدق النتائج وذلك باإلجابة الصرحية على أسئل     

  .أمام كل عبارة وحتت كلمة واحدة فقط تنطبق على حالتك ) √(
  .بعد تعبئة منوذج البيانات األولية وذلك      

  
  : هذا ونؤكد لك عزيزي الطالب  

  .بإن مجيع املعلومات سوف حتاط بالسرية التامة وسيكون استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط      
  .اختياري  االسمولذلك فإن كتابة      

  والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  الباحث                                                                                    
  

  عبدالرمحن بن حممد البليهي                                                                                    



  

  
  :البيانات األولية 

  ...................................) : اختياري (  االسم  -   1
  (     )جيد جداً (     ) ممتاز          التقدير يف العام املاضي  -   2

  (     )راسب  (     )  مقبول    (     ) جيد                                          
  سنة (       )  العمر  – 3
  (     )غري سعودي (     )                    سعودي :   اجلنسية  – 4
  (     )    )أدبــي(  شرعي(     )                   )علمي(طبيعي :   لتخصصا  – 5
  :  السكن -  6

  (     )       مع زوجة األب   (     )      مع الوالدين                  
  (     )مع أحد األقارب         (     )      مع زوج األم                 

  ...................................آخر يذكر  
  :  املستوى التعليمي لألب  -   7

  (     )يقرأ ويكتب (     ) ي     أم  
  (     )متوسط     (     )   ابتدائي  
  (     )جامعي    (     )  ثانوي    

  ...................................آخر يذكر  
  :  املستوى التعليمي لألم – 8

  (      )قرأ وتكتب ت   (     )ية  أمـ 
  (      )متوسط       (      ) ابتدائي   
  (      )جامعي        (     )  ثانوي    

  ...................................آخر يذكر  
  (     )ريال                 2000أقل من        :  مستوى دخل األسرة الشهري – 9

  (     )  ريال  4000 إىل 2000أقل من                    
  (     ) ريال  6000إىل  4000أقل من                     
  (     )ريال   8000إىل  6000أقل من                      

  (     )ريال 10000إىل  8000أقل من                       
  (     )          ريال   10000كثر من أ                      



د  

  

  ـــاراتعبــــال  م

الرأي يف معاملة 
  األب

الرأي يف معاملة 
  األم

ئماً
دا

ياناً  
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          ؟) مل يظلماك ( هل تظن أن عقاب والديك لك كان عادالً  *1
          هل حدث أن غضبت من امك أو أبيك الما منعا عنك شيئاً حتبه ؟ 2
         هل كان أبوك وأمك يعاقبانك على األخطاء الصغرية ؟ 3
          هل ضربك احد والديك أو وجه إليك لفظاً سيئاً أمام أناس غرباء ؟. عندما كنت طفالً  4
          هل دللك والداك وعامالك معاملة أحسن من إخوتك ؟ 5
         آلخرون حبجة أنه خائف عليك من ضرره ؟هل منعك أحد والديك من عمل مباح يعمله ا 6
          هل تشعر أن خوف والديك عليك جيعلهما يتدخالن يف كل شيئ تعمله ؟ 7
          هل تظن أن أمك وأباك كانا يتمنيان أن تكون أحسن مما أنت عليه اآلن ؟ 8
         هل اعتاد ابوك وأمك على اظهار حبهما لك بالكالم أو بالفعل ؟ 9
          هل كان أبوك وأمك حياوالن أن جيعالك انسانا له شأن وقيمة ؟ 10

11 
هل كان والداك يغضبان جدا اذا حدث منك خطأ لدرجة أنك حتس فعـال بالـذنب أو   

          عذاب الضمري ؟

         هل كان والداك يشجعانك ويساعدانك يف الظروف الصعبة ؟ 12
          وامك حيبان أحدا من اخوانك اكثر منك ؟ هل كنت حتس ان أباك 13
          هل شعرت بأن والديك مل حيباك ؟ 14
          هل كان والداك يضربانك بقسوة على أخطاء صغرية التستحق الضرب عليها ؟ 15

16* 
هل كان والداك حياوالن أن يوفرا لك حاجات مثل اصحابك وكانا يبذالن اقصى جهدمها 

          ك ؟من أجل ذل

  .عالمة معكوسة  •
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          هل تظن أن أحد أبويك كان شديداً أو قاسياً يف تعامله معك ؟ 17
         عن كالمك وافعالك أمام الناس الغرباء بشكل يشعرك باخلجل ؟هل كان والداك يتحدثان  18
          هل كان أبوك وأمك يرفضان احلديث معك مدة طويلة بسبب خطأ صغري وقعت فيه ؟ 19
          هل يتدخل والداك فيما تقوم به من أعمال ؟ 20
          ؟ هل والداك ينتقدان اصحابك الذين حتب أن يزوروك يف املرتل 21
          هل تعتقد أن والديك حيترمان رأيك ؟ 22
         هل كان والداك يظهران شعورمها باحلب والعطف واحلنان عليك ؟ 23
          هل كان والداك مهتمني بأن حتصل على درجات عالية يف االختبارات املدرسية ؟ 24

25 
لسبب يف عدم سعادما ، أو أنـك  هل كنت تشعر أن والديك يفكران أن أخطاءك هي ا

          أنت السبب ؟

          هل كنت تشعر أن والديك ميكن أن يقدما لك املساعدة عندما تتعرض ملواقف صعبة ؟ 26
         هل عاملك والداك معاملة أسوأ من معاملتهما إلخوانك ؟ 27
         خوانك ؟هل أبوك وأمك كانا يسمحان لك بأخذ أشياء اليسمحان ا إل 28
          هل حدث أن عاقبك والداك وأنت مل ترتكب خطأ تعلمه ؟ 29
          هل كان والداك يبخالن عليك باألشياء اليت حتتاجها ؟ 30
          هل كان والداك يغضبان منك إذا مل تشارك يف أعمال البيت املطلوبة منك ؟ 31
         الً وباستطاعتك عمل ماتريد ؟هل والداك يقوالن لك أنت أصبحت رج 32

33 
هل تستطيع أن تذهب اىل والديك إذا ارتكبت خطأ ما وتصليح خطأك وتطلـب منـهما   

  السماح ؟
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         هل أبوك وأمك كانا خائفني على صحتك بدون داع وبقلق مستمر ؟ 34
          هل كنت خترب والديك عند عودتك للمرتل عن كل مافعلته وحدث لك خارج املرتل ؟ 35
          هل كان والداك يتقبالنك على طباعك ومهما كانت طريقة تعاملك معهما ؟ 36
          كانا حيبان أن يكونا جبوارك قدر اإلمكان ؟هل تشعر أن والديك  37
         هل كان والداك يضغطان عليك لكي جيعالك من أفضل الرجال ؟ 38
          ؟)نزعل عليك(هل كان والداك يقوالن لك إذا فعلت كذا سوف جرك 39

40 
حلـة مجيلـة   هل تعتقد أن والديك حاوال أن جيعال مرحلة املراهقـة بالنسـبة لـك مر   

مثالً كانا يشتريان لك كتبا قيمة أو يوافقان لك على رحالت مع ( ومــــــفيدة 
  ؟) رفقة صاحلة 

        

          هل كان ابوك وأمك جيعالنك السبب وراء أي عمل سيئ ؟ 41
          هل تشعر أن والديك حببانك أكثر من اخوانك ؟ 42
          .ري سبب هل حدث أن ضربك أحد والديك من غ 43
          هل كنت تشعر أن والديك كانا أنانيني وخبيلني معك ؟ 44
          هل كان والداك يقوالن لك بإستمرار حنن غري موافقني على ماتفعله يف املرتل ؟ 45
          هل كان والداك ينتقدانك ويصفانك بأنك كسول وقليل الفائدة أمام الناس الغرباء ؟ 46
          ل كنت تشعر أنه من الصعب عليك أن ترضي والديك ؟ه 47
          هل حدث أن والديك كانا حياوالن الضغط عليك لكي تأكل أكثر من طاقتك ؟ 48
          هل كان والداك يهتمان بنوع األصدقاء الذين ختتارهم وخترج معهم ؟ 49
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50 
هل كان االختالف يف الرأي بينك وبني والديك يقابل باإلحترام منهما وال يفسـد احملبـة   

  والود بينكم ؟
        

          هل كنت تشعر أن العالقة بينك وبني والديك كانت عالقة حب وعطف ؟ 51

52 
هل تظن أن والديك كانا يطالبانك أن تتفوق خصوصاً يف املدرسة أو الرياضة أو أشياء مثل 

  ذلك ؟
        

53 
هل والداك كانا يقوالن لك عبارات مثل هل هذا جزاء ترتيتنا لك أو هذا هو جزاء تربيتنا 

  من أجلك ؟
        

         هل أبوك وأمك يشجعانك على كل ماتفعله ؟ 54

55 
هل كنت الشخص الوحيد بني إخوانك الذي يوجه والداك اللوم إليه لو حدث شيئ غـري  

  جيد ؟
        

56 
هل كنت يف العادة تذهب اىل املكان الذي تريدة من غري ما يكون والداك قلقـني عليـك   

  بشدة ؟
        

          هل كان والداك عادة يضربانك بقسوة ؟ 57

58 
اليسمحان لك أن تفعل أو تأخذ ماتريد حبجة أما اليريدان أن تكـون  هل كان والداك 

  مدلالً ؟
        

          ؟) بدون لني ( هل كان والداك يعامالنك بطريقة قـــــــــاسية  59
          هل كان والداك يعامالنك بطريقة تشعرك باحلرج واخلجل ؟ 60
          تعرف سبباً لغضبهما ؟هل حدث أن غضب والداك عليك من غري أن  61
          هل متنيت أن خوف وقلق والديك عليك مل يكن بالشكل الذي تشعر به ؟ 62

63 
هل كان والداك يضعان حدوداً للمسموح به واملمنوع عمله ويتمسـكان ـذه احلـدود    

  بشكل حمكم جداً ؟
        

          ع أحسن مما أنت عليه ؟هل كنت تشعر أن والديك كانا يأمالن أن تكون يف وض 64
          ؟) أي يضمانك إىل صدريهما ( هل كان والداك يعانقانك  65
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          خورين عندما تنجح يف أي مهمة تقوم ا ؟هل كنت تشعر أن والديك كانا ف 66
          هل حدث أنك شعرت بعذاب الضمري حنو والديك ألنك تصرف بطريقة الحيباا ؟ 67
          هل كان والداك يشجعانك على إشباع هوايتك واحلاجات اليت حتبها ؟ 68
         نعانك عنها ؟هل كان والداك يسمحان إلخوانك أن يأخذوا أشياء كانا مي 69
         هل كان والداك يفضالنك على إخوانك ؟ 70
          حدث أن والديك كانا يدعانك تنام من غري عشاء ؟هل  71
          هل كان والداك يعاقبانك بقسوة حىت على األخطاء اخلفيفة ؟ 72

73 
راً مبالغاً فيه أكثـر  هل تعتقد أن شعور والدايك باخلوف عليك من حدوث شيئ كان شعو

  من الالزم ؟
        

74 
          هل كنت جتد الراحة لدى والديك عندما تبث هلما أحزانك ؟  *

          هل كان والداك يقفان يف صفك ضد اخوانك حىت ولو كنت أنت املخطئ ؟ 75

 
  .عالمة معكوسة   *
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  :تعليمات  
إذا أجبت بأمانة ودقة مجيع األسئلة اليت تتضمنها الصفحات .. هل تود أن تعرف شيئاً أكثر عن شخصيتك ؟      

إن هذه األسئلة ليست اختبار ذكاء ، وال توجد . التالية ، فإنه سيكون من املمكن أن تعرف نفسك معرفة جيدة 
  ستجد أمام كل سؤال . إجابات صحيحة أو خاطئة 

فارسم دائـرة  ) ال ( وإذا كانت اجابتك ) نعم ( فارسم دائرة حول ) نعم ( فإذا كانت إجابتك ) نعم  ال  ؟ ( 
فارسم دائـرة  ) ال ( أو بـ ) نعم ( واذا كنت التستطيع على اإلطالق أن جتيب على السؤال بــ ) ال ( حول 

  ) . ؟ ( حول عالمة اإلستفهام
إذا كنت التعيش مع والديك ، فجاوب علـى  . يب بسرعة اليوجد زمن حمدد لإلجابة ، ولكن حاول أن جت     

  . بعض األسئلة التالية بالنسبة إىل األشخاص اآلخرين الذين تعيش معهم
  

  تكتب على اجلزء الباقي من الصفحة ال
  

  ة التاليةحانتقل إىل الصف
  

  مالحظات  الوصف  الدرجة  املقياس
       أ
        ب
       ج
       د

        الدرجة الكلية

  
  
  
  
  
  
  



ك  

  ؟  ال نعم ة ؟ظهل تكثر من أحالم اليق د 1
  ؟  ال نعم  هل أنت سريع اإلصابة بعدوى الربد من اآلخرين ؟ ب 2
  ؟  ال نعم  هل تسر من اتمعات رد وجودك مع الناس ؟  ج 3
  ؟  ال نعم هل تشعر باخلوف إذا اضطررت إىل مقابلة طبيب خبصوص مرض ما ؟ د 4
  ؟  ال نعم  أو حفلة شاي فهل حتاول أن تقابل الشخصية اهلامة املوجودة باحلفلة ؟إذا وجدت يف حفلة استقبال   ج 5
  ؟  ال نعم  هل عيناك شديدتا احلساسية للضوء ؟ ب 6
  ؟  ال نعم هل شعرت مرة برغبة شديدة يف اهلرب من البيت ؟ أ 7
  ؟  ال نعم  هل تتوىل مسئولية تقدمي الناس يف احلفالت ؟  ج 8
  ؟  ال نعم  بأن والديك قد فقدا آماهلما فيك ؟هل تشعر أحياناً   أ 9
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما متر عليك فترات تشعر فيها بالضيق ؟  د 10
  ؟  ال نعم هل أنت كثري اإلصابة بالربو ؟ ب 11
  ؟  ال عمن  هل جتد يف كثري من األحيان صعوبة كبرية يف التفكري يف مالحظة مناسبة لتقوهلا أثناء احلديث مع مجاعة ما ؟  ج 12
  ؟  ال نعم  هل شعرت باحلرج بسبب نوع العمل الذي يقوم به والدك لكي يعول األسرة ؟  أ 13
  ؟  ال نعم صبت مرة باحلمى القرمزية أو الدفترييا ؟أهل حدث أن  ب 14
  ؟  ال نعم  هل حدث أن توليت مرة بعث املرح يف حفل ممل ؟  ج 15
  ؟  ال نعم  هل تسيطر والدتك على البيت ؟  أ 16

هل شعرت يف وقت من األوقات بأن شخصاً ما كان يؤثر عليك تأثرياً مغناطيسياً وكان جيعلك تقوم بأعمـال    د 17
  ضد إرادتك ؟

  ؟  ال نعم

  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما انتقدك أحد والديك بدون وجه حق ؟  أ 18

  ج 19
حد آخر يف اإلجتمـاع قـد   هل تشعر باحلرج إذا اضطررت إىل الدخول يف اجتماع عام بعد أن يكون كل وا

  جلس يف مكانه ؟
  ؟  ال نعم

  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما تشعر بالوحدة حىت ولو كنت مع الناس ؟  د 20
  ؟  ال نعم هل تشعر بعدم توفر احلب والود احلقيقيني يف بيتكم ؟ أ 21
  ؟  ال نعم  هل جتد صعوبة يف الوقوف يف الفصل أمام التالميذ لتتكلم يف موضوع ما ؟ ج 22
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما تشعر بصداع ؟ ب 23
  ؟  ال نعم  هل عالقتك بوالدك طيبة عادة ؟  أ 24
  ؟  ال نعم  هل جتد أحياناً صعوبة يف االسترسال يف النوم حىت إذا مل تكن هناك ضوضاء تزعجك ؟ ب 25
  ؟  ال نعم  حينما تكون يف قطار أو أتوبيس فهل تقوم أحياناً بالتحدث مع الركاب ؟  ج 26
  ؟  ال نعم  هل تشعر يف كثري من األحيان بأنك متعب جداً يف اية اليوم ؟ ب 27
  ؟  ال نعم هل التفكري يف الزلزال أو احلريق خييفك ؟ د 28



ل  

  ؟  ال نعم هل فقدت بعض الوزن حديثاً ؟ ب 29

اً معقوالً أم غـري  هل حدث أن أصر أحد والديك على أن تطيعه بصرف النظر عما إذا كان مايطلبه منك أمر  أ 30
  معقول ؟

  ؟  ال نعم

  ؟  ال نعم هل جتد أنه من السهل أن تطلب من اآلخرين أن يساعدوك ؟ ج 31
  ؟  ال نعم  هل كان املرض أو املوت بني افراد اسرتك سببا يف جعل حياتك املرتلية تعسة ؟  أ 32
  ؟  ال نعم  هل حدث أن اصبت مرة إصابة شديدة يف حادثة ما ؟ ب 33
  ؟  ال نعم ل كانت قلة املال سبباً يف جعل حياتك املرتلية تعسة ؟ه أ 34
  ؟  ال نعم  هل أنت سريع البكاء ؟  د 35
  ؟  ال نعم  هل يضايقك الشعور باخلجل ؟  ج 36
  ؟  ال نعم هل كثرياً ما وجد أحد والديك بعض األخطاء يف سلوكك ؟ أ 37
  ؟  ال نعم  قات ؟هل حدث أن أجريت لك عملية جراحية يف وقت من األو ب 38
  ؟  ال نعم  هل تكون كثري الشعور بنفسك إذا اضطررت اىل اقتراح لتبدأ ا املناقشة بني جمموع من الناس ؟  ج 39
  ؟  ال نعم  هل ختاف من رؤية الثعبان ؟  د 40
  ؟  ال نعم هل كثريا ما اعترض والدك على نوع الرفاق الذين تسري معهم ؟ أ 41
  ؟  ال نعم  لفشل بدون أن يكون ذلك راجعا إىل أخطاء وقعت منك شخصياً ؟هل كثريا ما يصيبك ا  د 42
  ؟  ال نعم  هل تصاب كثرياً بالربد ؟ ب 43
  ؟  ال نعم  هل حدث أن قمت من قبل بوضع خطط ألشخاص آخرين أو قمت باإلشراف على أعماهلم ؟ ج 44
  ؟  ال نعم  هل خييفك الربق ؟  د 45
  ؟  ال نعم  واالستثارة ؟هل أحد والديك سريع التهيج   أ 46
  ؟  ال نعم هل أنت كثري اإلصابة باإلنفلونزا ؟ ب 47
  ؟  ال نعم  هل كثريا ما شعرت باالكتئاب بسبب حصولك على درجات ضعيفة يف املدرسة ؟ د 48
  ؟  ال نعم  هل جتد صعوبة يف بدء احلديث مع شخص قد تعرفت به ألول مرة ؟  ج 49
  ؟  ال نعم  السنوات العشر األخرية ؟ هل أصبت مبرض خطري يف خالل ب 50
  ؟  ال نعم  هل كثريا ما اختلفت مع أحد والديك حول الطريقة اليت ينبغي أن يتم ا شغل البيت ؟ أ 51
  ؟  ال نعم  هل حتسد اآلخرين أحياناً ملا يتمتعون به من سعادة ؟  د 52

كنك مل تستطع اإلجابة حينما طلب منـك  هل كثرياً ما كنت تعرف اإلجابة على سؤال املدرس يف الفصل ول  ج 53
  ذلك النك كنت ختاف أن تتكلم أمام الفصل ؟

  ؟  ال نعم

  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما يضايقك وجود غازات يف املعدة واألمعاء ؟ ب 54
  ؟  ال نعم  هل تقع مشاحنات عائلية كثرية بني أقربائك املقربني ؟  أ 55
  ؟  ال نعم  عالقات صداقة مع افراد اجلنس اآلخر ؟هل جتد أنه من السهل عليك أن تكون ج 56



م  

  ؟  ال نعم هل تضعف مهتك بسهولة ؟ د 57
  ؟  ال نعم  هل تشعر يف كثري من األحيان بدوخة ؟ ب 58
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما تشاجرت مع إخوانك وأخواتك ؟  أ 59
  ؟  ال نعم هل كثرياً ما تشعر باألسف على األعمال اليت تقوم ا ؟ د 60

إذا كنت ضيفا يف حفلة عشاء هامة فهل تفضل االستغناء عما حتتاج إليه من األشياء املوجودة على املائدة بدال   ج 61
  من ان تطلب من اآلخرين أن يناولوها لك ؟

  ؟  ال نعم

  ؟  ال نعم  هل تعتقد أن والديك الينظران إليك بإعتبارك شخصاً ناضجاً ، ولذلك يعامالنك كأنك الزلت طفالً ؟ أ 62
  ؟  ال نعم  هل تتعب عيناك بسهولة ؟ ب 63
  ؟  ال نعم  هل حدث مرة حينما كنت يف مكان مرتفع أن شعرت باخلوف من فكرة أنك رمبا تقفز من هذا املكان ؟  د 64
  ؟  ال نعم هل كانت لك جتارب عديدة يف الظهور أمام اتمعات العامة ؟ ج 65
  ؟  ال نعم  تستيقظ يف الصباح ؟ هل كثرياً ما تشعر أنك متعب حينما ب 66
  ؟  ال نعم  هل تشعر أن والديك متشددان معك أكثر من الالزم ؟  أ 67
  ؟  ال نعم  هل أنت سريع الغضب ؟  د 68
  ؟  ال نعم .هل كان من الضروري لك أن تلقى عناية طبية مستمرة ب 69
  ؟  ال نعم  هل جتد أنه من الصعب جداً أن تتكلم أمام اجلماهري ؟  ج 70
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما تشعر أنك تعيس ؟  د 71
  ؟  ال نعم هل ألحد والديك بعض العادات الشخصية املعينة اليت تثريك ؟ أ 72
  ؟  ال نعم  هل يضايقك الشعور بالنقص ؟  د 73
  ؟  ال نعم  هل تشعر يف معضم األوقات أنك متعب ؟ ب 74
  ؟  ال نعم هل تعترب نفسك شخصاً عصبياً نوعاً ما ؟ د 75
  ؟  ال نعم  هل تسر من احلفالت االجتماعية اليت يتاح لك فيها االختالط بأفراد من اجلنس اآلخر ؟ ج 76
  ؟  ال نعم  هل تكون حساساً بنفسك يف أكثر األحيان بسبب مظهرك الشخصي ؟  د 77
  ؟  ال نعم  هل حتب أمك كثرياً مما حتب أباك ؟  أ 78
  ؟  ال نعم هل تصاب كثرياً بعسر هضم ؟ ب 79

إذا أردت شيئاً من شخص التعرفه جيداً فهل تفضل أن تكتب له مذكرة أو خطاباً عن أن تذهب إليه لتطلـب    ج 80
  منه ما تريد شخصياً ؟

  ؟  ال نعم

  ؟  ال نعم هل أنت سريع اخلجل ؟ د 81
  ؟  ال نعم  لبيت ؟هل كثريا ما كنت مضطراً إىل السكوت أو إىل مغادرة املرتل لكي حتقق السالم واهلدوء يف ا  أ 82

  ج 83
هل تكون كثري الشعور بنفسك حينما توجد مع أشخاص تكون شديد اإلعجاب م ولكنك التعرفهم معرفة 

  ؟  ال نعم  جيدة ؟



ن  

  ؟  ال نعم هل تصاب كثرياً بالتهاب اللوز أو بالتهاب احلنجرة ؟ ب 84
  ؟  ال نعم  غري حقيقية ؟هل حدث يف وقت من األوقات أن ضايقك الشعور بأن األشياء حولك   د 85
  ؟  ال نعم  هل حدث أحيانا أن كانت تصرفات أحد والديك سبباً يف اثارة خوف شديد يف نفسك ؟  أ 86
  ؟  ال نعم هل كثرياً ما شعرت بغثيان أو حدث لك قئ أو إسهال ؟ ب 87
  ؟  ال نعم  هل تتوىل يف بعض األحيان الرئاسة يف بعض األعمال أو املهمات اإلجتماعية ؟  ج 88
  ؟  ال نعم  هل جيرح شعورك بسهولة ؟  د 89
  ؟  ال نعم هل يضايقك اإلمساك كثرياً ؟ ب 90
  ؟  ال نعم  هل تقوم أحياناً بعبور الطريق لتجنب مقابلة شخص ما ؟  ج 91
  ؟  ال نعم  هل تشعر أحياناً بعواطف متناقضة من احلب والكراهية حنو أفراد أسرتك ؟  أ 92
  ؟  ال نعم اع ما متأخراً فهل تفضل الوقوف ، أي مغادرة االجتماع ، عن اجللوس يف مقعد أمامي ؟إذا حضرت إىل اجتم  ج 93
  ؟  ال نعم هل كنت كثري املرض أثناء طفولتك ؟ ب 94
  ؟  ال نعم  هل تقلق بسبب احتمال وقوع بعض الكوارث ؟  د 95
  ؟  ال نعم  هل تكتسب أصدقاء جدداً بسهولة ؟  ج 96
  ؟  ال نعم بوالدتك حسنة يف العادة ؟ هل كانت عالقتك أ 97
  ؟  ال نعم  هل يضايقك الشعور بأن الناس يقرأون أفكارك ؟  د 98
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما جتد صعوبة يف التنفس من أنفك ؟ ب 99

  ؟  ال نعم هل كثرياً ما تكون مركز اإلهتمام والتكرمي يف احلفالت ؟ ج100
  ؟  ال عمن هل أحد والديك سريع الغضب ؟ أ101
  ؟  ال نعم  هل تشعر يف بعض األحيان باآلم يف الرأس ؟  102
  ؟  ال نعم  هل كان بيتك مزوداً دائماً جبميع الضروريات العامة للمعيشة ؟  أ103

  ج104
هل متيل اىل أن يكون لك عدد قليل من األصدقاء املقربني جداً أكثر مما متيل إىل أن تعرف عدداً كـبرياً مـن   

  ؟  ال نعم  فة عرضية سطحية ؟األفراد معر

  ؟  ال نعم  هل تعترب والدك مثلك األعلى للرجولة ؟  أ105
  ؟  ال نعم هل تضايقك فكرة أن الناس يالحظونك يف الطريق ؟ د106
  ؟  ال نعم  هل وزنك أقل كثرياً من الوزن العادي لسنك ؟ ب107
  ؟  ال نعم  هرك الشخصي ؟هل شعرت بالتعاسة أحياناً بسبب انتقاد أحد والديك ملظ  أ108
  ؟  ال نعم هل يثريك النقد كثرياً ؟ د109
  ؟  ال نعم  حينما تكون مع جمموعة من األفراد فهل تشعر باحلرج إذا اضطررت إىل االستئذان يف اإلنصراف ؟  ج110
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما تتناول وجباتك الغذائية بدون أن تكون جائعاً يف احلقيقة ؟ ب111
  ؟  ال نعم  هل والداك منفصالن بصفة مستمرة ؟  أ112



س  

  ؟  ال نعم هل كثرياً ما تشعر أنك ثائر األعصاب ؟ د113
  ؟  ال نعم  هل متيل اىل البقاء يف املؤخرة أو على اهلامش يف احلفالت اإلجتماعية ؟  ج114
  ؟  ال نعم  هل تستعمل نظارات ؟ ب115
  ؟  ال نعم  يتكرر ورودها على ذهنك من وقت إىل آخر ؟هل تضايقك بعض األفكار التافهة اليت د116
  ؟  ال نعم  هل كان والداك يعاقباك كثرياً حينما كان سنك بني العاشرة واخلامسة عشر ؟  أ117
  ؟  ال نعم  هل يزعجك كثرياً أن يناديك املدرس فجأة لتجيب على سؤال ما ؟  ج118
  ؟  ال نعم دقيقة ؟هل جتد أنه من الضروري أن تعىن بصحتك عناية ب119
  ؟  ال نعم  هل أنت سريع اإلنفعال ؟  د120
  ؟  ال نعم  هل حدث أن اختلفت مع والديك حول العمل الذي تريد أن تقوم به يف احلياة ؟  أ121
  ؟  ال نعم  هل جتد أنه من الصعب أن تبدأ حديثاً مع شخص غريب ؟  ج122
  ؟  ال نعم  رضت ملواقف جتعلك تشعر باإلذالل أو اإلهانة ؟هل تستمر يف القلق والضيق مدة طويلة إذا تع د123
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما غبت عن املدرسة بسبب املرض ؟ ب124
  ؟  ال نعم  هل حدث مرة أن شعرت باخلوف الشديد من شيئ ما مع علمك بأنه اليستطيع أن يلحق بك أي ضرر ؟  د125
  ؟  ال نعم هل أحد والديك عصيب جداً ؟ أ126
  ؟  ال نعم  هل حتب أن تشترك يف املهرجانات واحلفالت املبهجة ؟  ج127
  ؟  ال نعم  هل تتقلب حالتك الوجدانية بني السعادة واحلزن دون سبب ظاهر ؟  د128
  ؟  ال نعم هل حتتاج أسنانك اىل عناية طبية ؟ ب129
  ؟  ال نعم  الفصل ؟هل تشعر أنك كثري الشعور بنفسك عندما تقوم بالتسميع أو اإللقاء يف ج130
  ؟  ال نعم  هل يفرض احد والديك سيطرته عليك أكثر من الالزم ؟  أ 131
  ؟  ال نعم  هل كثرياً ما تشغلك األفكار إىل درجة التستطيع معها النوم ؟  د 132
  ؟  ال نعم هل حدث لك أي مرض يف القلب أو الكليتني أو الرئتني ؟ ب 133
  ؟  ال نعم  الديك مل يفهمك ؟هل كثرياً ما شعرت أن أحد و  أ 134
  ؟  ال نعم  هل تتردد يف التطوع للتسميع أو اإللقاء يف الفصل ؟  ج 135
  ؟  ال نعم هل ختاف من البقاء وحيداً يف الظالم ؟ د 136
  ؟  ال نعم  هل أصبت مرة مبرض جلدي أو بطفح جلدي مثل التهاب أصابع القدمني ، أو الدمامل ، أو احلروق ؟ ب 137
  ؟  ال نعم  شعرت أن أصدقائك أسعد منك يف حيام املرتلية ؟ هل  أ 138
  ؟  ال نعم  هل جتد صعوبة يف التغلب على مرض الربد ؟ ب 139
  ؟  ال نعم  هل تتردد يف الدخول منفرداً اىل غرفة ما حينما تكون ا جمموعة من األفراد يتحدثون ؟ ج 140
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