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  الباحــــــث



 د 

  

وباطنــه، وشــرح بنــوره  هالــذي أســبغ نعمــه ظــاهرالحمــد للــه العلــي القــدير، 
ا على مـا غمرنـي ا وحمدً الصدور، وأقر بفضله العيون. وبعد أسجد لله العظيم شكرً 

به من سداد وتوفيق، وما منحني به من صبر وتثبيت، حتى تـم إنجـاز هـذه الرسـالة 
  التي أسأل الله أن تكون شمعة على الطريق، تنير الدرب لكل طالب علم.

والتقــدير واالعتــراف بالفضــل والجــزاء مــن اللــه ألولــي العلــم وأربــاب  الشــكر
المعرفـة، وأتقــدم بالشــكر الجزيــل ألســاتذتي الكـرام خاصــة بالــذكر المشــرفة علــى 
الرسالة الدكتورة خولة السعايدة والتي ما بخلـت علـي بوقتهـا وعلمهـا وتوجيهاتهـا 

توجـه أالموضـوعية، كمـا وتوصياتها، حتى خرجت إلى حيز النور بدرجة من الدقة و
جامعـة نـزوى رئاسـة وإدارة  _بالشكر والتقدير للقائمين علـى هـذا الصـرح الشـامخ 

وأعضاء لجنة التحكيم وأعضاء لجنة المناقشة النهائية وخاصـة الـدكتور وعاملين، 
عبدالفتاح الخواجة الذي كان لمالحظاته أثر كبير على الرسالة حتى تخرج بصـورة 

تقدم بأسمى آيات الشكر والتقـدير ألهلـي المتواجـدين معـي أبـي كما أعلمية جيدة، 
وأمي وأخواتي وإخواني الذين قدموا لي كل الدعم والتوجيه والمسـاعدة ورفـع الهمـم، 

  ولم ينسوني بدعواتهم التي أنارت لي الطريق.

الـذي كـان خيـر معـين علـى التـدقيق  "حسـن"كما أتقدم بالشكر إلـى زوجـي 
قا ومساندا لي طيلة كتابة هذه الرسالة، حيث تحمل جزءا من اللغوي للرسالة ومراف

 "نعمة، هناء، نهـى، مـرام، نمـاء"أعباء الحياة لنتقاسم سويا ثمرة هذا النجاح، وبناتي 
  .أمل الحياة ونبض الكتابة ألجلهم كانت المثابرة وبين عيونهم تخطيت بأمل

ت مدارس وأخصائيات كما ال أنسى كل من ساهم في إنجاز هذه الرسالة من مديرا
توجيه مهني وطالبات الصف الثاني عشر الذين شـملتهم عينـة الدراسـة ولـو بكلمـة أو 
نصيحة أو دعاء في ظهر الغيب، وأخيرا شكري لكل من كان سندا وعونا وسببا في إتمـام 
هذا العمل، وأسأل والله عز وجل أن ينفعني وأن ينفع بي وببحثي، لهـم منـي كـل الشـكر 

  ا.وآخرً  الوهو الموفق والهادي إلى سواء السبيل والشكر لله أووالتقدير، 

  ةالباحــــــث

   



 ه 

  ملخص الدراسة

 في النفسي بالتوافق وعالقتها عشر الثاني الصف طالبات تدركها كما الوالدیة المعاملة أسالیب

الداخلیة محافظة  

جیهان بنت سالم بن محمد الرواحیةإعداد الطالبة:   

  خولة السعایدة :إشراف الدكتورة

هـدفت الدراسـة إلـى معرفـة أسـالیب المعاملـة الوالدیـة وعالقتهـا بـالتوافق النفسـي لـدى طالبـات الصــف 

  .الثاني عشر بمحافظة الداخلیة

) طالبـة ١٠٠استخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي إلجـراء هـذه الدراسـة، حیـث بلـغ عـدد أفـراد العینـة (

ــة ). وقــد اســتخ١٨-١٧تراوحــت أعمــارهم بــین ( دمت األدوات التالیــة إلجــراء الدراســة: مقیــاس أســالیب المعامل

    .)٢٠١١،الزهرة وعبد حسین(ومقیاس التوافق النفسي من إعداد  )٢٠٠٧المقصود عبد(من إعداد  الوالدیة

 كبیـرة، بدرجـة كانـت) الـدیمقراطي( الوالدیـة المعاملـة أسـالیب انتشـار درجـة أن الدراسـة نتـائج أظهـرت

األســلوب األكثــر شــیوعا یلیــه التوافــق االجتمــاعي ثــم یلیــه التوافــق  كمــا ظهــر أن مجــال التوافــق األســري هــو

بانــه توجــد عالقــة ارتباطیـــة بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة والتوافـــق  كمـــا ظهــر .النفســي ثــم التوافــق الصــحي

 والتوافـــق الوالدیـــة المعاملـــة بأســـالی بـــین االرتبـــاط معامـــل قیمـــة ، وكانـــتالنفســـي لـــدى طالبـــات الثـــاني عشـــر

 طـــردي ارتبـــاط وجـــود علـــى یـــدل ممـــا طـــردي، بینهمـــا االرتبـــاط أن علـــى یـــدل وهـــذا) ٠,٧٦( یســـاوي النفســـي

 .جیــد النفسـي التوافــق كـان كلمــا جیـدة الوالدیــة المعاملـة أســالیب كانـت كلمــا أنـه بمعنــى المتغیـرین بــین معنـوي

 عالقـــة ســـلبیه هنـــاك أن علـــى بیرســـون رتبـــاطا معامـــل اســـتخدام وفـــق الحالیـــة الدراســـة نتـــائج أیضـــا وخلصـــت

ـــین ضـــعیفة ـــة المعاملـــة أســـالیب أنـــواع ب ـــة الوالدی ـــات لـــدى النفســـي والتوافـــق المتذبذب ـــغ حیـــت الطالب  معامـــل بل

 ارتفعــت كلمــا أنــه یعنــي وهــذا الجــدول، )١,١٥( مســتوى عنــد إحصــائیة داللــة لهــا ولیســت )٠,٤٦( االرتبــاط

 النفسـي التوافـق مسـتوى انخفـض كلمـا األبنـاء یـدركها متذبذبة كمـا أسالیب استخدام على القائمة اآلباء معاملة

 تقـارب مـدى إلـى أو العینـة، حجـم صغر إلى إرجاعه یمكن العالقة هذه داللة عدم أن حیث العینة، أفراد عند

  .وضغوطها متطلباتها في وتجانسها العمر في العینة هذه أفراد

   



 و 

  المحتـــویات ةـقائم

  ةــــــالصفح  وعـــــــــــالموض  م

  ج داءــإه  ١

  د شكر وتقدیر  ٢

  هـ  الملخص باللغة العربیة  ٣

  و فهرس المحتویات  ٤

  ح قائمة الجداول  ٥

  ي قائمة المالحق  ٦

  ٧- ١ الفصل األول: مشكلة الدراسة وأهمیتها  ٧

  ٢ أوال: مقدمة  ٨

  ٣  مشكلة الدراسة :اثانیً   ٩

  ٤  أهمیة الدراسة :اثالثً   ١٠

  ٥  أهداف الرسالة :رابعا  ١١

  ٥  أسئلة الدراسة :اخامسً   ١٢

  ٦  مصطلحات الدراسة :اسادسً   ١٣

  ٦  محددات الدراسة :اسابعً   ١٤

  ٤٧- ٨ الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة  ١٥

  ٨ االطار النظري :أوال  ١٦

  ٨  أسالیب المعاملة الوالدیة. ١  ١٧

  ٢٠  التوافق النفسي. ٢  ١٨

  ٢٩  الدراسات السابقة :ثانیا  ١٩

  ٤٦  التعقیب على الدراسات السابقة  ٢٠

  ٥٨-٤٨ منهجیة الدراسة واجراءاتهاالفصل الثالث:   

  ٤٩ منهج الدراسة: الأو   

  ٤٩ مجتمع الدراسةثانًیا:   

  ٥٠ عینة الدراسةثالثًا:   

  ٥١ أدوات الدراسةرابًعا:   



 ز 

  ةــــــالصفح  وعـــــــــــالموض  م

  ٥٨ الدراسة تطبیق إجراءاتخامسـًا:   

  ٥٨ المستخدمة في الدراسة حصائیةاإل سادسـًا: األسالیـب  

  ٧٦-٥٩  الفصل الرابع: نتائج الدراسة  

  ٦٠ النتائج وتفسیرها  

  ٧٥ التوصیات  

  ٧٦ مقترحات الدراسة  

  ٨٨-٧٧ المصادر والمراجع  

  ٧٨  : المراجع العربیةالأو   

  ٨٧ المراجع األجنبیة ثانًیا:  

  ٨٩ المالحق  

 a اإلنجلیزیةباللغة  الدراسة ملخص  

   



 ح 

  ــداولــقائمة الج

  الصفحة  دولـــوان الجــــنـع  رقم الجدول

  ٥٠  والطالبات المدارس عدد حسب الدراسة مجتمع توزیع  ١

  ٥١  والطالبات المدارس عدد حسب الدراسة عینة توزیع  ٢

  ٥٢  المعاملة الوالدیةأرقام العبارات الخاصة بكل أسلوب من أسالیب   ٣

ـــه فـــي   ٤ معـــامالت ارتبـــاط كـــل فقـــرة مـــع الدرجـــة علـــى البعـــد الـــذي تنتمـــي ل

  مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

٥٥  

ـــه تنتمـــي الـــذي البعـــد علـــى الدرجـــة مـــع فقـــرة كـــل ارتبـــاط معـــامالت  ٥  فـــي ل

  مقیاس التوافق النفسي

٥٧  

  ٦٠  المقیاسین على العینة أفراد استجابة درجة تقدیر متوسطات تفسیر معیار  ٦

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ٧

  الدراسة عینة أفراد لتقدیرات

٦١  

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ٨

    المجاالت الثالثة فقرات على الدراسة عینة أفراد لتقدیرات

٦٢  

ـــابیة المتوســــطات  ٩ ـــابیة للمجــــاالت الحسـ  المتعلقــــة الثالثــــة للمجــــاالت الحسـ

  لألم الوالدیة المعاملة بأسالیب

٦٤  

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ١٠

ـــدیرات ــراد لتقـ ـــى الدراســــة عینــــة أفــ ــــة علـ ـــى الدراســــة عین ــــع  فقــــرات علـ جمی

  "المجاالت

٦٥  

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ١١

 المجـــاالت فقــرات علـــى الدراســة عینــة علـــى الدراســة عینـــة أفــراد لتقــدیرات

  .النفسي التوافق لسلوك الرئیسیة

٦٧  

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ١٢

 األول المجـال فقـرات علـى الدراسة عینة على الدراسة عینة أفراد لتقدیرات

  "النفسي التوافق"

٦٨  

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ١٣

 الثـاني المجـال فقرات على الدراسة عینة على الدراسة عینة أفراد لتقدیرات

  "الصحي التوافق"

٦٩  



 ط 

  الصفحة  دولـــوان الجــــنـع  رقم الجدول

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ١٤

ـــدیرات ــراد لتق  المجــــال فقــــرات علــــى الدراســــة عینـــة علــــى الدراســــة عینــــة أفــ

  "االجتماعي التوافق" الثالث

٧٠  

 األســــلوب شــــیوع ودرجــــة ،المعیاریــــة واالنحرافــــات الحســــابیة، المتوســــطات  ١٥

 الرابـع المجـال فقـرات علـى الدراسة عینة على الدراسة عینة أفراد لتقدیرات

  "األسري التوافق"

٧١  

 ومقیـــاس الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب مجـــاالت بـــین بیرســـون ارتبـــاط معامــل  ١٦

  النفسي التوافق

٧٣  

  

   



 ي 

  ــــــالحققائمة المـــ

  الصفحة  قــــــــالملحعنوان   الملحقرقم 

  ٩٠  خطاب رسمي لتسهیل مهمة باحث من جامعة نزوى ١

  ٩١  قائمة بأسماء المحكمین لمقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة ٢

  ٩٢  لمقیاس التوافق النفسي المحكمین بأسماء قائمة ٣

  ٩٣  النسخة األصلیةالوالدیة  المعاملة مقیاس أسالیب  ٤

  ١٠٠  المعاملة الوالدیة نسخة األب مقیاس ٥

  ١٠١  األم  نسخة الوالدیة المعاملة مقیاس ٦

  ١٠٢ (نسخة الحذف والتعدیل) مقیاس المعاملة الوالدیة  ٧

  ١٠٦ التوافق النفسي مقیاس  ٨
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهمیتها

  

  .ةـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقـــالم: الأو  -

ــــــــا: -   .مشــــــــكلة الدراســــــــة ثانًی

ـــــــــا:  - ـــــــــة الدراســـــــــةثالًث   .أهمی

ــــــــا:  - ــــــــداف الدراســــــــةرابًع   .أه

  .الدراســـــــة أســـــــئلةخامًســـــــا:  -

  .الدراســة سادًســا: مصــطلحات -

  .ســـــابًعا: محـــــددات الدراســـــة -
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهمیتها

  مقدمة أوال: 

العنایـة والرعایـة  والتي فـي أحضـانها یـنعم الطفـل بـدفء، تعد األسرة النواة األساسیة للمجتمع

 فاألســـر ،واالنطـــالق فـــي دروب الحیـــاةى نفســـه ، حتـــى یشـــب ویســـتطیع االعتمـــاد علـــوالحـــب واألمـــان

 األسـروأسالیب المعاملة ألبنائهم، ومع هذا التمایز فـإن هنـاك اشـتراك یجمـع في طرق التنشئة  تتمایز

  .)٢٠٠٨، الداهريأسالیب الرعایة الوالدیة (في  المختلفة

ـــي العمریــــة المرحلـــة أن )٢٠٠٦،نصـــار(ویـــرى  ـــى المــــیالد مـــن تمتـــد الت  مــــن )١٧( ســـن حت

 لضــمان الرعایــة واالهتمــام المرحلــة هــذه وتتطلــب الالحقــة حــل العمریــةاللمر  بالنســبة المهمــة المراحــل

  .یفعله مما أكثر الوالد به فیما یشعرتكمن  بالوالد الولد عالقة جوهر باعتبارات ومتكامل سلیم نمو

فـإدراك  المعاملـة الوالدیـة انعكاسـاته االیجابیـة والسـلبیة علـى األبنـاء، أسـالیبلكل أسلوب من 

، وعلى العكس من ذلـك فـإن االدراك المتمثـل فـي یؤثر في تقدیرهم ألنفسهم لهم األبناء لقبول الوالدین

 ســالیبن األأفـي حـین  .ر صـفات سـلبیة مسـتقبال فــي شخصـیتهمرفـض الوالـدین یكـون سـببا فــي ظهـو 

  .)٢٠٠٠الغیر متوازنة في المعاملة تعرضهم لإلصابة باألمراض النفسیة (بركات، 

بنـاء لمختلـف وظـائفهم علـى أداء األ المعاملـة الوالدیـة فـي مـدى تأثیرهـا أسـالیبوترجع أهمیـة 

یــة فــي التــأثیر علــى ، وتحدیــد أكثرهــا إیجابسـالیبوبالتــالي یجــب االهتمــام بدراســة هــذه األ ،االجتماعیـة

  .ألبناءحیاة ا

ــدورها الــــوظیفي فــــي تنشــــئة األبنــــاء التنشــــئة الســــلیمة التــــي  توعیــــة األســــرة الضــــروريومــــن  بــ

تساعدهم في تجنب العدید من االضطرابات السلوكیة التي تظهر في الطفولة المتـأخرة أو فـي مرحلـة 

  .)٢٠٠٧المراهقة والتي تؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة على مستقبلهم (السعدون،



٣ 

ــبق أن االهتمـــام بأســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة وتنمیـــة األســـالیبویتضـــح ممـــا  یعتبـــر حجـــر  سـ

األســـاس فـــي الوقایـــة مـــن االضـــطرابات النفســـیة وعـــامال أساســـیا فـــي الوصـــول إلـــى التوافـــق النفســـي 

  .واالجتماعي والصحي والتفاعلي للطفل والمراهق الذي هو مستقبل هذه األمة

وأثر التقـدم التكنولـوجي الـذي طـرأ علـى الحیـاة بصـورة واقع المجتمعات الحالیة،  إلىوبالنظر 

عامـة فـألقى بظاللـه علـى طبیعـة العالقـات األســریة بـین الوالـدین واألبنـاء وبالتـالي اخـتالف األســالیب 

    الوالدیة في التربیة.

  :دراسةمشكلة الثانیا: 

كبیرة في تكوین الشخصیة أسالیب المعاملة الوالدیة من العوامل األساسیة التي تسهم بدرجة ر تعتب

علــیهم، فقــد یــنعكس أســلوب المعاملــة  ایً ســلب ا أوفهــي تــؤثر فــي ســلوكهم وتــنعكس آثارهــا إیجابًیــ االنســانیة،

  ).٢٠٠٨الوالدیة على تشكیل دوافع األبناء واتجاهاتهم االجتماعیة والنفسیة (الشنقیطي، 

ثـم التكامـل عیة لألبناء ومـن األسرة هي المحضن الرئیسي إلشباع الحاجات النفسیة واالجتما

، فــإذا حــدث خلــل فــي البنــاء األســري وأســلوب المعاملــة مــن الوالــدین فــإن ذلــك االشــباعي لكــل أفرادهــا

ســیترتب علیــه زیــادة المشــكالت األمــر الــذي یتــیح لألبنــاء الفرصــة للبحــث عــن الحــب والقبــول خــارج 

الوالدیــة  ســالیبة مــن تحــدیات، فاألنطــاق األســرة خاصــة فــي مرحلــة المراهقــة ومــا تتطلبــه هــذه المرحلــ

  ).٢٠٠٦األسلوب المتبع (عبد المعطي،المتبعة إیجابا وسلبا وفقا لنمط 

، فـإن ســالمة واألبنـاء تعتبــر ذات قیمـة هامــة المعاملــة الوالدیـة أسـالیبوبمـا أن العالقـة بــین  

ـــة ال هـــذه العالقـــة شـــرط ضـــروري مـــن شـــروط توافـــق األبنـــاء الشخصـــیة واالجتماعیـــة ســــتقرارهم وتلبی

ـــة الوالدیــــة أهمیــــة كبیــــر فــــإن ألســــالیب  .)٢٠٠٧النفســـي (قــــزیط،  ة فـــي حیــــاة األبنــــاء وتشــــكیل المعامل

وهـــو مـــا یجعـــل فهـــم طبیعـــة هـــذه  ،وات حیـــاتهموالتـــأثیر فـــي خصائصـــهم النمائیـــة عبـــر ســـن ،ســـلوكهم

فیهـا تكـوین لضمان بیئة نفسیة صحیة یسـتطیع األبنـاء  ؛سالیب في المجتمع العماني ضرورة ملحةاأل

 فیــه قــي المجتمــع الــذي یعیشــونقــادرة علـى االســهام فــي ر  ،مــن الحیــاة بجــودة عالیــة تتمتــع یاتشخصـ

  .)٢٠١١،(كاظم
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سـهم الوالدیـة مـن وجهـة نظـر األبنـاء أنف سـالیبدراسة هذه األالدراسة الحالیة اهتمت بلذا فإن 

 وبالتـالي فهـم أجـدر مـن یصـفها.فهـم الـذین یشـعرون أكثـر مـن غیـرهم،  ،وتأثیرها على توافقهم النفسي

، لمـــا لهـــذه لـــة الوالدیـــة كمـــا تـــدركها الطالبـــاتالمعام أســـالیبضـــرورة تســـلیط الضـــوء علـــى ب أرىكمـــا 

ــباب مـــن تـــأثیرات  ــین األ ،ســـلبیة علـــى ســـلوكیاتهم ایجابیـــة أواألسـ الوالدیـــة  ســـالیبوطبیعـــة العالقـــة بـ

    .والتوافق النفسي لدى طالبات الصف الثاني عشر

ــة الوالدیــة كمــا المعام أســالیبوانطالقــا مــن ذلــك تــرى الباحثــة ضــرورة تســلیط الضــوء علــى  ل

لـــى ســـلوكیات األبنـــاء وتشـــكیل ســـلبي عســـالیب مـــن تـــأثیرا إیجـــابي أو ؛ لمـــا لهـــذه األتـــدركها الطالبـــات

ن ، متمتعـــین أهلـــیهم ووطـــنهم بـــإذن اهللا، نـــافعیحســـن تـــربیتهم كـــانوا ذخـــرا للمســـتقبل، الـــذین إن أقـــیمهم

ة لمـا ، سـتكون الصـورة مغـایر كن مـن جانـب آخـر إذا أسـيء تـربیتهم، ولبطیب الحیاة في الدنیا واآلخرة

  .تتمناه المجتمعات ألبنائها

ـــالحوار  ــدارس والتعامــــل الــــدائم بـ ــالل اطــــالع الباحثــــة علــــى المشــــاكل الموجــــودة بالمــ ومــــن خــ

مشـكالتهم نفسـیة مرجعهـا قـد یكـون ، وجدت أن الكثیر مـن رمناقشة مع طالبات الصف الثاني عشوال

 أســـالیب لتكشـــف الدراســـة هـــذه جـــاءت المنطلـــق هـــذا ومـــن، خاطئـــة المعاملـــة الوالدیـــة التـــي قـــد تكـــون

  .النفسي بالتوافق وعالقتها الطالبات دركهات كما الوالدیة المعاملة

  :أهمیة الدراسة :ثالثا

  :النظریةمن الناحیة  :أوال

  .تتعرض لبعض أسالیب المعاملة الوالدیة التي یتبعها الوالدین في تنشئة أبنائهم .١

    .التوافق النفسيمشكلة تعد من أهم المشكالت التي تواجه األبناء وهي الضوء على تلقي  .٢

عینـة مـن  والتوافـق النفسـي لـدىالمعاملـة الوالدیـة  أسـالیب طبیعة العالقة بین كل منكشف ت .٣

  .الثاني عشر الصفطالبات 

   



٥ 

 :األهمیة التطبیقیة :ثانیا

لمعلومــات العملیـــة عــن بعـــض أســالیب المعاملـــة أن تــوفر نتـــائج هــذه الدراســـة بعــض ا یؤمــل

  .الوالدیة الصحیحة وغیر الصحیحة التي تتبعها األسر العمانیة واالستفادة منها في تعدیلها

االســتفادة منهــا فــي االرشــاد مــن المقترحــات والحلــول التــي یمكــن االســهام فــي وضــع بعــض 

  .النفسي واألسري لرفع مستوى التوافق النفسي لدى المراهقات

بــرامج تدریبیــة ( رامج للخــدمات النفســیة فــي الســلطنةاالســتفادة مــن نتــائج الدراســة فــي بنــاء بــ

  .ألولیاء األمور والطلبة) وٕارشادیة

  :أهداف الدراسة :رابعا

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف إلى

ـــى  - ــیوعً التعـــــرف علــ ـــــر شـــ ــــة األكث ـــة الوالدیـ ــــة، المتذبذبـــــةالدیما(أســـــالیب المعاملــ   )قراطیة، الدكتاتوریـ

  .كما تدركها طالبات الصف الثاني عشر في محافظة الداخلیة

التعــرف علــى مســتوى التوافــق النفســي لــدى طالبــات الصــف الثــاني عشــر فــي بعــض مــن مــدارس  -

  .محافظة الداخلیة

كمـا تـدركها  )، الدكتاتوریـة، المتذبذبـةالدیمقراطیـة(أسالیب المعاملة الوالدیـة العالقة بینالكشف عن  -

  .طالبات الصف الثاني عشر في محافظة الداخلیة وتوافقهم النفسي

  أسئلة الدراسة:  :خامسا

  :التساؤالت التالیة تسعى الدراسة الحالیة لإلجابة عن

 كمـا )المتذبذبـة الدكتاتوریـة، الدیمقراطیـة،( شـیوعا األكثر الوالدیة المعاملة سالیبأ ما :السؤال األول

  ؟الداخلیة محافظة في عشر الثاني الصف طالبات تدركها

 محافظـة مـدارس فـي عشـر الثـاني الصـف طالبـات لـدى النفسـي التوافـق مسـتوى مـا :السـؤال الثـاني

  ؟الداخلیة
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ــة أســالیب بــینذات داللــة احصــائیة  توجــد عالقــة هــل :الســؤال الثالــث  تــدركها كمــا الوالدیــة المعامل

  ؟الداخلیة محافظة في النفسي والتوافق عشر الثاني الصف طالبات

  مصطلحات الدراسة  :سادسا

  :المعاملة الوالدیة أسالیب

التربویـة الصـحیحة والغیـر صـحیحة التـي یمارسـها الوالـدان مـع أبنـائهم أثنـاء  الطرقهي تللك 

ــــلوكهم ـــــى تعـــــدیل ســ ــنهم وتهـــــدف إل ـــف التفاعـــــل بیـــ ـــــي تظهـــــر مـــــن خـــــالل مواقــ ــــئة والت ــــة التنشـ   عملیـ

 )  ٢٠٠٧،(عبد المقصود  

 التــي یحصــل علیهــا الطالــب فــيالدرجــة هــي  :ســالیب المعاملــة الوالدیــةالتعریــف االجرائــي أل

 .المعاملة الوالدیة لیبأسامقیاس 

قدرة األبناء على اثبات ذاتهم والتعبیر عن أرائهم ومشـاعرهم وقـدرتهم علـى  :التوافق النفسي

التفاعـل بإیجابیـة فـي المواقـف الحیاتیـة المختلفـة، وتكـوین عالقـات ایجابیـة مـع أفـراد األسـرة والمدرســة 

 .)٢٠٠٧،عبد المقصود( واآلخرین في البیئة المحیطة

 مقیــاس فــي الطالــب علیهــا یحصــل التــي الدرجــة هــي :النفســي للتوافــق االجرائــي التعریــف

  التوافق النفسي.

  :داتهاحدمو  حدود الدراسة :سابعا

تكمــن الحــدود البشـریة للدراســة الحالیــة فـي العینــة التــي طبقـت علیهــا الدراســة  :الحـدود البشــریة. أ

  وهم طالبات الصف الثاني عشر.

الحمــراء) الحــدود  ،بهــال ،نــزوى، مــنح(تمثــل محافظــة الداخلیــة متمثلــة فــي  :الحــدود المكانیــة .ب

  .المكانیة الفعلیة

ــــــة .ج ـــي  :الحــــــدود الزمانی ــــام الدراســـ ــــن العــ ــــاني مــ ـــــل الثــ ـــي الفصـ ـــــذه الدراســــــة فـــ ـــق هـ ــــــم تطبیـــ ت

  م٢٠١٥/٢٠١٦
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 الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  

  .ريــار النظـاإلط -

  .الدراسات السابقة -

 .التعقیب على الدراسات -

  مكانة الدراسة الحالیة بین الدراسات السابقة. -
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  الفصل الثاني

  والدراسات السابقة اإلطار النظري

  اإلطار النظري  :أوالً 

ــم  الفصــــلیتنــــاول  ـــالیب المعاملــــة الوالدیــــة والتوافــــق النفســــي، ثــ ـــار النظــــري ألسـ الحــــالي اإلطـ

  الدراسات المتعلقة بأسالیب المعاملة الوالدیة، والتوافق النفسي.

  أوال: اإلطار النظري:

  .المعاملة الوالدیة أسالیب .١

  .التوافق النفسي .٢

  أسالیب المعاملة الوالدیة:

فــي  ینمــو أن إلــى یحتــاج الفــرد وأن األســري، الجــو أهمیــة علــى البــاحثین مــن الكثیــر أكــد لقــد

واإلخــوة  واالم األب مــن األســریة، فلكــل حیاتــه ویشــاركونه معــه ینمــون أخــوة ومــع مســتقرة، أســرة كنــف

ـــى الـــذي دورهـــم ـــه والـــذي الفـــرد لـــدى عنـــه ألغن  العقلیـــة الجوانـــب كافـــه فـــي نمـــوه علـــى كبیـــر تـــأثیر ل

  .)٢٠٠٧ (الجوالني، والصحیة والنفسیة

نفسـیة، وجسـمیة،  تغیـرات مـن الفـرد یعیشـه مـا خـالل تبـرز مـن االجتماعیـة التنشـئة أهمیة أن

األقــران  تـأثیر فیزیـد الوالـدین، عـن االسـتقالل إلـى األطفـال یمیـل حیـث وعقلیـة، واجتماعیـة، وانفعالیـة،

  .لدیهم واالتجاهات السلوك في

 فبقـدر للطفـل واالجتمـاعي النفسـي التوافـق مكونـات أهـم مـن الوالدیـة المعاملـة أسالیب وتعتبر

 وكـذلك والمسـتقبل، للحاضـر األبنـاء لشخصـیة السـواء یكـون سـویة، الوالدیة المعاملة أسالیب ما تكون

 فـإن لـذا .واألسـرة والطفـل الوالـدین بـین التفاعـل أنمـاط علـى بنـاءً  تتأثر والعاطفي االنفعالي نمو الطفل

ــة ــة بأنهــا تتمثــل الطفولــة حساســیة مرحل  مــن فقــط لــیس وهــذا اإلنســان، حیــاة مــن هامــة إعدادیــة مرحل

ــبه خــــالل  النمائیــــة التغیــــرات خــــالل مــــن اأیًضــــ وٕانمــــا المرحلــــة، هــــذه فــــي الطفــــل یتعلمــــه أو مــــا یكتســ
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 العلمـــاء مـــن الكثیـــر یـــذهب حیـــث والمتســـارعة، المتعاقبـــة والثقافیـــة واالنفعالیـــة واالجتماعیـــة والمعرفیــة

 إلــى أســبابها فـي ترجــع تعتـریهم، التــي الكبـار مشــكالت جمیـع یــرون بـأن الحقـل النفســي فــي والعـاملین

 بهــم وأحاطــت بهــا مــروا التــي وخبــراتهم الســابقة وتجــاربهم وطفــولتهم إلــى ماضــیهم أي الطفولــة مرحلــة

  .أطفاال كانوا عندما

تنــوع  وكــذلك األســالیب هــذه لتعــدد نظــرا الوالدیــة المعاملــة بأســالیب الخاصــة المفــاهیم تعــددت

قیاســها، واألطــر النظریــة التــي أســتند إلیهــا البــاحثون،  طــرق الخــتالف باإلضــافة هــذا وتــداخلها طرقهــا

  :حیث تعرض الباحثة من هذه التعاریف

أو  أو األســـالیب الطـــرق"  أنهـــا علـــى الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب )٢٠٠٩(الصـــنعاني، یعـــرف 

 وذلـــك أبنـــائهم، مـــع الوالـــدان یمارســـها التـــي أو الســـلبیة اإلیجابیـــة الخاطئـــة، أو الســـلوكیات الصـــحیحة

  .المختلفة الحیاة مواقف في بهدف تربیتهم وتنشئتهم

ـــرى )٢٠٠٨(البلیهــــي،  أمــــا ــــة أســــالیب أن یـ ــاء موقــــف الوالدیــــة المعامل ـــات اآلبــ ـــاه واألمهـ  تجـ

 ویـتم واالجتماعیـة البیولوجیـة المختلفـة الحیـاة مواقـف خـالل مـن التنشـئة فـي واألسلوب المتبع أبنائهم،

 مقابـــل (التقبـــل التالیـــة الفرعیـــة لألســـالیب بالنســـبة وذلـــك لهـــا األبنـــاء إدراك مـــن خـــالل علیهـــا التعـــرف

 قیاسـها یمكـن كمـا التبعیـة) مقابـل االسـتقالل التذبذب، مقابل االتساق مقابل التفرقة، الرفض، المساواة

  .)األبناء خالل أو من الوالدین خالل من

 بـه ویتمسـكون اآلبـاء مـا یـراه كـل هـي"  الوالدیـة المعاملة أسالیب أن )٢٠٠٩(شعیبي،  وترى

 المعاملـــة أســالیب وتتضـــمن الحیاتیــة، المواقــف مختلـــف فــي األبنـــاء وتنشــئة معاملــة أســالیب فـــي مــن

 والنفـي، األلـم، واثـارة والقسـوة، واإلهمـال، والتـدلیل، الزائـدة، الحمایـة التسـلط، )مـن أسـالیب كـل الوالدیـة

  .)والتفرقة، والسواءوالتذبذب، 

أو  بقصــد ســواء الوالــدان بهــا یقــوم التــي العملیــات مــن مجوعــة بأنهــا )٢٠١٠،(حمــود وعرفهــا

علــى  تــدریبهم بقصـد ونــواهیهم، وأوامـرهم، لهــم، توجیهـاتهم ذلــك ویشــمل أبنـائهم، تربیــة فـي قصــد بغیـر

  المجتمع. من المقبولة لالستجابات أو توجیههم االجتماعیة، والعادات التقالید
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وهـــي  ألوالدهمـــا، األبـــوین معاملـــة تمیـــز التـــي الطرائـــق: ") بأنهـــا٢٠١٣(بـــن الـــزاوي، وعرفـــت

 التفاعـل عملیـات خـالل ألوالدهـم األبـوین معاملـة تمیز التي غیر الواعیة أو الواعیة الفعل ردود أیضا

  الطرفین. بین الدائمة

إلیهـا  ینظـر مـن فمنهـا مختلفتـین، وجهتـین مـن الوالدیـة المعاملـة تناولـت السابقة التعریفات إن

عامـــة  كطـــرق إلیهــا ینظـــر مـــن ومــنهم األولیـــاء، معاملـــة علیــه تكـــون لمـــا األبنــاء مـــدركات ناحیـــة مــن

المعاملـــة  أن هـــو واحـــد مضـــمون تؤكـــد فهـــي ذلـــك ومـــع األبنـــاء مـــع تعـــاملهم فـــي األولیـــاء یســـتخدمها

 التنشـــئة عملیـــة أثنـــاء أبنـــائهم مـــع الوالـــدین مـــن المتبعـــة المختلفـــة التعامـــل أشـــكال عـــن تعبـــر الوالدیـــة

  ).٢٠١٢(فرحات،. لهم بالنسبة یعنیه وما التعامل لهذا األبناء وٕادراك

فــي  تتحــدد أنهــا الوالدیــة المعاملــة ألســالیب الســابقة التعــاریف خــالل مــن أنــه الباحثــة وتالحــظ

أســالیب  خــالل مـن ویتحــدد واالسـتقرار األمــن علـى ویبعــث سـوي أحــدهما ومختلفـین أساســین اتجـاهین

االضــطراب  علـى ویبعـث سـوي غیـر واآلخـر التنشـئة، أسـلوب فـي والتـوازن والتسـامح واالهتمـام التقبـل

إال  ختالفهمــاا رغــم ولكــن. وغیرهــا والتفرقــة، والعقــاب والقســوة، الــرفض، أســالیب فــي ویتحــدد النفســي

ـــة أن وهـــو واحـــد مضـــمون علـــى یؤكـــدان إنهمـــا  المختلفـــة التعامـــل أشـــكال عـــن تعبـــر الوالدیـــة المعامل

 ومـا التعامـل لهـذا األبنـاء وادراك االجتماعیـة، التنشئة عملیة أثناء أبنائهم مع الوالدین قبل المتبعة من

  .لدیهم النفسي االضطراب یكون سوف مدى أي إلى یحدد الذي المهم العامل هو لهم یعنیه بالنسبة

 مــن المتباینـة األنمـاط تحــدد سـوف والتـي االجتماعیــة التنشـئة عملیـة تبــدأ الطفـل والدة فمجـرد

 أنــواع إلــى الباحثــة ســوف تشــیر هنــا ومــن ألبنـائهم الوالــدین معاملــة أســالیب منهــا التــي تعكــس التنشـئة

  .الدراسة هذه تحویه ما في ضوء األسالیب هذه

كالتقبـــل،  أبنـــائهم مـــع اآلبـــاء یســـتخدمها قـــد التـــي االیجابیـــة األســـالیب بـــأن القـــول كمـــا یمكـــن

المجتمــع  مــع واالنــدماج واالتــزان، الثقــة الطفــل نفســیة فــي تخلــق قــد والتســامح، وغیرهــا والدیمقراطیــة،

 الطفـــل ظلهـــا فـــي ینشـــأ التـــي الســـلبیة الظـــروف تشـــیر بینمـــا الوطیـــدة، االجتماعیـــة العالقـــات وتكـــوین

 والـــرفض بــالنقص، والشـــعور الزائــدة، النفســـیة، فاإلهمــال، والحمایـــة حیاتــه علـــى وخطیــرا مؤشــرا هامـــا
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ـــة أساســـي كأســـلوب المســـتمر العقـــاب أو اســـتخدام معاملتـــه، واســـاءة الطفـــل الوالـــدي، واهمـــال  للمعامل

  .للطفل واالجتماعیة النفسیة المشكالت من لكثیر المسببة العوامل من تعد كلها في األسرة، الوالدیة

تصــبغ الطفــل بصــبغة اجتماعیــة كمــا أن لألســرة وظیفــة اجتماعیــة بالغــة األهمیــة فهــي التــي 

وهـي التــي تقــوم بعملیــة التنشــئة االجتماعیــة، ألن الطفــل یولــد كائنــا بیولوجیــا والبیئــة الســویة هــي التــي 

  ).٢٠٠٣ ،(الحارثي تعمل على تشكیله وٕاعطائه الصفة االجتماعیة

 انیلعبــ امــ، ألنهاالجتماعیـةإذ ال یغفـل الــدور الكبیـر الــذي یؤدیـه الوالــدان فــي عملیـة التنشــئة 

نها اساســیا فــي ســلوك األبنــاء الســوي والســلوك المختلــف مــن خــالل النمــاذج الســلوكیة التــي یقــدمأدورا 

فـي  وهمـا أساسـین ) (Heaven, P, Ciarrochi, J,& Leeson, P. 2010ضمن عملیة التفاعـل

  .)٢٠٠١(الشناوي، اغیر ایجابیً أو  اایجابیً ا تربیة األبناء ألنهما یدعمان في األبناء سلوكً 

) أســالیب المعاملــة الوالدیــة بأنهــا وســیلة اآلبــاء للتفاعــل مــع األبنــاء، ٢٠٠٠تعــرف الكتــاني (و 

وعــن طریقهــا یــتم نمــوهم النفســي واالجتمــاعي بمــا یتضــمنه ذلــك مــن تمثیــل للقــیم والمعــاییر واألهــداف 

الیب المعاملــة ) أســ٢٠٠٢التــي تصــبو لهــا أي أســرة فــي مجتمــع مــا. ومــن جانــب آخــر عرفــت جــوخ (

الوالدیة أنها الطرق اإلیجابیة التي یمارسها الوالدان مـع أبنـائهم مـن مواقـف حیـاتهم المختلفـة ومحاولـة 

غرســـها فـــي نفوســـهم مـــع تمســـكها بعـــادات المجتمـــع وتقالیـــده التـــي تقـــاس عـــن طریـــق تعبیـــر الوالـــدین 

  .واستجابة األبناء

الطرائـق التـي یمارسـها الوالـدان فـي  نهـا:) أسالیب المعاملة الوالدیة بأ٢٠٠٥،عریشي( عرفو 

  تعاملهما مع أبنائهم والتي تؤدي إلى استجابة أو ردود أفعال في شخصیات هؤالء األبناء.

أســالیب المعاملــة الوالدیــة بأنهــا مجموعــة األســالیب الســلوكیة  )٢٠٠٧،الهمیمــي( عــرف كمــا

الظــروف األســریة  تشــملالتــي تمثــل العملیــات التربویــة والنفســیة التــي تــتم بــین الوالــدین والطفــل والتــي 

  وأسالیب التنشئة الوالدیة لهم ونظرة األبناء الى آبائهم. األبناءالتي یعیش فیها 
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الســــلبیة التــــي یتلقاهــــا  نهـــا األســــالیب والطــــرق اإلیجابیـــة أوفیعرفهــــا بأ )٢٠٠٨،لياالغــــو ( أمـــا

ـــاء، ـــاء مـــن اآلب ــؤثر علـــى تفكیــــرهم  وتحـــدث األبن ـــة، وتـ ــتمر فـــي المواقـــف الحیاتیـــة المختلف بشـــكل مسـ

  وشخصیاتهم. وسلوكهم

 یتعرضـون لسـوء قـد الـذین لألبنـاء النفسـیة اآلثـار مـن خطـورة هنـاك أن علـى القـول یمكـن هنـا من

 إخفــاق األبنــاء إلــى الغالــب فــي یــؤدي قــد ذلــك فــان ســلوكیة، أو لفظیــة المعاملــة هــذه كانــت ســواء المعاملــة

 علـى التركیـز قـدرتهم مـن اإلضـعاف إلـى یـؤدي قد مما اآلخرین، وبین بینة الثقة وتطویرهم في تنمیتهم في

غایـــاتهم  إلـــى أو الوصـــول أهـــدافهم تحقیـــق مـــن یمـــنعهم قـــد الـــذي األمـــر االجتماعیـــة مهـــاراتهم مـــن ویقلـــل

فـي  تختلـف قـد اإلسـاءة هـذه أن إال اآلخـرین مـع االجتماعیـة العالقـات تكـوین فـي أو دراستهم في كالنجاح

    األبناء. على تخلفه الذي النفسي األثر وشدة طبیعة یختلف وبالتالي وطریقتها شدتها

  : سالیب المعاملة الوالدیةألهمیة أالنظریات المتضمنة 

  :نظریة التحلیل النفسي .١

خلصــت نظریتــه إلــى اعتبــار أن و  )Freudرواد هــذه المدرســة هــو سـیجموند فرویــد ( أهــممـن 

وقــد  نمــو الشخصــیة عملیــة دینامیــة تتضــمن صــراعات بــین رغبــات الفــرد الغریزیــة ومطالــب المجتمــع،

ـــي  ـــار التحلیـــل النفســـي الت ـــرات الشـــعوریة والالشـــعوریة ضـــمن آث تطـــرق فرویـــد فـــي نظریتـــه عـــن الخب

مــن والدیــه خــالل مراحــل النمــو األولــى والتــي تــؤثر فیمــا بعــد فــي بنــاء ذاتــه وتكــوین  یكتســبها الطفــل

  ).٢٠٠٥میللر، (الهو، واألنا، واألنا األعلى  :شخصیته ضمن المنظومات الرئیسیة الثالثة

 المباشـرة وغیـر إن فروید لم یمس فقط مفاهیم التحلیل النفسي بل تعداه إلى التـأثیرات الخفیفـة

الملحوظـــة علــــى عملیـــة تربیــــة األطفـــال، وعــــن المفـــاهیم التــــي تخفـــي مرحلــــة  غیــــر بعـــض األحیـــانو 

    .)٢٠٠٤ ،واطسنون، وجرین(بین الطفل ووالدیه  والعالقةالطفولة، 

) فیقــول لــیس ســبب ذلــك تطــورا محتومــا لطاقــة فطریــة، وٕانمــا لتــدلیل األم ٢٠٠٣ویوضــح كفــافي(

حـاول منـع األم مـن اإلفـراط فـي التـدلیل وٕاذا مـا غیـر ألبنائها أو القسوة من جانب األب خاصة إذا تـدخل و 

  .األب أسلوب معاملته البنه ومال إلى إثابته فإنه سوف یتغیر شعوره نحوه، ویبدا في التعلق به
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ن أســالیب المعاملــة الوالدیــة مــن وجهــة نظــر مدرســة التحلیــل النفســي عبــارة أ القــول وخالصــة

طبیعــة غرائزیــة إلــى راشــد  وكــائن بیولــوجي فطــري ذعــن عملیــات تحویــل الطفــل بواســطة والدیــه مــن 

النفســي بمختلــف أرائهــم  التحلیــلعلمــاء مدرســة  لتفســیروهكــذا یبــدو مــن العــرض الســابق اجتمــاعي. 

 وتأثیرهـــالكـــل مــن األب واألم  جمیًعـــا یتفقــون علـــى أهمیــة أســالیب المعاملـــة الوالدیــةواتجاهــاتهم أنهــم 

  .الطفولة إلى المراهقة والرشد على سلوك األبناء في مختلف المراحل من

  :النظریات السلوكیة .٢

العالقـة بـین المثیـر واالسـتجابة، وتـدور آراء االتجـاه السـلوكي فـي  إن النظریة السلوكیة تفسر

المعاملــة الوالدیـة حـول أســالیب تعزیـز وتـدعیم الســلوكیات المرغوبـة وٕاضـعاف أو إزالــة  أسـالیبتفسـیر 

  ).٢٠٠٨هبه، السلوكیات غیر المرغوب بها لدى األبناء (

النفســي،  التحلیــلمجموعــة مــن المبــادئ العامــة شــأنها شــان مدرســة  النظریــة الســلوكیةتمثــل 

المعاملـة الوالدیـة فــي  أسـالیبا بـدور اهتماًمـ غیرهـاتحـوي بـداخلها مجموعـة مـن اآلراء وهـي أكثـر مـن 

سویة أو غیر سویة ویـرى كـل مـن دوالرد ومیلـر أن الخبـرات یتعلمهـا السلوك بصورة  وصیاغة تشكیل

ـــى  ـــدین ثـــم المدرســـة وبقیـــة األوســـاط االجتماعیـــة األخـــرى؛ ألن األبنـــاء یعتمـــدون عل الطلبـــة مـــن الوال

وقــد  ،رغبــاتهم األولیــةفــي المعاملــة فتكــون لــدیهم نزاعــات الوالــدین ویخضــعوا التجاهاتهمــا وأســالیبهما 

علــى قواعـــد  الـــتعلم بنــاءً الســلوكیة یــتم  للنظریــةیتضــمن ذلــك العقــاب مـــن والــدیهم ووفقــا علــى قواعـــد 

یعاقـب علیهـا عنـد الطلبـة ومـا  یثبـتمنها  یعززمن الوالدین فما  اجتماعًیاالمقبولة  األسالیب السلوكیة

  .)٢٠٠٨،هبه( األبناء بالشكل المطلوب شخصیةك تطبع إلى التالشي وبذلیمیل 

ـــذا فـــإن أكثـــر  الباحثـــةوتـــرى  ــد، ول ـــم جدیـ ـــم واكتســـاب تعل أن هـــذه النظریـــة تـــدور حـــول عملیـــة تعل

 الســلوك اإلنســـاني مكتســـب عـــن طریــق الـــتعلم، وأن ســـلوك الفـــرد قابــل للتعـــدیل أو التغییـــر بإیجـــاد ظـــروف

السـلوك الظـاهري الواضـح والمحـدد الـذي یمكـن مالحظتـه وقیاسـه، أجواء تعلیمیة مناسبة. كما تركز على و 

  .كما أن اكتساب السلوك أو اخفائه یستغرقان وقتا قصیرا إذا ما قورن بأسلوب تحلیل النفس
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   :االجتماعي تعلمنظریة ال. ٣

 مفهـوم االجتمـاعي، الـدور نظریـة فـي رئیسـیین مفهـومین هنـاك أن النظریة هذه أصحاب یرى

ــاء فـــي الفـــرد وضـــع هـــي االجتماعیـــة والمكانـــة االجتمـــاعي الـــدور ومفهـــوم االجتماعیـــة المكانـــة  أو بنـ

 مـن نمـط مكـان بكـل ویـرتبط وامتیـازات حقـوق هویقابل بواجبات یلتزم ااجتماعیً  یتحدد تركیب اجتماعي

  .)٢٠٠٩ محرز، االجتماعي(آل بالدور هنسمی ما وهو السلوك المتوقع

هذه النظریة أن األبنـاء یكتسـبوا الصـفات والمعـاییر والسـلوكیات المقبولـة  وترى الباحثة حسب

ــق المالحظـــة، المحاكـــاة، التقلیـــد. ویـــتم ذلـــك عـــن طریـــق التفاعـــل المباشـــر مـــع األشـــخاص  عـــن طریـ

الحقیقیین في الحیاة الواقعیة للوالدین، أوعـن طریـق التفاعـل الغیـر مباشـر ویتمثـل فـي وسـائل االعـالم 

  .صص والروایاتالمختلفة والق

  :النظریة االنسانیة .٤

تشــیر النظریـــة االنســانیة لروجـــرز بأهمیــة مـــا یمارســه اآلبـــاء مــن أســـالیب فــي تنشـــئة األبنـــاء 

ــالل التفاعــــل  إمــــا بصــــورة موجبــــة أو ماتهــــو وأثرهــــا علــــى تكــــوین ذ ــون مــــن خــ ســــالبة إذ أن الــــذات تتكــ

  ).٢٠١١ ،وبیئته (البداعي المستمر بین الطفل

ــن شـــك فـــي أن عملیـــة التنشـــئة االســـریة یـــتم مـــن خاللهـــا  وخصائصـــها:مفهـــوم االســـرة  مـــا مـ

ــع كــــل مـــا هــــو مرغــــوب  تشـــكیل معــــاییر الفـــرد ومهاراتــــه ودوافعـــه واتجاهاتــــه وســــلوكه لكـــي تتوافــــق مـ

  .ومستحسن في المجتمع

بمثابة النواة األولى والقالب االجتماعي األول التـي تنمـي شخصـیة الطفـل، وهـي  االسرةتعد و 

  التي تعد طفلها لدور الراشد في المجتمع، وتساعده على تشكیل شخصیته بصفة عامة. 

ـــل كیـــف أن یســـلك ألألســـرة هـــي تطبیـــع أبنائهـــا؛ إذ  الجوهریـــةوالوظیفـــة  ن االســـرة تعلـــم الطف

  ).٢٠٠٧ع االكبر والتي تكون االسرة جزءا منها (أحمد ومحمد،ویتالءم معها ومع ثقافة المجتم

ــنفس واالجتمـــاع والمهتمـــون بعملیـــة التنشـــئة  الباحثـــةوتـــرى  أنـــه یكـــاد یتفـــق معظـــم علمـــاء الـ

االجتماعیة على أهمیة العالقة بین اآلبـاء وأبنـائهم وأهمیـة أسـالیب المعاملـة الوالدیـة فـي التـأثیر علـى 
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مــواقفهم النظریــة، ومــع ذلــك فــإن هــذه النظریــات تعــد متكاملــة ولیســت شخصــیة األبنــاء رغــم اخــتالف 

    .متعارضة في دراسة الشخصیة االنسانیة

  :مفهوم األسرة وخصائصها

لألســرة تــأثیر كبیــر فــي حیــاة الطفــل خاصــة فــي الســنین األولــى مــن عمــره فهــي تمثــل عــالم 

هـذا التـأثیر باالتصـال المــادي  الطفـل الكلـي، وتـؤثر بدرجـة كبیـرة علـى تطـویر شخصـیته ونمـوه، ویبـدأ

ــبع حاجاتـــه، كمـــا أن دور األب  ــو علیـــه وتشـ ــوي المباشـــر بـــین األم وطفلهـــا، فهـــي ترعـــاه وتحنـ والمعنـ

كمـا أن فـي  ).Michelle,2004واإلخوة لـه تـأثیر كبیـر علـى تنشـئة وتطـویر شخصـیته االجتماعیـة (

فـــي حیـــاتهم وتتكـــون لـــدیهم المشـــاعر ظـــل األســـرة ینشـــأ األبنـــاء ویترعرعـــوا ویتلقـــوا مبـــادئ الســـلوكیات 

ألن األســـرة هـــي أســـاس  ).٢٠١٠ وقطنـــاني، المختلفـــة مـــن حـــب وكـــره وٕایمـــان ونفـــور وألفـــة (محمـــد،

المجتمـــع الســـلیم، كمـــا أن كـــل فـــرد فـــي األســـرة علیـــه أن یتحمـــل مســـؤولیته مـــن أجـــل تحقیـــق الســـعادة 

األبناء قدر المسـتطاع لوضـعهم فـي  ، ودور الوالدین في األسرة هو تربیة وتعلیم وتدریبللكلاألسریة 

  ).Gulcur,2009طریق النجاح في الحیاة (

مما سبق نجد أنه من األهمیة أن تسهم كافة مؤسسات المجتمع في تمكین األسرة مـن القیـام 

بمسؤولیاتها تجاه األبناء، بوصفها الوحدة األساسیة األولى المسؤولة عن تنشـئة األبنـاء كـي ینمـوا فـي 

  ).٢٠٠٥(الهنائي،  منه ومستقرةبیئة أسریة أ

  دور الوالدین في تربیة األبناء داخل األسرة:

تربیة األبناء وتنشئتهم التنشئة الصحیحة تقع علـى كاهـل الوالـدین معـا ومـن بعـد  مسؤولیةإن 

  ).٢٠١١م،اهیذلك تأتي باقي المؤسسات التربویة التي تهتم بهذا المجال (ابر 

 ألبنائهـــا، األساســیة الشخصـــیة البنیــة تشـــكل التــي األولـــى االجتماعیــة المنظمـــة هــي واألســرة

 خـالل فمـن المسـتقبل فـرد یكـون الـذي الطفـل معـاییر خاللهـا تشكل التي العملیة األسریة هي فالتنشئة

 والتوافـق التكیـف علـى قـادرا یصـبح بحیـث وسلوكه واتجاهاته ودوافعه مهاراته لدیه تتكون التنشئة هذه

  ).٢٠٠٨ قطامي، یوسف( .المستقبل في المرغوبة لدورةالمجتمعیة  التوقعات مع
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كمـا أن الهـدف الشـامل مـن وراء الجهــود الحثیثـة التـي یبـذلها األبــوان هـو إعـداد الطفـل لیحیــا 

). وأن یعــدا المراهــق للتغییــر بتربیتــه تربیــة اســتقاللیة ٢٠٠٢حیــاة طیبــة تلیــق باإلنســان المســلم (بكــار،

  ).٢٠٠٥ات التلوث الفكري والغزو الثقافي (مختار،حتى یتمكنوا من الوقوف أمام تیار 

    السمات الشخصیة للوالدین: -

الشخصــیة للوالــدین دورا مهمــا فــي تنشــئة األبنــاء، كمــا أن الحاجــات النفســیة  الســماتتلعــب 

  للوالدین وتوافقهم بحیاتهم الزوجیة یؤثر بتعدیل أسالیب األبناء نحوهم.

  :الخصائص الدیمغرافیة للوالدین -

ــؤثر  ـــ ــــادي  خصـــــائصت ــتوى التعلیمـــــي واالقتصـ ـــنس والعمـــــر والمســـ ـــث الجــ ـــن حیــ ـــدین مــ ــ الوال

    واالجتماعي للوالدین وعدد أفراد األسرة، ویظهر التأثر في عملیة تنشئة األبناء.

  :أنواع أسالیب المعاملة الوالدیة

ذ إكثیر من الدراسات الـى تـأثیر بعـض األسـالیب فـي حیـاة األبنـاء ذكـور أو إناثـا،  أشارتقد 

  .)٢٠١١واالخالقي (كاظم وآخرون، تؤثر في نموهم العقلي، والجسمي، االجتماعي،

  ولهـــذه األســـالیب األثـــر البـــالغ علـــى نفســـیة المـــراهقین والعوامـــل االجتماعیـــة المحیطـــة بهـــم 

)Jinan 2010,400.(  

فقد صنفت أسالیب المعاملة الوالدیة إلى األنماط اآلتیة: النمط الدیمقراطي،  )٢٠٠٦(يالحوسنأما 

والنمط المتسیب المتساهل، وسوف تبنى الدراسة الحالیة على هذه األنمـاط مـن األسـالیب  ،والنمط المتسلط

  إال أنها ستختلف في بعد النمط" المتسیب" ببعد آخر وهو "المتذبذب". ،الوالدیة

  األسلوب الدیمقراطي(المتفهم): :أوال

معاملـة الوالـدین أبنـاءهم بالحـب والحنـان  یمیز هذا النمط من المعاملة الوالدیة هـو ما أهمإن 

وتعــد عاطفــة الحـــب مــن العواطــف الهامــة فــي حیـــاة األبنــاء؛ ألنهــا بمثابــة مفتـــاح ر، واحتــرام المشــاع

  ).٢٠٠٧بو شهبة، أالسعادة والرضا عن الذات وعن اآلخرین (
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ـــات ـــن الدراسـ   )Huver & Otten & deVrise & Pereira:2010( وأثبتــــت الكثیــــر مـ

)&Canavavrro&Cardoso%Mendonca,2009;Mayseless&Scharf&Sholt,2003(  ــــــالیب ـــــ ـــــ ــــ ـــــ أن األســــ

كمــا أن إعطــاء  فی��ھ اآلب��اء بتق��دیم ال��دعم لألبن��اء.الوالدیــة التــي تتســم بالدیمقراطیــة والــدفء العــاطفي یمتــاز 

الحكــم الــذاتي یــؤدي إلــى تنمیــة التفكیــر بشــكل مســتقر ویعــزز لــدیهم الحریــة الشخصــیة فــي األبنــاء مجــال 

  التعبیر عن الرغبات واألفكار.

ـــدیمقراطي الـــذي یتصـــف فیـــه اآلبـــاء بـــأنهم أكثـــر تفهمـــا لمشـــاعر  رأینـــاهومـــا  فـــي األســـلوب ال

تطــویر  ومناقشــة آرائهــم واحتــرام مشــاعرهم والتعامــل معهــم كأصــدقاء وبالتــالي یــؤدي ذلــك إلــى مأبنــائه

مهاراتهم في التعامل مع اآلخرین، ویشعرون بتلبیة حاجـاتهم النفسـیة فیحققـون أعلـى مسـتویات األمـن 

  ).٢٠٠٦(المومني، النفسي

لدراســي كانــا علــى الــدوام وأثبتــت الدراســات االجتماعیــة والتربویــة أیضــا أن النجــاح والتفــوق ا

ــیادة العالقـــات الدیمقراطیـــة ألنهـــا تتـــیح  مـــن نصـــیب األبنـــاء المنتمیـــین ألوســـاط اجتماعیـــة متمیـــزة بسـ

  .)٢٠٠٥لألبناء المناخ المثالي للنمو واالزدهار (مختار، 

وعلــى اآلبـــاء أن یقومـــوا بحـــل مشـــاكل األبنـــاء وتفــادي األســـالیب الســـلبیة كمـــا ینبغـــي إعطـــاء 

  .)٢٠٠٢ة للتراجع وتعدیل السلوك الخطأ (سید، األبناء فرص

ویتضح مما سبق أنه عندما یسـیطر أسـلوب معـین مـن أسـالیب المعاملـة الوالدیـة داخـل أسـرة 

مــا فإنـــه یـــنعكس ذلــك علـــى شخصـــیة األبنــاء وقـــدرتهم علـــى مواجهــة التحـــدیات والمشـــكالت بأســـلوب 

ـــدیمقراطي الـــذي یتصـــف فیـــه  ـــدین بـــأنهم أكثـــر تفهمـــا لمشـــاعر تكیفـــي إیجـــابي، مثـــل األســـلوب ال الوال

ــنعكس ذلـــك علــــى األبنــــاء  أبنـــائهم وتقــــبلهم واحتـــرام مشــــاعرهم والتعامـــل معهــــم كأصــــدقاء، وبالتـــالي یــ

فیصــبحون أكثــر قــدرة علـــى اكتســاب نمــو نفســـي ســلیم، ویحققــون أعلـــى مســتویات الطمأنینــة واألمـــن 

   .)٢٠٠٦النفسي (المومني، 
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  الدكتاتوري(المتسلط): ثانیا: األسلوب

االســلوب یقــوم الوالــدان بالســیطرة علــى األبنــاء ویفرضــان رأیهــم دون االهتمــام بمیــول  هــذافــي 

  .)٢٠٠٦األبناء، ویتحكمان في أعمالهم (الحوسني،  أو مشاعر

واآلبــاء المســـیطرون یصــرون علـــى أن یطـــیعهم أبنــاءهم طاعـــة كاملـــة وقــد یســـتخدمون القـــوة 

اختیـار أوجـه نشــاطاتهم إشـرافا دقیقـا ویفرضــون علـیهم أخالقیـاتهم وثقافــاتهم،  علــى للسـیطرة، فیشـرفون

  ).٢٠٠٤مما یؤدي إلى توتر وعناد األبناء، وزیادة القلق والشعور بفقدان األمن(السبیعي،

ویســتخدم الوالــدان فــي هــذا الــنمط أســالیب تتــراوح مــا بــین الخشــونة والنعومــة، كــأن یســتخدما 

 .أو الحرمـــان أو غیـــر ذلـــك، ولكـــن النتیجـــة فـــي النهایـــة هـــي فـــرض الـــرأي أو الضـــرب التهدیـــدألـــوان 

  ).٢٠٠٢، جوخ(

مهذبین حسني السلوك، ولكـنهم فـي قـرارة أنفسـهم یشـعرون سن الطفولة في  األبناءوقد یكون 

ـــات، ـــــاء الســــــوء عنــــــدما یكبـــــرون (بركـــ ــــادهم لرفق ــهل انقیــ ــــالنقص ویســــ ـــوا  )؛٢٠٠٠بـ ـــاء طمســـ ألن اآلبـــ

، وال یوجـد حـوار مـع األبنـاء )٢٠٠٦(الحوسـني، وبین رغباتهم في االستقالل شخصیاتهم وحالوا بینهم

  .)& Tanner, 2006 Carlsonكما أن الوالدین یتوقعان الطاعة العمیاء من أبنائهم (

كما تشیر الدراسات إلى انخفاض مستوى تقدیر الـذات لـدى أبنـاء اآلبـاء المتسـلطین واحتمـال 

  )(Heaven, P,Ciarrochi, J,&Leeson, P2010  ةمثل دراس أكبر لتعرضهم لألمراض السلوكیة

العنــف والضــرب أثنــاء  للتســلط الوالــدي أو لــذین تعرضــواان معظــم األبنــاء إ الدحادحــةوأشــار 

طفــولتهم مــن قبــل آبــائهم أنهــم یمارســون المعاملــة ذاتهــا مــع أبنــائهم. كمــا أثبتــت الدراســات أن التحــدي 

  ).٢٠٠٩دراسة (الدحادحة،في التعامل مع األبناء تؤدي إلى جنوح األبناء مثل والعناد والغضب 

وبالتــالي فمــن غیــر المقبــول مــا یقــوم بــه بعــض اآلبــاء مــن فــرض هیمنــتهم علــى أبنــائهم علــى 

  ).٢٠٠٢(بكار،  نحو یجعل العالقة بینهم عالقة تسلط واستعباد
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  ثالثا: األسلوب المتذبذب(الفوضوي):

سـلوب الثـواب أفي هذا االسلوب نجد عدم استقرار الوالدین علـى المواقـف التـي یسـتخدم فیهـا 

ــدین ٢٠٠٧أو العقــاب (بخــاري، ) ممــا یخلــق حیــرة فــي نفــس الطفــل، أو بمعنــى اخــتالف معاملــة الوال

للطفـل فـي المواقــف المتشـابهة كــأن یعاقـب أحــد الوالـدین الطفـل عــن سـلوك مــا ثـم یــأتي اآلخـر ویثیبــه 

  ).٢٠٠٧نفس السلوك (الهمیمي،  على

 ،ومــن عوامـــل اضــطراب عالقـــة األبنـــاء بوالــدیهم وأخطـــائهم فـــي تنشــئتهم وأســـالیب معـــاملتهم

ألن الوالــدین یــزودان أبنائهمــا  ؛تعریضــهم الزدواجیــة التربیــة قــد یــؤثر علــى األبنــاء وصــحتهم النفســیةو 

  .)٢٠٠٦الحسین،(ا لبً ا وسبنماذج حیة تؤثر على سلوكیاتهم في مختلف النواحي ایجابً 

الوالدیـة غیـر السـویة تتسـبب فـي مشـكالت األبنـاء منـذ الصـغر وحتـى المراهقـة  األسالیبوأن 

 & Mckee & Harvy & Danforth( وهـي أیضـا سـبب فـي المشـكالت اآلنیـة والمسـتقبلیة لألبنـاء

Ulaszek & Friedman, 2004.(  

بالتــالي فــإن احتــرام اآلبــاء لألبنــاء أمــر أساســي ومهــم، وهــذه هــي الحقیقــة النهائیــة التــي یمكــن 

  أن نســـتخرجها مـــن كـــل القواعـــد والنظریـــات التـــي ظهـــرت فـــي النصـــف األخیـــر مـــن القـــرن العشـــرین 

    ).٢٠٠٩، قرشي( السلیمة األسریة العالقة أساس هما واإلحسان الرأفة أن ، كما)٢٠٠٢(أبو سعد،

ــوة  ـــاء بالمشــــاعر ایجابیــــة  الممتلئــــةوكــــذلك األبــ ـــى امــــتالء األبنـ بالــــدفء والحــــب والمشــــاعر تــــؤدي إلـ

  .)Kazarian S,Moghnie,L&Martin,R 2010واإلحساس بالقبول والرضى الوالدي والعكس صحیح (

كمـــا أنـــه مـــن األحســـن أن یكـــون اآلبـــاء دیمقـــراطیین حـــازمین متفهمـــین غیـــر اســـتبدادیین مـــع 

ــــائهم  ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ    )(Xiuqin,H,Huimin,Z,Mengchen,L,Jinan,W,Ying,Z,&Ran,T.2010أبنـ

ـــة تلعـــب دورا مهمـــا فـــي دعـــم األبنـــاء لمواجهـــة التحـــدیات والصـــعوبات المختلفـــة كـــذلك  وتلـــك المعامل

  ).Heaven & Ciarrogh, 2010تجعلهـم یحیـون حیــاة ملیئـة باألمــل والتفـاؤل للغـد والمســتقبل (

  االجتماعي. التوافق النفسي أوكما یؤثر في مدى توافقهم سواء 
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  التوافق:

شدید االرتباط بالشخصـیة فـي جمیـع مراحلهـا ومواقفهـا، وهـو مـا أهلـه ألن یكـون  مصطلحالتوافق 

أحــد المفــاهیم األكثــر انتشــارا فــي علــم الــنفس، وقــد تضــاعفت أهمیتــه فــي هــذا العصــر الــذي ازدادت فیـــه 

الحاجة إلى األمن واالستقرار النفسـي واالجتمـاعي، وقـد اتخـذ المهتمـون فـي دراسـة التوافـق جوانـب متعـددة 

ي ســبیل تحدیــد هــذا المفهــوم ویجمعــون بأنــه عملیـة تفاعــل دینــامیكي مســتمر بــین قطبــین أساســین أحــدهم فـ

الفرد والثاني البیئة المادیة واالجتماعیة أي یسـعى الفـرد إلـى إشـباع حاجاتـه وتحقیـق مختلـف مطالبـه متبعـا 

  .فرادهاأفي ذلك وسائل مالئمة لذاته وللجماعة التي یعیش بین 

  ق النفسي:تعریف التواف

ــوم خـــاص باإلنســـان فـــي ســـعیه لتنظـــیم حیاتـــه وحـــل صـــراعاته ومواجهـــة مشـــكالته مـــن  مفهـ

شــباعات وٕاحباطــات وصــوال إلــى مــا یســمى بالصــحة النفســیة أو الســواء أو االنســجام أو التنــاغم مــع إ

  .)١٤ص ،٢٠٠٤محمد،(الذات ومع اآلخرین 

مستمرة تتناول السلوك والبیئة الطبیعیـة واالجتماعیـة بـالتغییر والتعـدیل حتـى  دینامیكیةعملیة 

  .)٣٨، ص٢٠١٠یحدث توازن بین الفرد وبیئته (الخواجة،

) مفهـــوم التوافـــق النفســـي بأنـــه وجـــود عالقـــة منســـجمة مـــع ١١٢، ص٢٠٠٨وذكـــر (بطـــرس،

ــــان وتلبیـــــة معظـــــم مطا ــــات اإلنسـ ــــم حاجـ ــباع معظـ ــمن القـــــدرة علـــــى اشـــ ــــة تتضـــ ــــه البیولوجیـــــة البیئـ لبـ

واالجتماعیــة، وعلــى ذلــك یتضــمن التوافــق كــل التباینــات والتغیــرات فــي الســلوك والتــي تكــون ضــروریة 

  .حتى یتم اإلشباع في إطار العالقة المنسجمة مع البیئة

أنه عملیة دینامیكیة مستمرة یهدف فیها الشخص لتغییـر سـلوكه إلحـداث  علىیعرف التوافق 

وبـــین البیئـــة المحیطـــة بـــه، وذلـــك مـــن خـــالل تغییـــر ســـلوكه تغییـــرا یناســـب  عالقـــة أكثـــر تالؤمـــا بینـــه

  .)٢٠٠٥المواقف الجدیدة (مصطفى،

دارویـــن) المعروفــة بنظریـــة (مســتمد مـــن علــم البیولوجیـــا كمــا حددتـــه نظریــة  مفهـــوموالتكیــف 

) حیــث تشــیر أن الكــائن یحــاول أن یــوائم نفســه والعــالم الطبیعــي الــذي ١٨٥٩النشــوء واالرتقــاء عــام (
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یعـیش فیــه مــن أجــل البقــاء؛ وعلــى هــذا یمكــن وصــف الســلوك االنســاني علــى أنــه رد فعــل للكثیــر مــن 

طلح المواءمــة واســتخدم فــي ولقــد أطلــق علمــاء البیولوجیــا علــى التكیــف مصــ مطالــب البیئــة الملحــة.

  .)٢٠٠٣الحكیمي،(توافق  المجال النفسي واالجتماعي تحت مصطلح تكیف أو

التكیـف فهـو یشـمل تكیـف اإلنسـان والحیـوان والنبـات إزاء البیئـة التـي  أما المفهوم الثاني وهـو

یـــه أن الحـــي ســـواء االنســـان أو الحیـــوان أو النبـــات فـــي البیئـــة عل الكـــائنیعیشـــون فیهـــا، ولكـــن یعـــیش 

  ).٢٠٠٠ ،جیل(یكیف نفسه وأن یعدل من نفسه وظروفه لمواجهتها 

التوافـــق عـــن مفهـــوم التكیـــف، فـــالتكیف أحـــد المصـــطلحات التـــي یســـتخدمها  مفهـــومویختلـــف 

علمـــاء الفســـیولوجیا (علـــم وظـــائف األعضـــاء) لیشـــیروا إلـــى التغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي أحـــد أعضـــاء 

ـــم الحیـــاةالجســـم كنتیجـــة آلثـــار معینـــة تعـــرض لهـــا، كمـــ ـــم البیولـــوجي (عل لیشـــیروا إلـــى  )ا یســـتخدم عل

التغیــرات البنائیــة أو الســلوكیة التــي تصـــدر عــن الكــائن الحــي تجعـــل الســلوك أكثــر مواءمــة للشـــروط 

البیئیة التي یعـیش فـي ظلهـا الكـائن ولهـذا التغییـرات قیمتهـا فـي تحقیـق بقـاء الكـائن الحـي، وعلـى هـذا 

لحسـیة والجســمیة عنــد الكـائن الحــي بصـورة أكبــر بینمـا یــرتبط مفهــوم التوافـق بالجوانــب ا مفهــومیـرتبط 

  ).  ٢٠٠٥،كفافي(أي ما یخص االنسان دون الحیوان  التوافق بالجوانب االجتماعیة،

ن هنــاك فرقــا بــین التوافــق والتكیــف علــى أ م)٢٠٠٠ســلیمان وحــرب وزكریــا، (ویــرى كــل مــن

  :النحو التالي

لبیولوجیة وخفض التوتر النـاتج عـن إثارتهـا دون النظـر مرتبط بإشباع الحاجیات ا التكیفأن 

فیتحـــدد باعتبـــارات اجتماعیـــة  يإلـــى النتـــائج التـــي قـــد تترتـــب علـــى هـــذا االشـــباع، أمـــا الســـلوك التـــوافق

كثیــر مــن البــاحثین هــذین المفهــومین بمعنــى  بالدرجــة األولــى حتــى یكــون مناســب ومقبــوال. ویســتخدم

  واحد، حیث إنهما یلتقیان ألحداث اللذة للكائن الحي وأن هدفهما واحد.

هــو توافــق الفــرد مــع ذاتــه ومــع الوســط المحــیط بــه، وكــال المســتویین ال ینفصــل عــن اآلخــر، 

  .)٨ص: ،٢٠١٤الشبلي، (وٕانما یؤثر به، فالفرد المتوافق ذاتیا متوافق اجتماعیا
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حالـه مـن التـوازن بـین اإلشـباع ویمتـاز اإلنسـان عـن غیـره فـي التوافـق بـأن توازنـه  هوالتوافق 

و یعود علیه بالفائـدة، وال یتصـادم مـع المعـاییر الثقافیـة الواضـحة المجتمعـة أعلى وفق ما ترغبه ذاته 

  .)٢٠١٣سرحان،والمنهج الدیني الذي هو مرشده وأساس وجوده في هذه الحیاة (

) علـــى أنـــه " الســـعي نحـــو إشـــباع الـــدوافع الفطریـــة والثانویـــة ودوافـــع ٢٠١٣،حانســـر وعرفـــه (

التنبیــه، وتأجیــل مــا ال یمكــن إشــباعه فــي الوقــت الــراهن، وتعــدیل أســلوب اإلشــباع والتــأثیر فــي البیئــة 

المحیطة من خالل التدخل فیها وتعدیلها بما یتناسب وحاجات االنسـان، والتوفیـق بـین مطالـب الحیـاة 

  الدوافع والحاجات". ومطالب

 قدراتـه فـي تبـدو بیئتـه، وبـین وبینـه ونفسـه، الفـرد بـین واالنسـجام التـواؤم مـن حالـة هو التوافق

ــب ــــرفه حاجاتـــــه علـــــى إرضـــــاء أغلـــ ــیا تصـــــرفا وتصـ ــب إزاء مرضـــ   واالجتماعیـــــة المادیـــــة البیئـــــة مطالـــ

    ).٢٠١١كباجة، (محمود

ــوتر مــــن التحــــرر بعــــد العضــــو إلیهــــا یصــــل التــــي الحالــــة والتوافــــق هــــو  والشــــعور الحاجــــة، تــ

ویشـعر باإلرتیـاح،  دافعـه فیخـف الطعـام یتنـاول بـالجوع یشـعر عنـدما فالشخص تحقیق، بعد باالرتیاح

 فیهــا بســیولة، أهدافــه تتحقــق بســیطة بعضــها التوافقــات مــن سلســلة فــي اإلنســان حیــاة تمضــي وهكــذا

 إلــى ویلجــأ والصــراع والقلــق لإلحبــاط ویتعــرض العوائــق، فیهــا تواجــه صــعبة توافقــات اآلخــر وبعضــها

 التــي التــوتر حالــة التكیــف لیخفــف وســائل كإحــدى والمنحــرف منهــا الطبیعــي الدفاعیــة، النفســیة الحیــل

  ).٢٠٠٩الخالدي والعلمي، فؤاد( االتزان عدم تسبب

  أنواع التوافق:

إنــه ممـا ال شــك فیــه أن الفــرد ینشــأ فـي وســط اجتمــاعي معــین یتعامــل  :االجتمــاعي التوافــق 

معـه سـواء أكـان ذلـك داخـل األسـرة أم داخـل المدرسـة أم فـي النـادي واألمـاكن العامـة أم فـي الطریــق، 

ــتى مظــــاهر التعامــــل االنســــاني یكتســــب أســــالیب  ـــاك بــــالفكر واللغــــة فــــي شــ ــك االحتكـ ومــــن خــــالل ذلــ

ــیته ــراد اجتماعیـــة متباینـــة تمیـــز شخصـ ــن غیـــره مـــن األفـ ) ٢٠٠٠جیـــل، () ویعـــرف٢٠٠١ ،عطیـــة(عـ

التوافــق االجتمــاعي بأنــه قــدرة الفــرد علــى حــل مشــكالت البیئــة االجتماعیــة المادیــة والالمادیــة حیــث 
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ـــات  ـــاییره التــــي تحــــدد العالقـ ــــأفراده وتنظیماتــــه ومؤسســــاته وقیمــــه ومعـ یعــــیش اإلنســــان فــــي مجتمــــع ب

عــدة جماعـات وتــربط بینــه وبیـنهم عالقــات اجتماعیــة  ماعـة أواالجتماعیـة بــین األفـراد وینتمــي إلــى ج

واقتصــادیة ودینیــة وثقافیــة قائمــة علــى التعــاون أو المنافســة أو الحــب أو التنابــذ ویجــب علــى اإلنســان 

  .لكي یعیش في هذا المجتمع ویتوافق معه أن یحدث تفاعل بینه وبین اآلخرین

ابات المختلفــة التــي تقــوم علــى أســاس ) بأنــه مجموعــة مــن االســتج٢٠٠٩ویعرفــه (الخالــدي،

شعور الفرد باألمن االجتماعي، والتي تعبر عن عالقة الفرد االجتماعیة، كما یتمثـل فـي معرفـة الفـرد 

للمهــارات االجتماعیــة المختلفـــة، والتحــرر مـــن المیــول المضـــادة للمجتمــع، والعالقـــة األســریة الطیبـــة، 

ــیط البیئـــة المحلیـــة،  وعالقاتـــه بالمدرســـة واتباعـــه للمســـتویات االجتماعیـــة والعالقـــات الحســـنة فـــي محـ

  واكتسابه لها.

ــیف، والناشــــري،  ــــو ســ ـــرى (أب ـــات ٢٠٠٩ویـ ــــق االجتمــــاعي هــــو االلتــــزام بأخالقیـ ــــأن التواف ) ب

المجتمــع ومســایرة المعــاییر االجتماعیــة والتفاعــل االجتمــاعي منهــا وتقبــل التغییــر االجتمــاعي الســلیم 

فسیة والتعایش مع المجتمـع والمحافظـة علـى المسـلمات الذاتیـة دون والتعاون ألجل تحقیق الصحة الن

  .اضطراب أو صراع مع الذات أو مع المجتمع

 بعالقـات االسـتمتاع علـى المقـدرة لدیـه یكـون عنـدما اجتماعیـا متوافقـا یكون الفرد أن الباحثة وترى

  .االجتماعیة حاجاته العالقات هذه خالل من الفرد یشبع بحیث والتقدیر باالحترام تتصف اجتماعیة

  :لتوافق األسريا

الســعادة األســریة التــي تتمثــل فــي االســتقرار والتماســك األســري والقــدرة علــى تحقیــق  یتضــمن

ــا وبـــین األبنـــاء وســـالمة العالقـــة بـــین األبنـــاء  مطالـــب األســـرة وســـالمة العالقـــات مـــع الوالـــدین وبینهمـ

بعضهم البعض اآلخـر حیـث تسـود المحبـة والثقـة واالحتـرام المتبـادل بـین أفـراد األسـرة جمـیعهم ویمتـد 

ـــریةال ـــل المشــــكالت األسـ ـــري كــــذلك لیشــــمل ســــالمة العالقــــات األســــریة مــــع األقــــارب وحـ    توافــــق األسـ

  .)م ٢٠٠٨ سامي،(

  



٢٤ 

  الصحي: التوافق

هــو تمتـــع الفــرد بصـــحة جیــدة خالیـــة مــن األمـــراض الجســمیة والعقلیـــة واالنفعالیــة مـــع تقبلـــه  

وشـعوره باالرتیـاح تجـاه قدراتـه لمظهره الخارجي والرضا عنه، وخلوه من المشاكل العضـویة المختلفـة، 

وٕامكاناتـــه وتمتعـــه بحـــواس ســـلیمة، ومیلـــه إلـــى النشـــاط والحیویـــة معظـــم الوقـــت وقدرتـــه علـــى الحركـــة 

ــتمراریة فــــي النشــــاط والعمــــل دون اجهــــاد أو ضــــعف لهمتــــه  واالتــــزان وســــالمة فــــي التركیــــز مــــع االســ

توافــق همــا كــاللفظ المشــترك فــي ونشــاطه، ویــرى كثیــر مــن البــاحثین والمــؤلفین أن الصــحة النفســیة وال

المعنى، فدراسة الصحة النفسیة ما إال دراسة للتوافق، وعدم التوافق مؤشر الخـتالل الصـحة النفسـیة. 

وتنحصــر عناصــر التوافــق الصــحي فــي عــدة جوانــب منهــا التوافــق الجســدي والعقلــي والجنســي، وهــو 

افـق العقلـي یعنـي التوافـق فـي یدل على مدى رضا الشـخص عـن صـحته وعلـى سـبیل المثـال فـإن التو 

اإلدراك الحسي والتعلیم والتذكر والتفكیر والذكاء واالسـتعدادات ویتحقـق التوافـق العقلـي بقیـام كـل بعـد 

مــن هــذه األبعــاد بــدوره كــامال ومتعاونــا مــع بقیــة العناصــر ویمكــن تحدیــد التوافــق الصــحي مــن خــالل 

  .)٢٠٠٨ شریت،(األعراض المرضیة

  :النفسي التوافق

) التوافق النفسي بأنه رضا الفرد عن نفسه، أي تكـون حیاتـه النفسـیة ٢٠٠٤(سفیان،  ویعرف

  .خالیة من التوترات والصراعات النفسیة التي تقترن بمشاعر الذنب والقلق والنقص

) بأنه قدرة الفرد على التوفیق بین دوافعه المتصارعة توفیقا یرضیها جمیعا ٢٠٠١ویعرفه (الشاذلي، 

متزنة، وال یعني ذلك الخلو من الصراعات، وٕانما تعني القدرة على حسم هذه الصراعات بطریقة 

  .والتحكم فیها بصورة مرضیة، والقدرة على حل المشكالت حال إیجابیا بدال من الهروب منها

  .) بأنها القدرة على تكوین العالقات المرضیة بین المرء وبیئته٢٠٠١ویعرفها (عبداهللا، 

ـــار ـــابط وأشـ ــــین مطالبــــه ٢٠٠٣، (الهـ ـــدائم للتوفیــــق ب ـــعي الفــــرد الـ ) أن التوافــــق یتمثــــل فــــي سـ

وظروفه ومطالـب وظـروف البیئـة المحیطـة بـه، فـالفرد كثیـرا مـا یجـد نفسـه فـي ظـروف أو فـي بیئـة ال 

تشــبع كــل مطالبــه وحاجاتــه، بــل قــد تكــون هــذه الظــروف وهــذه البیئــة مصــدر إعاقــة إلشــباع حاجاتــه 



٢٥ 

ــد  ل هـــذه األوضـــاع ومثـــل هـــذه البیئـــة تحـــتم علـــى الفـــرد ضـــرورةالنفســـیة واالجتماعیـــة؛ مثـــ بـــذل الجهـ

المســتمر لمواجهــة هــذه الصــعوبات التــي تواجهــه فــي حیاتــه ســعیا وراء حلهــا وهــذه تعتبــر صــورة مــن 

  .سلوك اإلنسان السوي للوصول إلى التوافق

ــباع حاجـــة٢٠٠٩المطیـــري،( ویعرفـــه أو  ) أنـــه مجموعـــة األنشـــطة التـــي یقـــوم بهـــا الفـــرد إلشـ

  .التغلب على صعوبة أو العودة إلى التالؤم واالنسجام مع البیئة المحیطة

) بأنه مفهوم خاص باإلنسان في سـعیه لتنظـیم حیاتـه وحـل صـراعاته ٢٠٠٤ویعرفه (محمد، 

ومواجهــة مشـــكالته مـــن اشـــباعات وٕاحباطــات وصـــوال إلـــى مـــا یســمى بالصـــحة النفســـیة أو الســـواء أو 

  .ت ومع اآلخریناالنسجام والتناغم مع الذا

  :التوافق عملیة مستمرة

ن یغیر سـلوكه، لیحـدث عالقـة أعملیة دینامیكیة مستمرة یهدف بها الشخص إلى  التوافقإن 

أكثر توافقا بینه وبین البیئة، وهذه العالقة تتحدد منـذ السـنوات األولـى مـن حیـاة الطفـل، وتعتبـر البیئـة 

فــي تشــكیل شخصـــیته وتكــوین اتجاهاتــه ومیولـــه ونظرتــه للحیــاة، فالمجـــال  مهمـــاالمحیطــة بــه عــامال 

ــذا المجـــال علـــى إشـــباع حاجاتـــه  أالـــذي ینشـــ فیـــه الطفـــل یـــؤثر تـــأثیرا كبیـــرا علـــى نمـــوه فـــإذا ســـاعد هـ

ــأثیرا كبیـــرا فـــي ســـلوكه وفـــي أســـالیب توافقـــه، أمـــا إذا تعـــددت مواقـــف  البیولوجیـــة والنفســـیة أثـــر ذلـــك تـ

ــتبقى آثــــار الصــــراع  الحرمــــان وزارت حــــدتها ــتعاني مــــن االضــــطراب والصــــرع، وســ ـــیته ســ فــــإن شخصـ

المترتبة على الحرمـان مصـاحبة لشخصـیته فـي الكبـر، فالعالقـة بـین الفـرد وبیئتـه عالقـة تفاعـل وأخـذ 

وعطاء وٕاشباع وحرمان، وفي أثناء هـذا التفاعـل المسـتمر تتكـون شخصـیة الفـرد وتنمـو ویتخـذ سـلوكه 

ل مـا یمـر بـه مـن خبـرات، ویـتم هـذا نتیجـة لتفاعـل التكـوین للفـرد مـع العوامـل طابعا معینا ویتعدل بفعـ

ویكتســب خبــرات  هالبیئیــة، وخاصــة االجتماعیــة والثقافیــة، ومــن هنــا تتعــدل دوافــع الفــرد ویتكــون ضــمیر 

ومعلومـــات ومهـــارات واهتمامـــات، كمـــا یقلـــع عـــن عـــادات واتجاهـــات أخـــرى للوصـــول إلـــى حالـــة مـــن 

  .م)٢٠٠٣االجتماعي مع البیئة (الحكیمي، االستقرار والتوافق 

   



٢٦ 

  :النظریات المفسرة للتوافق

  :النظریة البیولوجیة

علــى النــواحي  النظریــةجـالقون) تركــز هــذه  ،منــدل، كالمــان ،مـن مؤسســیها البــاحثین (دارویــن

أنســجة الجســم  تصــیبتــرى أن كــل أشــكال ســوء التوافــق تعــود إلــى أمــراض  حیــثالبیولوجیــة للتوافــق 

الفـرد مـن  حیـاةوالمخ وتحدث هذه األمراض فـي أشـكال منهـا الموروثـة ومنهـا المكتسـبة خـالل مراحـل 

أو تعــود إلـى اضـطرابات نفسـیة تــؤثر  ،إصـابات واضـطرابات جسـمیة ناتجـة عــن مـؤثرات مـن المحـیط

   .تعرضه للضغوطات نتیجةعلى التوازن الهرموني للفرد 

عملیــة التوافــق تعتمــد علــى الصــحة النفســیة وبالتــالي التوافــق  أن النظریــةأصــحاب هــذه  یــرى

بـــالتوافق فـــي ظـــل هـــذه  ویقصـــدالتـــام للفـــرد "التوافـــق الجســـمي" أي ســـالمة وظـــائف الجســـم المختلفـــة 

ســوء التوافــق فهــو اخــتالل التــوازن الهرمــوني أو  أو فیمــا بینهــاانســجام نشــاط وظــائف الجســم  النظریــة

    .)٢٠٠٩(ریاش،نشاط ووظیفه من وظائف الجسم 

  :نظریة التحلیل النفسي

التوافـق لـدى الفـرد مـا  عملیـةأن  یـرى Freud نجد الباحـث فرویـد النظریةمن أبرز رواد هذه 

ـــون ال ــراد ال  تكـ ــونشــــعوریة بحكــــم أن األفــ ــباب  یعــ ـــة لكثیــــراألســ   فالشــــخص  ســــلوكیاتهممــــن  الحقیقیـ

ــذي  ــــخص الـــ ـــتطیعالمتوافـــــق هـــــو الشـ ـــات  یســ ــباع المتطلبــ ـــائل مقبولـــــة  الضـــــروریةإشـــ    .اجتماعًیـــــابوســ

  .)٢٠٠١(عبد الحمید الشاذلي، 

ــتویین همـــا الشـــعور والالشـــعور، كمـــا أن  ـــى مسـ ــوعي االنســـاني عل ــنفت هـــذه النظریـــة الـ وصـ

الهــو: مســتقر الغرائــز ومســتودعها، واألنــا األعلــى: (تصــورها للشخصــیة یقــوم علــى ثالثــة أبعــاد هــي:

یحتـــل مكانـــا وســـطا بـــین مســـتقر الغرائـــز ومســـتقر الضـــمیر  مســـتقر الضـــمیر والقـــیم واألخـــالق، واألنـــا

والذي یعمل على التوفیق بـین الهـو واألنـا األعلـى)، فـإذا نجـح األنـا فـي حـل الصـراع بـین الهـو واألنـا 

ـــي ـــق النفســ ــوء التوافــ ـــى ســـ ـــك إلــ ــؤدي ذلــ ـــق فیـــ ـــون الشـــــخص متوافقـــــا نفســـــیا، أمـــــا إذا أخفــ  .األعلـــــى یكــ

  ).٢٠٠٩الخالدي،  ؛٢٠١٢العاصمي،(



٢٧ 

  :ریة السلوكیةالنظ

ترتكــز هــذه النظریــة علــى أســاس أن الفــرد یكتســب الســلوك الســوي والمتوافــق خــالل فتــرة نمــوه 

  .)٢٠١٢عن طریق التعلم (العاصمي، 

التوافــق لـــدى الســلوكیین فــي اســـتجابات مكتســبة مـــن خــالل الخبــرة التـــي یتعــرض لهـــا  یتمثــل

وعلـى اإلثابـة، فتكـرار إثابـة سـلوك مـا مـن شـانه أن  الفرد والتي تؤهله للحصـول علـى توقعـات منطقیـة

  ).  ٢٠٠٢النیال، مایسةیتحول إلى عادة (

  :نظریة علم النفس اإلنساني

أصـــحاب هـــذه النظریـــة وعلـــى رأســـهم روجـــرز صـــاحب نظریـــة الـــذات یـــرى أن اإلنســـان لدیـــه 

دافـع واحـد وهـو تحقیـق القدرة على قیادة نفسه والتحكم فیها، وعزى أنـواع السـلوك اإلنسـاني كافـة إلـى 

الــذات والشخصــیة نتــاج التفاعــل المســتمر بــین الــذات والبیئــة المادیــة واالجتماعیــة فهــي لیســت ســاكنة 

   .)٢٠٠٢ ،بل دائمة الحركة والتغیر (أبو شمالة

یقــوم علــى مســاعدة األفــراد علــى التوافــق وذلــك عــن طریــق تقبــل اآلخــرین لهــم شــعورهم بــأنهم 

لبـــدء فـــي البحـــث عـــن ذاتهـــم والتـــداول مـــع أفكـــار ومشـــاعر كانـــت مدفونـــة أفـــراد لهـــم قیمـــتهم ومنهـــا ا

  .محاولین الوصول إلى القبول من اآلخرین وبالتالي التوافق السلیم

  التوافق والصحة النفسیة:

یــدل التوافــق علــى الصــحة النفســیة إذا كانــت أهــداف الفــرد تتفــق مــع قــیم ومعــاییر المجتمــع، 

ضـعف الصـحة النفسـیة، إذا لـم یبـارك المجتمـع أهدافـه، أو كانـت وأشبعها بسلوك مقبـول، ویـدل علـى 

ســلوكیاته تثیـــر ســـخط النـــاس علیـــه، وهــذا یعنـــي توافـــق الفـــرد مـــع نفســه، ورضـــاه عنهـــا وعـــن ماضـــیه 

ــعیه لتنمیتهـــــــا  ــــه وســـــ ـــه وطموحاتـــ ـــفاته وحاجاتــــ ــتقبله وصــــ ـــــه ومســـــ ــتقبله، وتقبلـــــــه لقدراتــ ـــ ـــره ومســ وحاضــــ

  )  ٢٠٠٣(الحكیمي،

  ).٢٠٠٨ مجموعة شروط والسلوك التوافقي دلیل توافرها (بطرس، والصحة النفسیة حالة أو
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) أن هناك ارتباط كبیـر قـد یصـل فـي بعـض األحیـان إلـى التـرادف بـین ٢٠١٠ویؤكد (محمد،

التوافــق والصــحة النفســیة، ولعــل الســبب فــي ذلــك یرجــع إلــى أن الشــخص الــذي یتوافــق جیــدا لموقــف 

متالكه وتمتعه بصـحة جیـدة. كمـا أن زیـادة درجـة التوافـق البیئة والعالقات الشخصیة یعد دلیال على ا

  ).٢٠١٠مع الذات ومع اآلخرین تزید من رصید الفرد في الصحة النفسیة (محمد،

   :مظاهر التوافق النفسي في اإلسالم

  ) مظاهر التوافق النفسي في االسالم على النحو التالي: ١٩٩٤القاضي، (یذكر

 .نفسه وأن یعرف كیف یسیطر علیها وكیف یسعد بهاا على التعامل مع أن یكون قادرً  -

 .قیمته ومثله العلیا الشعور بالسعادة واالرتیاح فیما یقوم به من تصرفات حتى لو مات في سبیل - 

التـزام المسـلم بــالقیم العلیـا المسـتمدة مــن القـرآن الكـریم والســنة النبویـة وقدرتـه علــى السـمو بهــا  -

 .وااللتزام الدائم

 .لحیاته توجیها ناجحا وأن یشبع حاجاته بطریقة سویةتوجیه المسلم  -

 .المرونة -

 .إقبال المسلم على عمله في همة واطمئنان -

 .العمل المستمر من أجل الخیر العام لكل من في الكون وما فیه -
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  السابقة: الدراسات

الدراســات السـابقة والبحــوث العلمیـة ذات دور إیجــابي لكــل باحـث حیــث أنهـا تعمــل علــى  تعـد

تبصـیره وتدفعـه للمضــي قـدما، وفیمــا یلـي اســتعراض لـبعض الدراســات العربیـة واألجنبیــة التـي توصــل 

  :، وسیتم تناولها وفقا لثالثة محاور رئیسیة هيإلیها الباحثون في محیط متغیرات الدراسة

  .الوالدیة المعاملة بأسالیب عالقة ذات وأجنبیة عربیة دراسات :لاألو المحور

  .بالتوافق النفسي عالقة ذات وأجنبیة عربیة دراسات :الثاني المحور

ــــث المحــــور ــــة دراســــات :الثال ــــة عربی ــــة ذات وأجنبی ــــة بأســــالیب عالق ــــة المعامل    عالقتهــــا الوالدی

  .النفسي بالتوافق

  .الوالدیة المعاملة بأسالیب عالقة ذات وأجنبیة عربیة دراسات :أوال

ــة أســالیب بــین العالقــة معرفــة إلــى الدراســة هــدفت )٢٠٠٠بركــات، ( دراســة  الوالدیــة المعامل

ـــاب ـــات المــــراهقین بعـــض لــــدى واالكتئ ــفى المــــراجعین والمراهق ــیة الصــــحة لمستشـ  فــــي بالطــــائف النفسـ

 النفســـیة للعیـــادة المــراجعین مـــن حالـــة )١٣٥مــن( الدراســـة عینـــة وتكونــت الســـعودیة، العربیـــة المملكــة

ــفى ــیة للصــــحة الطــــائف بمستشــ ـــاب المشخصــــین النفســ ـــى، ٧٤( اكتئـ ــــذین )ذكــــرا ٦١ أنثـ ــت وال  تراوحــ

االكتئـاب،  ومقیـاس الوالدیـة المعاملـة أسـالیب مقیـاس أدوات واسـتخدمت سنه، )٢٤-١٢(بین أعمارهم

ــود منهـــا النتـــائج بعـــض إلـــى الدراســـة خلصـــت وقـــد ـــة ارتباطیـــة عالقـــة وجـ  العقـــابي األســـلوب بـــین دال

 الــذكور المــراهقین بــین دالــة فــروق توجــد لــم كمــا الــذكور عنــد واالكتئــاب لــألب الحــب ســحب وأســلوب

  .االكتئاب في اإلناث والمراهقات

 الوالدیــة المعاملــة أســالیب بعــض عالقــة علــى التعــرف إلــى هــدفت )٢٠٠٠،(الحربــي دراســة

 مـن مكونـة عینـة الباحـث الثانویـة، اسـتخدم المرحلـة طـالب لـدى والعدائیـة واالنبسـاطیة القلـق بمستوى

ــب) ٢٠٠( ــتخدم العلمیــــة، القســــام مــــن المكرمــــة بمكــــة مــــدارس خمــــس مــــن طالــ  أســــالیب مقیــــاس واســ

 كــل بــین احصــائیا دالــة ارتباطیــة عالقــة توجــد النتــائج وكانــت العــام، القلــق ومقیــاس الوالدیــة، المعاملـة
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 اإلرشـاد أسـلوب بـین عالقـة توجـد وال الدراسـة، عینـة لـدى والقلـق الحب واسلوب العقابي سلوباأل من

    .والقلق واألم األب من لكل

ــئة االجتماعیـــة فــــي المجتمــــع  الســــمات )٢٠٠١وطفــــة وشــــهاب،(دراســـة  ـــة للتنشــ الدیمقراطی

الكـویتي المعاصـر، هــدفت الدراسـة إلـى معرفــة الخلفیـات والعوامـل االجتماعیــة المـؤثرة بـالنهج التربــوي 

) ١٣-١٢) طالبا وطالبـة وكانـت أعمـارهم تتـراوح بـین (٧٢٥الدیمقراطي للوالدین، تكونت العینة من (

االجتماعیــة، وكانـت النتــائج هــي أن األسـلوب الــدیمقراطي هــو  ئةسـنة، اســتخدم الباحــث اسـتبانة التنشــ

ــین انطباعـــات أفـــراد العینـــة حـــول  األســـلوب األكثـــر انتشـــارا بالكویـــت، ووجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیا بـ

  .التنشئة االجتماعیة الدیمقراطیة وفقا لمتغیر المحافظة

 مدینــة دراســة( االجتماعیــة التنشــئة فــي األمهــات أســالیب )م ٢٠٠٣ ،الغــالي تعزیــز( دراســة

ــئة أســــالیب معرفــــة إلــــى الدراســــة تهــــدف. لیبیــــا جامعــــة -الخمــــس النقــــاط -) زوارة  االجتماعیــــة التنشــ

 الباحثـــة وطبقـــت. التعلیمـــي كالمســـتوى متغیـــرات مـــن األســـالیب تلـــك علـــى یـــؤثر مـــا وعلـــى لألمهـــات

 متعلمــة أم) ١٠٠( مــن مكونــة عینــة علــى واألمهــات اآلبــاء نظــر وجهــة مــن الوالدیــة التنشــئة مقیــاس

التسـلط  أسـلوب ممارسـة إلـى األمهـات میـل: اآلتیـة للنتـائج الباحثـة وتوصـلت متعلمـة، غیر أم) ٥٠(و

  .اإلهمال أسلوب إلى األمهات میل وعدم النفسي واأللم والتدلیل لزائدة والحمایة

ـــدركها كمـــا الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب حـــول )٢٠٠٣ أحمـــد، اإللـــه عبـــد( دراســـة ــاء ی  األبنـ

 تهـدف). الـیمن جامعـة( المراهقـة أعتـاب وعلـى الطفولـة مرحلـة نهایـة فـي لـدیهم الذات وتقبل الیمنیون

 والفـروق لـدیهم الـذات وتقبـل مسـتقلة بصـورة واألم لـألب الوالدیـة المعاملة أسالیب عن للكشف الدراسة

 ومقیـاس الـذات تقبـل مقیـاس الباحـث طبـق. الجنس لنوع اتبعً  واألم لألب الوالدیة المعاملة أسالیب في

 وتلمیـذة تلمیـذ) ٣٠٠( قوامهـا عشـوائیة طبقیـة عینـة علـى األبنـاء یـدركها كمـا الوالدیة المعاملة أسالیب

 المعاملـة أسـالیب بـین اإحصـائیً  دالـة طردیـة عالقـة ووجـود التالیـة، للنتـائج الدراسة وتوصلت بالتساوي

ــذات وتقبــل الوالدیــة ــدیهم ال  عالقــة وجــود. المراهقــة مرحلــة أعتــاب وعلــى الطفولــة مرحلــة نهایــة فــي ل

 والمســاواة الزائــد االهتمــام التشــجیع، فــي المتمثلــة الوالدیــة المعاملــة أســالیب بــین اإحصــائیً  دالــة طردیــة
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 مجــاالت بــین إحصــائیا دالــة فــروق وجــود. لــدیهم الــذات وتقبــل واألم األب معاملــة مــن كــل فــي التقبــل

  .لدیهم الذات وتقبل واألم األب معاملة من لكل الوالدیة المعاملة أسالیب

 بأســالیب وعالقتــه العــدواني الســلوك معرفــة إلــى الدراســة هــدفت )م٢٠٠٤الحمیــدي،( دراســة

ـــى الدراســــة عینــــة شــــملت وقــــد. قطــــر بدولــــة اإلعدادیــــة طلبــــة مــــن عینــــة لــــدى الوالدیــــة المعاملــــة  علـ

 تقسـیمهم تـم عامـا،) ١٥-١٣( بـین أعمـارهم تتـراوح عشوائیة بطریقة اختیارهم تم وطالبة طالبا)٨٣٤(

 الثالـث/  اإلعـدادي األول( الصـف ،)إنـاث/ذكور( الجنس :هي متغیرات ألربع وفقا مجموعات ٤ إلى

ــة ،)اإلعــدادي  التعلیمــي المســتوى ،)وفــاة حالــة/  منفصــالن/  معــا یقیمــان( للوالــدین االجتماعیــة الحال

 الباحثــة، إعــداد مــن العــدواني الســلوك مقیــاس الباحثــة طبقــت ،)المتوســط دون/  متوســط/عــال( لــألب

 أســالیب اخــتالف إلــى النتــائج وتوصــلت أیضــا، الباحثــة إعــداد مــن الوالدیــة المعاملــة أســالیب ومقیــاس

 المتغیــرات بـاختالف قطـر بدولـة االعدادیـة بالمرحلـة والطالبـات الطـالب یـدركها كمـا الوالدیـة المعاملـة

ــنس( ــتوى/االجتماعیـــة الحالــــة/الدراســـي الصــــف/الجـ  المتغیــــرات، هــــذه بـــین والتفاعــــل) األب تعلـــیم مســ

 االعدادیــة بالمرحلــة الحالیــة الدراســة عینــة والطالبــات الطــالب مــن كــل لــدى العــدواني الســلوك وازدیــاد

ـــة ـــة أســـالیب یخبـــرون ممـــن قطـــر بدول  أســـالیب یخبـــرون ممـــن نظـــرائهم عـــن الســـالبة الوالدیـــة المعامل

  .العدواني السلوك مقیاس أبعاد بعض في وذلك الموجبة الوالدیة المعاملة

 التنبـؤ فـي الوالدیـة األسالیب دور معرفة إلى الدراسة هدفت )٢٠٠٦وبیرو، موربیرج( دراسة

ــتملت وقـــد المـــراهقین، بـــین االكتئـــاب بـــأعراض ـــى العینـــة اشـ ـــاث مـــن) ١٦٧(و طالبـــا )٣٢٧( عل  اإلن

ــتخدام تـــم النـــرویج، حیـــث فـــي ثـــانویتین مدرســـتین فـــي الـــذكور مـــن) ١٦٠(و ــنهج اسـ  فـــي العلمـــي المـ

 الوالــدي الـدعم بــین العالقـة أن: منهــا النتـائج بعــض إلـى الدراســة توصـلت وقــد النتـائج علــى الحصـول

 بعــض النتــائج وتعطــي الحــق، وقــت فــي باالكتئــاب لإلصــابة ســلبیة عالقــة تعامــل كأســلوب المطلــوب

 تفاعـل وجـد وقـد االكتئـاب، أعـراض لظهـور خطـر عامـل ككونـه العدوانیة التعامل ألسالیب المؤشرات

  .االكتئاب بأعراض المتعلق والتوتر العدواني التعامل أسلوب بین ملحوظ
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 وبعــــض الوالدیــــة الممارســـات أثــــر معرفـــة إلــــى الدراســـة هــــدفت )٢٠٠٦الحوســــني،( دراســـة

 بعـد مـا مرحلـة طالبـات لـدى الـذات وتوكیـد الـذات مفهوم على بالوالدین المتعلقة الدیمغرافیة المتغیرات

 التنشـئة مقیـاس الباحثـة اسـتخدمت ،طالبـة) ٦٥٠( مـن الدراسة عینة تكونت عمان، بسلطنة األساسي

 الوالدیـة للمعاملـة الشـائع الـنمط النتـائج وأظهـرت الـذات، توكیـد ومقیـاس الـذات مفهوم ومقیاس الوالدیة

 الـدیمقراطیین األب معاملـة ونمـط األم معاملـة نمـط بـین ارتباطیـة عالقـة وتوجـد التسـلطي، النمط وهو

  .الذات وتوكید الوالدین معاملة نمط بین عكسیة عالقة وتوجد الذات، وتوكید

األبنـــاء  یـــدركها كمــا الوالدیـــة المعاملــة أســـالیب بـــین العالقــة بعنـــوان )٢٠٠٧ علـــي،( دراســة

 المعاملــة أســالیب علــى والجــنس العمــر تــأثیر عــن اأیًضــ والكشــف لــدیهم القهــري الوســواس واضــطراب

ــیكومتریة العینـــة تألفـــت. شـــمس) عـــین جامعـــة( الوالدیـــة  )٤٨بواقـــع ( ومراهقـــة مراهقـــا) ٧٤( مـــن السـ

ــذات تالمیـــــذ مـــــن مراهقـــــة )٢٦و( مراهقــــا  العینـــــة أمـــــا الشـــــرقیة، بمحافظـــــة اإلعدادیـــــة المرحلـــــة وتلمیـــ

 وقـد. القهریـة الوسـاوس ذوي مـن أنـاث ٢ ذكـور، ٢ المراهقین من حاالت أربع قوامها كان االكلینیكیة

 وتوصـلت علـي، محمـد إعـداد الوالدیـة المعاملـة أسـالیب مقیـاس منهـا المقاییس بعض الباحث استخدم

 كمــا الوالدیــة المعاملــة أســالیب أبعــاد بــین أســالیب ااحصــائیً  دالــة ارتباطیــة عالقــة وجــود إلــى الدراســة

 أبعـاد جمیـع فـي واإلنـاث الـذكور بـین فـروق ووجـود القهریـة الوسـاوس اضـطراب وأبعـاد األبناء یدركها

  .الذكور لصالح) واألم لألب( الوالدیة المعاملة

 الـتعلم ومصـادر الوالدیـة األسـالیب هـدفت )Turkel Deniz, 2008(وتیزیـر توركل دراسة

 األبـوي األسـلوب حیـث مـن المـوارد بثـراء یتعلـق فیمـا االختالفات من والتحقق األتراك، المراهقین لدى

 مـــن البیانــات تجمیــع وتــم الثانویـــة، المرحلــة فــي طالبــا )٨٣٤( علـــى الدراســة عینــة واشــتملت والنــوع،

ــوي، األســـلوب مخــــزون علــــى الســــیطرة خـــالل ــتخدام األبــ ــب، لــــروزون الذاتیــــة الرقابـــة جــــدول واســ  بامــ

 األسـلوب مجموعـات علـى بـارزا تـأثیرا عنـه نـتج قـد التعلیمیة الموارد ثراء معدالت أن النتائج وأظهرت

 مسـتوى لـدیهم یكـون قهریـة سـلطة أنه على األبوي األسلوب یتلقون الذین أن النتائج األبوي، واقترحت

 أعلــى مســتوى لــدیهم یكــون مدینــة أنهــم علــى أبـاءهم یفهمــون الــذین أمــا المــوارد، ثــراء مــن نســبیا أعلـى

  .مهملین أنهم على آبائهم یفهمون عمن التعلیمیة الموارد ثراء من
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دیمقراطـي، ( هدفت الكشف عن العالقـة بـین أنمـاط التنشـئة األسـریة) ٢٠٠٨دراسة (هیالت،

تسلطي، حمایة زائدة) واالضطرابات االنفعالیة من طلبـة الصـف السـادس األساسـي الـذكور، وتكونـت 

) تلمیذا یعانون مـن اضـطرابات انفعالیـة، وللتأكـد مـن أن هـؤالء التالمیـذ یعـانون ٥٠عینة الدراسة من(

) لتقــدیر الســلوك علــیهم، وتبــین أن ١٩٨٠انفعالیــة فعــال ثــم تطبیــق مقیــاس بیــركس ( مــن اضــطرابات

) تلمیذ منهم فقط یعانون من اضطرابات انفعالیـة مثلـوا عینـة الدراسـة، كمـا توصـلت الدراسـة إلـى ٤٢(

  طي.وجود عالقة طردیة ذات داللة إحصائیة بین االضطرابات االنفعالیة ونمط تنشئة األب التسل

ـــذیب ریحـــاني(دراســة ــة أنمــاط أثــر علــى إلـــى التعــرف هـــدفت )٢٠٠٩والرشـــدان، وال  المعامل

 وطالبــة، ا) طالبًــ ٦٢٣مــن( الدراســة النفســي، وتكونــت عینــة تكـیفهم في المراهقون یدركها كما الوالدیة

ـــى مــــوزعین عامــــا)١٧-١٦(بـــین أعمـــارهم ، تراوحـــتااناثًــــ  )٣٢٤(و ) ذكــــورا٢٩٩(مــــنهم ــفین علـ  الصــ

ــتخدمت .األولــــى لعمـــان والتعلـــیم التربیـــة مدیریـــة مـــدارس مختلـــف فـــي العاشــــر ـــي الدراســــة اســ  :مقیاسـ

 التكیــــف الوالدیــة فــــي المعاملـــة ألنمــاط أثـــر وجـود النتــائج أظهـرت النفســي، والتكیـف الوالدیــة المعاملـة

ـــة نمــــط ارتــــبط حیــــث للمــــراهقین؛ النفســــي  مرتفعــة بمســتویات أدركــــه المراهقــون كمــــا إلیجــــابيا المعاملـ

  لدیهم. النفسي التكیف من

المراهقــون  الطــالب یــدركها الوالدیــة كمـا المعاملــة أســالیب بعـض )٢٠٠٩ الحــازمي،( دراســة

 ســمة عــن الكشــف إلــى وهــدفت الخجــل، وعالقتهــا بســمة الســعودیة العربیــة بالمملكــة صــبیا بمحافظــة

 وســمة الوالدیــة المعاملــة بــین العالقــة طبیعــة علــى والتعــرف فــي ظهــوره الوالدیــة المعاملــة وأثــر الخجــل

  الثانویة المرحلة طالب من طالبا ٢٧٧ من الدراسة عینة وتكونت الطالب المراهقین، لدى الخجل

 الطریقــة العشــوائیة بواســطة واختیــرت الســعودیة، العربیــة بالمملكــة صــبیا بمحافظــة الحكومیــة

ــة مقیــاس المنتظمــة  أهــم إلــى الدراســة الخجــل وتوصــلت ومقیــاس) األم األب، صــورة( الوالدیــة المعامل

ــــائج ــــة النت ــــة ارتباطیــــه عالقــــة توجــــد :التالی ـــائیة ذات طردی ــــة إحصـ ــــین دالل ــــألم العقــــابي األســــلوب ب  ل

 الخجـــل، لســـمة األبنـــاء واكتســـاب لـــألم الحـــب أســـلوب ســـحب وبـــین الخجـــل، لســـمة األبنـــاء واكتســـاب

 الخجـــل، لســمة األبنــاء واكتســـاب األم قبــل مــن اإلرشـــاد بــین أســلوب عكســـیة ارتباطیــه عالقــة وتوجــد
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 توجــد والخجــل، لــألب الحــب ســحب أســلوب بــین إحصــائیة داللــة ذات ارتباطیــه موجبــة عالقــة وتوجــد

 إحصـــائیا بـــین دالــة فـــروق وتوجـــد والخجــل، لـــألب اإلرشــادي األســـلوب بـــین عكســیة عالقــة ارتباطیـــه

  .العمر لمتغیر تبعا األبناء یدركها كما واألم لألب الوالدیة المعاملة أسالیب

 العمانیــة، األســرة فــي الوالــدان یــدركها كمــا لألبنــاء الســویة التنشــئة )٢٠١٠الجنــدي،( دراســة

 العمانیــة األســرة فــي الوالــدان یــدركها كمــا لألبنــاء الســلیمة التنشــئة أســالیب بــین العالقــة لمعرفــة تهــدف

ــدین، التعلیمــي والمســتوى واألم األب وعمــل الجــنس، ومتغیــر ) ٣٥٢( مــن الدراســة عینــة تكونــت للوال

 الوصــفي، المــنهج هــو للدراســة المتبــع والمــنهج أم،) ١٧٩( أب) ١٧٩(بالتســاوي مــوزعین وأم أب مــن

 یــرتبط للوالــدین التعلیمــي المســتوى: النتــائج وأهــم بإعــدادها، قــام اســتبانة دراســته فــي الباحــث واســتخدم

  .لألم التعلیمي المستوى زاد كلما السوء یزید بحیث البناء معاملة في السواء باتجاهات موجبا ارتباطا

 والنشـــاط العـــدواني بالســـلوك وعالقتهـــا أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة )٢٠١٠ الشـــیخ،(دراســـة 

 اللیبیـة، بالجماهیریـة الجفـرة بشـعبیة األساسـي التعلـیم بمرحلـة الثـاني الصف تالمیذ لدى الزائد الحركي

 بالســـلوك وعالقتهـــا الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب عالقـــة علـــى للتعـــرف الدراســـة هـــدفت الخرطـــوم جامعـــة

 الوالدیــة المعاملــة ألســالیب الممیــزة العامــة الســمة لمعرفــة هــدفت كمــا الزائــد الحركــي والنشــاط العــدواني

 هـــذا للتالمیـــذ، الزائـــد الحركـــي والنشـــاط العـــدواني بالســـلوك التنبـــؤ علـــى قـــدرة المعاملـــة أســـالیب وأكثـــر

 .األخـرى الدیمغرافیـة والمتغیـرات التلمیـذ لنـوع اتبعً  الوالدیة المعاملة أسالیب بین الفروق لمعرفة إضافة

 األساســـي التعلـــیم بمرحلـــة الثـــاني الشـــق تالمیـــذ مـــن وتلمیـــذة تلمیـــذ )٤٠٠مـــن( المعلومـــات جمـــع وتـــم

ـــق .الطبقیـــة العشـــوائیة بالطریقـــة ــتخدم األهـــداف هـــذه لتحقی ــث اسـ ــنهج الباحـ ـــاطي، الوصـــفي المـ  االرتب

 السـلوك ومقیـاس األبنـاء یـدركها كمـا الوالدیـة المعاملة أسالیب مقیاس في البیانات جمع أدوات وتتمثل

 لمجموعـة الباحـث وتوصـل األولیـة المعلومـات إضـافة الزائـد الحركـي النشاط تقدیر ومقیاس العدواني،

ــة بدرجــة باالرتفــاع الوالدیــة المعاملــة أســالیب كــل تتســم: أهمهــا النتــائج مــن  اســتثناء دون ااحصــائیً  دال

  .التلمیذ لنوع اتبعً  الوالدیة المعاملة أسالیب جمیع في ااحصائیً  دالة فروق توجد الوالد، ال
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 وأثـــر الوالـــدین شخصـــیة أثـــر معرفـــة إلـــى الدراســـة هـــدفت )Huver,2010هـــوفیر،( دراســـة

 أبـاء مـن) ٦٨٨( مـن الدراسـة عینـة تكونـت المراهقـة، عمـر فـي هـم الذین أبنائهم على تربیتهم أسلوب

 الـدیمقراطي،( والدیـة أسـالیب) ٥( استخدمت وقد االستبیانات، الباحثین استخدم الهولندیین، المراهقین

ـــــدكتاتوري، ــــامح، ال ــــحب، المتسـ ــــرت ،)المتذبـــــذب المنسـ ـــــائج وأظهـ ـــــدیمقراطیین أن النت ـــــائهم كـــــان ال  أبن

  .المتسلطین اآلباء من أكثر األبناء على تأثیرهم العاطفیین اآلباء العاطفي، باالستقرار یمتازون

 فـــي الســلوكیة باالضـــطرابات وعالقتهــا الوالدیــة المعاملـــة أســالیب )٢٠١٠ مواهـــب،( دراســة

 الصــفین مــن وتلمیــذة تلمیــذ )١٢٠مــن( العینــة تألفــت )االســالمیة درمــان أم جامعــة( المتــأخرة الطفولــة

 مـن عینـة هنـاك وكانـت والبنـات البنین من مدرسة) ١٢( من عشوائیا اختیارهم وتم والسادس الخامس

 هـذه واعتمـدت وأبـا، أمـا) ٢٤٠( عـددهم وبلـغ التالمیـذ وأمهـات آبـاء مـن اختیـارهم تم واألمهات اآلباء

 أهـم وكانـت البیانـات، لجمـع كـأدوات االسـتبیان علـى الباحثـة واعتمـدت الوصـفي المـنهج على الدراسة

 تتـأثر ال الوالدیـة المعاملـة أسـالیب وأن اإلناث، عن الذكور من تقبال أكثر واألمهات اآلباء أن النتائج

  .للوالدین التعلیمي بالمستوى

ــــحة Xiqin&Huimin&Mengchen&Jinan&Ying&Ran,2010(دراســـــــة  ) الصـــ

المعاملة الوالدیـة لمـراهقین الـذین یعـانون مـن اضـطراب إدمـان االنترنـت،  أسالیبالنفسیة، الشخصیة، 

 هدفت الدراسة إلى المقارنة بین أنماط شخصیة المـراهقین الـذكور الـذین یعـانون مـن اضـطراب إدمـان

المـراهقین الـذین ال یعـانون مـن اضـطراب ادمـان االنترنـت، وتحدیـد إذا مـا  شخصـیة االنترنت، وأنماط

االنترنــت مـرتبط بســلوكیات وأنمــاط معینــة لتربیـة الوالــدین أجریــت الدراســة علــى  دمــانا كـان اضــطراب

ــت و( ادمــــان اضــــطراب ل����دیھم شخصــــا) ٢٠٤() شخصــــا، ٣٠٤( ــیس) شخًصــــ١٠٠االنترنــ ــدیهم ا لــ  لــ

االنترنــت  ادمـان اضـطراب االنترنـت، وقــد أظهـرت النتـائج أن المـراهقین الــذین لـدیهم دمـانإ اضـطراب

ممارسات تربیة األمهات واآلباء على حد سواء تفتقر إلى الـدفء العـاطفي واإلفـراط قد صنفوا عموما 

االنترنـت غالبـا مـا تحـدث بــالتزامن  إدمـان فـي التسـلط والـرفض والعقـاب، وتؤكـد الدراسـة أن اضــطراب

مع العراض النفسیة والسمات الشخصیة مثل االنطواء على الذات والذهان، والمـراهقین الـذین یعـانون 

االنترنـــت قـــد صـــنفوا ســـلوكیات تربیـــة الوالـــدین بانهـــا تدخلیـــة وتســـلطیة وعقابیـــة  إدمـــان اضـــطرابمـــن 
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وتفتقــر القــدرة علــى االســتجابة، وتشــیر هــذه النتــائج أن تــأثیرات األســالیب الوالدیــة ووظیفــة األســرة مــن 

  .االعتماد على االنترنت العوامل المهمة في تطور حالة

 یــدركها كمـا للناشــئین التنشــئة االجتماعیـة فـي الوالدیــة االتجاهـات )٢٠١٠ عابــدین،( دراسـة

 االتجاهـات عـن الكشـف إلـى وهـدفت فلسـطین،/الضـفة الغربیـة جنـوب في الثانوي الثاني الصف طلبة

 عینـــة الدراســة علـــى وطبقـــت ،)فلســـطین(الغربیــة الضـــفة جنــوب فـــي التنشــئة االجتماعیـــة فـــي الوالدیــة

 بالخلیــل، وطبــق الحكومیــة المــدارس فــي الثــانوي الثــاني الصــف طلبــة مــن اطالًبــ )٤٣٢تكونــت مــن(

ــتبانة علـــیهم  وأشـــارت فقـــرة،) ٦٠(وعـــدد فقراتهـــا لـــألب، واآلخـــر لـــألم واحـــد نمـــوذجین مـــن تكونـــت اسـ

 فـي نمـوذج الزائـدة الحمایـة إلـى تمیـل األبنـاء دیمقراطیـة یدركها كما الوالدیة االتجاهات أن إلى النتائج

للجــنس  اتبًعـ الطـالب اسـتجابات متوســطات فـي فـروق وجـود األب، وتبــین نمـوذج فـي واإلهمـال األم،

وللفــرع  ،)التســلط/الدیمقراطیـة(فـي بعــد العلمــي الفـرع ولصــالح التخصـص لفــرع اوتبًعـ اإلنــاث، ولصـالح

 بعــد فــي لمســتوى الــدخل اتبًعــ فــروق وجــود أیضــا وتبــین ،)اإلهمــال/الزائــدة الحمایــة(بعــد فــي اإلنســاني

 الـدخل ذات األسـر مقابـل وفـوق المتوسـط المتوسـط الـدخل ذات األسـر ولصالح) التسلط/الدیمقراطیة(

 لصــالح األب، تعلــیم لمســتوى اتبًعــ) التســلط /الدیمقراطیــة(بعــد فــي فــروق وجــود تبــین كمــا المــنخفض،

  األم. تعلیم لمستوى تعزى فروق وجود یتبین ولم التعلیمي األعلى، مستوى ذوي

ــین أســـالیب العالقـــة إیجـــاد إلـــى هـــدفت )٢٠١١ ،(العشـــري دراســـة ـــة بـ  كمـــا الوالدیـــة المعامل

ــذكاء وعالقتهــا األبنــاء یــدركها  أســالیب أثــر مــدى والتعــرف علــى ،ادراســیً  المتفــوقین لــدى الوجــداني بال

ـــة مـــن طـــالب )٢٩٦مـــن( عینـــة علـــى لألبنـــاء، الوجـــداني الـــذكاء تنمیـــة فـــي الوالدیـــة المعاملـــة  المرحل

 اســتخدم إنـاث، )١٥٩و( ذكــور )١٣٧( كالتـالي موزعــة واألدبـي العلمــي بشـقیها الجنســین مـن الثانویـة

 للـــذكاء أون -بــار وقائمـــة األبنــاء، نظـــر وجهــة مـــن الوالدیــة المعاملـــة ألســالیب أمبـــو مقیــاس الباحــث

 األبنــاء تســاعد ال وقواعــد أســس وفــق تــتم التــي الوالدیــة المعاملــة أن الدراســة علــى وأشــارت ،الوجـداني

 االنفعــالي االتــزان مســتوى بوصــولهم إلــى ُتعجــل بــل فقــط، وعثراتهــا المراهقــة صــعوبات تخطــي علــى

 ثـم لألفضـل (التوجیـه هـي األبنـاء یـدركها كمـا االیجابیـة الوالدیة المعاملة أسالیب أفضل وأن المنشود،

ــــجیع ــت التشـــ ــــ ـــع والتســـــــامح) وكانـ ــــالیب جمیــــ ــــلبیة األســـ ــیة داللـــــــة ذات الســـ ــــائیة عكســـــ ــــــا إحصـــ    وأهمهـ
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 بالــذنب والــرفض واإلشــعار اإلخــوة وتفضــیل واإلذالل والحرمــان والتــدلیل القســوة ثــم الجســدي (اإلیــذاء

 للـذكاء الكلیـة بـین الدرجـة دالـة عالقـة وجـود الدراسة علـى أشارت كما والتدخل الزائد) الزائدة والحمایة

  الوالدیة. المعاملة ألسالیب الكلیة والدرجة الوجداني

 بـاألمن بالشـعور وعالقتهـا یـدركها األبنـاء كما األب معاملة أسالیب )٢٠١١ أبریعم،( دراسة

 طبیعــة عــن الكشــف إلــى وهــدفت ،"تبســة فــي مدینــة الثانویــة المرحلــة طــالب مــن عینــة لــدى النفســي

ــعورهم األب معاملـــة األبنــــاء ألســــالیب إدراك بــــین الموجــــودة العالقـــة  طلبــــة لــــدى النفســــي بــــاألمن وشــ

 فــي ثــانوي الثانیــة الســنة طلبــة مــن وطالبــة اطالًبــ) ١٨٦(مــن الدراســة وتكونــت عینــة الثانویــة، المرحلــة

 توصـلت الدراسـة. النفسـي واألمـن الوالدیـة المعاملـة أسـالیب مقیاسـي تطبیـق وتـم تبسـة بـالجزائر، والیة

ـــى ــود إلــ ــــین ســـــلبیة ارتباطیـــــه عالقـــــة وجـــ ــاء إدراك بـ ــتحكم التفرقـــــة،(األب  معاملـــــة ألســـــالیب األبنـــ  والـــ

 إدراك بــین موجبــة ارتباطیــه وجــود عالقــة تبــین كمــا النفســي، بــاألمن وشــعورهم) والتذبــذب والســیطرة،

 عالقــة وجــود عــدم النتــائج وأظهــرت النفســي، وشــعورهم األمــن الســویة األب معاملــة ألســالیب األبنــاء

 وتبــین ســي،النف بــاألمن شــعورهم وبــین لــألب المعاملــة فــي الزائــدة ألســلوب الحمایــة بــین إدراك األبنــاء

والـــتحكم  التفرقـــة،( األب معاملـــة ألســـالیب األبنـــاء إدراك فـــي إحصـــائیة داللـــة ذات وجـــود فـــروق عـــدم

 ألســـلوب إدراك األبنــاء إحصــائیة داللـــة ذات فــروق ووجــود أظهــرت حـــین فــي ،)والتذبــذب والســیطرة،

أكثــر  اإلنــاث أن أي ولصــالح اإلنــاث، للجــنس تعــزى لــألب الســویة المعاملــة وأســلوب الزائــدة الحمایــة

  .إدراكا لذلك

 المعاملـة أسـالیب بـین العالقـة علـى التعـرف إلـى الدراسـة تهـدف )٢٠١٢ (السنوسي، دراسة

 التالمیـذ فـي العینـة حصـر تـم الوصـفي، المـنهج الباحـث واسـتخدم لألبناء. الدراسي والتحصیل الوالدیة

ــذات ــوقین والتلمیـ ــیا المتفــ ــبة علــــى الحاصـــلینو  المــــدارسفـــي  اإلعدادیــــة شــــهادة امتحـــان فــــي دراسـ  نســ

ــث للــــدرجات النهــــائي المجمــــوع مــــن %)٨٥(  نتــــائج خلصــــت تلمیــــذ وتلمیــــذة، )١٣٢عــــددهم( بلــــغ حیــ

 حسـب وذلـك لألبنـاء الوالدیـة المعاملـة أسـالیب وتعـدد لألبناء الدراسي التفوق بین عالقة الدراسة توجد

ــیه ــــا یقتضـــ ــــن الموقـــــف مـ ـــاب مـ ــــد عقــ ــــن والبعـ ــتخدام عـ ــــد أســـــلوب اســـ ـــي واحـ ــــل فــ ـــع التعامـ ــاء مــ ـــ  األبن

  %).٧١بنسبة(
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 األســري وعالقتـــه الحــوار بــین العالقـــة إیجــاد إلــى هــدفت)٢٠١٣وبوعیشـــه، (عمــاره دراســة

 وعـدد الجـنس، بـاختالف واالتزان االنفعـالي األسري الحوار ومعرفة المراهقین، لدى االنفعالي باالتزان

 مـن تلمیـذ وتلمیـذه )١٩٧مـن( الدراسـة عینـة تكونـت حیـث ،)فـوق فما ٥ أفراد ٥ من (أقل األسرة أفراد

ــتخدمت الجزائریـــة، تقـــرت بمدینـــة الرابعـــة الســـنة  األســـري، ومقیـــاس الحـــوار لقیـــاس أداة الباحثاتـــان اسـ

واالتـــزان  األســـري الحـــوار بـــین ضـــعیفة عالقـــة وجـــود علـــى الدراســـة نتـــائج ودلـــت االنفعـــالي، االتـــزان

االنفعـالي  واالتـزان األسـري الحـوار بـین إحصـائیة داللـة ذات فروق وجود على أشارت كما االنفعالي،

الحـوار  لصـالح االنفعـالي واالتـزان األسـري الحوار بین اإحصائیً  دال فرق وجود وعلى اإلناث، لصالح

  فوق). فما ٥( افرادها األسري االنفعالي لصالح األسر التي عدد

  دراسات عربیة وأجنبیة ذات عالقة بالتوافق النفسي  :ثانیا

 النفســي التوافــق مســتویات أكثــر علــى التعـرف إلــى الدراســة هــدفت )٢٠٠٠ ،الطویــل( دراســة

 والكشـف بفلسـطین، غـزة محافظـة فـي الثانویـة المرحلـة طلبـة بـین انتشـارا العـدواني السـلوك ومستویات

 مســتوى التخصـص، الجـنس،( :مثـل الفرعیـة المتغیـرات بــبعض العـدواني والسـلوك التوافـق عالقـة عـن

 المدرسـي النفسـي التوافـق بـین االرتباطیـة العالقة عن الكشف وكذلك) األسرة أفراد حجم االسرة، دخل

 مقیـــاس الباحـــث واســـتخدم وطالبـــة، طالـــب) ٨٠٠( مـــن العینـــة تكونـــت أفـــراد لـــدى العـــدواني والســـلوك

 التوافـــق، ومعامـــل بیرســـون ومعامـــل المئویـــة النســـب اســـتخدام وتـــم للدراســـة المدرســـي النفســـي التوافـــق

 ثـم المتوسـط المسـتوى فـي وجـدت للتوافـق مستوى أعلى إن: منها النتائج بعض إلى الدراسة وتوصلت

ــتوى یـــأتي ـــع المسـ ـــم المرتف ــتوى یـــأتي ث ــنخفض المسـ ــود وعـــدم التوافـــق، مـــن المـ  داللـــة ذات فـــروق وجـ

 وجــود عــدم الثانویــة، المرحلــة وطالبــات طــالب بــین المدرســي النفســي التوافــق مســتوى فــي إحصــائیة

 دخــل األســرة، حجــم لمتغیــر تعــزى العــدوان ومســتوى التوافــق مســتوى فــي إحصــائیة داللــة ذات فــروق

  .العدواني والسلوك التوافق بین وعكسیة تامة غیر ارتباطیة عالقة وجود األسرة،

ــــتراتیجیات )Yeh,C,2oo2( دراســــــة ـــق اســ ــــد التوافـــ ـــــراهقین عنــ ــینیین المـ ــــانیین الصــــ  والیابــ

 وتتــراوح١٤٤( اإلنـاث وعــدد ،)١٣٠( الـذكور عـدد وبلــغ. مراهقـا) ٢٧٤( العینـة عــدد وبلـغ والكـوریین،
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ـــنة،) ١٨-١٢( مــــن أعمــــارهم ـــم سـ ـــالعمر للعینــــة الدیمغرافیــــة المعلومــــات جمــــع وتـ  والصــــف والنــــوع كـ

 وأكثــر التواصــل، صــعوبة هــي العینــة أفــراد عنــد الشــائعة المشــاكل معظــم أن النتــائج وأشــارت والعــرق،

ــــتراتیجیات ـــتخدمة االسـ ـــــدهم المســ ــوء( عن ـــدعم اللجـــ ــ ـــــام لل ـــــة بســـــلوكیات االجتمـــــاعي، القی ــــل) عفوی  وأقـ

ـــتخداما االســــتراتیجیات ــوء األكــــادیمي التوجیــــه( اسـ ـــالب كــــان وقــــد )األخصــــائیین لمســــاعدة واللجــ  الطـ

ــوریین ـــتخداما أكثـــــر الكـــ ـــات اســ ــــتراتیجیة الدینیـــــة للممارســ ـــق كاسـ ـــــر توافــ ــــن أكث ـــالب مـ ــینیین الطــ  الصـــ

ــــانیین، ـــالب والیاب ــینیین والطـ ـــتخداما أقــــل كــــانوا الصــ ــــة لألنشــــطة اسـ ـــالب مــــن اإلبداعی ــوریین الطـ  الكــ

  االجتماعي. الدعم إلى اللجوء الستراتیجیة استخداما أكثر كانوا الیابانیین الطالب بینما والیابانیین،

 القــاطنین الثانویـة المرحلـة طـالب لـدى االجتمـاعي النفسـي التوافق )٢٠٠٦(منصور، دراسة

 علــى التعــرف إلــى الدراســة هــدفت الشخصــیة، بســمات وعالقتــه رفــح بمحافظــةالـــساخنة  المنـــاطق فـــي

 علـى والتعـرف أبعـاده هـي ومـا رفـح الثانویــة بمحافظـة طلبـة لـدى واالجتمـاعي النفسي التوافق مستوى

ــــة التوافــــق مجــــاالت فــــي الفــــروق ــا للطلب ــرات  تبعـــ ــف الجــــنس، العمــــر،(لمتغیـــ  التخصــــص الدراســــي، الصــ

ــرف )الـــدخل مســـتوى األكـــادیمي، ــى الفـــروق والتعــ ــواء، االنبســـاط،(الشخصـــیة  ســـمات أبعـــاد فـــي علــ  االنطـ

 علــى سـاخنة منـاطق فـي سـكناهم عـن النـاتج والتوتر القلق أثر على والتعرف )الكـذب الذهانیـة، العـصابیة،

بــین  مناصــفة وطالبــة طالـب )٦٦٠( الدراسـة عینـة بلغـت الدراسـة، عینـة لـدى النفـسي واالجتمـاعي التوافـق

 مــن النفــسي واالجتمـاعي التوافــق اختبـــار الباحــث واســتخدم عشـوائیة بطریقــة اختیـارهم وتـم واإلنـاث الـذكور

 مجاالت من كل بین دالـة إحصائیا عالقـة وجود الدراسة نتائج ومن للشخصیة ایزنك ومقیاس الدیب إعداد

 التوافـق مجـال فـي الجنسـین بـین د فـروقوجـو  عـدم الشخصـیة، سـمات وأبعـاد العام والتوافق النفسي التوافق

 لصـالح والجسمي األسري النفسي التوافق فـي مجال الجنسین بین فروق توجد بینما العام والتوافق الجسمي

  .اإلناث لصالح االجتمـاعي التوافق مجال في وفروق الذكور

 المــــراهقین لــــدى النفســـي التوافــــق أســـالیب علــــى التعــــرف إلـــى هــــدفت )٢٠٠٦(العمــــران، دراســـة

 مقیاس الدراسة واستخدمت الطلبة، من) ٢٩٢(من الدراسة عینة تكونت البحریني، المجتمع في والمراهقات

 أســالیب أهــم أن إلــى الدراســة نتــائج بینــت وقــد. ولــویس فریــدنبرج إعــداد مــن المــراهقین عنــد التوافــق أســالیب
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 النشاط، في التركیز ثم لالنتماء، السعي ثم الروحي، الدعم إلى اللجوء هي العینة أفراد لدى الشائعة التوافق

  .المشكلة تجاهل ثم التوافق، عدم ثم اختصاصي، مساعدة غلى اللجوء هي شیوعا وأقلها

ـــى هـــدفت) ٢٠٠٨دراسة (العـــازمي،  وعالقتــه النفســـي واالجتمــاعي التوافـــق الكشـــف عـــن إل

 العربیــة الســعودیة، فــي األعمـار الالمملكـة نـزی فـي النفسـیة المصـحات نـزالء مـن عینـة لـدى باإلدمـان

 طبـــــق الریـــــاض، مدینـــــة فـــــي الطبـــــي األمـــــل مختلـــف مجمـــــع ) مـــن١٨٠(مـــن الدراســـة عینـــة وتكونـــت

ـــیهم ـــــاس علــ ـــق مقی ـــي واالجتمــاعي التوافــ  وجــود إلــى الدراســة وتوصــلت. اإلدمــان شــدة ومقیــاس النفســ

ــود وعــــدم اإلدمـــان، وشــــدة واالجتمــــاعي النفســــي التوافـــق ســــلبیة بــــین ارتباطیـــه عالقــة  فــــي فــــروق وجــ

  .اإلدمان ومدة العمر إلى تعزى أبعـاد التوافق جمیـع

 إلــى هـدفت )Seiffge-Krenk ;Aunola & Nurmi, 2009(كرنـك سـفنج دراسـة

ــة المبكــرة المرحلــة فــي المــراهقین بــین النفســي التوافــق أســالیب مقارنــة  عینــة وتآلفــت خرة،أالمتــ والمرحل

 وتتـــراوح مراهقـــا،) ٩٩( فبلـــغ الــذكور عـــدد أمـــا) ١٠١( االنـــاث عــدد بلـــغ مراهقـــا )٢٠٠( مـــن الدراســة

 المبكــرة، المراهقـة مرحلـة) ١٥-١٢(مـن مـرحلتین علـى العینـة تقسـیم وتـم) ١٩-١٢( مـن العینـة عمـر

ــتخدم المتــــأخرة، المراهقــــة مرحلــــة) ١٩-١٦( ومـــن ــث واســ ــتبانة قالتوافــــ لقیــــاس الباحـ  مــــع التوافــــق اســ

 ٣ إلـى موزعـة التوافـق أسـالیب من أسلوبا ٢٠ یقیس وهو) ١٩٩٥ ،كرنك سفج إعداد(من  الضاغطة

 الضـغوط أن الدراسـة نتائج وأظهرت. االنسحابي والتوافق الداخلي، والتوافق النشط التوافق وهي أبعاد

 بینمــا المرحلــة، هــذه فــي یزیــدان والــداخلي النشــط التوافــق وأن خرة،المتــأ المراهقــة مرحلــة فــي تــنخفض

  .المبكرة المرحلة من یزید االنسحابي التوافق

 مرضــى لــدى المتغیــرات وبعــض األنــا بقــوة وعالقتــه النفســي التوافــق )٢٠١٠ (مقبــل، دراســة

 األنـــا وقـــوة وأبعــاده النفســي التوافــق بــین العالقــة عــن الكشــف الدراســة غــزة. هــدفت قطــاع فــي الســكري

الــدخل، المــستوى  مسـتوى السـكري، مـرض نـوع بـالمرض، اإلصـابة سـنوات عـدد( المتغیرات مـن وكـل

 مـــن المرضــى عـــشوائیة عینــة باختیــار الباحثــة وقامـت الســكري مرضــى لـدى )العمــر، النــوع التعلیمـي،

 مقیــاس الباحثـــة بتطبیــق وقامـــت كمـــا ومریضــة مــریض )٣٠٠بلغــت( الرمــال شــهداء بمركــز المســجلین
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ــقیر إعـــداد مـــن النفســـي التوافـــق ــــوناهیة ترجمــــة لبـــارون األنـــا قـــوة ) ومقیـــاس٢٠٠٣(شـ ــتخدمت أب  واسـ

 اختبــار ت، المعیاریـــة واختبــار واالنحرافــات الحســابیة المتوســطات( عدیــدة إحصــائیة أســالیب الباحثــة

 دالـــة عالقـــة وجـــود :یلـــي مـــا إلـــى الباحثـــة توصـــلت وقـــد بیرســـون االرتبـــاط ومعامـــل األحـــادي التبـــاین

ــاده النفســي التوافــق بــین إحصــائیة ) العــام والتوافــق األســـري، االجتمــاعي الـــصحي، الشخـــصي،( وأبعـ

 الصـحي التوافـق بعـد النفسـي فــي التوافـق إحــصائیا دالـة فـروق وجود السكري، مرضى لدى األنا وقوة

 اإلصــابة ســنوات عــدد بــین إحصــائیا ةفــروق دالــ وجــود عــدم الســكري، بمــرض اإلصــابة ســنوات وعـدد

ــــة التوافـــق وأبعـــاد بـــالمرض ـــق( التالی ــود )االجتمـــاعي التوافـــق األســـري، الشخــــصي، التوافـــق التوافـ  وجـ

ــة فــروق  الــدخل مســتویات حســب وذلــك العــام والنفســي الشخـــصي واألســري التوافـــق فـــي إحصــائیا دال

 وأخیـرا واالجتمـاعي، الصـحي التوافـق فـي فـروق وجـود لـوحظ عدم حین في السكري لمرضى الشهریة

 المختلفـة التعلیمیـة المسـتویات حسـب المختلفـة وأبعـاده النفسـي فــي التوافـق إحــصائیا دالــة فـروق وجـو

  .السكري لمرضى

 عنــد الشــائعة النفســي التوافــق أســالیب علــى التعــرف إلــى هــدفت )٢٠١٠الهاشــمیة،( دراســة

 فـي واإلنـاث الـذكور بـین الفـروق عـن والكشـف اسـتخداما واألقـل األساسـي بعـد ما التعلیم مرحلة طلبة

ــیة بســـمات التوافـــق أســـالیب وعالقـــة التوافـــق أســـالیب ــتخدام وتـــم الشخصـ  التوافـــق أســـالیب مقیـــاس اسـ

 كوسـتا إعـداد مـن الكبرى الخمسة العوامل وقائمة الباحثة، وتعریب ولویس فریدنبرج إعداد من النفسي

) ٣٤٤( مــنهم وطالبــة، طالــب )٦٨٨(مــن مكونــة عینــة علــى تطبیقهــا وتــم. الكلبــاني وتعریــب ومــاكري

 إلـى الدراسـة توصـلت وقـد الداخلیـة، بمنطقـة األساسي بعد ما التعلیم طلبة من طالبة) ٣٤٤(و ،طالبا

 أسـالیب واقـل االخـرین، علـى الرجـوع هـو العینـة أفـراد عنـد اسـتخداما النفسـي التوافـق أسـالیب أكثر أن

 وأن واإلنــاث الــذكور بــین إحصــائیة داللــة ذات فــروق ووجــدت فعالــة، الغیــر أســالیب لــدیهم اســتخداما

ــود الفـــروق  اســـتخداما فـــأكثر اإلنـــاث أمـــا المشـــكلة، حـــل فـــي التركیـــز أســـلوب فـــي الـــذكور لصـــالح تعـ

    الجنسین. بین فرق یوجد فال لآلخرین الرجوع أسلوب أما فعالة، الغیر لألسالیب

هــدفت  اجســمیً  التالمیــذ المعــاقین لــدى االجتمــاعي النفســي التوافــق )٢٠١٠،ســاهي دراســة(

تألفــت  الدراســة بنــاء مقیــاس للتوافــق النفســي االجتمــاعي لــدى المعــاقین جســمیا وأقــرانهم االعتیــادیین،
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تالمیــذ  مــن منــاظرة وعینــة .الســعادة معهــد فــي المســجلین مــن وتلمیــذة تلمیــذ )٢٥( مــن عینــة البحــث

وبعـد  وتلمیـذة تلمیـذ )٧٢( یضـم البحـث مجتمـع وكـان المقارنـة، لهـدف بغـداد مدینة في مدرسة التأمیم

جیــدة  بدرجــة یتمتعــون اجســمیً  المعــاقین التالمیــذ أن إلــى الدراســة توصــلت إحصــائیا البیانــات معالجــة

  طفیفة.  فروق اقرانهم وبین بینهم التوافق هذا في الفروق وأن .التوافق من

 الكشـف الـى الدراسـة هـدفتMORROW & WILSSON 1991) (مـور وولسـون دراسة

ــة أســالیب بــین العالقــات  مــن فتكونــت الدراســة عینــة أمــا للطلبــة، الدراســي والتحصــیل الوالدیــة المعامل

 وتوصـلت إحصـائیا البیانـات معالجـة فـي بیرسـون االرتباط معامل الباحثان وقد استخدم .طالب )٩٠(

 طیــةاالدیمقر  خاصــة الوالدیــة المعاملــة أسـالیب بــین دالــة ســلبیة عالقــة النتــائج وهــي وجـود الدراسـة إلــى

  ).٢٠١٠السبعاوي، عرفات فضیلة(للطلبة  المنخفض الدراسي وبین التحصیل والتأیید واالیجابیة

 لـدى الـذات بتقدیر وعالقته واالجتماعي النفسي التوافق )٢٠١١الزهرة، وعبد حسین( دراسة

ــیة التربیــــة كلیــــة طلبــــة ــتوى علــــى التعــــرف إلــــى هــــدفت. كــــربالء جامعــــة الریاضــ  النفســــي التوافــــق مســ

 التوافـق بـین العالقـة ومعرفة الذات تقدیر مستوى كذلك الریاضیة، التربیة كلیة طلبة لدى واالجتماعي

 لمالئمـة الوصـفي المـنهج الباحـث اسـتخدم وقـد الدراسة، عینة لدى الذات ومفهوم واالجتماعي النفسي

ــوء وفـــي طالبـــا،) ١٢٠( بواقـــع البحـــث  فـــروق هنـــاك إلـــى الدراســـة توصـــلت االحصـــائیة العملیـــات ضـ

 مسـتویاتهم اخـتالف علـى یـدل ممـا الریاضـیة التربیـة كلیـة لطلبة االجتماعي النفسي الواقع في معنویة

  .وامكانیاتهم وقدراتهم

 النفســـي النمـــو مســـتوى علـــى التعـــرف إلـــى هـــدفت )٢٠١٢والمعمـــوري،  المعمـــوري(دراســـة 

 بـین القائمـة العالقـة علـى التعرف وكذلك المراهقین، لدى النفسي بالتوافق مستوى وكذلك االجتماعي،

ــث اقتصــــر. المــــراهقین لــــدى النفســــي والتوافــــق االجتمــــاعي النفســــي النمــــو  المرحلــــة طلبــــة علــــى البحــ

 مـدارس ٤ مـن عشـوائیة بطریقـة اختیـارهم تـم وطالبـة، طالـب) ١٠٠( العینـة أفراد عدد بلغ االعدادیة،

النفســـي  للنمـــو مقیاســـا الباحـــث واســـتخدم مدرســـة، كـــل مـــن وطالبـــة طالـــب )٢٥( بواقـــع الحلـــة بمدینـــة

 بـــین رتبـــاطا وجـــود غلیهـــا التوصـــل تـــم التـــي النتـــائج أهـــم ومـــن النفســـي، للتوافـــق ومقیـــاس االجتمـــاعي



٤٣ 

 نســبة وهــي%) ٦٣(بلغــت النفســي التوافــق ومتوســطات النفســي االجتمــاعي النمــو مــن كــل متوســطات

 طبیعـي غیـر اجتمـاعي نفسـي نمـو مـن یعـاني الـذي المراهـق أن إلـى الباحث فسره وقد احصائیا، دالة

 ال أســالیب یســتخدم فــردا یكــون للمراهــق الســلیم غیــر النفســي النمــو وبــأن متوافــق غیــر ســلوكه یكــون

  .مرغوبة غیر السلوكیات من وغیرها والكذب كالتمرد وهویته ذاته إثبات أجل من تكیفیة وال توافقیة

ـــي ) ٢٠١٣دراســــــة (الجمــــــوعي، ــــا بــــــالتوافق النفســـ ـــة وعالقتهــ ــیم االجتماعیـــ ــــ ـــوعها الق موضـــ

 االجتماعیـــة االجتمــاعي لـــدى الطالـــب الجـــامعي، هـــدفت هـــذه الدراســة إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــین القـــیم

ـــات  الطالـــب لـــدى االجتمـــاعي النفســـي والتوافـــق ــفي إلثب ــث المـــنهج الوصـ الجـــامعي وقـــد اعتمـــد الباحـ

) طالبـــا مـــن طلبـــة الســـنة الثانیـــة والســـنة الثالثـــة ٥٠٢فرضـــیات البحـــث، وتكونـــت عینـــة الدراســـة مـــن(

بمعهــد العلــوم االجتماعیــة بجامعــة الــوادي تــم اختیارهــا بطریقــة عشــوائیة. وقــد توصــل الباحــث إلــى أن 

 االجتماعي، كمـا تـرتبط بتوافقـه األسـري، النفسي بتوافقه ترتبط الجامعي الطالب لدى القیم االجتماعیة

الـــذاتي االنفعــالي، غیـــر أن القـــیم االجتماعیـــة ال تــرتبط بتوافقـــه الصـــحي، كمـــا أن  بتوافقـــه تـــرتبط كمــا

  القیم االجتماعیة ال ترتبط بجنس الطلبة.

ة الجامعـة، هدفت إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي لـدى طلبـ )٢٠١٤دراسة (الزالط،

كـــذلك معرفـــة مســـتوى الـــذكاء الوجـــداني ألبـــاء أفـــراد عینـــة الدراســـة، كـــذلك هـــدفت إلـــى التعـــرف غلـــى 

الفروق في التوافـق النفسـي لـدى طلبـة الجامعـة تبعـا لمتغیـر حجـم األسـرة، وتكونـت عینـة الدراسـة مـن 

اختیـرت العینـة بشـكل  طالب الدراسات النفسـیة واالجتماعیـة السـنة الرابعـة جامعـة المرقـب بلیبیـا، وقـد

قصــدي مــن الطلبــة والطالبــات الــذین یمتلكــون أبــاء وأمهــات داخــل األســرة التــي یعیشــون فیهــا والبــالغ 

) طالبـــا وطالبـــة، واســـتخدم الباحـــث مقیـــاس التوافـــق النفســـي ومقیـــاس الـــذكاء الوجـــداني، ٥٢( عـــددهم

متوســـط، كمـــا أن التوافـــق  وكانـــت النتیجـــة أن مســـتوى التوافـــق النفســـي لـــدى أفـــراد العینـــة بشـــكل عـــام

  األسري هو البعد الوحید الذي أظهر ارتفاعا في المتوسط.

   



٤٤ 

  النفسي بأسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالتوافق عالقة ذات وأجنبیة عربیة دراسات :ثالثا

 كمـا الوالدیـة المعاملـة أسـالیب بـین العالقـة معرفـة إلـى الدراسـة هدفت )٢٠٠٢خلود،( دراسة

 الدراســة عینــة وأجریــت األبنــاء، هــؤالء لــدى واالجتمــاعي االنفعــالي بــالتوافق وعالقتهــا األبنــاء یــدركها

ــذات تالمیــــذ علــــى ــفین وتلمیــ ــــة والثــــامن الســــابع الصــ ــــة بالمــــدارس األســــاس بمرحل  بمحافظــــة الحكومی

 الطبقیـــة، العشـــوائیة بالطریقـــة اختیـــارهم تـــم ،وتلمیـــذة تلمیـــذ )٣٢٠( العینـــة أفـــراد عـــدد وبلـــغ ،الخرطــوم

ــت ــنهج الباحثــــة واتبعــ ــفي، المــ ــت الوصــ  الوالدیــــة المعاملــــة أســــالیب: مقیــــاس فــــي الدراســــة أدوات وتمثلــ

 تسـود :التالیـة لنتـائج وتوصـلت) بل_  هیوم(األمریكي  العالم أعده الذي التوافق مقیاس إلى باإلضافة

 وتقبــل تشــجیع یوجــد إذ الدراســة مجتمــع فــي المتوســط فــوق بدرجــة االیجابیــة الوالدیــة المعاملــة أســالیب

    .األبوین قبل من وتسامح ومساواة

ـــوان )٢٠٠٤ (رمضـــــان، دراســـــة ــ ــــالیب بعن ـــــة المعاملـــــة أسـ ـــق وعالقتهـــــا الوالدی ــــل بتوافــ  الطفـ

 نتائجهـا وأهـم دمشـق مدینـة فـي الدراسـة هـذه دمشـق، أجریـت األطفـال، جامعـة ریـاض في االجتماعي

 بالمقارنـة المتـدني التعلیمـي المسـتوى فـي الوالـدین لـدى والنبـذ التفرقـة أسـالیب ممارسـة زیـادة في تتمثل

 مـن الوالـدین لـدى اإلهمـال ممارسـة زیـادة كـذلك والمتوسـط، العـالي التعلیمـي المستوى في الوالدین مع

ــدین مــع بالمقارنــة والعــالي المتــدني الــدخل فئتــي  أســالیب انخفــاض وأیضــا المتوســط، الــدخل ذوي الوال

 فـــي اإلهمـــال أســـلوب ممارســـة زیـــادة وكـــذلك الشـــهري، األســـرة دخـــل مســـتوى بارتفـــاع التفرقـــة ممارســـة

 العـاملین اآلبـاء ولـدى العـامالت غیـر األمهـات مـع بالمقارنـة العـامالت األمهات لدى األطفال معاملة

 فــي الالســویة لألســالیب ااســتخدامً  أكثــر األمهــات إن المــوظفین، اآلبــاء مــع مقارنــة الحــرة المهــن فــي

  .اآلباء من األبناء معاملة

 الجــانحین أحــداث لــدى النفســي األمــن فــي األســریة التنشــئة أثــر )٢٠٠٦المــومني،( دراســة

 ومـدى الجـانحین أحـداث لـدى النفسـي األمـن فـي األسـریة التنشـئة أثر لمعرفة الدراسة باألردن، هدفت

 مقیـاس الباحـث طبـق النفسـي، بـاألمن األبنـاء شـعور فـي والمتشـددة المتسـامحة الوالدیـة األنمـاط تأثیر

 الجــانحین األحــداث مــن) ٣٠٩( مــن الدراســة عینــة وتكونــت النفســي، األمــن ومقیــاس األســریة التنشـئة



٤٥ 

 التنشـئة نمـط أن النتـائج وأظهـرت سـنة، )١٧-١٢( أعمارهم تتراوح ،الجانحین األحداث رعایة بمراكز

 كـانوا متسـامحة بأسـر نشـأوا الـذین أن تبـین الجـانحین، كمـا أسـر لدى شیوعا األكثر المتشددة األسریة

  .متسلطة أسر في نشأوا الذین األفراد من النفسي باألمن اشعورً  أكثر

أثــر نوعیــة الرعایــة الوالدیــة  )٢٠٠٩،Rosen& Rottbaum(روزیــن وروثبــام  دراســة

 الشـــعور بــاألمن النفســـي وهــدفت إلـــى التعـــرف علــى أثـــر طبیعــة الرعایـــة والعنایــة الوالدیـــة علـــى علــى

ـــة الدراســـة ( بـــاألمن الشـــعور ــملت عین ــیم ٦٢وشـ ـــة أمهـــاتهم وآبـــائهم علـــى انفـــراد لتقیـ ) طفـــال تـــم مقابل

الســلوب المتبــع فــي رعایــة األبنــاء، وأســفرت النتــائج علــى أن اهتمــام الوالــدین بأبنــائهم ومــنحهم الحــب 

  لدیهم.والعطف یكسبهم شعورا باألمن النفسي أكثر من الذین لم یحظوا برعایة وحب وعطف من وا

 وعالقتهـــا الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب معرفـــة إلـــى الدراســـة هـــدفت )٢٠١٥دراســـة (عبـــداهللا،

 الوصــفي المــنهج الباحثــة اســتخدمت .الخرطــوم بمحلیــة الثانویــة المرحلــة لــدى طــالب بــالتوافق النفســي

ــتخدمت إلجــــراء الدراســــة، التحلیلــــي ــث المنتظمــــة، العشــــوائیة أســــلوب العینــــة واســ ــراد عــــدد بلــــغ حیــ  أفــ

 األدوات بعــض الباحثــة اســتخدمت وقــد. )١٧-١٣تتــراوح أعمــارهم بـین ( وطالبــة طالبــة )١٨٤(العینـة

 وعبـــد العزیـــز ریـــاض أنـــور مقیـــاس مـــن اقتبســـته الـــذي الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب مقیـــاس فـــي وتتمثـــل

 قبــل مــن المعــدالن .بــل. م هیــو مقیــاس عــن المعــدل النفســي التوافــق ومقیــاس ،)١٩٩١(المغیصــیب 

 الوالدیـة المعاملـة بـین أسـالیب ارتباطیـة عالقـة توجـد بأنـه النتـائج مـن لعـدد الباحثـة وتوصـلت الباحثة،

ـــة طـــالب لـــدى النفســـي والتوافـــق  المعاملـــة أســـالیب بـــین ارتباطیـــة توجـــد عالقـــة كمـــا الثانویـــة، المرحل

 الوالدیــة المعاملــة أســالیب بــین ارتباطیــة عالقــة توجــد اأیًضــ) أنثــى -ذكــر( الطالــب لنــوع اتبًعــ الوالدیــة

  ).٢٠١٠(السبعاوي،).األب - لألم( التعلیمي للمستوى اتبعً 

  

  

  



٤٦ 

  :التعقیب على الدراسات السابقة

یتضـــح مـــن خـــالل اســـتعراض الدراســـات الســـابقة بأنهـــا متباینـــة فـــي أهـــدافها وعیناتهـــا وأدوات 

ـــه األثـــر القیـــاس التـــي اســـتخدمتها، واالســـالیب االحصـــائیة والنتـــائج التـــي توصـــلت  إلیهـــا، ممـــا كـــان ل

  .وفي تفسیر نتائجها ةالطیب في الدراسة الحالی

  من حیث الموضوع: .١

وهنــاك  ،تناولـت الدراسـة الحالیـة موضـوع أسـالیب المعاملــة الوالدیـة وعالقتهـا بـالتوافق النفسـي

ــــین  ــــات جمعـــــت بـ ـــل دراســـــة أدراسـ ـــالیب المعاملـــــة الوالدیـــــة والتوافـــــق النفســـــي مثــ ــود(ســ ) ٢٠٠٢،خلــــ

ولكــن تفــردت هــذه الدراســة بقیــاس متغیــر التوافــق النفســي  ،)٢٠٠٦و(المــومني، )٢٠٠٤و(رمضــان، 

  .للطالبات االناث دون الذكور، مما یعطي هذه الدراسة تفردا من حیث حداثة الموضوع الذي تناولته

  :من حیث العینة .٢

ویظهــر أن هنــاك العینــة التــي طبقــت علیهــا الدراســة الحالیــة مــن طلبــة الصــف الثــاني عشــر، 

ــــا دراســـــة ـــر المراهقـــــة ومنهـ ـــــات بعمــ ـــى الطالب ــ ـــا عل ـــــث تطبیقهــ ــــن حی ـــات مـ ــع بعـــــض الدراســ ـــــاق مـــ    اتف

)، بینمــا اختلفــت بحجــم العینــة مثــل دراســة ٢٠٠٧ و(علــي، )٢٠٠٦ و(الحوســني، )٢٠٠٠ (الحربــي،

  ). ٢٠٠٣ و(عبداإلله، )٢٠٠٤ (الحمیدي،

  :من حیث األدوات .٣

 المعلومات مقیـاس أسـالیب المعاملـة الوالدیـة واتفقـت الدراسـةاستخدمت الدراسة الحالیة لجمع 

ـــرو( ـــــ ــــوربیرج وبیـ ــــــا مـــــ ــــــاس ومنهـــ ـــتخدمت المقیـــ ـــــ ـــي اسـ ـــــ ــــات التـ ــــ ــــــض الدراسـ ــــــع بعـــ ــذلك مـــ ـــــ  ،)٢٠٠٦بــ

ــــدي ــــ ـــــریفه، ،)٢٠٠٤،و(الحمیــــ ـــــ ــود، )٢٠٠٢و(شــ ـــــ ــــــة (خلـــــ ـــع دراســــــ ـــــ ــــــت مــــ ــــــة )٢٠٠٢واختلفــــــ ـــــ  ودراسـ

  .)٢٠٠٦(العمران،

  طبقت الدراسة الحالیة المنهج الوصفي االرتباطي:  .٤

بینمـا  ،)٢٠٠٧و(علـي، )٢٠١٣الذي اتفقت فیه مع بعض الدراسـات مثـل دراسـة (الجمـوعي،

  ).٢٠١٠و(الجندي، )٢٠٠٠اختلفت بذلك عن دراسات اخرى مثل دراسة (بركات،



٤٧ 

  :مدى استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة .٥

من الدراسات السـابقة فـي عـدة جوانـب تمثلـت فـي اسـهام هـذه الدراسـات فـي  استفادت الباحثة

وصـیاغة مقـاییس  ،باإلضـافة لتحدیـد عینـة الدراسـة ،وتحدیـد المفـاهیم ،تحدید مشكلة الدراسة واهمیتهـا

  وتحدید المعالجة االحصائیة التي یتم استخدامها في الدراسة الحالیة  ،وطریقة التطبیق ،الدراسة

  :لدراسة الحالیة بین الدراسات السابقةمكانة ا .٦

كشـــفت الدراســـة الحالیـــة مســـتوى التوافـــق النفســـي لـــدى طالبـــات بعـــض مـــن مـــدارس محافظـــة 

الداخلیة حیـث أشـارت بـأن مسـتوى التوافـق كبیـر، ممـا اضـاف للمسـیرة التعلیمیـة نتـائج جدیـدة تخـتص 

  .وللدراسات التي أجریت عن التوافق النفسي بسلطنة عمان بشكل عام ،بطالبات المدارس

   



٤٨ 

  

   

  

  الفصل الثالث

  منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها

  

  .مـــــــــــــــــــــــنهج الدراســــــــــــــــــــــــة: الأو  -

  .مجتمــــــــــــــع الدراســــــــــــــةثانًیــــــــــــــا:  -

  .عینــــــــــــــــة الدراســــــــــــــــةثالثًــــــــــــــــا:  -

  .متغیـــــــــــــرات الدراســـــــــــــةرابًعـــــــــــــا:  -

  .أدوات الدراســــــــــــــــــةخامًســــــــــــــــــا:  -

  .وصــــــــــف المقــــــــــاییسسادًســــــــــا:  -

ـــق الدراســـة -   .ســـابًعا: إجـــراءات تطبی

  ثامًنــــــــا: المعالجـــــــــة اإلحصـــــــــائیة. -

  

   



٤٩ 

  الفصل الثالث

  وٕاجراءاتها ة ـــــة الدراســـمنهجی

  :تمهید

هــذا الفصــل منهجیــة الدراســة، ووصــفا للطریقــة واالجــراءات المیدانیــة للدراســة الحالیــة  یتن��اول

مــن حیــث وصــف مجتمــع الدراســة، وعینتهــا، ووصــفا لــألداة المعتمــدة، وكــذلك االجــراءات التــي قامــت 

بها الباحثـة لتكییـف األداة علـى البیئـة العمانیـة، واجـراءات التطبیـق المسـتعملة، والتصـحیح والمعالجـة 

  .اإلحصائیة للتحقق من أهداف الدراسة

  منهج الدراسة  :أوال

المـنهج الوصــفي االرتبـاطي باعتبــاره أكثـر المنــاهج البحثیـة مالءمــة لطبیعـة هــذه  اس��تخدامتـم 

لیقـــود  الدراســـة إذ یعتمـــد علـــى دراســـة الظـــاهرة كمـــا هـــي فـــي الواقـــع، ویهـــتم بوصـــفها وصـــف مســـحیا؛

النتائج المتضمنة لمشكلة الدراسة، وتطویرهـا، ومقارنتهـا بغیرهـا مـن ، واستخالص رالباحثة إلى التفسی

  .المشكالت الظاهرات أو

واألســـالیب فـــي التعامـــل مـــع ظاهرتـــه  الوصـــفي لكثیـــر مـــن الطـــرق، الم���نھجا لشـــمولیة ونظـــرً 

ومشـــكالته، فـــإن مـــن بـــین هـــذه الطـــرق الدراســـات االرتباطیـــة التـــي تزودنـــا بمعلومـــات تتعلـــق بدرجـــة 

ـــزة للدراســـات االرتباطیـــة، وتخـــتص باكتشـــاف العالقـــة بـــین  العالقـــة بـــین المتغیـــرات، والتـــي تعتبـــر می

  .)٢٠٠٢،الجهني(متغیري الدراسة 

  مجتمع الدراسة  :ثانیا

طالبــات الصــف الثــاني عشــر فــي مــدارس التعلــیم مــا بعــد  بعــضتكــون مجتمــع الدراســة مــن 

والبــالغ م) ٢٠١٦-٢٠١٥(خــالل العــام الدراســي  األساســي فــي والیــات (نــزوى، مــنح، بهــال، الحمــراء)

ـــددهم ( ـــى )٩٦٦عـ ــیم ٥( طالبـــــة، مـــــوزعین علـ ـــب احصــــائیة وزارة التربیـــــة والتعلـــ  لعـــــام) مـــــدارس حســ



٥٠ 

ــیط(المدیریــــة العامــــة  )٢٠١٦( ــم التخطــ ــیم قســ وكمــــا هــــو موضــــح  )الداخلیــــة بمحافظــــة للتربیــــة والتعلــ

  ).١بالجدول(

 )١جدول(

 المدارس والطالبات توزیع مجتمع الدراسة حسب عدد

 ١٢عدد الطالبات بالصف  الوالیة اسم المدرسة م

 ١٣٣ نزوى )١٢-٥نزوى للتعلیم األساسي ( ١

 ١٤٩ منح )١٢-١١الشیخة نضیرة ( ٢

 ٢٣٦ نزوى ) ١٢- ١٠الشعثاء بنت جابر للتعلیم األساسي ( ٣

 ٢٠٢ بهالء )١٢-١٠للتعلیم األساسي ( الریامیةعائشة  ٤

 ٢٤٦ الحمراء )١٢-١١( محمد العبريعائشة بنت  ٥

  ٩٦٦  المجموع

  عینة الدراسة  :اثالثً 

 )١٠٠األصــلي، إذ بلــغ عــدد أفرادهــا ( المجتمــع مــن%) ١٠( نســبه اختیــار عینــة الدراســةتــم 

 وتراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــین طالبـــة مـــن طالبـــات الصـــف الثـــاني عشـــر، اختیـــروا بالطریقـــة العشـــوائیة،

ـــــي واالنفعـــــالي ١٩-١٨( ــــج العقل ـــن النضـ ـــــى درجـــــة مــ ـــد وصـــــلت إل ـــــة قــ ــون الطالب ـــث تكـــ ــــنة، حیــ ) سـ

واالجتمــاعي تمكنهــا مــن الفهــم واالجابــة علــى العبــارات التــي یتضــمنها المقیــاس، حیــث أنــه فــي هــذه 

وكمـا تـنعكس علـى مسـتوى اتزانهـا بشـكل عـام.  التـيالمرحلة تتمتع بقدر كبیر من الخبرات والمهارات 

  .) توزیع أفراد العینة تبعا للوالیات والمدارس وأعداد الطالبات٢( ولهو موضح في جد

   



٥١ 

 )٢جدول(

 الدراسة حسب عدد المدارس والطالبات عینةتوزیع 

 ١٢عدد الطالبات بالصف الوالیة اسم المدرسة م

 ٢٠ نزوى  )١٢-٥نزوى للتعلیم األساسي (  ١

 ٢٠ منح )١٢-١١الشیخة نضیرة ( ٢

 ٢٠ نزوى ) ١٢- ١٠الشعثاء بنت جابر للتعلیم األساسي ( ٣

 ٢٠ بهالء )١٢-١٠للتعلیم األساسي ( الریامیةعائشة  ٤

 ٢٠ الحمراء )١٢-١١عائشة بنت محمد العبري( ٥

  ١٠٠  المجموع

  أدوات الدراسة  :ارابعً 

  .مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة، ومقیاس التوافق النفسي :تتمثل أدوات الدراسة في

  :مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة. ١

قامت الباحثة باالعتماد على مقیاس أسـالیب المعاملـة الوالدیـة كمـا یـدركها األبنـاء مـن اعـداد 

تغطي خمسة أبعاد وقـد تـم اعتمـاد ثالثـة ابعـاد مـنهم  ) فقرة٧٤) ویتكون من (٢٠٠٧(عبد المقصود، 

وهي األنماط الثالث للتعلم الوالدي وهي: الدیموقراطي والـدیكتاتوري والمتذبـذب. ویوجـد منـه صـورتان 

  واحدة لألب وواحدة لألم. 

ـــم ــود، أمـــاني طـــرف مـــن المقیـــاس هـــذا إعـــداد ت ــتمدت وقـــد عبدالمقصـ ــود الباحثـــة اسـ  هـــذا بنـ

 واآلراء الكتابـــات وخاصـــة الســـیكولوجي التـــوارث فـــي یتمثـــل األول: اساســـیین مصـــدرین مـــن المقیـــاس

 صــممت التــي المقــاییس فــي یتمثــل الثــاني والمصــدر الوالدیــة، المعاملــة أســالیب تناولــت التــي النظریــة

 ومنهــا األبنـاء یـدركها كمــا المعاملـة أسـالیب یقــیس مـا منهـا الوالدیــة، المعاملـة سـالیبأ قیــاس أجـل مـن

 ألدوات بهـا وردت التـي والبحـوث الدراسـات مـن عـدد على االطالع إلى باإلضافة اآلباء، یدركها كما

ــة أســالیب ثــالث مــن المقیــاس تكــون ذلــك علــى وبنــاء الوالدیــة، المعاملــة أســالیب عــن الكشــف  للمعامل

  .المتذبذب) الدیكتاتوري، االسلوب الدیمقراطي، االسلوب (األسلوب الوالدیة



٥٢ 

ــور صـــورتین، علـــى المقیـــاس ویشـــمل ــور بـــاألب، الخاصـــة )أ(الصـ  بـــاألم، الخاصـــة )ب(الصـ

  ).٦والملحق( )٥كما هو موضح بالملحق( .عبارة ٢٠ تتضمن صورة وكل

  )٣الجدول (

  أرقام العبارات الخاصة بأسالیب المعاملة الوالدیة 

  العبارات أرقام  الوالدیة المعاملة أسالیب

  ٢٠-١٩- ١٨- ١٥-١٣-١٢-٧-٦-٥-٤- ٣-٢- ١  الدیمقراطي األسلوب

  ١٤-١١-١٠-٩- ٨  الدیكتاتوري سلوباأل

  ١٧-١٦  المتذبذب سلوباأل

 ومقیـــاس الوالدیـــة المعاملــة أســـالیب مقیــاس بنـــود بعـــض علــى الالزمـــة التعــدیالت إجـــراء بعــد

 اختیـار تـم وبعـدها القرعـة، طریـق عـن الداخلیـة محافظـة مـدارس مـن عینة اختیار تم .النفسي التوافق

 مـــن ألحـــدا طـــالق أو وفـــاه بهـــا یوجـــد ال الطالبـــة اســـرة تكـــون أن علـــى مدرســـة كـــل مـــن طالبـــة )٢٠(

 إجـراء مـن والهـدف المقیاسـین وشـرح التعلیمـات وتوضـیح المقیاسـین، بتطبیق الباحثة وقامت الوالدین،

 لهـا لـیس المقیـاس علـى اجابـاتهم وان علمـي، هـدف هـو األساسـي الهـدف أن الباحثة وأكدت .الدراسة

  .وجدیة ودقیقة صادقة تكون أن یجب االجابات وأن العلمي، البحث إال غرض أي

 أســالیب مقیــاس تقــدیم تــم بحیــث العینــة أفــراد لجمیــع التــوالي علــى المقیاســین تقــدیم تــم وكــذلك

 النهایــة وفــي النفســي، التوافــق مقیــاس تقــدیم تــم علیــه االجابــة مــن االنتهــاء وبعــد أوال الوالدیــة المعاملــة

  .حدا على مفحوص لكل المقیاسین الباحثة جمعت

 وجمعـت طالبـة كـل علیهـا حصـلت التـي والدرجات البیانات وتفریغ المقیاسین تصحیح تم وقد

  .علیها المحصل النتائج

 صـیاغة مـن الباحثـة تمكنـت المحكمـین قبـل مـن المقیـاس تعـدیل وبعـد سـبق مـا علـى واعتماد

 علـى موزعـة )النهائیـة الوالدیـة (الصـورة المعاملـة أسـالیب مقیـاس ) بعنـوان٦و( )٥( ملحـق فقرة) ٢٠(

  :مجاالت) ٣(



٥٣ 

 مــن المجــال هــذا تكــون )المتفهمــة( الدیمقراطیــة األم وأســلوب) المــتفهم( الــدیمقراطي األب أســلوب. ١

 واألم لــألب الدیمقراطیــة الوالدیــة المعاملــة أســالیب بعــض تقــیس فقــرات علــى واشــتمل ،فقــرة )١٣(

  .)٢٠،١٩،١٨،١٥،١٣،١٢،٧،٦،٥،٤،٣،٢،١(هي األبناء، الفقرات یدركها كما

 مــن المجــال هــذا تكــون) المتســلطة( الدكتاتوریــة األم وأســلوب) المتســلط( الــدكتاتوري األب أســلوب .٢

 واألم لــألب الدكتاتوریــة الوالدیــة المعاملــة أســالیب بعــض تقــیس فقــرات علــى فقــرات، واشــتمل )٥(

  .)١٤،١١،١٠،٩،٨(هي األبناء، الفقرات یدركها كما

 مــن المجــال هــذا تكــون) الفوضــویة( المتذبذبــة األم وأســلوب) الفوضــوي( المتذبــذب األب أســلوب .٣

 كمـا واألم لـألب المتذبذبـة الوالدیـة المعاملة أسالیب بعض تقیس فقرات على فقرتان، واشتمل )٢(

  .)١٧،١٦(هي األبناء، الفقرات یدركها

ــون ــتجابة وتكــ  البــــدیل اختیــــار خــــالل مــــن المقیــــاس علــــى اإلجابــــة یــــتم لفقــــرات المقیــــاس االســ

 الـوزن ویشـیر )دائمـا علـي تنطبـق( إلـى) ٥(الـوزن یشـیر حیث الموافقة درجة عن یعبر والذي األنسب

) ٢(الـوزن ویشـیر )متوسـط حـد إلـى علـي تنطبق( إلى) ٣( الوزن ویشیر) كثیرا علي تنطبق(إلى ) ٤(

 التصــحیح وألغــراض )أبــدا علــي تنطبــق ال( إلــى) ١( الــوزن ویشــیر )قلیــل حــد إلــى علــي تنطبــق( إلــى

 عكســـها تـــم فقـــد الســـلبیة العبـــارات أمـــا. التـــوالي علـــى)١،٢،٣،٤،٥( األوزان الخماســـي التـــدرج یعطـــى

 تعبــر حیــث) ١٠٠-٢٠( مـن للمقیــاس االسـتجابة درجــة حســاب ویـتم االیجابیــة، الفقـرات مــع لتتناسـب

 الحــد) ٢٠( الدرجــة وتعبــر واألم، لــألب الوالدیــة المعاملــة ألســالیب األعلــى الحــد عــن) ١٠٠( الدرجــة

 مـــع لتتناســـب عكســـها تـــم فقـــد الســـلبیة العبـــارات أمـــا .الطلبـــة لـــدى الوالدیـــة المعاملـــة ألســـالیب الـــدنى

ــتجابة درجــــة حســــاب ویــــتم االیجابیــــة، الفقــــرات ــث) ١٠٠-٢٠( مــــن للمقیــــاس االســ  الدرجــــة تعبــــر حیــ

 الــدنى الحــد) ٢٠( الدرجــة وتعبــر واألم، لــألب الوالدیــة المعاملــة ألســالیب األعلــى الحــد عــن) ١٠٠(

  .الطلبة لدى الوالدیة المعاملة ألسالیب



٥٤ 

) باســتخراج معـامالت الصـدق مــن خـالل الصـدق الظــاهري ٢٠٠٧وقـد قامـت (عبدالمقصـود،

  والثبات للمقیاس من خالل اعادة التطبیق وكانت مناسبة ألغراض دراستها.

  :صدق مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

  :الوالدیة المعاملة صدق المحكمین لمقیاس أسالیب

ــورته األولیـــة علـــى  ــن الصـــدق الظـــاهري قامـــت الباحثـــة بعـــرض المقـــاییس فـــي صـ للتحقـــق مـ

اإلرشـــاد النفســـي وعلـــم ین فـــي صـــخصتالم مـــن محكمـــین) ١١مجموعـــة مـــن المحكمـــین بلـــغ عـــددهم (

والموضـحة فـي ، ، جامعـة صـحارجامعـة نـزوى، جامعـة السـلطان قـابوس مـنالنفس والقیـاس والتقـویم 

حــول مـــدى مالئمــة فقـــرات المقــاییس لغـــرض إبـــداء آرائهــم ومالحظـــاتهم ) وقــد طلـــب مــنهم ٢ملحــق (

الدراســة، ودرجــة انتمــاء الفقــرة للبعــد، ومــدى وضــوح الصــیاغة اللغویــة لكــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس، 

حاتهم، وٕاضافة أي تعدیالت یرونها مناسبة. وقد نـتج عـن هـذا التحكـیم وكذلك إبداء مالحظاتهم واقترا

تعـدیل بعــض العبــارات التـي رأى أعضــاء التحكــیم تعـدیلها لعــدم وضــوحها أو احتمالهـا أكثــر مــن فكــرة 

). كما تـم حـذف بعـض الفقـرات بنـاء علـى تعـدیل المحكمـین واصـبح المقیـاس ٧كما یوضحها ملحق (

الدراســة كمــا هــو  عینــة علــى لتطبیقــه جــاهز المقیــاس وأصــبح فقــرة، ٢٠ بصــورته النهائیــة یتكــون مــن

 الیــه تنتمــي الــذي البعـد علــى الكلیــة الدرجــة مـع فقــرة كــل ارتبــاط حسـاب تــم كمــا )٥( موضـح بــالملحق

  .النتائج الى) ٤( جدول ویشیر البناء صدق على كمؤشر

   



٥٥ 

  )٤جدول(

  الوالدیة المعاملة أسالیب تنتمي له في مقیاسمعامل ارتباط كل فقرة مع الدرجة على البعد الذي 

  األسلوب المتذبذب  األسلوب الدیكتاتوري  األسلوب الدیمقراطي

  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة

٢٦**  ١٦  .٨٤**  ٨  .٩١**  ١.  

١١**  ١٧  .٨١**  ٩  .٨٤**  ٢.  

٥٢**  ١٠  .٧٨**  ٣.      

٨٣**  ١١  .٧٦**  ٤.      

٨٢**  ١٤  .٧٦**  ٥.      

٧٨**  ٦.          

٨٣**  ٧.          

٧٣**  ١٢.        

٨٧**  ١٣.      

٧٩**  ١٥.      

٧٨**  ١٨.      

٧٣**  ١٩.      

٧٨**  ٢٠.      

  :ثبات المقیاس

تـم حسـاب معامـل  فـي الدراسـة الحالیـة )أسالیب المعاملة الوالدیة(مقیاس للتحقق من ثبات األداة و 

بلــغ معامــل الثبــات فـي مقیــاس أســالیب المعاملــة الوالدیــة الفــا و  كرونبـاخاالتسـاق الــداخلي باســتخدام معامــل 

وهــذا یشــیر )، ٠,٦١) ولبعــد المذبــذب (٠,٦٣) ولبعــد المتســلط (٠,٦٣ولبعــد الــدیموقراطي () ٠,٦٤( ككــل

  .الحالیة الدراسةمناسب الستخدامه بو إلى أن المقیاس یتمتع بمستوى جید من الثبات، 

  مقیاس التوافق النفسي: .٢

والـــذي  )٢٠١١علـــى مقیـــاس التوافـــق النفســـي مـــن اعـــداد (حســـین وعبـــد الزهـــرة،تـــم االعتمـــاد 

تغطــي األبعــاد التالیـــة: التوافــق الــذاتي والتوافــق االجتمــاعي والتوافــق األســـري  ) فقــرة٤٩یتكــون مــن (

  والتوافق الصحي.



٥٦ 

درجـة الموافقـة  یتم اإلجابة علـى المقیـاس مـن خـالل اختیـار البـدیل األنسـب والـذي یعبـر عـن

تنطبـق علـي كثیـرا)، ویشـیر () إلـى ٤، ویشـیر الـوزن ()تنطبـق علـي دائمـا() إلـى ٥یشـیر الـوزن(حیث 

تنطبـق علــي إلـى حـد قلیــل)، () إلـى ٢ویشــیر الـوزن( )،تنطبـق علــي إلـى حـد متوسـط() إلـى ٣الـوزن (

وألغــراض التصــحیح یعطــى التــدرج الخماســي األوزان  ،) إلــى (ال تنطبــق علــي أبــدا)١ویشــیر الــوزن (

وقد استخرج له الباحثان معـامالت الصـدق والثبـات؛ حیـث تـم اجـراء  )على التوالي.٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١(

) أمـا الثبـات فـتم حسـابه ١٠صلأمن  ٩معظم المحكمین ( بإجماعالصدق الظاهري وحظیت الفقرات 

ــــات ( ــــا فكــــــان معامــــــل الثبــ ــــاخ الفــ ــفات ٠,٩٨بمعادلــــــة كرونبــ ــــن المواصــــ ــق مــ ــت جیــــــدة. للتحقــــ ) وكانــــ

عرضه علـى مجموعـة مـن الخبـراء المحكمـین للمقیاس في الدراسة الحالیة قامت الباحثة ب السیكومتریة

) مــن أعضــاء هیئـة التــدریس فــي ١١المختصـین فــي مجـال العلــوم التربویــة والنفسـیة، إذ بلــغ عـددهم (

لتقریـــر مـــدى صـــدق  )٣ملحـــق ( جامعـــة صـــحار، جامعـــة الســـلطان قـــابوس،و  كـــل مـــن جامعـــة نـــزوى

خـــالل إبــداء آرائهــم ومالحظـــاتهم فــي فقــرات المقیـــاس، والتعــدیالت التــي یرونهـــا فقــرات المقیــاس مــن 

 لتتناسـب فقـرات صـیاغة إعـادة تـم وآرائهـم التحكـیم لجنة اقتراحات على وبناء مناسبة لفقرات المقیاس،

التعــدیل تـم التعــدیل فـي بعــض الكلمـات وصــیاغة بعــض  ذلـك علــى وبنـاء. التوافــق أنـواع حســب علـى

  .یحذف أي عبارة من عبارات المقیاس العبارات ولم

كمـا تـم حسـاب ارتبـاط كـل فقـرة مـع الدرجــة الكلیـة علـى البعـد الـذي تنتمـي الیـه كمؤشـر علــى 

  ) الى النتائج.٥صدق البناء ویشیر جدول (

   



٥٧ 

  )٥جدول (

 النفسي معامالت ارتباط كل فقرة مع الدرجة على البعد الذي تنتمي له في مقیاس التوافق 

  البعد االسري  البعد االجتماعي  البعد الصحي  الذاتي البعد

  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة  االرتباط  الفقرة

٠,٦٣  ٣٩  **٠,٣٩  ٢٦  **٠,٥٤  ١٦ **٠,٦٩  ١**  

٠,٧٣  ٤٠  *٠,٢٣  ٢٧  **٠.٥٢  ١٧ **٠,٣٥  ٢**  

٠,٦٦  ٤١  **٠,٣٩  ٢٨  **٠,٥٩  ١٨  **٠,٤٤  ٣**  

٠,٦٨  ٤٢  **٠,٣٠  ٢٩ **٠,٥٩  ١٩  **٠,٥٧  ٤**  

٠,٣٤  ٤٣  **٠,٣٠  ٣٠  **٠,٥١  ٢٠  **٠,٥٥  ٥**  

٠,٦٤  ٤٤  **٠,٣٥  ٣١  **٠,٦٣ ٢١ **٠,٣٤  ٦**  

٠,٦٦  ٤٥  **٠,٢٧  ٣٢  **٠,٦٦  ٢٢ **٠,٣٩  ٧**  

٠,٦٧  ٤٦  **٠,٣٩  ٣٣  **٠,٦١  ٢٣  **٠,٦٥  ٨**  

٠,٤٠  ٤٧  **٠,٤١  ٣٤  **٠,٥٩  ٢٤  **٠,٥١  ٩**  

٠,٦٩  ٤٨  **٠,٣٤  ٣٥  **٠,٥٣  ٢٥  *٠,١٦  ١٠** 

٠,٥١  ١١**  

    

٠,١٥  ٣٦*  

    

٠,٨٥  ٣٧  **٠,٥٨  ١٢**  

٠,٢٧  ٣٨  *٠,١٩  ١٣**  

٠,٤٤  ١٤**  
    

٠,٢٧  ١٥**  

  :ثبات المقیاس

تم حساب معامـل االتسـاق الـداخلي باسـتخدام  في الدراسة الحالیةمقیاس الللتحقق من ثبات و 

، فــي حــین )٠,٧٣( ككــلحیــث بلــغ معامــل الثبــات فــي مقیــاس التوافــق النفســي  ،الفــا معامــل كرونبــاخ

ـــات  ـــذاتي ( كمـــــا لألبعـــــادبلـــــغ معامـــــل الثبــ ـــد الــ ــد ٠,٨٠)، والبعـــــد الصـــــحي (٠,٦١یلـــــي: البعــ )، والبعـــ

وهــذا یشــیر إلــى أن المقیــاس یتمتــع بمســتوى جیــد مــن  ).٠,٧٩) والبعــد األســري (٠,٤٨االجتمــاعي (

  .الحالیة ةدراسالالعتبار األداة ثابتة وهي مناسبة الستخدامها بجیدة وهذه القیمة  ،الثبات
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  :إجراءات تطبیق الدراسة :اخامسً 

قبل البدء بالتطبیق المیداني ألدوات الدراسة، تـم الحصـول علـى الموافقـات الرسـمیة مـن كلیـة 

ــوم واآلداب قســــم التربیــــة والدراســــات االنســــانیة بجامعــــة نــــزوى، إذ باشــــرت الباحثــــة  خــــالل العــــام العلــ

) مــــن مــــدارس والیــــات محافظــــة الداخلیــــة، ٥م) بــــإجراءات التطبیــــق علــــى (٢٠١٥/٢٠١٦( الدراســــي

، ذلـــك فـــي الفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن العـــام الدراســـي )الحمـــراء ،بهـــال ،مـــنح ،نـــزوى(والوالیـــات هـــي

ــتبیان قمــــت بتوزیعــــه بنفســــي وشــــرح بعــــض النقــــاط ٢٠١٦-٢٠١٥( الدراســــي م) وهــــو عبــــارة عــــن اســ

ـــد بلــــغ عـــــدد النســــخ الموزعـــــة ( ـــات، وقــ ـــترجعة أیضـــــا (١٠٠للطالبـ ـــبة ١٠٠) والمسـ ) نســــخة، أي بنســ

%) من أفـراد العینـة المسـتهدفة، وقـد روعـي فـي تطبیـق أداة الدراسـة ضـبط إجـراءات التطبیـق، ١٠٠(

وأســلوب عــرض التعلیمــات، وطریقــة االســتجابة علــى فقــرات االســتبیان، إذ قامــت بإعطــاء التعلیمــات 

قة بالمقاییس، والرد على استفسارات أفراد العینة حتى انتهت مـن تعبئـة المقـاییس، وقـد اسـتمرت المتعل

  ) دقیقة.٣٠مدة ملء المقیاسین حوالي (

  :ة اآلتیةإلحصائیالمستخدمة في الدراسة ا اإلحصائیة سالیباأل :سادًسا

 )SPSS( وذلك الحتساب اآلتي:  

    .الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة المتوسطات -

ـــین أســــالیب المعاملــــة الوالدیــــة  - ــون لمعرفـــة طبیعــــة العالقــــة االرتباطیــــة ب معامـــل ارتبــــاط بیرســ

 والتوافق النفسي.

ـــــار (ت) - ــــــة  )Test( اختبـــ ــــاالت األربعــ ــــي المجــــ ــــــي فــــ ــق النفســ ـــــ ـــي التوافـ ـــــروق فـــــ ــــد الفـــ   لتحدیــــ

داللة الفروق فـي أسـالیب المعاملـة األسري) ولتحدید  االجتماعي، (التوافق النفسي، الصحي،

  المتذبذب). الوالدیة في مجاالته الثالثة (الدیمقراطي، الدكتاتوري،
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  الفصل الرابع

  ومناقشتها ةــــــــج الدراســــنتائ
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  الفصل الرابع

  ومناقشتها ةــــج الدراســـــنتائ

  تمهید:

عرضــا للنتـائج المیدانیـة للدراســة التـي تـم التوصـل إلیهٌــا مـن البیانـات بعــد  الفصـلاول هـذا نـیت

أســالیب  تحلیلهـا إحصـائیا، وســیتم عرضـها وفـق تسلســل أسـئلة الدراسـة التــي هـدفت إلـى التعــرف علـى

  .بمحافظة الداخلیة ١٢المعاملة الوالدیة وعالقتها بالتوافق النفسي لدى عینة من طالبات الصف

فــي تصــنیفها لتحدیــد درجــة شــیوع أســالیب المعاملــة الوالدیــة، ولتحدیــد درجــة  الباحثــةاعتمــدت 

ــبیة  ــــة النســ ـــة، واألهمی ـــات المعیاریـ ـــابیة واالنحرافـ ـــطات الحسـ ـــى اســــتخدام المتوسـ ــق النفســــي، علـ التوافــ

  .)٦(الرتبة) لتقدیرات العینة، الذي یوضحه جدول (

  )٦( جدول

  معیار تفسیر متوسطات تقدیر درجة استجابة أفراد العینة على المقیاسین  

  درجة الرتبة  مدى المتوسط الحسابي

  كبیرة جدا  ٥-٤,٢

  كبیرة  ٤.١٩-٣,٤

  متوسطة  ٣,٣٩-٢,٦

  ضعیفة  ٢,٥٩-١,٨

  ضعیفة جدا  ١,٧٩- ١

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول

ـــدى طالبــــات  لإلجابـــة عــــن الســـؤال األول الــــذي نصـــه: مــــا هـــي أســــالیب المعاملـــة الوالدیــــة ل

  ؟الصف الثاني عشر في مدارس محافظة الداخلیة

المتوســطات الحســابیة، واالنحرافــات المعیاریــة، لتقــدیرات أفــراد عینــة الدراســة لكــل  اســتخرجت

فقرة من فقرات المقیاس لتحدید درجة شیوع أسالیب المعاملة الوالدیـة مـن وجهـة نظـر طالبـات الصـف 

  عشر في مدارس محافظة الداخلیة. الثاني
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ـــین جـــدول ــطات الحســـابیة، واالنحرافـــات المعیاریــــة٧( ویب ودرجـــة شـــیوع األســــلوب  ،) المتوســ

بتقدیرات أفراد عینـة الدراسـة لدرجـة  لتقدیرات أفراد عینة الدراسة في المجاالت الثالثة للدراسة المتعلقة

ــیوعا فـــي مجـــال األ ـــة الوالدیـــة األكثـــر شـ  األســـلوب الـــدكتاتوري،و  الـــدیمقراطي، ســـلوبأســـالیب المعامل

  .واألسلوب المتذبذب لألب مرتبة تنازلیا على وفق قیمة الوسط الحسابي لكل مجال

  )٧جدول (

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة  

  درجة شیوع األسلوب  المعیاري االنحراف  المتوسط الحسابي  المجاالت  الرتبة

  كبیره  ٠,٨٩  ٣,٥٠  األب الدیمقراطيأسلوب   ١

  متوسطة  ٠,٧٩  ٢,٤٣  األب الدكتاتوريأسلوب   ٢

  متوسطة  ١,٠٢  ٢,٣٥  األب المتذبذبأسلوب   ٣

) بـــأن المتوســـطات الحســـابیة للمجـــاالت الحســـابیة للمجـــاالت الثالثـــة، ٧(یتضـــح مـــن جـــدول

ــیوعا فـــي مـــدارس محافظـــة  ومجمـــوع المجـــاالت المتعلقـــة بأســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة لـــألب األكثـــر شـ

كمـا ظهـر أن أسـلوب األب  )٢,٣٥- ٣,٥٠(الداخلیة لطالبـات الصـف الثـاني عشـر قـد تراوحـت بـین 

ــیوعا بمتوســـط حســـابي ( األســـلوب األكثـــر الـــدیمقراطي هـــو ــدكتاتوري٣,٥٠شـ  ) یلیـــه أســـلوب األب الــ

  ).٢,٣٥بمتوسط حسابي ( یلیه أسلوب األب المتذبذب ) ثم٢,٤٣بمتوسط حسابي (

الفقرات لكل مجال، تم استخراج المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة أعلى ولمعرفة 

  :كما هو موضح فیما یأتي لعلى فقرتین في كل مجال
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   )٨(جدول 

ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

 الدكتاتوري واألسلوب الدیمقراطي الثالثة (األسلوب تعلى عینة الدراسة على فقرات المجاال

  المتذبذب) واألسلوب

  "أسلوب األب الدیمقراطي"

  الفقرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة شیوع 

  األسلوب

  كبیرة جدا ١,٢٢٢ ٤,٠٨  یهتم والدي بتوجیهي ونصحي وٕارشادي   ١

  كبیرة جدا ١,٢٠٠ ٤,٠٢  یعطي والدي تعلیماته وتوجیهاته بطرق منطقیة وموضوعیة   ٢

  :أسلوب األب الدكتاتوري :المجال الثاني

  كبیرة ١,٢٠٦ ٣,٩٢  أن أبدي رأیي في المواضیع التي تخصني یسمح لي والدي  ١

  متوسط ١,٤٣٨ ٢,٣٥  معي أسلوب الشدة ألنفذ تعلیماته یسلك والدي  ٢

  المجال الثالث: االسلوب المتذبذب

١  
یفــرح والــدي مــن تصــرف معــین قمــت بــه ولكنــه یعــود ویغضــب 

  من نفس التصرف في وقت آخر
  ضعیفة ١,٢٧٧ ٢,٤٨

٢  
أســتطیع الـــذهاب إلـــى أي مكـــان دون الحصـــول علـــى إذن مـــن 

  والدي
  ضعیفة ١,٣٣٥ ٢,٢٤

فــي حــین  علــى المســتوى الكبیــر جــدا،المجــال االول حصــلت ) أن فقــرات ٨یوضــح جــدول (

البعــد الثالــث فقــرات  أمــاالمتوســط، و تراوحــت بــین فــي درجــة الشــیوع بــین الكبیــرة  الثــانيفقــرات المجــال 

الضــعیف لــذا فــإن درجــة شــیوع أســلوب األب الــدكتاتوري لــدى طالبــات الصــف المســتوى فكانــت فــي 

        الثاني عشر في محافظة الداخلیة اندرجت بین الكبیرة والضعیفة.

 بدرجـة كانـت) الـدیمقراطي(الوالدیـة  المعاملـة أسـالیب انتشـار درجـة أن الدراسـة نتائج أظهرت

 أبـــرز وكانـــت )٢٠١٠ وشـــهاب، وطفـــة( دراســـة مـــع جزئیـــا الحالیـــة الدراســـة نتـــائج اتفقـــت وقـــد كبیـــرة.

 ودراســة الــدیمقراطي، االســلوب وهــو بالكویــت انتشــارا األكثــر الوالــدي األســلوب عــن الكشــف نتائجهــا

 الـــنمط هـــو المتذبـــذب الـــنمط أن أظهـــرت االخـــتالف مـــع الدراســـة الحالیـــة فـــي التـــي) ٢٠٠٣ ،كفـــاف(
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 هــو المتشــددة األســر نمــط أن أظهــرت التــي) ٢٠٠٦المــومني،( دراســة مــع الشــائع، وتعارضــت أیضــا

    .الجانحین أسر لدى شیوعا األكثر

 األســلوب شــیوع إلــى النتیجــة هــذه تعــزو فإنهــا االجتمــاعي للواقــع الباحثــة معایشــة خــالل ومــن

 التـي التربویـة الثقافـة یملكـون الذین المتعلمین من طبقة لوجود یعزى الوالدین لدى المتفهم الدیمقراطي

 یعـزى الـدیمقراطیین اآلبـاء نسـبة انتشـار أن كمـا التفـاهم، یسـودها صـحیحة تربیـة أبنائهم لتربیة تؤهلهم

  العماني. بالمجتمع االیجابیة الحدیثة بالتربیة المعنیة الدورات انتشار إلى

 وجـود إلـى یعـزى واألمهات اآلباء من آخر جزء لدى التسلطي الدكتاتوري األسلوب شیوع أما

 ممـا علیهـا تربـوا التـي العـادات بحكـم أبنـائهم مـع التسلط یمارسون فهم علیه تربوا بما تأثروا منهم جزء

  .تلقائیة بطریقة ألبنائهم تربیتهم في یمارسونها یجعلهم

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول فیما یرتبط بأسلوب المعاملة المتعلق باألم

 مـا هــي الوالدیـة المتعلقــة والـذي نصـه:لإلجابـة عـن السـؤال األول المتعلــق بأسـالیب المعاملـة 

ـــیوعا كمــــا تــــدركها طالبــــات الصــــف الثــــاني عشــــر فــــي مــــدارس  ـــة األكثــــر شـ   أســــالیب المعاملــــة الوالدیـ

  ؟محافظة الداخلیة

اســتخرجت المتوســطات الحســابیة، واالنحرافــات المعیاریــة، لتقــدیرات أفــراد عینــة الدراســة لكــل 

أسالیب المعاملة الوالدیة فیما یتعلق باألم مـن وجهـة نظـر فقرة من فقرات المقیاس لتحدید درجة شیوع 

  طالبات الصف الثاني عشر في مدارس محافظة الداخلیة.

ــدول ( ـــین جـ ـــات المعیاریــــة،٩ویب ودرجـــة شـــیوع األســــلوب  ) المتوســــطات الحســـابیة، واالنحراف

راد عینـة الدراسـة لدرجـة لتقدیرات أفراد عینة الدراسة في المجاالت الثالثة للدراسة المتعلقة بتقدیرات أف

ــیوعا فـــي مجـــال األســـلوب الـــدیمقراطي، واألســـلوب الـــدكتاتوري،  ـــة األكثـــر شـ ـــة الوالدی أســـالیب المعامل

    .واألسلوب المتذبذب باألم مرتبة تنازلیا على وفق قیمة الوسط الحسابي لكل مجال

   



٦٤ 

  )٩(جدول 

  للمجاالت الحسابیة للمجاالت الثالثة المتعلقة بأسالیب المتوسطات الحسابیة

  المعاملة الوالدیة لألم

  المجاالت  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة شیوع 

  األسلوب

  كبیرة ٠,٦٧ ٣,٩٢  األم الدیمقراطیةأسلوب   ١

  متوسطة ٠,٧٢ 2.37  األم الدكتاتوریةأسلوب   ٢

  ضعیفة ١,٠٥ 2.24  األم المتذبذبةأسلوب   ٣

بـــأن المتوســـطات الحســـابیة للمجـــاالت الحســـابیة للمجـــاالت الثالثـــة،  )٩یتضـــح مـــن جـــدول (

ــیوعا فـــي مـــدارس محافظــــة  ـــر شـ ـــة لـــألم األكث ـــة الوالدی ــالیب المعامل ــوع المجـــاالت المتعلقـــة بأسـ ومجمـ

كمـا ظهـر أن أســلوب األم  )٣,٩٢ – ٢,٢٤( الداخلیـة لطالبـات الصـف الثـاني عشـر قــد تراوحـت بـین

ــیوعا بمتوســــط حســــابي الــــدیمقراطي هــــو ــــدكتاتوري ب یلیــــه أســــلو  )٣,٩٢( األســــلوب األكثــــر شــ األم ال

    ).٢,٢٤( ثم یلیه أسلوب األم المتذبذب بمتوسط حسابي )٢,٣٧( بمتوسط حسابي

أبرز الفقرات لكل مجـال، تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة  ولمعرفة

  ألعلى فقرتین وكانت النتائج كما في الجدول التالي:

   



٦٥ 

  )١٠(جدول 

ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 

   تالمجاال جمیععلى عینة الدراسة على 

  الفقرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة شیوع 

  األسلوب

  كبیرة جدا ٠,٦٢٢  ٤,٧١  تهتم والدتي بتوجیهي ونصحي وٕارشادي   ١

  كبیرة جدا ٠,٧٥٧ ٤,٥٠  تعطي والدتي تعلیماتها وتوجیهاتها بطرق منطقیة وموضوعیة  ٢

  أسلوب األم الدكتاتوریة"

  كبیرة ١,٢٠٦ ٣,٩٢  تسمح لي والدتي أن أبدي رأیي في المواضیع التي تخصني  ١

  متوسط ١,٤٣٨ ٢,٣٥  تسلك والدتي معي أسلوب الشدة ألنفذ تعلیماته  ٢

  أسلوب األم المتذبذبة"

١  
تفرح والدتي من تصرف معین قمت به ولكنها تعـود وتغضـب 

  من نفس التصرف في وقت آخر 
  متوسط ١,١٣٩  ٢,٣٨

٢  
ـــــى إذن ـــــى أي مكـــــان دون الحصـــــول عل   أســـــتطیع الـــــذهاب إل

  من والدتي. 
  ضعیف ١,٢٤٠ ٢,١١

ــیوع بــــین الكبیــــرة إذ  االول جــــدول أن فقــــرات المجــــالالویوضــــح  ـــة الشــ ـــت فــــي درجـ ـــد تراوحـ قـ

نــدرجت بــین الكبیـــرة فــي حــین فقــرات المجــال اعلــى المســتوى الكبیــر جــدا،  )٢-١انــدرجت الفقــرات (

ــال الثالـــث  والمتوســـطة ــین الكبیـــرة والضـــعیفةوفقـــرات المجـ ــیوع بـ . واتضـــح أن تراوحـــت فـــي درجـــة الشـ

مـن أســالیب المعاملـة الوالدیـة للوالــدین كمـا تـدركها الطالبــات هـو األسـلوب الــدیمقراطي  أفضـل اسـلوب

 األســلوبو  )٣,٥٠( حســابي بمتوســط شــیوعا األكثــر األســلوب هــو الــدیمقراطي األب أســلوب أن ظهــر

، )٣,٩٢(بمتوســط حســابي شـیوعا األكثــر األسـلوب هــو الدیمقراطیــة األم أسـلوب أن ظهــر يالـدیمقراط

  .  كبیرة بدرجة كانت) الدیمقراطي( الوالدیة المعاملة أسالیب انتشار درجة وهذا یدل على أن

 نتائجهــا أبــرز وكانــت )٢٠١٠وشــهاب، وطفـة( دراســة مــع جزئیــا الحالیـة الدراســة نتــائج اتفقــت وقـد

 )١٩٨٩ كفـافي،( ودراسة الدیمقراطي، االسلوب وهو بالكویت انتشارا األكثر الوالدي األسلوب عن الكشف

 أن التـي أظهـرت) ٢٠٠٦المـومني،( مـع دراسـة وتعارضـت ،الشـائع الـنمط هـو المتذبـذب النمط أن أظهرت



٦٦ 

 أن أظهــرت ) التــي١٩٩٠أســر الجــانحین، ودراســة (طــاهر، لــدى شــیوعا األكثــر هــو المتشــددة األســر نمــط

  .غیره عن الشائع األسلوب هو بالمعاملة الصحیح األسلوب

  :إلى النتیجة هذه تعزو فإنها االجتماعي للواقع الباحثة معایشة خالل ومن

 یملكـون الـذین المتعلمـین مـن طبقـة لوجـود یعـزى الوالـدین لـدى المتفهم الدیمقراطي األسلوب شیوع

 اآلبـــاء نســـبة انتشـــار أن كمـــا التفــاهم، یســـودها صـــحیحة تربیـــة أبنـــائهم لتربیــة تـــؤهلهم التـــي التربویـــة الثقافــة

  .العماني بالمجتمع االیجابیة الحدیثة بالتربیة المعنیة الدورات انتشار إلى یعزى الدیمقراطیین

 وجـود إلـى یعـزى واألمهات اآلباء من آخر جزء لدى التسلطي الدكتاتوري األسلوب شیوع أما

 ممـا علیهـا تربـوا التـي العـادات بحكـم أبنـائهم مـع التسلط یمارسون فهم علیه تربوا بما تأثروا منهم جزء

    .تلقائیة بطریقة ألبنائهم تربیتهم في یمارسونها یجعلهم

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

مـــا مســـتوى التوافـــق النفســـي وأبعـــاده لـــدى طالبـــات عـــن الســـؤال الثـــاني الـــذي نصـــه:  لإلجابـــة

  ؟محافظة الداخلیةالصف الثاني عشر في مدارس 

لإلجابـة عــن هـذا الســؤال تــم حسـاب المتوســطات الحســابیة، واالنحرافـات المعیاریــة، لتقــدیرات 

ــراد عینـــة الدراســــة لدرجــــة  ـــراد عینــــة الدراســـة فــــي المجـــاالت األربعــــة للدراســـة المتعلقــــة بتقـــدیرات أفــ أف

اعي، التوافـــق األســـري) مجـــاالت التوافـــق النفســـي(التوافق النفســـي، التوافـــق الصـــحي، التوافـــق االجتمـــ

    مرتبة تنازلیا على وفق قیمة الوسط الحسابي لكل مجال.

   



٦٧ 

  ) ١١جدول (

المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة 

  .على عینة الدراسة على فقرات المجاالت الرئیسیة لسلوك التوافق النفسي

  درجة شیوع األسلوب  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  المجاالت  الرتبة

  كبیرة ٠,٥١٢  ٤,١١ التوافق األسري  ١

  كبیرة ٠,٣٢٧ ٣,٥١ التوافق االجتماعي  ٢

  متوسطة ٠,٤٧٤ ٣,١٢ التوافق النفسي  ٣

  ضعیفة ٠,٦٨٧ ٢,٦٧ التوافق الصحي  ٤

الحســابیة للمجــاالت األربعــة، ) بــأن المتوســطات الحســابیة للمجــاالت ١١( یتضــح مــن جــدول

ومجمــوع المجــاالت المتعلقــة بــالتوافق النفســي األكثــر شــیوعا فــي مــدارس محافظــة الداخلیــة لطالبــات 

كمـــا ظهـــر أن مجـــال التوافـــق األســـري هـــو  )٤,١١ -٢,٦٧( قـــد تراوحـــت بـــین الصـــف الثـــاني عشـــر

 )٣,٥١(متوسـط حسـابي یلیـه التوافـق االجتمـاعي ب )٤,١١( األسلوب األكثر شـیوعا بمتوسـط حسـابي

 )٢,٦٧( بمتوسـط حسـابي ثـم یلیـه التوافـق الصـحي) ٣,١٢(ثـم یلیـه التوافـق النفسـي بمتوسـط حسـابي 

ولمعرفة أبرز الفقرات لكل مجال، تم استخراج المتوسطات الحسابیة، واالنحرافـات المعیاریـة لكـل فقـرة 

  :قل كما هو موضح فیما یأتيمن فقرات المجاالت األربعة التي تمثل التوافق النفسي بشكل مست

  :التوافق النفسي :المجال األول

ودرجـة شـیوع األســلوب  ) المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافــات المعیاریـة،١٢( جـدولویوضـح 

  .للفقرات المكونة للمجال األول "التوافق النفسي" من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

   



٦٨ 

  )١٢جدول (

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة  المتوسطات 

  على عینة الدراسة على فقرات المجال األول "التوافق النفسي"

  الفقرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة شیوع 

  األسلوب

  كبیرة جدا ٠,٧٠٨ ٤,٦٠  أمي أتقبل النصح والتوجیه من  ١

  كبیرة جدا ٠,٨١٥ ٤,٥٤  أشعر بالرضا والراحة في المنزل  ٢

  كبیرة جدا ٠,٧٠١ ٤,٣١  أعتقد أني قادرة على حل المشكالت التي توجهني بنفسي  ٣

  كبیرة ١,٠٧٤ ٤,١٦  أتقبل النقد والتوجیه بروح طیبة  ٤

  كبیرة جدا ٠,٩٥٦ ٣,٩٨  أشعر أني سریعة االنفعال  ٥

  كبیرة جدا ١,٢٧٧ ٣,٥١  أتشاجر مع أخوتي بسهولة  ٦

  متوسطة ١,٣١٥ ٣,١٥  أغضب ألبسط األسباب  ٧

  متوسطة ١,٣٥٩ ٢,٧٤  أعاني من القلق المستمر قبل النوم  ٨

  متوسطة ١,٣٠٩ ٢,٦٥  أحس باالرتباك عندما أتكلم مع اآلخرین  ٩

  متوسطة ١,٥٦٠ ٢,٦٠  أشعر بفقدان األمن والحنان بسبب غیاب أمي معظم الوقت  ١٠

  ضعیفة ١,٤٠٤ ٢,٤٣  بالوحدةأشعر   ١١

  ضعیفة ١,٤١٥ ٢,٤٠  أبكي ألتفه األسباب في غیاب أمي  ١٢

  ضعیفة ١,٣٩١ ٢,٣٠  أفقد ثقتي بنفسي بسهولة  ١٣

  ضعیفة ١,٢٨٤ ١,٨٥  ال أحب طریقة والداي في التعامل معي  ١٤

  ضعیفة جدا ١,١٦١ ١,٥٩  أشعر أنني غریبه في منزلنا  ١٥

) أن جمیــع فقــرات المجــال األول المتعلقــة بــالتوافق النفســي قــد تراوحــت ١٢ویوضــح جــدول (

ا وهذا یعني أن فقرات هذا المجال قد تراوحت في درجة الشـیوع بـین الكبیـرة جـدً  )٤,٦٠ – ١,٥٩(بین

ـــــرات ( ـــدرجت الفقــ ـــعیفة، إذ انــــ ـــــرات )٦-١والضــــ ــــدرجت الفقــ ـــا انـــ ـــدا، كمــــ ــتوى الكبیـــــــرة جــــ ــــى المســـــ   علـــ

)علــى المســتوى الضــعیفة، كمــا ١٤-١١كمــا انــدرجت الفقــرات ( ،المتوســطةعلــى المســتوى  )١٠-٧(

لـذا فـإن درجـة شــیوع التوافـق النفسـي لـدى طالبــات  )١٥انـدرجت الفقـرة علـى المسـتوى الضــعیفة جـدا (

  الصف الثاني عشر في محافظة الداخلیة اندرجت بین الكبیرة جدا والضعیفة جدا.
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  :التوافق الصحي :المجال الثاني

ودرجة شیوع األسلوب للفقرات  ) المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة،١٣(جدول 

  .المكونة للمجال الثاني "التوافق الصحي" من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

  )١٣(جدول 

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على عینة  المتوسطات 

  الدراسة على فقرات المجال الثاني "التوافق الصحي"

  الفقرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة شیوع 

  األسلوب

  كبیرة ١,١٠١ ٤,٠٦  صحتي الجسمیة على ما یرام  ١

  متوسطة ١,٤٠٧ ٣,٢٨  أشعر معظم وقتي بصداع   ٢

  متوسطة ١,٤٢٠ ٣,٠٩  اشعر بآالم في بطني  ٣

  متوسطة ١,٣٤٦ ٣,٠٨  من النادر اصاب بإمساك  ٤

  متوسطة ١,٥١٤ ٣,٠٣  أشعر بالتعب عندما أنهض في الصباح   ٥

  متوسطة ١,٣٣٩ ٣,٠٠  ینتابني آلم في جسمي   ٦

  متوسطة ١,٤٢٨ ٢,٨٠  أفقد شهیتي للطعام  ٧

  ضعیفة ١,٣٩٨ ٢,٤٤  أصاب بضیق في التنفس  ٨

  ضعیفة ١,٤٥٠ ٢,٣٣  أشعر بحرقة في معدتي  ٩

  ضعیفة ١,٣٢٣ ٢,٣١  أشعر باصفرار في وجهي  ١٠

  ضعیفة ١,٢٩٧ ٢,٢٧  أصاب بدوخة في المواقف الصعبة   ١١

  ضعیفة ١,٣٦٩ ٢,٢٧  أشعر باالرتعاش في أطراف اصابعي  ١٢

  ضعیفة ١,٢٤٣ ٢.١٥  أشعر بضعف عام  ١٣

  ضعیفة ١,٤٢٧ ٢,١٢  یضایقني لون بشرتي   ١٤

  ضعیفة ١,٠٨٨ ١,٨٢  أجد صعوبة في حفظ توازني أثناء سیري  ١٥

) أن جمیع فقرات المجال األول المتعلقة بالتوافق الصحي قد تراوحت ١٣ویوضح جدول (

وهذا یعني أن فقرات هذا المجال قد تراوحت في درجة الشیوع بین الكبیرة  )٤,٠٦ - ١,٨٢( ینب

على المستوى  )٧- ٥كما اندرجت الفقرات ( ،)على المستوى الكبیرة١( والضعیفة إذ اندرجت الفقرة

على المستوى لذا فإن درجة شیوع التوافق الصحي لدى  )١٥- ٨المتوسطة، كما اندرجت الفقرات (

  ي عشر في محافظة الداخلیة اندرجت بین الكبیرة والمتوسطة.طالبات الصف الثان
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  :التوافق االجتماعي :المجال الثالث

ودرجة شیوع األسلوب للفقرات  ،) المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة١٤(جدول 

  .المكونة للمجال الثالث "التوافق االجتماعي" من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

  ) ١٤(جدول 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة 

  على عینة الدراسة على فقرات المجال الثالث "التوافق االجتماعي"

  الفقرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة شیوع 

  األسلوب

  كبیرة جدا ٠,٥٩١ ٤,٨٣  أحافظ على ممتلكات اآلخرین.  ١

  كبیرة جدا ٠,٧٥٢ ٤,٦٨  .أحترم آراء اآلخرین  ٢

  كبیرة جدا ٠,٧٠١ ٤,٦٤  أدافع عن حقوقي بمختلف الوسائل.  ٣

  كبیرة جدا ٠,٨٢٨ ٤,٦٢  .أشعر بالسعادة لحضور جلسات عائلیة والمشاركة فیها  ٤

  كبیرة جدا ٠,٨٤٦ ٤,٥٤  .ألتزم بالوعود مع زمیالتي  ٥

  كبیرة ١,٠٤٥ ٤,٢٣  .طیب أثناء المناسبات االجتماعیة استمتع بقضاء وقت  ٦

  كبیرة ١,٣٢٦ ٣,٩٧  .أحب أن أقدم أفراد أسرتي إلى صدیقاتي  ٧

  كبیرة ١,٢٦٩ ٣,٦٩  .أعاني صعوبة خالل االختالط بالناس  ٨

  كبیرة ١,٣٤٩ ٣,٥٣  .أتبادل الزیارات مع زمیالتي في مختلف المناسبات  ٩

  كبیرة ١,٣١٠ ٣,٥٢  .تامةأصادق اآلخرین بسهولة   ١٠

  متوسطة ١,٣٥٦ ٢,٦٨  .أشعر بالحرج في المشاركة باألنشطة االجتماعیة  ١١

  ضعیفة ١,٢٧٩ ٢,٢١  .أفشل في تكوین صداقات بیسر  ١٢

  ضعیفة ١,٢٩٥ ٢,١٧  .أشعر أنني محرومة من االستمتاع باألنشطة االجتماعیة  ١٣

  ضعیفة ١,٢٤٩ ١,٨٧  أمیل إلى العنف عند التعامل مع صدیقاتي.  ١٤

  ضعیفة جدا ١,٠٨٠ ١،٥١  .أشعر بالضیق والحرج عندما تزورني زمیالتي  ١٥

ــدول ( ــد ١٤ویوضــــح جــ ــث المتعلقــــة بــــالتوافق االجتمــــاعي قــ ـــال الثالــ ــرات المجـ ) أن جمیــــع فقــ

وهــذا یعنــي أن فقــرات هــذا المجــال قــد تراوحــت فــي درجــة الشــیوع بــین ) ٤,٨٣ – ١,٥(تراوحــت بــین 

علـــى المســـتوى الكبیـــرة جـــدا، كمـــا انـــدرجت  )٥-١والضـــعیفة جـــدا، إذ انـــدرجت الفقـــرات (الكبیــرة جـــدا 

كمـا  علـى المسـتوى الكبیـر )١٤-١٢( علـى المسـتوى الكبیـر، كمـا انـدرجت الفقـرات )١٠-٦( الفقـرات

علـــى المســـتوى الضـــعیف جـــدا لـــذا فـــإن درجـــة شـــیوع التوافـــق االجتمـــاعي لـــدى  )١٥( انـــدرجت الفقـــرة

  .اني عشر في محافظة الداخلیة اندرجت بین الكبیرة جدا والضعیفةطالبات الصف الث
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  :التوافق األسري :المجال الرابع

ودرجة شیوع األسلوب  ) المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریة،١٥( جدولویوضح 

  .للفقرات المكونة للمجال الرابع "التوافق األسري" من وجهة نظر أفراد عینة الدراسة

  )١٥جدول (

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ودرجة شیوع األسلوب لتقدیرات أفراد عینة الدراسة على عینة  

  "الدراسة على فقرات المجال الرابع "التوافق األسري

  الفقرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

درجة شیوع 

  األسلوب

  كبیرة جدا ٠,٦١٣ ٤,٧٩  .أثق بأسرتي  ١

  كبیرة جدا ٠,٧٨٢ ٤,٦٩  .أضحي من أجل أسرتي  ٢

  كبیرة جدا ٠,٨٣٩ ٤,٦٨  توفر لي أمي الحب والحنان الذي احتاجه.  ٣

  كبیرة جدا ٠,٧٥٠ ٤,٦٣  أجد الوالدین عندما احتاج لهم.  ٤

  كبیرة جدا ٠,٨٥٥ ٤,٥٦  یقدر الوالدان األعمال التي أنجزها بالمنزل.  ٥

  كبیرة جدا ٠,٩٠٦ ٤,٥٠  أعتقد أن المحبة المتبادلة تسود بین جمیع أفراد أسرتي.  ٦

  كبیرة جدا ٠,٨٣٧ ٤,٤٨  .تفهم أسرتي مشاعري وتحبني  ٧

  كبیرة جدا ١,٠٦٠ ٤,٣٤  یفي والدي بالوعود التي تعطیها لي وألسرتي.  ٨

  كبیرة جدا ١,٠٨٦ ٤,٢٣  .أشعر بجو من التفاهم داخل المنزل  ٩

  كبیرة ١,٠٣١ ٤,١٨  .عالقتي بأهلي على الصراحةتقوم   ١٠

  كبیرة ١,٢٦٦ ٤,٠٩  تساعدني أمي في حل مشكالتي الشخصیة.  ١١

  كبیرة ١,١٥٩ ٤,٠٣  أشعر أن والداي یشاركاني في كثیر من األنشطة الیومیة.  ١٢

  كبیرة ١,١٢٢ ٣,٩٨  .أنزعج كثیرا عند لوم أسرتي لي  ١٣

  متوسطة ١,٤٢٥ ٢,٩٥  .منزلیة كبیرة یوكل لي الوالدان مهام  ١٤

  ضعیفة جدا ١,٢٢٩ ١,٦٣  ترفض أسرتي صدیقاتي.  ١٥

) أن جمیــع فقــرات المجــال الرابــع المتعلقــة بــالتوافق األســري قــد تراوحــت ١٥ویوضــح جــدول (

وهــذا یعنــي أن فقــرات هــذا المجــال قــد تراوحــت فــي درجــة الشــیوع بــین الكبیــرة ) ٤,٧٩ – ١,٦٣(بــین 

علــى المســتوى الكبیــر جــدا، كمــا انــدرجت الفقــرات  )٩-١إذ انــدرجت الفقــرات ( جــدا.جــدا والضــعیفة 

علـى المسـتوى المتوسـطة، كمـا انـدرجت  )١٤على المسـتوى الكبیـرة، كمـا انـدرجت الفقـرة ( )١٣-١٠(
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على المستوى الضعیف جدا، لـذا فـإن درجـة شـیوع التوافـق األسـري لـدى طالبـات الصـف  )١٥الفقرة (

  ا.محافظة الداخلیة اندرجت بین الكبیرة جدا والضعیفة جدً الثاني عشر في 

 فــــي عشـــر الثـــاني الصـــف طالبــــات لـــدى النفســـي التوافـــق درجــــة أن الدراســـة نتـــائج أظهـــرت

 المتوسـط بلـغ حیـث والمتوسـطة جـدا الكبیـرة بین متفاوتة بدرجات كلها كانت الداخلیة محافظة مدارس

  .)٣,٣٥(المجاالت  لجمیع الحسابي

  ؟الداخلیة محافظة مدارس في عشر الثاني الصف طالبات لدى النفسي التوافق مستوى ما

 فــــي عشـــر الثـــاني الصـــف طالبــــات لـــدى النفســـي التوافـــق درجــــة أن الدراســـة نتـــائج أظهـــرت

 المتوسـط بلـغ حیـث والمتوسـطة جـدا الكبیـرة بین متفاوتة بدرجات كلها كانت الداخلیة محافظة مدارس

  .)٣,٣٥(المجاالت  لجمیع الحسابي

) فـــي اســـتخدامها لمجـــاالت التوافـــق ٢٠٠٢ تطابقـــت الدراســـة الحالیـــة مـــع دراســـة (الهاشـــمیة،

) التـي أظهـرت أیضـا أن ٢٠٠٩المتنوعة، وقد اتفقت نتیجة الدراسة الحالیـة مـع نتیجـة (سـفنج كرنـك، 

  .درجة التوافق بین الكبیرة والمتوسطة لدى المراهقات

توافــق یمثــل الســلوك الســوي مــع الــذات ومــع اآلخــرین وتعــزو الباحثــة هــذه النتیجــة إلــى أن ال

وتحقیــق األهــداف والوصــول إلــى حالــة مــن االنســجام مــع الــنفس واآلخــرین ومــن خــالل هــذه النتیجــة 

أیضا استطاعوا الطالبات تحقیق توافق نفسي جید مع البیئة المحیطة واسـتطاعوا تحمـل التغیـرات فـي 

) حیث بینـت أن أفـراد العینـة مـن ٢٠١٠( ع دراسة الهاشمیةالبیئة المحیطة بهم. وتتفق هذه النتیجة م

ــــــة ـــــع دراســ ـــــق مـــ ـــذلك تتفـــ ــــــد. وكـــــ ـــــق جیــ ـــتوى توافـــ ـــــون بمســـــ ـــر یتمتعـــ ــــاني عشـــــ ـــف الثــــ ـــــات الصـــــ    طالبـــ

    .) وجود توافقا متوسطا لدى أفراد العینة من طلبة الثاني عشر٢٠١٢(المعموري، 

   :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

الـذي نصـه: هـل توجـد عالقـة ارتباطیـة ذات داللـة احصـائیة بـین لإلجابة عن السـؤال الثـاني 

كمـــا تـــدركها طالبــات الصـــف الثـــاني  الـــدكتاتوري، المتذبــذب) أســالیب المعاملـــة الوالدیــة (الـــدیمقراطي،

  ؟(النفسي، الصحي، االجتماعي، األسري) في محافظة الداخلیة عشر والتوافق النفسي
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  )١٦جدول (

  مجاالت أسالیب المعاملة الوالدیة ومقیاس التوافق النفسيمعامل ارتباط بیرسون بین  

مستویات أسالیب 

  التوافق

  أنماط المعاملة الوالدیة لألمهات  أنماط المعاملة الوالدیة لآلباء

  المتذبذبة  الدكتاتوریة  الدیمقراطیة  المتذبذب  الدكتاتوري  الدیمقراطي

  -٠,٠٤٦  ٠,٠٢٠  ٠,٠١٨  ٠,٠١٩-  ٠,١١٧-  ٠,٠٢١  الكلي توافق نفسي

  ٠,١١٥-  ٠,٠٢٩-  ٠,١٠٩-  ٠,٠٢٦  ٠,٠٢٧-  ٠,٠٣٣-  توافق صحي

  ٠,٠٩٣-  ٠,٠٠٤-  ٠,١٣٣  ٠,١٣٦-  ٠,١٣٦-  ٠,٠٥٢  توافق اجتماعي

  ٠,١٣٠  ٠,١٧٣  ٠,٠١٩-  ٠,٠٥٠  ٠,٠٤٨  ٠,٠٠٥-  توافق أسري

ــود ١٦یتضـــح مـــن خـــالل جـــدول(  مســـتوى عنـــد إحصـــائیا دالـــة إیجابیـــا عالقـــة ارتباطیـــة) وجـ

للطالبـــات فـــي مرحلـــة  والتوافـــق النفســـي واألم لـــألب ب���ین أس���الیب المعامل���ة الوالدی���ة) ٠,٠١( الداللـــة

 النفسـي التوافـق درجـة أن الدراسـة نتـائج أظهـرت .الدیمقراطي األب لمجال االرتباط بلغ حیث المراهقة

 بــین متفاوتــة بــدرجات كلهــا كانــت الداخلیــة محافظــة مــدارس فــي عشــر الثــاني الصــف طالبــات لــدى

  .)٣,٣٥(ت المجاال لجمیع الحسابي المتوسط بلغ حیث والمتوسطة جدا الكبیرة

  :مناقشة نتائج السؤال الثالث

كمــا تــدركها  هــل توجــد عالقــة ارتباطیــة ذات داللــة احصــائیة بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة

  ؟الطالبات بالصف الثاني عشر والتوافق النفسي في محافظة الداخلیة

وهـذا  ٠,٧٦ سـاويیوالتوافـق النفسـي  یـةن أسالیب المعاملـة الوالدیبمة معامل االرتباط یقكان 

ن یر یـــن المتغیدل علـــى وجـــود ارتبـــاط طـــردي معنـــوي بـــیـــنهمـــا طـــردي، ممـــا یدل علـــى أن االرتبـــاط بیـــ

  د.یدة كلما كان التوافق النفسي جیة جیبمعنى أنه كلما كانت أسالیب المعاملة الوالد

المعاملــة الوالدیــة والتوافــق النفســي للطالبــات فــي مرحلــة توجــد عالقــة ارتباطیــة بــین أســالیب 

المراهقـة، حیـث كشـفت نتـائج الدراســة المتعلقـة بالسـؤال الثالـث بــین أسـالیب المعاملـة الوالدیـة والتوافــق 

  ودراسة  )٢٠٠٣النفسي للطالبات في مرحلة المراهقة، واتفقت الدراسة جزئیا مع دراسة (عبداالله،
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ــــي،  ـــري Huver,2010(هــــــوفیر، )، ودراســـــة ٢٠٠٧(علـ ــــة تیـــ ــع دراسـ ــــائج الدراســــــة مـــ ـــت نتـ   ) واختلفــ

ــة ) التــي بینــت وجــود عالقــة بــین أســالیب٢٠٠٤(دانییــل،   ونتــائج .الوالدیــة والمشــاكل النفســیة المعامل

ــة أســالیب كانــت كلمــا أنــه وجــد حیــث) ١٩٨٩كفــافي،( دراســة مــع تتفــق الدراســة هــذه  الوالدیــة المعامل

 )٢٠١٢(المعمـوري، دراسـة مـع أیضـا وتتفـق. لألبنـاء واجتمـاعي نفسـي توافـق هنـاك كان كلما إیجابیة

 فــي الســلبیة األســالیب وبــین والتوافــق الوالدیــة المعاملــة فــي اإلیجابیــة األســالیب بــین عالقــة وجــد الــذي

ـــق وأیضــــا .الوالدیـــــة المعاملــــة ـــع الدراســــة هـــــذه نتــــائج تتفــ ـــات بعــــض مــ  دراســـــة مثـــــل األجنبیــــة الدراســ

)Seiffge,2009 (النفســـي التوافـــق وبـــین لآلبـــاء اإلیجابیــة األدوار ممارســـة بـــین عالقـــة وجـــد الــذي. 

وترجــع الباحثــة ذلــك إلــى أنــه كلمــا اســتخدم الوالــدین األســالیب الســویة مــن تقبــل واحتــرام وتفهــم لكـــل 

مرحلة من مراحل حیاة أبنائهم واحتیاجـات كـل مرحلـة كلمـا أثـر ذلـك علـى األبنـاء بصـورة إیجابیـة فـي 

 الحالیـة الدراسـة أیضـا نتـائج مستقبله ویكون شخص یعتمد علیه وواثق مـن قدراتـه وٕامكاناتـه وخلصـت

 المعاملـة أسـالیب أنـواع بـین ضـعیفة عالقة سـلبیه هناك أن على بیرسون ارتباط معامل استخدام وفق

 لهــا ولیســت) ٠,٠٤٦( االرتبــاط معامــل بلــغ لــدى الطالبــات حیــت المتذبذبــة والتوافــق النفســي الوالدیــة

ــة  معاملــة ارتفعــت كلمــا أنــه یعنــي وهــذا )١٦( فــي الجــدول كمــا )١,١٥( مســتوى عنــد إحصــائیة دالل

التوافـق النفسـي  مسـتوى كلمـا انخفـض األبناء یدركها متذبذبة كما أسالیب استخدام على القائمة اآلباء

 إلــى أو العینــة، حجــم إلــى صــغر إرجاعــه یمكــن العالقــة هــذه داللــة عــدم أن حیــث العینــة، أفــراد عنــد

  وضغوطها. متطلباتها في وتجانسها العمر في العینة هذه أفراد تقارب مدى
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  التوصیات  :ثانیا

  :من خالل نتائج الدراسة یمكن الخروج بعدد من التوصیات

وجـــود أخصـــائیة نفســیة بكـــل مدرســـة علــى مســـتوى الســـلطنة وذلــك مـــن أجـــل مســـاعدة  ضــرورة -

المراهــق علــى التوافــق والعمــل علــى تطــویر شخصــیة المراهــق بصــورة تجعلــه أكثــر فاعلیــة فــي 

 .المیدان الدراسي

توصــي الباحثــة بتركیــز البــرامج اإلعالمیــة والتربویــة والدینیــة علــى تعــدیل أســالیب الوالــدین فــي  -

لمراهقات بمـنحهم أكبـر قـدر مـن المحبـة وتعـدیل طرائـق التوجیـه واالرشـاد لـدیهم لتتخـذ معاملة ا

 صورا حواریة أكثر من صور التعلیمات واألوامر.

توصـي الباحثـة بتخصـیص الوالـدین جـزء مـن وقـتهم ألبنـائهم مـن اجـل محاربـة الفـراغ العـاطفي  -

 .واالجتماعي للمراهقاتلدى المراهقات مما یساعد ذلك التواصل على التوافق النفسي 

توصي الباحثة الجامعات والجهات التربویة بعقد دورات ومحاضرات لتوعیة الوالـدین فـي كیفیـة  -

 .التعامل مع األبناء وخاصة المراهقات

 .إجراء دراسات في تنمیة السلوك االجتماعي االیجابي لدى طالبات المرحلة الثانویة -

الضــوء علــى أســالیب المعاملــة الوالدیــة ومناقشــتها تفعیــل مجــالس اآلبــاء واألمهــات فــي تســلیط  -

 .بصورة اكثر موضوعیة

ـــرق  - ــــــاكلهم بطـــــ ـــل مشــ ــــــاء لحــــ ــــــدین واألبنــ ــــه الوالـ ـــــوم بتوجیــــ ــــاد تقــ ـــــه وٕارشــــ ـــز توجیــ ــــاء مراكـــــ   إنشـــ

  .صحیحة وسلیمة
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  ثالثا: مقترحات الدراسة 

ـــرح الباحثــــة بنـــاء علــــى نتـــائج الدراســــة الحالیـــة إجــــراء العدیـــد مــــن الدراســـات التــــي تــــرتبط  تقت

  :بالتوافق النفسي وهي كالتالي

ــــدى عینــــــة  - ــــویة لــ ــئة الوالدیـــــة غیــــــر السـ ــدیل أســــــالیب التنشــــ ـــادیة علــــــى تعـــ ـــر البــــــرامج االرشــ   أثــ

 من الوالدین.

 .الوالدیةتعدیل إدراك األبناء ألسالیب المعاملة  أثر العالج المعرفي -

 .عالقة أسالیب المعاملة الوالدیة في الطفولة باالضطرابات النفسیة في البلوغ -

 .عالقة أسالیب المعاملة الوالدیة باالضطرابات النفسیة لدى الوالدین -

  .غیر اإلیجابیة وأثرها في شخصیة البناء وسلوكهم  الوالدیة المعاملة أسالیب   -

 .تقدیر الذاتوعالقتها ب الوالدیة المعاملة أسالیب -

 .وعالقتها بالتحصیل األكادیمي لدى طالب المرحلة الثانویة الوالدیة المعاملة أسالیب -
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  :العربیة المراجع :أوال

 النفسـي بـاألمن بالشـعور وعالقتهـا األبنـاء یدركها كما األب معاملة أسالیب). ٢٠١١(سامیة. ابراهیم،

 العلـوم( لألبحـاث النجـاح جامعـة مجلـة )٢٥تبسة. العـدد( مدینة في الثانویة المرحلة طالب لدى

  .)االنسانیة

  الوطنیة. الكویت مكتبة،الكویت ٢ط. للطفل النفسیة الحاجات). ٢٠٠٢(مصطفى. سعد، أبو

ــــو ـــیف، أبــــ ـــــام ســـــ ــــد حســـ ـــري. أحمــــ ــــحة). ٢٠٠٩(والناشـــــ ــیة الصــــ ـــــ ـــــاهرة،. النفسـ ـــــراك القـــ ــــــة ایتـــ    للطباعــ

  .والتوزیع والنشر

ــمالة، ــــین. أبوشـــ ـــریة البیئـــــة). ٢٠٠٢(حسـ ــیة األســ ـــي بـــــالتوافق وعالقتهـــــا والمدرســـ  واالجتمـــــاعي النفســ

  .األقصى جامعة التربیة، كلیة ماجستیر، رسالة. غزة قطاع في المرآه لدى الدراسي والتحصیل

 فــي مقــدم بحــث النفســیة. الصــحة إلــى المســلم وتوجیــه النبویــة الســنة). ٢٠٠٧(یحیــى. هنــاء أبوشــهبة،

 والدراســـات الشـــریعة كلیـــة إبریـــل، األردن، ١٨-١٧،المعاصـــرة والدراســـات النبویـــة الســـنة مـــؤتمر

  .الیرموك جامعة اإلسالمیة،

 االســكندریة،. والتطبیــق النظریــة بـین وحاجاتــه الطفــل تنشــئة .)٢٠٠٧(شـحاته. أحمـد، ســهیر ومحمــد،

  .للكتاب االسكندریة مركز

 لـدیهم الـذات وتقبـل الیمنیـون األبنـاء یـدركها كمـا الوالدیة المعاملة أسالیب). ٢٠٠٣(اإلله. عبد أحمد،

  .المراهقة، الیمن أعتاب وعلى الطفولة نهایة ذات في

ـــة بخـــاري، ــت نبیل ــتوى الوالدیـــة المعاملـــة وأســـالیب االنفعـــالي الـــذكاء). ٢٠٠٧(أمـــین. محمـــد بنـ  والمسـ

 كلیــة منشــورة، غیــر ماجســتیر رســالة الطــائف. جامعــة طالبــات مــن عینــة لــدى للوالــدین التعلیمــي

  .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربیة،

). أسـالیب المعاملـة الوالدیـة لـدى بعـض المـراهقین والمراهقـات ٢٠٠٠بركات، آسـیا بنـت علـي راجـح.(

التربیـــة،  كلیــة منشـــورة، غیــر جســتیرما المراجعــات لمستشــفى الصـــحة النفســیة بالطــائف. رســـالة

  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة

  .المسیرة دار: عمان. للطفل النفسیة والصحة التكیف).٢٠٠٨.(حافظ بطرس بطرس،
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ـــار، ــــد بكـ ـــریم. عب ــــل). ٢٠٠٢(الكـ ـــریة التربیــــة دلی ــــا ملخصــــا٧٥ األسـ ــــوین تربوی  دار: عمــــان٢ط. لألب

  .اإلعالم

 النـوع متغیـري ضوء في نزوى جامعة طلبة لدى الوالدیة المعاملة أسالیب. )٢٠١١(ناصر. هدى البداعي،

 .نزوى نزوى، جامعة االنسانیة، والعلوم اآلداب كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة. والتخصص

 المتوسـط، مرحلـة تالمیـذ لـدى بـالتوافق الدراسـي الوالدیـة المعاملة أسالیب عالقة ).٢٠١٣بن الزاوي.(

  .تقرت جامعة وتوجیه، إرشاد الماجستیر، تخصص شهادة لنیل مكملة مذكرة

 الوالدیــة المعاملـة وأســالیب النفسـیة بالوحــدة الشـعور مـن بكــل وعالقتـه الخجــل). ٢٠٠٢(حنـان. جـوخ،

 التربیـــة، كلیـــة منشـــورة، غیـــر ماجســـتیر رســـالة المكرمـــة. بمكـــة المتوســـطة المرحلـــة طلبـــة لـــدى

  .القرى أم جامعة

  .الجامعیة المكتبة االسكندریة،. الشخصیة وسیكولوجیة النفسیة الصحة). ٢٠٠٠(محمد. فوزي جیل،

.  المخدرات بتعاطیهم وعالقتها األبناء یدركها كما الوالدیة المعاملة أسالیب). ٢٠٠٢.(الرحمن عبد الجهني،

  .األمنیة للعلوم العربیة نایف أكادیمیة االجتماعیة، العلوم قسم منشورة، غیر ماجستیر رسالة

).العنـــف األســـري وعالقتـــه باضـــطراب النطـــق والكالم(دراســـة میدانیـــة مقارنـــة علـــى ٢٠٠٧.(الجـــوالني

عینــة مــن األطفــال المضــطربین كالمیــا والطفــال العــادیین فــي مرحلــة التعلــیم األساســي بمــدارس 

  محافظة القنیطرة)، رسالة ماجستیر، جامعة دمشق، كلیة التربیة، سوریا. 

 بمســـتویات وعالقتهـــا المراهقـــون یـــدركها كمـــا الوالدیــة المعاملـــة أســـالیب). ٢٠٠٨(خلیـــل. هبـــه حســن،

 التربویـة الدراسـات كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة .بفلسـطین عكـا قضاء في النفسیة الهویة

  .العلیا للدراسات العربیة عمان جامعة العلیا،

 بتقـدیر وعالقتـه واالجتماعي النفسي التوافق). ٢٠١١(حسین. الزهرة، وعبد الحسن عبد علي حسین،

 الریاضـیة، التربیـة لعلـوم القادسـیة مجلـة. كـربالء جامعـة الریاضـیة التربیـة كلیـة طلبـة لدى الذات

  .١٧٧-٢١٨، ص)٣(١١

  .٢ط االسالمي، المكتب دمشق، النفسیة. الصحة.)١٩٩٣(محمد. فایز، الحاج،
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ــعید الحـــارثي، ــیف سـ ـــزواج األســــرة). ٢٠٠٣(ناصـــر. ســ ــیولوجیة دراســـة( عمــــان ســـلطنة فــــي وال  سوســ

 اآلداب كلیــة ،منشــورة غیــر ماجســتیر رســالة. )نموذجــا إبــراء والیــة حضــري مجتمــع فــي میدانیــة

  .الخامس محمد جامعة االنسانیة، والعلوم

 الطـــالب كمـــا یـــدركها الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب بعـــض. )٢٠٠٩(.عیســـى حســـان حجـــاب الحـــازمي،

 ماجســتیر رســالة الخجــل، بســمة وعالقتهــا الســعودیة العربیــة بالمملكــة صــبیا بمحافظــة المراهقـون

  .الخرطوم جامعة منشورة، غیر

 األبنــاء شخصــیة ســمات بــبعض الوالدیــة المعاملــة أســالیب بعــض عالقــة).٢٠٠٠(بندرســعد. الحربــي،

 الـــنفس، علــم قســم منشــورة، غیــر ماجســتیر رســالة المكرمــة. بمكــة الثانویــة المرحلــة طــالب مــن

 .القرى أم جامعة

  .الزهراء دار: الریاض والمراهقة. الطفولة نفس علم .)٢٠٠٦(العزیز. عبد أسماء الحسین،

  .الرشد مكتبة الریاض، .)والمراهق الطفل( النفسیة الصحة). ٢٠٠٣(وجدان. الحكیمي،

 الوالدیـة المعاملـة بأسـالیب وعالقتـه العـدواني للسـلوك دراسـة). ٢٠٠٤(حمـد. مبـارك فاطمـه الحمیـدي،

 التربیـة، كلیـة منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة .قطر بدولة اإلعدادیة المرحلة طلبة من عینة لدى

  .القاهرة شمس، عین جامعة

ــني، ــــة الممارســــات أثــــر). ٢٠٠٦(ناصــــر. ســــالم بدریــــة الحوســ ــــة المتغیــــرات وبعــــض الوالدی  الدیمغرافی

ــوم علـــى بالوالـــدین المتعلقـــة ــذات مفهـ ــذات وتوكیـــد الـ  األساســـي بعـــد مـــا مرحلـــة طالبـــات لـــدى الـ

  .عمان األردنیة، الجامعة العلیا، الدراسات كلیة عمان. بسلطنة

ــود ــــداهللا خلــ ـــالم. عب ـــدركها كمــــا الوالدیــــة المعاملــــة أســـــالیب). ٢٠٠٢(سـ ــاء یــ  بـــــالتوافق وعالقتهــــا األبنــ

 ماجسـتیر، جامعـة رسـالة والثـامن. السـابع الصـفین وتلمیـذات تالمیـذ لـدى واالجتمـاعي االنفعالي

  .اإلسالمیة درمان أم

  .للنشر وائل دار: عمان. النفسیة الصحة في المرجع). ٢٠٠٩(محمد. أدیب الخالدي،

  .). مفاهیم أساسیة في الصحة النفسیة واالرشاد النفسي.عمان: دار البدایة٢٠١٠الخواجة، عبد الفتاح.(
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ـــداهري ــیات). ٢٠٠٨(حســــن. صــــالح ،ال . واالنفعالیــــة الســــلوكیة واالضــــطرابات النفســــي التوافـــق أساســ

  .والتوزیع للنشر صفاء دار: عمان

 الصـفین طـالب لـدى اإلسـاءة).٢٠٠٩(سـعید. الظفـري، الجردانیـة، منـى؛ البحرانیـة، ؛باسـم الدحادحة،

 كلیـة مجلـة عمـان. سـلطنة فـي الدیمغرافیـة المتغیـرات مـن عـدد ضـوء في عشر والحادي العاشر

  .٣٥٨-٣١٥ ،)٢( ١٩ التربیة،

 فــي االجتمــاعي الطفــل بتوافــق وعالقتهــا الوالدیــة المعاملــة أســالیب). ٢٠٠٤(نجــاح. محــرز رمضــان،

  دمشق. جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر دكتوراه رسالة األطفال. ریاض

 درجـة لنیـل مقدمـة اطروحـة الجزائـر. في للمسنین االجتماعي النفسي التوافق).٢٠٠٩(سعید. ریاش، 

  .الجزائر جامعة النفس، علم في الدكتوراه

 المراهقــون هـا كمـا یــدرك الوالدیـة المعاملـة .أنمـاط)٢٠٠٩.(عـز والرشدان، مي والذویب، سلیمان ریحاني، 

  .٣)٥(. ٢١٧- ٢٣١العلــوم التربویة فــي األردنیــة المجلــة. النفسـي تكـیفهم فـي وأثرهـا

ــــد ســــامي ـــق ).٢٠٠٨(اهللا. عب ـــي التوافـ ـــكر  النفسـ ــــ باأللغــــام المعــــاقین نییللعسـ ــوم بوالیــــة احركًی  الخرطــ

  .والتكنولوجیاللعلوم  السودان جامعة ماجستیر، رسالة الدیمغرافیة، المتغیرات ببعض وعالقته

ـــق٢٠١١ســــاهي، مصــــطفى.( ـــي ). التوافـ ــــذ لــــدى االجتمــــاعي النفسـ ـــمیً  المعــــاقین التالمی ــثاجسـ  ، بحــ

  .بغداد منشور،

 ،١ط،الوالدیــة المعاملــة بأســالیب وعالقتــه الخجــل ).٢٠١٠(ســلیمان. محمــد عرفــات فضــیلة ســبعاوي

  .  عمان، والتوزیع للنشر دار الصفاء

  .القاهرة والتوزیع، للنشر ابتراك النفسي. واإلرشاد الشخصیة). ٢٠٠٤(صالح. نبیل سفیان،

ــا، التــواب عبــد حــرب، علــي ســلیمان،  دار القــاهرة، النفســي. والتوفیــق اإلدارة). ٢٠٠٠(فاطمــه. وزكری

  .للطباعة درویش

  .اللبنانیة المصریة الدار: القاهرة. النفسیة والصحة االنسان .)٢٠٠٢.(صبحي سید،
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ــبیعي، ــد. حصــــة الســ ـــعور وعالقتــــه االكتئــــاب).٢٠٠٤(حمیــ ــیة بالوحــــدة بالشـ ــوء فــــي النفســ   بعــــض ضــ

 والنفسـیة، التربویـة البحـوث القـرى، سلسـلة أم جامعة. البنات تدركه كما الوالدیة المعاملة أسالیب

  .المكرمة مكة

 طلبــة نظــر وجهــة مــن الوالدیــة النفســیة اإلســاءة). ٢٠٠٧(عبــداهللا. بــن أحمــد بنــت فاطمــة الســعدون،

 .مسـقط محافظـة مـدارس فـي اخـرى ومتغیرات الدراسي بالتحصیل وعالقتها عشر الثاني الصف

  .قابوس السلطان جامعة التربیة، كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة

 .بالتحصـیل الدراسـي عالقتهـاو  الوالدیـة المعاملـة أسـالیب ).٢٠١٢(.الرحمان عبد میكائیل السنوسي، 

  .مختار عمر جامعة لیبیا، ،ماجستیر رسالة

ـــریت، ــــد محمــــد أشــــرف شـ ـــي. عب ــیة الصــــحة). ٢٠٠٨(الغنـ ــــین النفســ ـــار ب ـــري اإلطـ ـــات النظـ  والتطبیقـ

  .الدولیة حورس مؤسسة: االسكندریة .اإلجرائیة

  .الجامعیة المكتبة دار. ١ط للمسنین النفسي التوافق). ٢٠٠١(الحمید. عبد الشاذلي،

 والتوافــق لإلنجــاز الدافعیــة علــى وأثــره النفســي لألمــن برنــامج). ٢٠١٤(ســالم. خلفــان عبــداهللا الشــبلي،

  .مصر: القاهرة جامعة. عمان سلطنة في الساسي بعد ما التعلیم مرحلة طالب لدى

 القـاهرة،. النفسـي والعـالج لإلرشـاد اإلسـالمي التوجیـه فـي بحوث). ٢٠٠١(محروس. محمد الشناوي،

  .غریب للطباعة والنشر والتوزیع دار

 الشـباب لـدى اإلیمانیـة القـیم لتنمیـة النبویـة األسـالیب). ٢٠٠٨(الصـمد. عبـد أحمـد الطیب الشنقیطي،

 أم جامعــة التربیــة، كلیــة منشــورة، غیــر ماجســتیر رســالة. المعاصــرة التحــدیات ضــوء فــي المســلم

  .المكرمة مكة ،القرى

 الزائــد والنشـاط العـدواني بالسـلوك وعالقتهـا الوالدیـة المعاملـة أسـالیب). ٢٠١٠(حمیـدة. محمـد الشـیخ،

 .الخرطوم جامعة دكتوراه، بحث الساسي. التعلیم بمرحلة الثاني الشق تالمیذ لدى

 مجلـــة متغیـــر، عـــالم ظـــل فـــي وآفـــاقهم األطفـــال تربیـــة فـــي األســـرة مســـئولیة ).٢٠٠٦نصـــار.( صـــالح

  ).٨( ع الجامعة،
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 طلبـــة لـــدى العـــدواني بالســـلوك وعالقتـــه المدرســـي النفســـي التوافـــق).٢٠٠٠(ســـلیمان. محمـــد الطویـــل،

 .القاهرة شمس، عین جامعة التربیة، كلیة ماجستیر، رسالة غزة. بمحافظة الثانویة المرحلة

 طلبـــة كمـــا یـــدركها للناشـــئین االجتماعیـــة التنشـــئة فـــي الوالدیـــة االتجاهـــات. )٢٠١٠(.محمـــد عابـــدین،

 األردنیــة المجلــة ١٤٦-١٢٩):٢(٦.فلســطین/الغربیــة الضــفة جنــوب فــي الثــانوي الثــاني الصــف

  التربویة. العلوم في

 النفســي بــالتوافق وصــلتها الجامعــة طلبــة بــین االجتماعیــة العالقــات). ٢٠٠١.(یاســین رجــاء عبــداهللا،

 .بغداد جامعة التربیة، كلیة منشوره، غیر دكتوراه اطروحة. الدراسي والتحصیل

ــد( ـــالب  المعاملــــة أســــالیب )٢٠١٥عبــــداهللا، میــــاده محمــ ــدى طـ ـــة وعالقتهــــا بــــالتوافق النفســــي لــ الوالدیـ

ــوم  ــودان للعلــ ــتیر غیــــر منشــــورة، جامعــــة الســ ــوم. دراســــة ماجســ المرحلــــة الثانویــــة بمحلیــــة الخرطــ

  والتكنولوجیا، السودان.

ـــدالمعطي، ـــــ ــــن عبــ ـــــ ــــطفى ،حسـ ــــ ــــــاخ). ٢٠٠٦.(مصــ ــــ ـــري المن ـــــ ــیة األســ ـــــ ــاء وشخصـــ ـــــ ـــــاهرة،. األبنـــ    القـــــ

  .للنشر القاهرة دار

 باضــطراب وعالقتهــا األبنــاء یــدركها كمــا الوالدیــة المعاملــة أســالیب). ٢٠٠٧(أحمــد. علــي عبــدالمنعم،

  .شمس عین جامعة ماجستیر، رسالة المراهقین. لدى القهریة الوساوس

 الطفولـــة فـــي الســـلوكیة باالضـــطرابات وعالقتهـــا الوالدیـــة المعاملـــة أســـالیب).٢٠١٠(مواهـــب. عثمــان،

  .اإلسالمیة درمان أم جامعة دكتوراه، رسالة المتأخرة.

 عینــة لـدى العــدواني بالسـلوك وعالقتــه الخلقیـة األحكــام نمـو ).٢٠٠٥(محمــد. أحمـد صــدیق عریشـي،

 غیــر رســالة. جــدة بمحافظــة المراهقــة مرحلــة فــي والتعلــیم النموذجیــة التربیــة مؤسســة نــزالء مــن

  .المكرمة مكة القرى، أم جامعة التربیة، كلیة ،منشورة

 .القاهرة دار القاهرة. واالجتماعي النفسي التكیفو  النفس علم). ٢٠٠١(محمد. نوال، عطیة

 المــراهقین لــدى االنفعــالي بــاالتزان وعالقتــه األســري ).الحــوار٢١١٣(نــوره. عیشــة، بــو ســمیة، ،عمــاره

 الثـاني، الـوطني الملتقـي ورقلـة، بوالیـة متوسـط الرابعـة بأقسـام المـراهقین مـن لعینة دراسة میدانیة

 .جتماعیةواال االنسانیة العلوم كلیة ورقلة، مرباح جامعة قاصدي
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ـــق)٢٠٠٨.(عبیــد الــرحمن عبــد العــازمي، ـــي .التوافـ ــــه باإلدمـان واالجتمـــــاعي النفسـ  عینـة لـدى وعالقتـ

  األردن. مؤتة، جامعة منشورة، ماجسـتیر غیر رسـالة. السـعودیة النفسیة المصحات نزالء من

ــــاض ،العاصــــمي ــــل. ری ــــادئ).٢٠١٢(نای ـــم العامــــة المب ــنفس لعلـ ــ ـــروق دار: عمــــان. اإلرشــــادي ال   الشـ

  .والتوزیع للنشر

  .زوارة. لیبیا مدینة في دراسة ،االجتماعیة التنشئة في األمهات أسالیب).٢٠٠٣(تعزیز. الغالي،

 .بنها، مصر جامعة النفسیة. والصحة النفس علم في وبحوث دراسات). ٢٠٠٨(الرحمن. عبد الغوالي،

ــد. فرحــــات، ــاء الرفض)كمــــا یــــدركها-(التقبــــل الوالدیــــة المعاملــــة ).أســــالیب٢٠١٢(أحمــ  وعالقتهــــا األبنــ

 التعلـــیم تالمیـــذ مـــن عینـــة لـــدى دراســـة میدانیـــة الثـــانوي، التعلـــیم تالمیـــذ لـــدى التوكیـــدي بالســـلوك

 .المدرسي النفس في علم الماجستیر شهادة لنیل مذكرة الوادي، بوالیة الثانوي

 بـــالتكیف النفســـیة وعالقتهـــا .الصـــحة)٢٠٠٣(الـــدین. ســـعد دالل والعلمـــي، اهللا عطـــاء الخالـــدي، فـــؤاد

  عمان. والتوزیع، للنشر صفاء دار ،١ ط والتوافق،

 مؤسســة: القــاهرة. األطفــال ضــد العنــف النفســیة االضــطرابات سلســلة). ٢٠٠٩(ابــراهیم. منــى قرشــي،

  .والتوزیع للنشر طیبة

 الصـفاء منتـدیات .السـلوكیة باالضـطرابات وعالقتهـا الوالدیـة المعاملـة أسـالیب). ٢٠٠٧(قـزیط، خالـد.

ــیة للصــــحة ـــاث. الحــــویج صـــــالح الـــــدكتور إشـــــراف النفســـ ـــات أبحــ ـــي ودراســ ــیة األعمـــــاق فــ  النفســـ

)wwww>elssafa.com/vb/showthread.php(.  

  .٣٦ص ٤عدد اإلسالم، منبر مجلة. اسالمي منظور من النفسي التوافق). ١٩٩٤(القاضي، علي.

ــعید؛ ـــري؛ ســـ ـــاظم، علـــــي؛ والظفـــ ــدي؛ كــ ـــن؛ یوســــــف؛ والزبیــــ ــــدالقوي؛ وحســ ــــین؛ عبـ  والخروصـــــي؛ حســ

 )١٢ إلـى٧الصـفوف( العمـانیین الطـالب لـدى الوالدیـة التنشـئة أنماط ).٢٠١١(والبحرانیة، منى.

ـــة .الدیمغرافیـــة المتغیـــرات بـــبعض وعالقتهـــا  اإلمـــارات جامعـــة التربویـــة، لألبحـــاث الدولیـــة المجل

  ).٢٩( المتحدة

  .والنشر للطباعة الرشاد دار القاهرة،. النفسیة الصحة ).٢٠٠٣(الدین. عالء كفافي،
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  .الدولي النشر دار الریاض، ،القاهرة. النفسي واالرشاد النفسیة الصحة). ٢٠٠٥(الدین. عالء كفافي،

 لــدى الــذات بمفهــوم وعالقتهــا االجتماعیــة التنشــئة فــي الوالدیــة االتجاهــات.)٢٠٠٠(فاطمــة. الكتــاني،

  .١٧ص ،٢ج النفس، علم مجلة األطفال.

 االجتمــــاعي الطفــــل بتوافــــق وعالقتهــــا الوالدیــــة المعاملــــة أســــالیب. )٢٠٠٥(رمضــــان. نجــــاح محــــرز،

 .٢٨٥-٣١ ص)١(٢١ التربویة، للعلوم دمشق جامعة مجلة. األطفال ریاض في والشخصي

 الصــم األطفــال لـدى بالســمات الشخصــیة وعالقتـه النفســي .التــواق)٢٠١١(.إبـراهیم صــالح كباجــة، محمـود

  .غزة اإلسالمیة الجامعة نفسي، النفس إرشاد علم في ماجستیر رسالة غزة، قطاع بمحافظات

 إلــى عـامین مـن الفتـرة فـي نفسـیة تربویـة دراسـة الطفولـة سـیكولوجیة). ٢٠٠٥(صـفوت. وفیـق مختـار،

  .والتوزیع والنشر للطباعة غریب دار: القاهرة. عاما عشر أثنى

 .القاهرة للنشر، الخرناجي مكتبة االجتماعي. الشخصي التوافق .)٢٠٠٥(فهمي. مصطفى

ــق النفســـي وعالقتـــه بقـــوة األنـــا وبعـــض المتغیـــرات لـــدى مـــرض ٢٠١٠مقبـــل، مرفـــت عـــایش.( ).التوافـ

  یر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة.السكري في قطاع غزة. رسالة ماجست

  .الفكر دار عمان،. النمو نظریات .وأحمد محمد، ومجدي اهللا، عوض محمود ترجمة ،)٢٠٠٥(میلر.

ـــاجح المعمــــوري، ـــي والمعمــــوري، نـ ـــي النمــــو). ٢٠١٢.(علـ ــــه االجتمــــاعي النفسـ ـــي وعالقت  لــــدى النفسـ

  .٢٦٧-١٨٥ :ص،)٩(١ االنسانیة، العلوم مجلة. بابا جامعة. المراهقین

  .الفالح دار الكویت:. واضطراباتها مفهومها النفسیة الصحة). ٢٠٠٩(معصومة. المطیري،

ــد. محمــــد، المــــومني ـــط أثــــر). ٢٠٠٦(أحمــ ــئة نمـ ـــریة التنشــ ـــي األسـ ـــي األمــــن فـ ــداث لــــدى النفسـ  األحــ

 جامعــة التربیــة كلیــة عــن تصــدر محكمــة ،والنفســیة التربویــة العلــوم مجلــة. األردن فــي الجــانحین

  .١٥١-١٣٣)، ٢( ٧،البحرین

 رسـالة .العمانیـة األسـرة فـي الـواالن یـدركها كمـا لألبنـاء السـویة التنشـئة .)٢٠١٠(الجنـدي. أحمـد نزیه

  .دمشق جامعة ماجستیر،
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 المعرفــة دار االجتمــاعي، الــنفس علــم فــي مبحــث االجتماعیــة التنشــئة.)٢٠٠٢(أحمــد. مایســة النیــال،

  .الجامعیة، اإلسكندریة

  .الحدیث الجامعي المكتب: اإلسكندریة. النفسیة صحتك حول. )٢٠٠٣السید.( محمد ،الهابط

 النفســـیة الضـــغوط إیـــزاء النفســـي التوافـــق أســـالیب). ٢٠١٠(ســـعید. بـــن جمعـــة بنـــت زینـــب ،الهاشـــمیة

 الداخلیـــة منطقـــة فـــي األساســـي بعـــد مـــا التعلـــیم مرحلـــة طلبـــة لـــدى الشخصـــیة بســـمات وعالقتهـــا

  عمان سلطنة :مسقط، قابوس السلطان جامعة، منشورة غیر ماجستیر رسالة. عمان بسلطنة

 وعالقتهـا األبنـاء یـدركها كمـا الوالدیـة المعاملـة أسـالیب بعـض). ٢٠٠٧(سـعید. عبـداهللا بدر الهمیمي،

 العاشـر الصـف طـالب مـن عینـة لـدى الدراسـي والتحصـیل االبتكـاري والتفكیر لإلنجاز بالدافعیة

 الـدول جامعـة العربیـة، والدراسـات البحـوث معهـد منشـورة، غیـر ماجسـتیر رسـالة .عمـان بسلطنة

  .القاهرة العربیة،

 عمــان. سـلطنة فـي الجـانحین لألحــداث والتربویـة النفسـیة الحاجـات). ٢٠٠٥(زاهــر. محمـد یحیـى الهنـائي،

 .القاهرة جامعة النفسي، االرشاد قسم التربویة، الدراسات معهد منشورة، غیر ماجستیر رسالة

). العالقـة بـین أنمـاط التنشـئة األسـریة ٢٠٠٨هیالت، مصطفى، والقضـاه، محمـد، والربابعـة، جعفـر.(

واالضــطرابات االنفعالیــة لــدى طلبــة الصــف الســادس األساســي للــذكور. مجلــة اتحــاد الجامعــات 

  .٤٢-١١)، ١(٦العربیة للتربیة وعلم النفس، 

 ،مـؤمن ترجمـة،. المراهـق الطفـل كولوجیةسـی). ٢٠٠٤(لینـد. كالي هنري، وجرین روبرت؛، واطسنون

  .مدبولي مكتبة: القاهرة عزت، دالیا

  .عمان سلطنة مسقط،). ١٦٠/٢٠٠٧( رقم الوزاري للقرار المرفق الملحق). ٢٠٠٧(والتعلیم. التربیة وزارة

ــئة الدیمقراطیـــة الســـمات).٢٠٠١(جاســـم. علـــي وشـــهاب، أســـعد؛ علـــي وطفـــه،  فـــي االجتماعیـــة للتنشـ

 .٢٦٠-٢١١)١(١٧دمشق، جامعة مجلة. المعاصر الكویتي المجتمع

ــف ــــامي( یوســـ ـــات ).٢٠٠٨قطـ ــــي الحدیثـــــة االتجاهــ ــل، تربیـــــة فـ ـــدس جامعـــــة الطفـــ ــة، القــ ــــر، المفتوحـــ   مصـ

  طبعة. بدون
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  قــــــــــــالمالح
  

   



٩٠ 

  )١ملحق (

  

  
  

   



٩١ 

  )٢ملحق(

  قائمة بأسماء المحكمین لمقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة 

  التخصص  الدرجة العلمیة  جهة العمل  اسم المحكم  م

ـــاظم  ١ ـــــ ـــدي كــــ ـــــ ـــــي مهــــ ـــــ   علــ
  

  قیاس وتقویم  استاذ  جامعة السلطان قابوس

ــود  ٢ ـــــ ــیخ حمـــ ـــــ ـــد الشـــ ـــــ   محمــ
  

  إرشاد نفسي  أستاذ  جامعة نزوى

ــــــراهیم  ٣ ـــد ابــــ ـــــ ــــي محمــ ـــــ   علـ
  

  قیاس وتقویم  أستاذ مشارك  جامعة السلطان قابوس

ــــالي  ٤ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــودة المجــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   عـ
  

  علم نفس تربوي  أستاذ مشارك  جامعة صحار

ـــات  ٥ ــــد بركــــــ ــــاع محمــــ   مطــــ
  

  الصحة النفسیة  أستاذ مشارك  جامعة نزوى

ــد   ٦ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــواعیرأحمـــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ   الفـــ
  

  تربیة خاصة  أستاذ مساعد  جامعة نزوى

ـــــدوي  ٧ ـــــ ـــد الب ـــــ ــال محمــ ـــــ   آمـــ
  

  تربیة الطفل  أستاذ مساعد  جامعة نزوى

  حســــین علــــي الخروصــــي  ٨
  

  قیاس وتقویم  أستاذ مساعد  جامعة السلطان قابوس

ــــد  ٩ ـــــ ـــعید أحمـــ ـــــ ــــــاء ســــ ـــــ   دعـ
  

  تربیة الطفل  أستاذ مساعد  جامعة نزوى

  محمــــــد كامــــــل الشــــــربیني  ١٠
  

  العمل االجتماعي  أستاذ مساعد  السلطان قابوس جامعة

  محمـد بـن سـعید الرواحـي  ١١
  

  علم نفس تربوي  ماجستیر  جامعة السلطان قابوس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٩٢ 

  )٣ملحق (

  قائمة بأسماء المحكمین لمقیاس التوافق النفسي 

  التخصص  الدرجة العلمیة  جهة العمل  اسم المحكم  م

ـــاظم  ١ ـــــ ـــــ ـــــــدي كـــ ــــ ــــــي مهـــــ ـــــ   علـــــ
  

  قیاس وتقویم  استاذ  السلطان قابوس جامعة

ــود  ٢ ـــــ ـــــ ــیخ حمــ ــــ ـــــ ــــد الشـــ ــــ ـــــ   محمـ
  

  إرشاد نفسي  أستاذ  جامعة نزوى

ــــــراهیم  ٣ ـــــ ـــد ابــــ ـــــ ـــــ ــــــي محمـ ـــــ   علـــ
  

  قیاس وتقویم  أستاذ مشارك  جامعة السلطان قابوس

ــــالي  ٤ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــودة المجـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ   عــ
  

  أستاذ مشارك  جامعة صحار
علم نفس 

  تربوي

ـــات  ٥ ـــــ ـــــد بركـــــ ـــــ ــاع محمـــ ـــــ   مطــــــ
  

  الصحة النفسیة  أستاذ مشارك  جامعة نزوى

ـــواعیر  ٦ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــد الف ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   أحمـــ
  

  تربیة خاصة  أستاذ مساعد  جامعة نزوى

ـــــدوي  ٧ ـــــ ــــد البـــــ ــــ ـــــ ـــــال محمـ ـــــ   آمــــ
  

  تربیة الطفل  أستاذ مساعد  جامعة نزوى

ـــي  ٨ ــــي الخروصـــــ ــین علــــ ــــ   حســ
  

  قیاس وتقویم  أستاذ مساعد  جامعة السلطان قابوس

ــــد  ٩ ـــــ ــــ ـــعید أحمــــ ـــــ ـــــ ــــــاء ســـ ـــــ ــــ   دعـ
  

  تربیة الطفل  أستاذ مساعد  جامعة نزوى

ــــــربیني  ١٠ ــــــل الشـــــ ــد كامــــ ـــــ   محمـــ
  

  أستاذ مساعد  جامعة السلطان قابوس
العمل 

  االجتماعي

ـــي  ١١   محمــــد بـــــن ســــعید الرواحــ
  

  ماجستیر  جامعة السلطان قابوس
علم نفس 

  تربوي

  

    

   



٩٣ 

  )٤ملحق (

  مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة (النسخة األصلیة)

  استبیان آراء المحكمین لمقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

  مالمحتر  ............................................................. /الفاضل الدكتور

  بركاته و  رحمة اهللاو  السالم علیكم

  الموضوع: تحكیم مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

الدرجـة التـي  :بأنـه االذي یعرف إجرائًیـو  تقوم الباحثة بتطویر مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

  .یحصل علیها المفحوص على مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

للحكــم علــى  ؛لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة علمیــة، تـود الباحثــة االســتئناس بــآرائكم القیمــة اونظـرً 

ــة الوالدیــةو  الفقــرات التــي جمعــت مــن خــالل األدبیــات الســابقة لغــرض بیــان  ؛مقــاییس أســالیب المعامل

، أو إامكانیـــة دمجهـــا أو تعـــدیلها إذا كنـــتم تـــرون ذلـــك ضـــروریً و  تكرارهـــاو  وحهاوضـــو  مـــدى صـــالحیتها

وقـد وضـع  أو أي مالحظـات أخـرى، ،اضـافة فقـرات أخـرى ترونهـا مناسـبة، أو نقلهـا مـن مجـال آلخـر

 :أمام كل فقرة خمسة بدائل كما في المثال التالي

  اتنطبق علي كثیرً   تنطبق علي دائما
لى إتنطبق علي 

  حد متوسط

  تنطبق علي 

  لى حد قلیلإ

  ال تنطبق 

  اعلي أبدً 

١  ٢  ٣  ٤  ٥  

  .................................................:.االسم 

  الدرجة العلمیة...........................................

  ..........................................:.مكان العمل

  ......................................:المسمى الوظیفي

  جیهان بنت سالم بن محمد الرواحیة :طالبة الماجستیر



٩٤ 

  :)األسلوب الدیمقراطي (المتفهم :المجال األول

 الرعایــةو  ،التقبــل الوالــديو  هــو األســلوب الــذي یتمیــز الوالــدان فــي معاملــة أبنائهمــا بالــدفء،

 االنضـــباطو  هـــذا اضـــافة الـــى النظـــام ،القـــرارات التعســـفیةالبعـــد عـــن و  مشـــاركة األبنـــاء فـــي القـــرارات،و 

  .دعم السلوكیات اإلیجابیةو  التسامحو  الحزم المقترن بالینو 
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 ١  .والدتي /أسعى جاهدة إلسعاد والدي       

 ٢  .یعاملني والدي كصدیق له       

ــدي        ــائج االمتحــان مهمــا  /أصــارح وال ــدتي بنت وال

  .كانت النتائج
٣ 

 ٤  .صدیقاتيوالدي/ والدتي یحترم        

/ اقلــــق عنــــد غیـــاب أو مــــرض والــــديو  أنشـــغل       

   .والدتي
٥ 

 ٦  .والدتي مشكالتي كمراهقة /یتفهم والدي       

 ٧   .میوليو  والدتي ما یشبع حاجاتي /یوفر والدي       

 ٨  .والدتي بي إلى حد بعید/ یثق والدي       

 ٩  یغبطني صدیقاتي على مكانتي في أسرتي.       

 والـدتي منــي النجـاح فــي دراســتي/ یتوقـع والــدي       

  .عمليو 
١٠ 

ــــــدیر         ــــــديأنظــــــر بإعجــــــاب وتق / عظیمــــــین لوال

  ووالدتي. 
١١ 

بطریقـــة تشـــجعني علـــى والـــدي/ والـــدتي یفكـــر        

  .مصارحته بمشكالتي
١٢ 

 ١٢  .أنتظر الیوم الذي أساعد فیه أسرتي       

 ١٣  .الحنان على أفراد أسرتيو  یخیم الحب       

 ١٤  أشعر بأن أسرتي فخورة بي.        

أن و  والـدتي /أن یمد اهللا في عمـر والـدي أتمنى       

  یسعدهما.
١٥ 



٩٥ 
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 ١٦  والدتي. /تحظى آرائي باحترام والدي       

 ١٧  .والدتي دون مبرر /ال ینتقدني والدي       

ـــبعض / یســـاعدني والـــدي        ـــدتي علـــى القیـــام ب وال

  .واجباتي
١٨ 

 ١٩  والدتي في شؤون أسرتنا. /یستشیرني والدي       

والــــدتي لـــــي باهتمــــام عنـــــدما  /یصــــغى والـــــدي       

  .اصارحه بمشكالتي
٢٠ 

والدتي على طریقة اختیـاري  /ال یعترض والدي       

  لصدیقاتي.
٢١ 

والـــــدتي لیـــــل نهـــــار مـــــن أجـــــل  /یعمـــــل والـــــدي       

  .سعادتنا
٢٢ 

ــ        ــدي اال أجــد حرًج ــدتي فــي  /فــي استشــارة وال وال

  .مشكالتي
٢٣ 

 ٢٤  والدتي. /دون تدخل والديألبس ما أشاء        

  والدتي كإنسان ناضج. /یعاملني والدي       

والـدتي تعلیمـات واضـحة حـول  /یعطیني والدي

  یتفهمني عندما ال أتفق معه.و  سلوكي،

٢٥ 

ـــــدي        ـــــه /یعطـــــي وال توجیهاتـــــه و  والـــــدتي تعلیمات

  .موضوعیةو  بطرق منطقیة
٢٦ 

  

   



٩٦ 

  : )األسلوب الدكتاتوري (المتسلط :المجال الثاني

اتخـاذ القـرارات و  فـرض الـرأيو  هو األسلوب الذي یتمیز الوالدان في معاملة أبنائهما بالسیطرة

 ٕاهمــال رغبــاتهمو  العقــاب البــدني،و  اســتخدام التهدیــدو  میــولهم،و  التعســفیة دون مراعــاة مشــاعر األبنــاء

  .الشدةو  اهتماماتهم، هذا إضافة الى الصرامةو 
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كطفــل صــغیر ال أفهــم والــدي/ والــدتي یعــاملني        

  .شیًئا
١ 

ــــي         ــــدي/ والــــدتي یحرمن مــــن المصــــروف إذا وال

  أخطأت.
٢ 

 ٣  شدید علي بشكل ال مبرر له.والدي/ والدتي        

ـــــــدتي ال یعـــــــرف         ـــــــدي/ وال ســـــــوى الضـــــــرب وال

  واإلهانة في معاملتي.
٤ 

 ٥  بأنني ال أصلح لشيء.والدي/ والدتي یظن        

تنفیـذ مـا یطلبـه منـي دون والدي/ والـدتي یتوقع        

  استفسار.
٦  

ــــــدتي یــــــرى         ــــــدي/ وال ــــــار مــــــن وال وجــــــوب اإلكث

ــاء الصــورة  اســتخدام أســلوب الشــدة لیســلك األبن

  المتوقعة منهم.

٧  

ـــدي/ والـــدتي ال یصـــطحبني         ـــه أو وال ـــي رحالت ف

  زیاراته ألنني قصرت في أمر ما.
٨  

أن یفـرض لـي نوًعـا مـن والـدي/ والـدتي یحـاول        

  الصدیقات.
٩  

ـــــي فـــــي  أشـــــعر        أن صـــــدیقاتي أســـــعد حـــــاال من

  حیاتهن. 
١٠  

  ١١  أشعر بأن أحًدا ال یفهمني.       

  ١٢  مناقشته في ما یقول.والدي/ والدتي ال یقبل        

  ١٣  بعیوبي وفشلي.والدي/ والدتي یذكرني        
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بــأن مشــكالتنا ســتحل إن والــدي/ والــدتي یعتقــد        

  لم نتشارك في اتخاذ القرار.
١٤  

أن یفـرض علـي نـوع مـن والدي/ والدتي یحاول        

  التي أشاهدها. برامج التلفاز
١٥  

ــا ال والــدي/ والــدتي یفــرض علــي         مصــروفا یومًی

  یكفیني.
١٦  

ــدتي یحــاول         ــي ســاعة والــدي/ وال أن یفــرض عل

  نوم معینة.
١٧  

باتبــاع مــا یــراه صــحیًحا والــدي/ والــدتي یلزمنــي        

ــــــم ــــــى إن ل ــــــك مــــــن أجــــــل  حت ــــــق معــــــه وذل أتف

  مصلحتي.

١٨  

ــــــدتي یتــــــدخل         ــــــدي/ وال ــــــي وال ــــــار كتب فــــــي اختی

  ومجالتي.
١٩  

أن أبـدي رأیـي فـي والـدي/ والـدتي ال یسمح لي        

  موضوع ال یخصني.
٢٠  

معـي أسـلوب الشـدة ألنفـذ والدي/ والـدتي یسلك        

  تعلیماته.
٢١  

  ٢٢  بخطاه اذا أخطأ والدي/ والدتي یعترف        

  ٢٣  والدي/ والدتي ال مجال للحوار مع        

  

   



٩٨ 

  :الفوضوي )األسلوب (المتذبذب :المجال الثالث

إذ ال یســتقران  ،التذبــذبو  الــذي یتمیــز الوالــدان فــي معاملــة أبنــائهم بالفوضــویة هــو األســلوب

یقبلـون سـلوكا معینـا فـي وقـت مـا، وقـد  ،على المواقف الذي یستخدمان فیـه أسـلوب العقـاب أو الثـواب

وال یشــجعون لمــا  ،ثــم یرفضــونه فــي وقــت آخــر، وقــد ال یعــاقبون الســلوك الســلبي المرفــوض مــن قــبلهم

القلق النفسي، وعـدم القـدرة علـى و  هو إیجابي من السلوك، مما یجعل األبناء یعیشون حالة من الحیرة

  .، وقد یؤدي إلى انحرافهم وسوء التوافقعدم حسم األمورو  الخطأ، والترددو  التمییز بین الصواب
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 ١  .یثور والدي/ والدتي على أسباب ال أعرفها       

عنــدما یقـــرأ والـــدي/ والـــدتي شـــهادتي المدرســـیة        

  یقرأها بغیر اهتمام.
٢ 

ــدتي فــي أوقــات وفــي         ــدي/ وال یضــحك معــي وال

  خرى ال یرید أن یراني.أأوقات 
٣ 

ال یســــــــألني والــــــــدي/ والــــــــدتي عــــــــن دراســــــــتي        

  وشؤوني.
٤ 

أن أذهــــــــــب إلـــــــــى أي مكــــــــــان دون  أســـــــــتطیع       

  والدتي.\الحصول على إذن من والدي 
٥ 

والـدي/ والـدتي فمـرة یطلـب  ال أستطیع أن أفهم       

  من شیئا ومرة یطلب مني العكس تماما.
٦  

أســتطیع الخــروج مــن المنــزل دون أن یعتـــرض        

  والدي/ والدتي.
٧  

ــدتي،         لــیس فــي إمكــاني توقــع ســلوك والــدي/ وال

  سلوك أو رأي معین. فهو غیر ثابت في
٨  

ــدتي غیــر مهــتم لتــوجیهي بشــيء أو         والــدي/ وال

  ینصحني بنصیحة.
٩  

یغیـــر والـــدي/ والـــدتي رأیـــه بســـهولة فـــي حاجـــة        

  تخصني اذا كلمه اآلخرون. 
١٠  



٩٩ 
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یوعــــدني أبــــي بمكافئــــة أو هدیــــة لكنــــه ال ینفــــذ        

  وعده لي.
١١  

والــــدتي أو یلتفـــت الـــي أثنــــاء  یرشـــدني والـــدي/       

  تحضیر دروسي أو القیام بأعمالي.
١٢  

  لـــم یحـــدث أن اهـــتم والـــدي/ والـــدتي بمكـــافئتي       

  أو عقابي.
١٣  

ــدتي مــن تصــرف معــین قمــت         ــدي/ وال یفــرح وال

به ولكنه یعود ویغضب من نفس التصرف فـي 

  .وقت آخر

١٤  

أنـام وأذاكـر لم یعودني والدي/ والـدتي علـى أن        

  في مواعید محددة.
١٥  

یضع والدي/ والدتي ضوابط وقـوانین نلتـزم بهـا        

  في المنزل.
١٦  

  ١٧  والدتي./ أحتاج الى عطف وتشجیع والدي       

ـــدما         ـــدتي فـــي دراســـتي عن ـــدي/ وال یســـاعدني وال

  أحتاج إلیه.
١٨  

ـــــدما         ـــــدتي عن ـــــدي/ وال یعـــــاقبني أو یـــــوجهني وال

  أحد الیه. یشكوني
١٩  

ـــــدي        ـــــدت ســـــلوكیاتي ونشـــــاطاتي / یوجـــــه وال وال

  ورغباتي.
٢٠  

یتركنـــي والـــدي/ والـــدتي أنـــام فـــي الوقـــت الـــذي        

  أرید أن أنام فیه.
٢١  

  ٢٢  یعرف والدي/ والدتي من هم أصدقائي.       

ـــدي/ والـــدتي اذا كســـرت شـــیئا فـــي         یعـــاقبني وال

ــــالي إذا ضــــربت ــــزل وال یب أخــــي األصــــغر  المن

  ضرًبا مبرًحا.

٢٣  

ــــدتي نفســــه مســــؤوال عــــن ال         ــــدي/ وال یعتبــــر وال

    .توجیه سلوكیاتي
٢٤  



١٠٠ 

  )٥ملحق (

  مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة نسخة االب(بعد التعدیل)

  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  العبارات  م

            .یعاملني والدي كصدیق له  ١

            .مشكالتي كمراهق یتفهم والدي  ٢

            .ینتقدني والدي دون مبرر  ٣

            .یساعدني والدي على القیام ببعض واجباتي  ٤

            یعاملني والدي كإنسان ناضج.  ٥

ـــــــه بطـــــــرق منطقیـــــــة   ٦ ـــــــدي تعلیماتـــــــه وتوجیهات یعطـــــــي وال

  .وموضوعیة

          

            .یستشیرني والدي في شؤون أسرتنا  ٧

            .أصلح لشيء بأنني ال والدي یظن  ٨

            .یذكرني والدي بعیوبي وفشلي دائما  ٩

ــــي   ١٠ ــــي المواضــــیع الت ــــي ف ــــدي رأی ــــدي أن أب ــــي وال یســــمح ل

  .تخصني

          

           .یسلك والدي معي أسلوب الشدة ألنفذ تعلیماته  ١١

           .یعترف والدي بخطئه إذا أخطأت  ١٢

            .مجال الحوار مفتوح مع والدي  ١٣

            یستخدم والدي الضرب واإلهانة دون مبرر.  ١٤

            .یسألني والدي عن دراستي وشؤوني  ١٥

أســتطیع الــذهاب إلــى أي مكــان دون الحصــول علــى إذن   ١٦

 .من والدي

          

یفـــرح والــــدي مــــن تصــــرف معــــین قمــــت بــــه ولكنــــه یعــــود   ١٧

  .ویغضب من نفس التصرف في وقت آخر

          

            .في أي فصل دراسي أنا فیه یعرف والدي  ١٨

            .یهتم والدي بتوجیهي ونصحي وٕارشادي  ١٩

ـــي   ٢٠ ـــا نعـــیش بنظـــام ف ـــوانین تجعلن والـــدي یضـــع ضـــوابط وق

  .المنزل

          

  

  



١٠١ 

  )٦ملحق (

  (بعد التعدیل) مقیاس المعاملة الوالدیة نسخة االم

  أبدا  نادرا  أحیانا  غالبا  دائما  العبارات  م

            .لها كصدیقة والدتي تعاملني  ١

            كمراهقة. مشكالتي والدتي تتفهم  ٢

            .مبرر دون والدتي تنتقدني  ٣

            .واجباتي ببعض القیام على والدتي تساعدني  ٤

           .ناضجة كإنسانة والدتي تعاملني  ٥

ـــــــدتي تعطـــــــي  ٦ ـــــــه وال ـــــــه تعلیمات ـــــــة بطـــــــرق وتوجیهات  منطقی

 .وموضوعیة

          

           .أسرتنا شؤون في والدتي تستشیرني  ٧

           .لشيء أصلح ال بأنني والدتي تظن  ٨

           .دائما وفشلي بعیوبي والدتي تذكرني  ٩

ــــي تســــمح  ١٠ ــــدتي ل  التــــي المواضــــیع فــــي رأیــــي أبــــدي أن وال

 .تخصني

          

            .تعلیماتها ألنفذ الشدة أسلوب معي والدتي تسلك  ١١

            .أخطأت إذا بخطئها والدتي تعترف  ١٢

            .والدتي مع مفتوح الحوار مجال  ١٣

            .مبرر دون واإلهانة الضرب والدتي تستخدم  ١٤

            .وشؤوني دراستي عن والدتي تسألني  ١٥

ــى الــذهاب أســتطیع  ١٦  إذن علــى الحصــول دون مكــان أي إل

  .والدتي من

          

ـــدتي تفـــرح  ١٧  تعـــود ولكنهـــا بـــه قمـــت معـــین تصـــرف مـــن وال

  .آخر وقت في التصرف نفس من وتغضب

          

            .فیه أنا دراسي فصل أي في والدتي تعرف  ١٨

            .وٕارشادي ونصحي بتوجیهي والدتي تهتم  ١٩

 فـــي بنظـــام نعـــیش تجعلنـــا وقـــوانین ضـــوابط تضـــع والـــدتي  ٢٠

  .المنزل

          

  



١٠٢ 

  )٧( ملحق

  )نسخة الحذف والتعدیل( الوالدیة المعاملة مقیاس

  العبارة بعد التعدیل  العبارة األصلیة  م

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  .والدتي/ أسعى جاهدة إلسعاد والدي  ١

  كصدیق له والدي/ والدتي یعاملني  .والدتي كصدیق له یعاملني والدي/  ٢

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  .والدتي بنتائج االمتحان مهما كانت النتائج /أصارح والدي  ٣

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین    ./ والدتي صدیقاتيیحترم والدي  ٤

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین   .والدي/ والدتيأنشغل واقلق عند غیاب أو مرض   ٥

  مشكالتي كمراهقةوالدي/ والدتي یتفهم   .والدتي مشكالتي كمراهقة /یتفهم والدي  ٦

  العبارة من قبل المحكمین تم حذف  .والدتي ما یشبع حاجاتي ومیولي /یوفر والدي  ٧

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  .بي إلى حد بعید والدي/ والدتيیثق   ٨

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  یغبطني صدیقاتي على مكانتي في أسرتي.  ٩

  مني النجاح في دراستي وعملي. والدي/ والدتيیتوقع   ١٠
حــذف العبــارة مــن قبــل المحكمــین لتشـــابهها  تــم

  ).٦٢مع عبارة رقم(

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  ووالدتي. / أنظر بإعجاب وتقدیر عظیمین لوالدي  ١١

ــــى مصــــارحته   ١٢ ــــة تشــــجعني عل ــــدتي بطریق ــــدي/ وال یفكــــر وال

  بمشكالتي.
  تم حذف العبارة من قبل المحكمین

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  أسرتي.أنتظر الیوم الذي أساعد فیه   ١٣

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  یخیم الحب والحنان على أفراد أسرتي.  ١٤

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  أشعر بأن أسرتي فخورة بي.   ١٥

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  والدتي وأن یسعدهما. /أتمنى أن یمد اهللا في عمر والدي  ١٦

  تم حذف العبارة من قبل المحكمین  والدتي. /تحظى آرائي باحترام والدي  ١٧

  والدي/ والدتي دون مبررینتقدني   والدتي دون مبرر. /ال ینتقدني والدي  ١٨

  على القیام ببعض واجباتي.والدي/ والدتي یساعدني   ١٩
والـــدي/ والـــدتي علـــى القیـــام بـــبعض یســـاعدني 

  واجباتي

  والدي/ والدتي في شؤون أسرتنایستشیرني   في شؤون أسرتنا.والدي/ والدتي یستشیرني   ٢٠

ــــــدتي یصــــــغى   ٢١ ــــــدي/ وال ــــــدما اصــــــارحه وال ــــــي باهتمــــــام عن ل

  بمشكالتي.
  )٦تم حذف العبارة لتشابهها مع العبارة رقم (

  العبارة التفاق معظم المحكمین تم حذف  على طریقة اختیاري لصدیقاتي.والدي/ والدتي ال یعترض   ٢٢

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  لیل نهار من أجل سعادتنا.والدي/ والدتي یعمل   ٢٣

  )٦بارة لتشابهها مع العبارة رقم(تم حذف الع  في مشكالتي.والدي/ والدتي ال أجد حرًجا في استشارة   ٢٤

  حذف العبارة التفاق معظم المحكمینتم   والدتي. \ألبس ما أشاء دون تدخل والدي   ٢٥



١٠٣ 

  العبارة بعد التعدیل  العبارة األصلیة  م

  والدي/ والدتي كإنسان ناضجیعاملني   كإنسان ناضج.والدي/ والدتي یعاملني   ٢٦

ـــدتي یعطینـــي   ٢٧ ـــدي/ وال تعلیمـــات واضـــحة حـــول ســـلوكي، وال

  ویتفهمني عندما ال أتفق معه.

تعلیمــات واضـحة حــول والــدي/ والـدتي یعطینـي 

  وكي، ویتفهمني عندما ال أتفق معهسل

تعلیماتـــه وتوجیهاتـــه بطـــرق منطقیـــة والـــدي/ والـــدتي یعطـــي   ٢٨

  وموضوعیة.

وتوجیهاته بطـرق  تعلیماتهوالدي/ والدتي یعطي 

  منطقیة وموضوعیة

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  .یعاملني والدي/ والدتي كطفل صغیر ال أفهم شیًئا  ٢٩

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  أخطأت.یحرمني والدي/ والدتي من المصروف إذا   ٣٠

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  والدي/ والدتي شدید علي بشكل ال مبرر له.  ٣١

ـــــة فـــــي   ٣٢ ـــــدي/ والـــــدتي ســـــوى الضـــــرب واإلهان ال یعـــــرف وال

  معاملتي.
  )٧٣لعبارة لتشابهها مع العبارة (تم حذف ا

  الدي/ والدتي بأنني ال أصلح لشيءیظن و   والدي/ والدتي بأنني ال أصلح لشيء. یظن  ٣٣

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یتوقع والدي/ والدتي تنفیذ ما یطلبه مني دون استفسار.  ٣٣

یـــرى والـــدي/ والـــدتي وجـــوب اإلكثـــار مـــن اســـتخدام أســـلوب   ٣٤

  .الشدة لیسلك األبناء الصورة المتوقعة منهم
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

ال یصــطحبني والــدي/ والــدتي فــي رحالتــه أو زیاراتــه ألننــي   ٣٥

  قصرت في أمر ما.
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یحاول والدي/ والدتي أن یفرض لي نوًعا من الصدیقات.  ٣٦

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  أن صدیقاتي أسعد حاال مني في حیاتهن. أشعر  ٣٧

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  أشعر بأن أحًدا ال یفهمني.  ٣٨

  تم حذف العبارة  ال یقبل والدي/ والدتي مناقشته في ما یقول.  ٣٩

  یذكرني والدي/ والدتي بعیوبي وفشلي.  ٤٠
عیـوبي وفشـلي تـم زیـادة والـدتي بیذكرني والدي/ 

  كلمة دائما

یعتقد والدي/ والدتي بأن مشكالتنا ستحل إن لم نتشارك فـي   ٤١

  اتخاذ القرار.
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

 یحاول والدي/ والدتي أن یفرض علي نوع من بـرامج التلفـاز  ٤٢

  التي أشاهدها.
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یفرض علي والدي/ والدتي مصروفا یومًیا ال یكفیني.  ٤٣

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یحاول والدي/ والدتي أن یفرض علي ساعة نوم معینة.  ٤٤

یلزمنــي والــدي/ والــدتي باتبــاع مــا یــراه صــحیًحا حتــى إن لــم   ٤٥

  مصلحتي.أتفق معه وذلك من أجل 
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یتدخل والدي/ والدتي في اختیار كتبي ومجالتي.  ٤٦

ال یســمح لــي والــدي/ والــدتي أن أبــدي رأیــي فــي موضــوع ال   ٤٧

  یخصني.

ـــي ـــدي رأی ـــدي/ والـــدتي أن أب ـــي وال ـــي  یســـمح ل ف

الموضوع التي یخصني. غیرت بعض الكلمـات 

  لتتالئم لغویا مع العبارة.



١٠٤ 

  العبارة بعد التعدیل  العبارة األصلیة  م

  یسلك والدي/ والدتي معي أسلوب الشدة ألنفذ تعلیماته.  ٤٨
معـي أســلوب الشـدة ألنفــذ  یسـلك والـدي/ والــدتي

  تعلیماته

  یعترف والدي/ والدتي بخطاه اذا أخطأ  .یعترف والدي/ والدتي بخطاه اذا أخطأ  ٤٩

  .والدتي/ مجال للحوار مع والديال   ٥٠

والـدتي. حـذفت / مجال للحوار مفتوح مع والـدي

ــم اضــافة كلمــة مفتــوح لتتناســب مــع  كلمــة ال وت

  العبارة.

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  .یثور والدي/ والدتي على أسباب ال أعرفها  ٥١

 عنــدما یقــرأ والــدي/ والـــدتي شــهادتي المدرســیة یقرأهــا بغیـــر  ٥٢

  اهتمام.
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

خــرى أیضـحك معــي والـدي/ والــدتي فـي أوقــات وفـي أوقــات   ٥٣

  ال یرید أن یراني.
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

  ال یسألني والدي/ والدتي عن دراستي وشؤوني.  ٤٥
ـــدتي عـــن دراســـتي وشـــؤوني  یســـألني والـــدي/ وال

  حذفت كلمة ال

أســتطیع أن أذهــب إلــى أي مكــان دون الحصــول علــى إذن   ٥٥

  والدتي./ من والدي

الحصـول أستطیع أن أذهب إلى أي مكـان دون 

  والدتي/ على إذن من والدي

ال أســـتطیع أن أفهـــم والـــدي/ والـــدتي فمـــرة یطلـــب مـــن شـــیئا   ٥٦

  ومرة یطلب مني العكس تماما.

والدي/ والدتي من تصرف معـین قمـت بـه  یفرح

ویغضـــب مـــن نفـــس التصـــرف فـــي  ولكنـــه یعـــود

  وقت آخر

أســـــتطیع الخـــــروج مـــــن المنـــــزل دون أن یعتـــــرض والـــــدي/   ٥٧

  والدتي.
  ).٥٥تم حذف العبارة لتشابهها مع العبارة رقم(

لـــیس فـــي إمكـــاني توقـــع ســـلوك والـــدي/ والـــدتي، فهـــو غیـــر   ٥٨

  ثابت في سلوك أو رأي معین.
  ).٦٤حذف العبارة لتطابقها مع العبارة رقم( تم

والـــدي/ والـــدتي غیـــر مهـــتم لتـــوجیهي بشـــيء أو ینصــــحني   ٥٩

  بنصیحة.

م لتــوجیهي بشـــيء أو والــدي/ والــدتي غیـــر مهــت

  ینصحني بنصیحة

یغیــر والـــدي/ والـــدتي رأیـــه بســهولة فـــي حاجـــة تخصـــني اذا   ٦٠

  كلمه اآلخرون.
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یوعدني أبي بمكافئة أو هدیة لكنه ال ینفذ وعده لي.  ٦١

یرشدني والدي/ والدتي أو یلتفت الي أثناء تحضـیر دروسـي   ٦٢

  أو القیام بأعمالي.

ــدتي فــي أي  ــدي/ وال ــارة یعــرف وال اســتبدلت العب

  فصل دراسي أنا فیه.

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  والدتي بمكافئتي أو عقابي.لم یحدث أن اهتم والدي/   ٦٣

یفرح والدي/ والدتي من تصرف معین قمـت بـه ولكنـه یعـود   ٦٤

  ویغضب من نفس التصرف في وقت آخر.

یفرح والدي/ والدتي من تصرف معـین قمـت بـه 

ولكنـــه یعـــود ویغضـــب مـــن نفـــس التصـــرف فـــي 

  وقت آخر



١٠٥ 

  العبارة بعد التعدیل  العبارة األصلیة  م

علـى أن أنــام وأذاكـر فـي مواعیــد  لـم یعـودني والــدي/ والـدتي  ٦٥

  محددة.
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

  یضع والدي/ والدتي ضوابط وقوانین نلتزم بها في المنزل.  ٦٦
ابط وقـوانین نلتـزم بهـا یضع والـدي/ والـدتي ضـو 

  في المنزل

  العبارة التفاق معظم المحكمین تم حذف  والدتي. / أحتاج الى عطف وتشجیع والدي  ٦٧

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یساعدني والدي/ والدتي في دراستي عندما أحتاج إلیه.  ٦٨

  یعـــــــاقبني أو یـــــــوجهني والـــــــدي/ والـــــــدتي عنـــــــدما یشـــــــكوني   ٦٩

  لیه.إأحد 
  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  سلوكیاتي ونشاطاتي ورغباتي. يوالدت/ یوجه والدي  ٧٠

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یتركني والدي/ والدتي أنام في الوقت الذي أرید أن أنام فیه.  ٧١

  تم حذف العبارة التفاق معظم المحكمین  یعرف والدي/ والدتي من هم أصدقائي.  ٧٢

والدتي اذا كسرت شیئا في المنـزل وال یبـالي یعاقبني والدي/   ٧٣

  إذا ضربت أخي األصغر ضرًبا مبرًحا.

تــم اســتبدال العبــارة ب یســتخدم والــدي/ والـــدتي 

  الضرب واالهانة دون مبرر.

  ال یعتبر والدي/ والدتي نفسه مسؤوال عن توجیه سلوكیاتي  ٧٤
یهـــــــتم والــــــــدي/ والــــــــدتي بتــــــــوجیهي ونصــــــــحي 

  وارشادي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٦ 

  ) ٨ملحق (

  مقیاس التوافق النفسي

  ختي الطالبة:أ

أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها بالتوافق النفسـي لـدى طالبـات  :تقوم الباحثة بدراسة بعنوان

    .الصف الثاني عشر بمحافظة الداخلیة

فلـیس هنـاك  ،امـام االجابـة التـي ترینهـا مناسـبة )/  (یرجى قراءة كل عبـارة ثـم وضـع عالمـة 

ن هــذا المقیـــاس مصـــمم أ ،خاصــة بهـــا فلكــل طالبـــة وجهــة نظـــر ،خــرى مخطـــوءةأاجابــات صـــحیحة و 

    .وسیتم التعامل مع المعلومات بمنتهى السریة ،ألغراض البحث العلمي

 :ارجو منك عند االجابة مراعاة ما یأتي

  ًفي التأمل والتفكیر ا طویالً ال تصرفي وقت.   

  قبل الجواب على الفقرة اإلجابةتأكدي من قناعتك على. 

  عبارة  أيتأكدي عن عدم القفز عن. 

 االجابة على جمیع الفقرات ،ال توجد فقرة صحیحة وفقرة مخطوءة. 

 ـــاع  ،اجبــــي بصــــراحة وصــــدق ـــا ســــتعطي االنطبـ وال تختــــاري الفقــــرة لمجــــرد اعتقــــادك بأنهـ

  .االفضل عنك
 

  معلومات عامة

  :االسم  :المدرسة

  العمر: 

  

   



١٠٧ 

  التوافق الذاتي :المحور: األول

  م الفقرة دائما غالبا أحیانا نادرا أبدا

أعتقد أني قادرة علـى حـل المشـكالت التـي تـوجهني      

  .بنفسي
١ 

 ٢  .أشعر أني سریعة االنفعال     

 ٣  .أغضب ألبسط األسباب     

  غیـــــاب الوالــــــدان معظـــــم الوقــــــت یشـــــعرني بفقــــــدان      

  .األمن والحنان
٤ 

 ٥  .األسباب عند غیاب الوالدان أبكي ألتفه     

 ٦  .أتقبل النصح والتوجیه من الوالدان     

 ٧  .أتشاجر مع أخوتي بسهولة     

 ٨  .أعاني من األرق المستمر قبل النوم     

 ٩  أحس باالرتباك عندما أتكلم مع اآلخرین.     

 ١٠  .أتقبل النقد والتوجیه بروح طیبة     

 ١١  .بسهولةتهتز ثقتي بنفسي      

 ١٢  .أشعر بالوحدة     

 ١٣  .أشعر بالرضا والراحة في المنزل     

 ١٤  .أشعر بالغربة في منزلنا     

 ١٥  .ال یعجبني طریقة الوالدان في التعامل معي     

  التوافق الصحي :المحور: الثاني

  م الفقرة دائما غالبا أحیانا نادرا أبدا

 ١ فقد شهیتي للطعام. أعاني من     

 ٢  .أشعر بآالم في بطني باستمرار     

 ٣ أصاب بضیق في التنفس.     

 ٤ أشعر بالتعب عندما أنهض في الصباح.     

 ٥ أشعر بضعف عام.     

 ٦  أجد صعوبة في حفظ توازني أثناء سیري.     

 ٧  ینتابني آلم في جسمي.     

 ٨ أشعر معظم الوقت بصداع.     

 ٩ یضایقني لون بشرتي.     

  ١٠ صحتي الجسمیة على ما یرام.     



١٠٨ 

  التوافق االجتماعي :الثالث :المحور

  م الفقرة دائما غالبا أحیانا نادرا أبدا

ــــــاء المناســــــبات       ــــــب أثن اســــــتمتع بقضــــــاء وقــــــت طی

  االجتماعیة.
١ 

 ٢  أعاني صعوبة أثناء االختالط بالناس.     

 ٣  أشعر بالحرج في المشاركة باألنشطة االجتماعیة      

 ٤  أصادق اآلخرین بسهولة تامة.     

أشــــعر أننـــــي محرومـــــة مــــن االســـــتمتاع باألنشـــــطة      

  االجتماعیة.
٥ 

ــــــــف       ــــــــي فــــــــي مختل ــــــــارات مــــــــع زمیالت ــــــــادل الزی أتب

  المناسبات.
٦ 

 ٧  أشعر بالضیق والحرج عندما تزورني زمیالتي.     

 ٨  أن أقدم أفراد أسرتي إلى صدیقاتي. أحب     

 ٩  أمیل إلى العنف عند التعامل مع صدیقاتي.     

 ١٠  أفشل في تكوین صداقات بیسر.     

  ١١  أحترم آراء اآلخرین      

  ١٢  ألتزم بالوعود مع زمیالتي.     

  ١٣  أحافظ على ممتلكات اآلخرین.     

  التوافق االسري :المحور: الرابع

  م الفقرة دائما غالبا أحیانا نادرا أبدا

 ١  یوكل لي الوالدان مهام منزلیة كبیرة.     

 ٢  یوفر لي الوالدان الحب والحنان الذي احتاجه.     

 ٣  أشعر بجو من التفاهم داخل المنزل.     

 ٤  یقدر الوالدان األعمال التي أنجزها بالمنزل.     

ـــــي       ـــــالوعود التـــــي یعطوهـــــا ل ـــــدان دائمـــــا ب ـــــي الوال یف

  وألسرتي.
٥ 

 ٦  تفهم أسرتي مشاعري وتحبني.     

 ٧  أثق بأسرتي.     

      
ً
 ٨  ا عند لوم أسرتي لي.أنزعج كثیر

 ٩  ترفض أسرتي صدیقاتي.     

  ١٠  تقوم عالقتي بأهلي على الصراحة.     

  ١١  أضحي من أجل أسرتي.     

 



a 

  

Abstract 

Parental Treatment styles, As Recognized By Year Twelve Female students And 
Their Relation To Psychological Harmony In Al-Dakhiliyah Governorate  

Researcher: Jehan Salim Mohammed Alrawahi 

Supervisor: Dr Khawla Alsaida 

This aim of this research was to identify parental treatment styles and their 

relation to psychological harmony among year twelve female students in The 

Governorate of Al Dakhiliyah. The researcher used the descriptive method to conduct 

this research on a random sample of 100 female students aged between (17-18) years. 

The researcher used the scale of parental treatment types adapted from the measure 

of Abdulmaqsod (2007), and the scale of psychological harmony adapted from the 

measure of Hussein (2011). Results of the study indicated that the prevalence of 

parental treatment methods (Democratic) was significantly observed, as it appeared 

that the field of Family harmony is the most common, followed by social harmony then 

by the psychological harmony and finally by health harmony. 

 Results have indicated that there is a correlation between parental treatment 

styles and psychological harmony among year twelve female students. The value of the 

correlation coefficient between parental treatment styles and psychological harmony 

was 0.76, indica�ng the posi�ve correla�on between variables, meaning that 

whenever the parental style was positive, the psychological harmony was high. 

The study concluded that according to Pearson correlation coefficient analysis, 

there was a negative weak correlation between the undetermined parental styles and 

psychological harmony among female students at 0.46. with no sta�s�cal significance 

at the level of 1.15. This means that whenever the treatment styles of parents were 

not determined, the psychological harmony level as perceived by the sample of the 

study was low. Non-significant results could be attributed to the small sample of the 

study plus to the age of the students which were around the same. 


