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 عالقة أساليب المعاملة الوالدية باألعراض االكتئابية وسمة القلق

 
 *د. عبد الكرمي حممد جرادات

 **ةــــــــــــــوارنـــــــــــــــد حيىي اجلـــــــأمحد. 
 الملخص

 
دية باألعراض االكتئابية وسممة الللم  هدفت هذه الدراسة إلى بحث عالقة أساليب المعاملة الوال

طالبمماو وطالبممةوه أ نممرج  تمماسة الدراسممة أ  هةمما   157لمد  عيةممة مممل الالبممة ال,ممامعييلن   و ممت مممل 
عالقة دالة إحصاسياو بيل كل مل أساليب المعاملة الوالدية واألعراض االكتئابيةن وأ  قوة هذه العالقة 

بيل أسلوب المعاملمة الحما ل لمول واألعمراض االكتئابيمةن  اختلفت باختالف ال,ةسن باستثةاء العالقة
إذ لم يظنر هةا  فرق دال بيل ال,ةسيل في قوة هذه العالقةه و بيل أيضاو وجود عالقة دالة إحصاسياو 
بمميل كممل مممل أسمماليب المعاملممة الوالديممة وسمممة الللمم ن إال أ  الفممروق ال,ةسممية  نممرج فلمم  فممي قمموة 

لة الوالدية المتساهلة وسمة اللل ه وفيما يتعل  بأساليب المعاملة الوالدية العالقة بيل أساليب المعام
ه لمد  المذكور همي  أالتي  ةبأج باألعراض االكتئابية لد  كل مل ال,ةسيل  بميل أ  األسماليب المتةبم

أسلوب المعاملة المتسماهل لموب ويليمس أسملوب المعاملمة المتسمل  لمولا وأمما اق ماان  فلمد كا مت 
والي أسلوب المعاملة المتسماهل لمولن وأسملوب المعاملمة المتسمل  لمولن وأسملوب المعاملمة على الت

الحمما ل لمموبه أمممما فيممما يتعلمم  بأسممماليب المعاملممة الوالديممة التمممي  ةبممأج بسمممة الللممم  لممد  كممل ممممل 
 ه لد  الذكور هي علمى التموالين أسملوب المعاملمةأال,ةسيل فأشارج الةتاسة إلى أ  األساليب المتةب

المتسمماهل لمموبن وأسمملوب المعاملممة المتسممل  لمموبن وأسمملوب المعاملممة الحمما ل لممولا وأممما اق مماا  
فلد كا ت على التوالين أسلوب المعاملة المتسل  لوبن وأسلوب المعاملة الحا ل لوبن وأسلوب 

 المعاملة المتسل  لوله
 
 
 
 
 
 

 * كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن.
 بية والععلي،، األردن.** وزارة الرت 
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها: -1

ه، الوالـــدان حد  ـــد  بعيـــد ص ة يـــس اللـــأة الهمســـية لـــد  أبهابهمـــا،  ـــ  ا كانـــ  أ ـــالي  يســـ  
معاملعهمـــا مها ـــبة  ســـو  قـــهد  حد وضـــايعه، مـــل ا، ـــلرابات ا،نمعاليـــة، والعلهـــ، أك ـــر قوا  ـــا  وقمـــا ،  

 مها بة  سعهثر  لبيا  ص مجيع جوان   ياهت،. وجنا ا ، أما ح ا كان  غري 
ات  وية أو مهأر ة عل طريس ما ي دمانه هل، مل ب أبهابهما  لوك الوالدان هلما دور أ ا ي ص حكسا

منا ج  لوكية.  العماعالت اليت قدور داخل األ رة هي الهما ج اليت قهثر  لبا  أو حجيابـا  ص قربيـة الهانيـ  . 
ممار ة الوالديل للسلوك العدواين يهثر ص ميول اللمل حد العمرد أو العهف.  الذ  يهشأ على  بيل امل ال: 

ص أ رة يسودها العهـف و ـيلة  ـل اللـراعات يعبـا هـو ارخـر ممار ـة العهـف باللري ـة نمسـها ص عالضاقـه 
ولـة وههـور ا، ـععداد أثهـا  اللمص مع ارخريل؛  لك ألن ههاك قمـاعال  ضويـا  بـ  نـاون الـذكريات العهيمـة 

ال بلي وال درة البدنية اليت قساعد على ا عخدام العهف بوصمه نعيجة له ص مر لـة املراه ـة أو الرنيـد.   ـد 
أثهــــا  طمــــولعه، أو ص أنيـــارت بعــــس الدرا ـــات حد أن األطمــــال الـــذيل يععر ــــون لســـو  معاملــــة الوالـــديل 

 (.7991أل لوب نمسه ص قربية أبهابه، )عويدات، نياهدوا منا ج العهف داخل أ ره، غالبا  ما يعبعون ا
وضــد رطبلــ  بعــس ناريــات الرنيــاد والعــالج الهمســي بــ  أ ــالي  املعاملــة الوالديــة و ــات الشخلــية 

( الذ  رأ  أن األطمال املدلل  Alfred Adlerلد  األبها ، ومل ب  هذه الهاريات نارية ألمرد آدلر )
 ياة خاط ة.  اللمل املدلل هو الذ  قع، محايعـه مـل ح باطـات ا يـاة الـيت  أو املهمل  مييلون حد أ الي 

رم مل   ه بأن يلبح محسع ال  وبأن يععل، معللبات العـي   ـمل ناـام   يععذر الهبها،  م ل هذا اللمل حيح
(. وعهـدما يـدلل الوالـدان طملهمـا جيعـالن مـل اللـع  أن قعلـور لديـه مشـاعر social orderاجعمـاعي )

اعية، وأن يلبح عضوا  مميدا  للمجعمع. ويهمو اللمل وهو يكره الهاام ويلّور االاها  عدابيا  حنوه. أما اجعم
اللمل املهمطل  يشعر أنه غري مرغوب  يه ومر وض، وأنه مل حيلل على   ه بأن يكون له مكانة ص الهاام 

 ص وامليـل حد ا،نسـأاب مـل ا يـاة ا،جعماعي، وحن نيعور اللمل بالر س يح ري لديه امل اومـة ومشـاعر الـه
 (. Engler, 2006ا،جعماعية )

األبهـــا  وهكـــذا  ـــ ن أايـــة أ ـــالي  املعاملـــة الوالديـــة الـــيت ميار ـــها الوالـــدان قكمـــل ص قكـــويل االاهـــات 
.  الــد   ص العالضــة األ ــرية يســاعد اللمــل علــى قكــويل  ــات حجيابيــة ومشــاعره، وأ كــاره، و ــلوكاهت،

مـــة ص قكـــويل هممـــل ص نلـــاة األ ـــرة قـــرتك آثـــارا  عه. وحن اخلـــ ات الـــيت يععـــرض هلـــا اللقاهـــر ص نيخلـــي
نيخلــيعه املســع بلية، وقشــكيل  اقــه الهمســية وقلــوير كمايعــه ا،جعماعيــة وا،نمعاليــة، وبالعــا  ةــدد مــد  

د اللمـــل امعالكـــه لمكانـــات ة يـــس العوا ـــس الهمســـي واأل ـــر  وا،جعمـــاعي. كمـــا قعمـــل األ ـــرة علـــى قاويـــ
با،الاهات وال ي، واملعايري األخالضية واألدوار ا،جعماعية املالبمـة الـيت قسـود بـ  أ ـراد ا عمـع، كمـا قدربـه 

الديهية وا،جعماعية املها بة، لذا   ن األ رة قـهد  وهيمـة اجعماعيـة وقلوريـة مهمـة السلوكات على ممار ة 
 (.4002ص  ياة المرد )الرمياو  وزمال ه، 
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وضـد اضرت ـ  باومرنـد ا، ـعجابة هلـا.  أو الهمسـي قأثريهـا خيعلـف ، كمـاالوالديـة املعاملـة أ ـالي  ايلوقعبـ
1967)Baumrind   ـــــــة املعســـــــل ـــــــة الوالدي ـــــــة: أ ـــــــلوب املعامل ـــــــة الوالدي ـــــــة أ ـــــــالي  للمعامل ( ثالث

(Authoritarian Parenting Style( وأ ـــلوب املعاملـــة الوالديـــة املعســـاهل ،)Permissive 
Parenting Style( وأ لوب املعاملة الوالدية ا ـازم ،)(Authoritative Parenting Style ولكـل .

أ لوب مل هذه  األ الي  صمات متياه.  األ لوب املعسل  يمرض  يه الوالدان رأيهما على أبهابهمـا مـل 
 ,Maccoby & Martinدون ا،لعمات لرغباهت، أو ميوهل،، وغالبا  ما يععمدان على الع ـاب اجلسـد  )

ويحهعج هذا األ ـلوب نيخلـية غـري واث ـة بهمسـها أو ب ريهـا، خجولـة، لـا  السـللة، اععماديـة، . (1983
 قععد  على ممعلكات ارخريل. 

ويعم ـل أ ــلوب املعاملــة الوالديــة املعســاهل بــأن الوالـديل يللبــان مــل أبهابهمــا ملالــ  ضليلــة ويشــجعا ، 
 ,Baumrindمـا يسـعخدمان السـللة لمـرض السـيلرة علـى  ـلوكه، )على الععبري عـل انمعـا،هت،، ونـادرا  

الععامــل معهــ، اــذه اللري ــة ، قعلــور لــديه، املهــارات ا،جعماعيــة الالزمــة،  ر (. واألبهــا  الــذيل جيــ1989
 وقاهر لديه، ا لرابات انمعالية بسب  غياب العوجيه واملعابعة.

ــــأمـــا األ ل ــــــازم  يعم ـــل بــــــــوب ا ـــــــــــ اه ـــــــــابي ا،الــــــــــال ثهــــــــــا علـــى ا،قلــــــــــــوالديل يشـــجعان أبها اــــــــــأن الــ
(bi-irectional communication ،ويع ــبالن  ــلوك أبهابهمــا بدرجــة عاليــة مــل املرونــة والع النيــة ،)

(. ويحهـعج هـذا Maccoby & Martin, 1983واـذا األ ـلوب ي ـي، الوالـدان عالضـة دا  ـة مـع أبهابهمـا )
األ ـــلوب نيخلـــية مععمـــدة علـــى  اهتـــا، ، قععـــد  علـــى ارخـــريل، ومبـــادرة، وأك ـــر ضـــدرة علـــى ا، مـــاك 

 .بهشاط ة  هرو  صعبة، وأك ر قل ابية، وحبداعا  
 الدراسات السابقة: -2

 الدراسات العربية: -2-1

لعهشـ ة ا،جعماعيـة لـد  ( عالضـة ا، ـلرابات السيكو ـوماقية الشخلـية وا7990حب   أبـو طـرية ) -
طالبــة مــل نعلــف كليــات جامعــة عــ   ــ ،  92طــالب و 701عيهــة مــل الللبــة اجلــامعي ، قكونــ  مــل 
 ـــهة. وقوصـــل  حد أن ههـــاك عالضـــات ارقباطيـــة موجبـــة بـــ   47وضـــد بلـــس املعو ـــ  العمـــر  أل ـــراد العيهـــة 

الـــر س والعشـــدد، والاـــال والعبعيـــة، مع ـــريات ا، ـــلرابات السيكو ـــوماقية وا،نمعاليـــة وكـــل مـــل مع ـــريات 
وعدم ا،قساة ص املعاملة، والضب  مل خالل الشعور بالذن  واملبال ة ص الرعاية. كما قوصل  حد وجـود 
عالضـــات ارقباطيـــة  ـــالبة بـــ  مع ـــريات ا، ـــلرابات السيكو ـــوماقية وا،نمعاليـــة وكـــل مـــل مع ـــريات الع بـــل 

 والعسامح وا، ع الل.
( درا ــة  ــول حدراك األبهــا  لــر س الوالــديل وعالضعــه بــأعراض ا،كع ــاب 7990المة )كمــا أجــر   ــ  -

لـديه، ومـد  ح ـهام كـل مـل الـر س الوالـد  والعشـويه املعـرص ص الصـابة با،كع ـاب. وقكونـ  العيهـة مــل 
بج  ـهة. وأههـرت الهعـا 42و71طالبة مل جامعة الاضازيس امللرية، وراو   أعماره، بـ   14طالبا  و 17

 وجود عالضة ارقباطية موجبة ب  ا،كع اب وحدراك األبها  للر س مل ضبل الوالديل.
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( قبايل أ الي  املعاملة الوالدية وعالضعها بسمات الشخلـية. وضـد قكونـ  7992وقهاول خلاب ) -
  طالبـة(، اخعـريوا مـل جامعـة عـ   ـ . وضـد بيهـ 11طالبـا ،  11طالبـا  وطالبـة ) 710عيهة الدرا ـة مـل 

الهعابج وجود  روة جوهرية ب  اللالب واللالبات ص حدراك السلوك الوالد  املعم ل ص العذبذب والعسل  
لللالبات، ووجود عالضة حجيابية دالة ب  حدراك الذكور للعسل  الوالد  وا،كع ـاب. وأمـا النـاق   ـد قبـ  

وا،كع ـاب. كمـا وجـد ارقبـاط موجـ  دال  أن ههاك عالضـة حجيابيـة دالـة بـ  حدراك النـاق للعسـل  الوالـد 
 ب  حدراك األبها  للعذبذب الوالد  وا،كع اب و لك لد  كل مل الناق والذكور.

 ( درا ة هد   حد الكشف عل العالضة ب  حدراك األبها  السليب4001وأجر  البشري وال شعان ) -
 11الرتبيـة بدولـة الكويـ  ) طلبـة كليـة مـل 701للمعاملة الوالدية وكل مل ال لس وا،كع ـاب، قكونـ  مـل 

 هة. وضد أنيارت الهعـابج حد أنـه ، قوجـد أ   ـروة  41و 71طالبة(، راو   أعماره، ب   15طالبا ، و
على م ياس حدراك األبها  السليب للمعاملة الوالديـة ص جـا  األم، ص  ـ  وجـدت  دالة ب  الذكور والناق

ارقبــاط  دراك الســليب للمعاملــة الوالديــة ص جــا  األب. كمــا كــان ههــاك ــروة دالــة بيههمــا علــى م يــاس ال
موج  دال ح لابيا  ب  الدراك السليب للمعاملة الوالدية جباأيه وكل مل ال لس وا،كع اب، وأ ه، الدراك 

 .وا،كع اب لد  األبها  السليب للمعاملة الوالدية باهور أعراض مل ال لس
 الدراسات األجنبية: -2-2

ل ـــد حبح ـــ  عالضـــة أ ـــالي  املعاملـــة الوالديـــة بســـمات الشخلـــية وا، ـــلرابات ا،نمعاليـــة كا،كع ـــاب 
 وال لس لد    ات اجعماعية نعلمة.

العالضة ب  ا،كع اب     حبح  (Zemore & Rinholm, 1989 مي درا ة ضام اا زميور وريههومل ) -
 ص اكه، للرعاية وا ماية الاابدة اليت كانوا ضد قل وهـاأن ى مل طلبة البكالوريوس، وحدر  29 كرا  و 21لد  

أثها  طمولعه،.   د أنيارت الهعابج حد أنه ا،كع ـاب ارقـب  لـد  الـذكور  بـر س آبـابه، هلـ،، أمـا النـاق، 
   د ارقب  ا،كع اب بسيلرة أمهاهتل عليهل.

مـل طلبـة املــدارس  مراه ـا   4710( بدرا ـة علـى عيهـة قكونـ  مـل Shek, 1989كمـا ضـام نيـيك )  -
ال انويــة اللــيهي ، وضــد هــد   الدرا ــة حد ق يــي، العالضــة بــ  أ ــالي  املعاملــة الوالديــة واللــأة الهمســية، 
وأههرت نعابج ةليل ا،رقباط أن ق ييمـات الللبـة أل ـالي  معاملـة آبـابه، وأمهـاهت، هلـ، ارقبلـ    ـايي  

ج حد أن قـــذكر املـــراه   اللـــيهي  ليت ـــالي  الـــيت كـــان ال لـــس وا،كع ـــاب وضـــوة األنـــا. وقشـــري هـــذه الهعـــاب
 يسعخدمها معه، آبا ه، وأمهاهت، ارقب  بلأعه، الهمسية.

( العالضــة بــ  أ ــالي  املعاملــة Taris & Bok, 1997)قــاري  وبــوك اخعــ   ص درا ــة طوليــةو  -
املبكر. وبيه  الهعابج أنه ح ا  هولهديا  ص مر لة الرنيد 124الوالدية وا،كع اب لد  عيهة مم لة قكون  مل 

األبهـا  يلـورون أههر الوالدان اندماجا  مع أبهـابه، أثهـا  أول  ـ  عشـرة  ـهة  مـل عمـر أبهـابه،  ـ ن هـه،  
كع اب ص واألطمال الذيل لديه، مركا  ب   داخلي أضل ا عما،  ألن خيط وا مشاعر ا،  مركا  ب   داخلي.

 اخلارجيأن ا،كع اب ي ود حد ةول المرد مل مركا الضب  الداخلي حد كما قب   مرا ل  ياهت، الال  ة.
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 & Milevsky, Schlechter, Netterكمــا حب ــ  درا ــة ميليمســكي ونيلشــرت ونــرت وكــ  )  -
Keehn 2007 المروة ص قوا ـس املـراه   الهاالـة عـل أ ـالي  معاملـة الوالـديل. وبلـس عـدد املشـارك  ص )

مــل مدر ــة ثانويــة  كوميــة ق ــع ص مهل ــة  ــال نيــرضي  77و 9طالبــة ص اللــم  طالبــا  و  414الدرا ــة 
الو،يات املعأدة. وضد أههرت نعابج الدرا ة أن أ لوب معاملة األم ا ازم ارقب  بع دير  ات أعلى ور ا  

 أعلى عل ا ياة واكع اب أضل، وأن أ لوب معاملة األب ا ازم ارقب      باكع اب أضل.
 لدراسة:مشكلة ا -3

يشري األدب حد أنه ، ياال ههاك ن ص وا ح ص الدرا ات اليت قهاول  عالضة أ الي  املعاملة  
الوالدية بكل  مل ا،كع اب وال لس؛ ح  حن الدرا ات الساب ة مل قعِ  اهعماما  كا يا  للمروة ب  اجلهسـ  ص 

ة الوالديـة ص العهبـه بـاألعراض ا،كع ابيـة و أو ضـوة هـذه العالضـة، كمـا أ ـا مل قركـا علـى ضـدرة أ ـالي  املعاملـ
 ــة ال لــس لــد  كـــل مــل الــذكور والنـــاق.  ــالواضع يشــري حد أن أ ــالي  املعاملـــة الوالديــة املســعخدمة مـــع 
الناق لعلف عل قلك املسعخدمة مع الذكور، خاصة  ص البي ة العربية؛ مما يعين أن عالضـة هـذه األ ـالي  

د لعلف ح ا مـا حب ـ  لـد  كـل مـل اجلهسـ . وهـذا يسـوم حجـرا  مايـد  مـل الدرا ـات باملع ريات األخر  ض
أل الي  املعاملة الوالدية اليت لمـس ا، ـلرابات  -مرب  أو مرنيديل  - ول هذا املو وع لايادة  همها 

 ا،نمعالية، وقلك اليت قهد  حد  دوثها لد  كل مل اجلهس .
 هدف الدراسة: -4

حد ا عكشــا  عالضــة أ ــالي  املعاملــة الوالديــة بكــل  مــل  ا ــة علــى حنــو ربــي هــد   هــذه الدر  
 األعراض ا،كع ابية و ة ال لس.

 أهمية الدراسة: -5

 قكمل أاية الدرا ة ا الية  ا يلي:
ح ا  اول  أن قسعكشف أ الي  املعاملة اليت يعبعها كل مل الوالديل مع أبهابه، ولع  عالضة كل  -7

 الي  باألعراض ا،كع ابية و ة ال لـس لـد  األبهـا . ومعر ـة م ـل هـذه العالضـة قعـد  ات أايـة مل هذه األ
بال ة للمرنيديل،  وا   يما يععلس بعأديد عهاصر برامج الوضاية أم العالج.   د لعلف عهاصر هذه ال امج 

 الضة.باخعال  جه  املشارك   يها ح ا ما كان ههاك  روة ب  اجلهس  ص هذه الع
أثها  اجللسـات ص ح ا ق دم للمرنيديل م يا ا  ضلريا  أل الي  املعاملة الوالدية، ميكهه، ا عخدامه  -4

 الرنيادية مل الكشف عما ح ا كان للوالديل دور  يما يعاين مهه املسرتنيدون مل ا لرابات. 
 التعريفات اإلجرائية: -6

الـــيت قلـــدر مـــل الوالـــديل الـــاه أبهابهمـــا، كمـــا ت الســـلوكاقشـــري حد  أسممماليب المعاملمممة الوالديمممة  -7
أبـــو اخلـــري، حمـــا علـــى أ ـــا  ازمـــة وحمـــا معســـاهلة وحمـــا معســـللة )الســـلوكات يـــدركها األبهـــا . وقحلـــهف هـــذه 

 با عخدام م ياس أ الي  السلوكات ، ةديد مد  ممار ة كل مل الوالديل لكل مل هذه ــــــــ(. ويع7911
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 املعاملة الوالدية. 
قشـــري حد ا ـــلراب انمعــا  يعميـــا بالعشـــا م الشـــديد جـــدا ، وا ـــان واليـــأس  عمممراض االكتئابيمممة األ -2

ضيا ـــه مـــل خـــالل ضابمـــة بـــك  ليتعـــراض  ر جيـــ(، و Beck, 1967وا ـــلرابات الهـــوم مـــع متـــين املـــوت )
 ا،كع ابية.

 & Walker ــة ال لــس: قشـــري حد نيــعور المــرد املســـعمر بــالعوقر وا، ــلراب وخيبـــة األمــل ) -5
Roberts, 1983ضيا ه مل خالل م ياس  ة ال لس.  ر (، وجي 

 حدود الدراسة: -7

اخعـريت عيهـة الدرا ــة ا اليـة مــل طلبـة البكــالوريوس، وبالعـا   ــ ن قعمـي، الهعــابج جيـ  أن ي علــر  -7
 على هذه الم ة مل الللبة.

، ومل قبأـــال عالضـــة أ ـــالي  حب ـــ  الدرا ـــة ا اليـــة عالضـــة أ ـــالي  املعاملـــة الوالديـــة بســـمة ال لـــس -2
الــيت مـل املمكــل أن قكــون  ات طبيعــة  -كــال لس ا،جعمــاعي وضلـس ا الــة   -املعاملـة بــأنواع ال لــس األخـر  

 نعلمة. 
 يما يععلس بأ ـالي  املعاملـة الوالديـة كـان ملـدرها األبهـا ؛ ممـا يعـين أن هـذه   مجعالبيانات اليت  -3

 درها الوالديل.البيانات ضد قكون نعلمة لو كان مل
 أسئلة الدراسة: -8

 : العالية  اول  الدرا ة الجابة عل األ  لة
 هل ههاك  روة ب  حدراكات الذكور والناق أل الي  املعاملة الوالدية؟ -7
 هل ههاك  روة ب  اجلهس  ص مسعو  األعراض ا،كع ابية؟ -2
 هل ههاك  روة ب  اجلهس  ص مسعو   ة ال لس؟ -3
 ههاك عالضة دالة ح لابيا  ب  أ الي  املعاملة الوالدية واألعراض ا،كع ابية؟ هل -4
 هل ههاك عالضة دالة ح لابيا  ب  أ الي  املعاملة الوالدية و ة ال لس؟ -5
 أ الي  املعاملة الوالدية ص العهبه باألعراض ا،كع ابية؟ ما هحما مد   -6
 لدية ص العهبه بسمة ال لس؟م أ الي  املعاملة الواا هحما مد   -1
 الطريقة واإلجراءات: -9

 متغريات الدراسة: -9-1

انيــعمل  هـــذه الدرا ــة علـــى املع ــريات العاليـــة: أ ـــالي  املعاملــة الوالديـــة )املعســاهل، املعســـل ، ا ـــازم( 
 األعراض ا،كع ابية  ة ال لس اجله .

 منهج الدراسة: -9-2

 باطي العهبه ، ح  ح ا حب   عالضة أ الي  املعاملة الوالدية بكل  مل اقبع  الدرا ة ا الية املههج ا،رق
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 األعراض ا،كع ابية و ة ال لس؛ كما أ ا اخع ت ضدرة أ الي  املعاملة الوالدية على العهبه اذيل املع رييل. 
 جمتمع الدراسة: -9-3

معـة الريمـوك املسـجل  ص الملـل قكون جمعمع الدرا ة ا الية مل مجيع طلبة مر لة البكالوريوس ص جا
 طالبا  وطالبة.  49117م، والذيل بلس عدده، 4009 4001ال اين مل العام الدرا ي

 عينة الدراسة: -9-4

طالبــة( ص مســـعويات ولللـــات أكادمييـــة  240طالبـــا  و 557 ـــردا  ) 117قألمــ  عيهـــة الدرا ـــة مــل 
باللري ـة ال لـدية لعم يـل طلبـة اجلامعـة، لكـون  نعلمة.   د اخعريت    نيع  مل مساة الرتبيـة الوطهيـة

هــذا املســاة حجباريــا  جلميــع الللبــة، واملســجل  بــه مــل كــال اجلهســ  ومــل نعلــف املســعويات والعخللــات 
 األكادميية.
 أدوات القياس: -9-5

نســخة ضلــرية مل يــاس أ ــالي  املعاملــة   ا ــعخدم  مقياااس أساااليع العاملااة ال الديااة -9-5-1
(  ــا يها ـــ  البي ـــة األردنيـــة. وضـــد 4001(، وكّيمـــه الشـــريم  )Buri, 1991الـــذ  بهـــاه بـــور  ) الوالديــة

أ ـــلوب املعاملـــة  ة، ق لـــي ثالثـــة أبعـــاد هـــي:عبـــار  50مـــة علـــى انيـــعمل امل يـــاس ص نســـخعيه األصـــلية واملكي  
وللم يـاس صـورقان   ـازم.الوالدية املعسل ، وأ لوب املعاملـة الوالديـة املعسـاهل، وأ ـلوب املعاملـة الوالديـة ا

معلاب عان ح دااا ق ي  أ الي  معاملة األم، واألخر  ق ي  أ الي  معاملـة األب، و لـك كمـا يـدركها 
 األبها .
 صدق القياس: -9-5-2

( بــ جرا  صــدة حمعــو  للم يــاس، وكــان  لــك برتمجعــه حد الل ــة العربيــة، وعر ــه 4001ضــام الشــريم  )
جنليايــــة للعأكــــد مــــل دضــــة الرتمجــــة، وا حجــــرا  الععــــديالت املها ــــبة ص  ــــو  علــــى معخللــــ  ص الل ــــة ال

مال ااهت،. كما ا عرض الهسخة املرتمجة للم ياس على قسعة حمكم  مل املعخلل  ص عل، الهم  ص 
يــة وو ــوع املعــا ت امل يــاس مــل  يــال اللــياغة الل و ار عبــاوك، وطحلــ  مــهه، حبــدا  رأيهــ، ص جامعــة الريمــ

لععـديالت الالزمـة. وص  ـو  مال اـات امكمـ  ا حجـرا  ا رة للبعـد الـذ  قهعمـي حليـه.عبـاها ـبة ومد  م
بالعسـاو  رة كمـا كـان ص الهسـخة األصـلية، موزعـة عبـا 50ههابيـة رات امل يـاس بلـورقه العبـاوضد ب ي عدد 

 رات لكل بعد.عباعلى ثالثة أبعاد، عشر 
  ـــرة،  71  ـــد قكونـــ  مـــل  -خدم  ص الدرا ـــة ا اليـــة الـــيت ا ـــع -أمـــا الهســـخة ال لـــرية للم يـــاس 

  ــرات. ويـع، ا، ــعجابة هلـا و  ــا  لعـدريج   ا ــي  1حبيـال انيــعمل كـل بعــد مـل أبعــاد امل يـاس ال الثــة علـى 
)اناــر  41و  1= أوا ـس بشــدة(، وبـذلك قـراوع الدرجــة الكليـة علـى كــل بعـد بـ  1= ، أوا ـس بشـدة، 7)

رات الهســـخة ال لـــرية للم يـــاس علـــى الهأـــو العـــا : طب ـــ  الهســـخة املكّيمـــة بـــاعامللأـــس(. وضـــد ا اخعيـــار 
طالبــا  وطالبــة مــل طلبـــة  15ة(  علــى عيهـــة ا ــعلالعية قكونــ  مــل عبــار  50للم يــاس )الــيت قكونــ  مــل 
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كـل بعـد، وبعـد  لـك اخعـريت أعلـى عبـارات  جامعة الريموك. ومل َثط  سب  معامالت ا،رقباط امللـأح ل
ضــي، معــامالت ا،رقبــاط للهســخة ال لـــرية  7جلــدول اباطــا  بالبعــد الــذ  قهعمــي حليــه. وياهــر ارقعبــارات  1

 مل ياس أ الي  
 املعاملة الوالدية.

 (7ال,دول )
 الةسخة اللصيرة لملياس أساليب المعاملة الوالديةعباراج قيم معامالج ار باط 

 رقم
 رةعباال

 البعد المتسل 
 رقم )معامل االر باط المصحح(

 لرةالف

 البعد الحا ل
 رقم )معامل االر باط المصحح(

 الفلرة

 البعد المتساهل
 )معامل االر باط المصحح(

 لول لوب لول لوب لول لوب
7 0519 0521 1 0514 0515 77 0521 0520 
4 0521 0521 1 0517 0511 74 0551 0551 
5 0511 0517 1 0514 0551 75 0510 0517 
2 0521 0521 9 0519 0517 72 0515 0511 
1 0514 0511 70 0514 0517 71 0511 0519 

 0551للورة األب، وب   0519و  0551أن معامالت ا،رقباط قراو   ب   7يال ظ مل اجلدول 
 high convergentللـــورة األم، ممـــا يشـــري حد أن األداة قعمعـــع بلـــدة ق ـــار  مرقمـــع ) 0511و 

validity.) 
 س:ثبات القيا -9-5-3

ا ق ـــدير ثبـــات ا،قســـاة الـــداخلي )كرونبـــاا ألمـــا( للهســـخة ال لـــرية مل يـــاس أ ـــالي  املعاملـــة الوالديـــة 
طالبـا  وطالبـة. وكمـا  15حبساب معامالت ال بات على درجات أ راد العيهة ا، ـعلالعية الـيت قكونـ  مـل 

 0514األب، وبـــ   للـــورة  0515و 0511قراو ـــ  ضـــي، معـــامالت كرونبـــاا ألمـــا بـــ   4يحاهـــر اجلـــدول 
 للورة األم، ويعد  لك مهنيرا  جيدا  على ا،قساة الداخلي للهسخة ال لرية ليتداة.  0511و

 (2ال,دول )
 معامالج اال ساق الداخلي لملياس أساليب المعاملة الوالديةه

 األساليب
 الوالدية المتساهل أسلوب المعاملة أسلوب المعاملة الوالدية الحا ل أسلوب المعاملة الوالدية المتسل 

 صورة األل صورة األب صورة األل صورة األب صورة األل صورة األب
7711 7715 77.3 7714 7715 7712 
ا ـعحخدم  ص الدرا ــة  ( Beck Depression Inventory) قائمااة بااك لابتئااا  -9-5-4

مل صدضها وثباهتا محد  وأبو  جلة ا الية اللورة املعرّبة ل ابمة بك لالكع اب، اليت ضام بععريبها والعأكد 
مههــا عر ــا  مــل أعــراض عبــارة قعهــاول كــل عبــارة ( 47(. وقعــألف هــذه ال ابمــة مــل )7911وأبــو طالــ  )

ا،كع اب، وهي: ا ان، والعشا م، وال ساس بالخماة، وعدم الر ا، والشعور بالذن ، وقوضع الع ـاب، 
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اريـــة، والبكـــا ، و ـــدة اللبـــع، وا،نســـأاب ا،جعمـــاعي، وكراهيـــة الـــذات، واهتـــام الـــذات، واأل كـــار ا،نعأ
والرتدد وعدم ا س،، وق يري المكر عل املاهر اجلسمي، وعدم ال درة على العمل، وصعوبة الهوم، والعع ، 

بمة على و  دان الشهية، ون ص الوزن، واهلواج  اللأية، و  دان ا،هعمامات اجلهسية. وقعدرج هذه ال ا
( قعين وجـود 5( قعين انعدام العرض، ص    أن درجة )0) حن درجة صمر ح (، 5-0ن اط ) 2 ل، مل 

. وضـد  سـب  ص الدرا ـة ا اليــة 15و 0العـرض  سـعو   مرقمـع. وقـراوع الدرجـة الكليـة علــى امل يـاس بـ  
ت ال ابمة على درجات أ راد العيهة ا، علالعية. وضد قراو   معامالعبارات معامالت ا،رقباط امللأح ل

، ممــا يشــري حد أن ال ابمــة قعمعــع  ســعو   مرقمــع مــل اللــدة الع ــار . كمــا 0517و  0552ا،رقبــاط بــ  
 05115 س  معامل ثبات ا،قساة الداخلي )كرونباا ألما(، وضد بلس 

طـــّور نيـــبيلبريجر وجـــورزوا ولونيـــل و ـــاج (  Trait Anxiety Inventory) القلااا  -9-5-5
( ضابمـة ل يـاس ال لـس Spielberger, Gorsuch, Lushen, Vagg, & Jacobs, 1983وجاكوب  )
موزعـة علــى م يا ــ   ـرعي ؛ أ ــداا ي ــي  ضلـس ا الــة، وارخــر ي ـي   ــة ال لــس. عبــارة  20قعكـون مــل 

( بععري  هذه ال ابمة وا عخراج د،،ت صدضها وثباهتـا. وص الدرا ـة ا اليـة 7912وضد ضام عبد اخلالس )
رة. وضـد طحلـ  مـل املشـارك  أن عبـا 40اس  ـة ال لـس الـيت قعكـون مـل ة املعرّبة مل م يـا ا عخدام الهسخ

(. و ســب  معــامالت ا،رقبــاط 2-7علــى قــدريج  ربــاعي )عبــارة حيــددوا حد أ  مــد   قهلبــس علــيه، كــل 
امل يـــاس علـــى درجـــات أ ـــراد العيهـــة ا، ـــعلالعية. وضـــد راو ـــ  معـــامالت ا،رقبـــاط بـــ  عبـــارات امللـــأح ل

؛ مما يشري حد أن امل ياس يعمعع بلدة ق ار  جيد. كما أههـر م يـاس  ـة ال لـس اقسـاضا  0511و  0550
 (.0511داخليا  جيدا  )كرونباا ألما = 

 إجراءات الدراسة: -9-6

قوزيــع امل ــايي  علــى الللبــة داخــل ال اعــات العدريســية ص نيــهر نيســان أبريل مــل العــام الدرا ــي  جــر 
دم  هلـــ،  كـــرة عامــة عـــل أهـــدا  الدرا ـــة وأايعهــا، وو ـــأ  الععليمـــات املععل ـــة م، وضـحـ4009 4001

بامل ايي  املسعخدمة. وأحكد هل، أن مشاركعه، طوعية، وأن البيانات اليت  يدلون اـا  ـععامل بسـرية قامـة. 
أو  ـة ال لـس،  ومما جيدر  كره أنه مل يع، النيـارة ص الععليمـات حد أن امل ـايي  قعهـاول األعـراض ا،كع ابيـة

لكــي ، قــهثر ص ملــداضية ا ــعجابة املشــارك ، وحمنــا احكعمــي بالنيــارة حد أن هــذه امل ــايي  قععلــس بســمات 
 دضي ة.  50الشخلية. وضد ا عاج الللبة ملل  امل ايي  حد  وا  

 حتليل البيانات: -9-7

لديـة واألعـراض ا،كع ابيـة و ـة لعأديد المروة ب  اجلهسـ  علـى كـل مـل م ـايي  أ ـالي  املعاملـة الوا
(. ح ا ة حد  لك  حسب  معامالت ا،رقباط ب  أ الي  املعاملة t–test) ت -اخعبارال لس ا ا عخدام 

الوالدية وكل مل األعراض ا،كع ابية و ة ال لس. كما ا عخدم ةليل ا،حندار املععـدد املعـدرج للكشـف عـل 
 ة على العهبه باألعراض ا،كع ابية و ة ال لس لد  كل مل اجلهس .ضدرة كل مل أ الي  املعاملة الوالدي
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 الناتاائاج: -11

  يما يلي  يع، عرض الهعابج املععل ة بكل  هال مل األ  لة اليت  اول  الدرا ة الجابة عهها.
 هل ههاك  روة ب  حدراكات الذكور والناق أل الي  املعاملة الوالدية؟  السؤال األول 

ت.  -مــا ح ا كــان ههــاك  ــروة بــ  اجلهســ  علــى أبعــاد م يــاس املعاملــة الوالديــة ا ــعحخدم اخعبــارملعر ــة 
 ت. -املعو لات وا،حنرا ات املعيارية ونعابج اخعبار 5ويب  اجلدول 

 (3ال,دول )
 يةج للفروق بيل متوسااج درجاج الذكور واق اا على أبعاد ملياس أساليب المعاملة الوالد - تاسة اختبار

 االحتمالية ج اال حراف المعياري المتوس  الحسابي ال,ةس البعد
 05000** 1514 7501 4592 الذكور أ لوب املعاملة املعسل  ليتب

 0599 4،14 الناق
 05412 -7501 0595 2501 الذكور أ لوب املعاملة ا ازم ليتب

 0511 2575 الناق
 05000** 1551 7541 4551 الذكور ليتب أ لوب املعاملة املعساهل

 0591 7514 الناق
 05750 7517 7501 4510 الذكور أ لوب املعاملة املعسل  ليتم

 0592 4519 الناق
 05007* -5542 0511 2577 الذكور أ لوب املعاملة ا ازم ليتم

 0514 2550 الناق
 05000** 1590 7544 4550 الذكور ليتم أ لوب املعاملة املعساهل

 0519 7511 الناق
>P*  7777 ا >P** 777777 

 ـــــلوب املعاملـــــة املعســـــل  لـــــيتب أن ههـــــاك  روضـــــا  دالّـــــة ح لـــــابيا  بـــــ  اجلهســـــ  ص أ 5اهـــــر اجلـــــدول يح 
( أعلـى مـل 4592(. ويعضح مل اجلدول أن معو ـ  درجـات الـذكور )س= P<050007؛ 1514)ت=

جلـــدول حد أنـــه ، يوجـــد  ـــروة دالّـــة ح لـــابيا  بـــ  (. كمـــا يشـــري ا4514معو ـــ  درجـــات النـــاق )س= 
(. أما أ لوب املعاملة املعساهل ليتب   ـد كانـ  -7،01اجلهس  ص أ لوب املعاملة ا ازم ليتب )ت =

(. ويعضـح مـل اجلـدول أن معو ـ  درجـات الـذكور P<050007؛ 1551ضيمة ت داّلة ح لابيا  )ت = 
 (.7514)س=  ( أعلى مل معو   درجات الناق4551)س= 

( 7517وبيهما ياهر اجلدول عدم وجود  روة داّلة ب  اجلهس  ص أ لوب املعاملة املعسل  ليتم )ت=
(. ويعضح P<0507؛5542-ههاك  روضا  داّلة ب  اجلهس  ص أ لوب املعاملة ا ازم ليتم )ت= ياهر أن

(. كمــا يشــري 2577)س=  ( أعلــى مــل معو ــ  درجــات الــذكور2550أن معو ــ  درجــات النــاق )س= 
( ص أ ـــلوب املعاملـــة املعســـاهل P<050007؛ 1590اجلـــدول حد أن ههـــاك  روضـــا  دالّـــة ح لـــابيا  )ت = 
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( أعلــى مــل معو ــ  درجــات النــاق )س= 4550لــيتم. ويبــ  اجلــدول أن معو ــ  درجــات الــذكور )س= 
7511.) 

 ا،كع ابية؟ هل ههاك  روة ب  اجلهس  ص مسعو  األعراض  السؤال الثا ي 
 ت.  -م اخعبارياس األعراض ا،كع ابية ا عخدة ما ح ا كان ههاك  روة ب  اجلهس  على م ـــــــــملعر 

 ت. -املعو لات وا،حنرا ات املعيارية ونعابج اخعبار 2ويب  اجلدول 
 (4ال,دول )

 كتئابيةللفروق بيل متوسااج درجاج ال,ةسيل على ملياس األعراض اال  ج -اختبار تاسة 
 االحتمالية قيمة ج اال حراف المعياري المتوس  الحسابي ال,ةس الملاييس

 05009 4515 0511 0،91 الذكور األعراض ا،كع ابية
 0514 0511 الناق

ى م يـــــاس األعـــــراض ا،كع ابيـــــة أن ههـــــاك  روضـــــا  دالّـــــة ح لـــــابيا  بـــــ  اجلهســـــ  علـــــ 2ياهـــــر اجلـــــدول 
( أعلـــى مـــل 0591اجلـــدول أن معو ـــ  درجـــات الـــذكور )س=  (. ويعضـــح مـــلP<0507؛ 4515)ت=

 (.0511معو   درجات الناق )س= 
 هل ههاك  روة ب  اجلهس  ص مسعو   ة ال لس؟  السؤال الثالث 

ت. ويبــ   -ملعر ــة مــا ح ا كــان ههــاك  ــروة بــ  اجلهســ  علــى م يــاس  ــة ال لــس ا ا ــعخدام اخعبــار
 ت. - ات املعيارية ونعابج اخعباراملعو لات وا،حنرا (1)ل اجلدو 

 (5ال,دول )
 للفروق بيل متوسااج درجاج ال,ةسيل على ملياس سمة اللل  ج -اختبار تاسة 

 االحتمالية قيمة ج اال حراف المعياري المتوس  الحسابي ال,ةس الملاييس
  ة 
 ال لس

 05507 -7502 0514 4551 الذكور
 0515 4520 الناق

 (.-7502عدم وجود  روة دالة ح لابيا  ب  اجلهس  على م ياس  ة ال لس )ت =  1يب  اجلدول 
 هل ههاك عالضة دالة ح لابيا  ب  أ الي  املعاملة الوالدية واألعراض ا،كع ابية؟ السؤال الرابع 

لإلجابة عل هذا السـهال  سـب  معـامالت ارقبـاط بري ـون بـ  درجـات أ ـراد العيهـة علـى كـل بعـد مـل 
د م يــــاس أ ــــالي  املعاملــــة الوالديــــة، ودرجــــاهت، علــــى م يــــاس األعــــراض ا،كع ابيــــة كمــــا هــــو مبــــ  ص أبعــــا

 .1اجلدول
 (6ال,دول )

  معامالج االر باط بيل درجاج أفراد العيةة على أبعاد ملياس المعاملة الوالدية
 ودرجا نم على ملياس األعراض االكتئابية

 Zمة قي اق اا الذكور العيةة ال لية البعد
 4550* 0541** 0527** 0551** أ لوب املعاملة املعسل  ليتب
 4501* -0544** -0501 -0572** أ لوب املعاملة ا ازم ليتب
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 1501** 0542** 0511** 0524** أ لوب املعاملة املعساهل ليتب
 4511** 0541** 0522** 0551** أ لوب املعاملة املعسل  ليتم

 0517 -0542** 0579** -0544** يتمأ لوب املعاملة ا ازم ل
 4594** 0557** 0529** 0524** أ لوب املعاملة املعساهل ليتم

>P*       7775ا >P** 7777 
أن ههــاك عالضــة حجيابيــة دالــة ح لــابيا  بــ  أ ــلوب املعاملــة املعســل  لــيتب واألعــراض  1ياهــر اجلــدول 

هي لد  الناق. ويب  اجلدول كـذلك أن ههـاك عالضـة ا،كع ابية، وأن هذه العالضة لد  الذكور أضو  مما 
 لبية دالة ح لابيا  ب  أ لوب املعاملة ا ـازم لـيتب واألعـراض ا،كع ابيـة، وأن هـذه العالضـة لـد  النـاق 
أضو  مما هي لد  الذكور. كما أن ههاك عالضة حجيابيـة دالـة ح لـابيا  بـ  أ ـلوب املعاملـة املعسـاهل لـيتب 

 ع ابية، وأن هذه العالضة لد  الذكور أضو  مما هي لد  الناق. واألعراض ا،ك
ويشــــري اجلــــدول أيضــــا  حد أن ههــــاك عالضــــة حجيابيــــة دالــــة ح لــــابيا  بــــ  أ ــــلوب املعاملــــة املعســــل  لــــيتم 
واألعــراض ا،كع ابيــة، وأن هــذه العالضــة لــد  الــذكور أضــو  ممــا هــي لــد  النــاق. كمــا يشــري حد أن ههــاك 

دالـة ح لــابيا  بــ  أ ـلوب املعاملــة ا ــازم لـيتم واألعــراض ا،كع ابيــة، وأن ضـوة هــذه العالضــة مل عالضـة  ــلبية 
لعلف باخعال  اجله . وكذا يعضح مل اجلدول أن ههاك عالضة حجيابية دالة ح لابيا  ب  أ لوب املعاملة 

 ناق. املعساهل ليتم واألعراض ا،كع ابية، وأ ا لد  الذكور أضو  مما هي لد  ال
 هل ههاك عالضة دالة ح لابيا  ب  أ الي  املعاملة الوالدية و ة ال لس؟ السؤال الخامس 

لإلجابة عل هذا السـهال  سـب  معـامالت ارقبـاط بري ـون بـ  درجـات أ ـراد العيهـة علـى كـل بعـد مـل 
 .1 اجلدول أبعاد م ياس أ الي  املعاملة الوالدية، ودرجاهت، على م ياس  ة ال لس كما هو مب  ص

 (1ال,دول )
  معامالج االر باط بيل درجاج أفراد العيةة على أبعاد ملياس أساليب المعاملة الوالدية

 ودرجا نم على ملياس سمة اللل 
 Zقيمة  اق اا الذكور العيةة ال لية البعد

 7544 0549** 0551** 0557** أ لوب املعاملة املعسل  ليتب
 0500 -0545** -0545** -0545** بأ لوب املعاملة ا ازم ليت

 4522* 0541** 0،27** 0557** أ لوب املعاملة املعساهل ليتب
 7571 0541** 0555** 0549** أ لوب املعاملة املعسل  ليتم
 -7541 -0571** -0541** -0547** أ لوب املعاملة ا ازم ليتم

 4501* 0540** 0552** 0541** أ لوب املعاملة املعساهل ليتم
>P*   7775 ا  >P**  7777 

أن ههاك عالضة حجيابية دالة ح لـابيا  بـ  أ ـلوب املعاملـة املعسـل  لـيتب و ـة ال لـس،  1ياهر اجلدول 
وعالضة  لبية دالة ح لابيا  ب  أ لوب املعاملة ا ازم ليتب و ة ال لس. كما يب  اجلدول أن ههاك عالضة 

عاملة املعساهل ليتب و ـة ال لـس، وأن هـذه العالضـة لـد  الـذكور أضـو  حجيابية دالة ح لابيا  ب  أ لوب امل
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ممـــا هـــي لـــد  النـــاق. وياهـــر اجلـــدول أيضـــا  أن ههـــاك عالضـــة حجيابيـــة دالـــة ح لـــابيا  بـــ  أ ـــلوب املعاملـــة 
ضـة املعسل  ليتم و ة ال لس، وعالضة  لبية دالة ح لابيا  ب  أ لوب املعاملـة ا ـازم لـيتم و ـة ال لـس، وعال

حجيابية دالة ح لابيا  ب  أ لوب املعاملة املعساهل ليتم و ة ال لس، وأن هذه العالضة لد  الذكور أضو  مما 
 هي لد  الناق.

 أ الي  املعاملة الوالدية ص العهبه باألعراض ا،كع ابية؟ ما هحما مد   السؤال السادس 
م أ ـــالي  اه ـــحاملعـــدرج للكشـــف عـــل مـــد   ر املععـــددلإلجابـــة عـــل هـــذا الســـهال أحجـــر  ةليـــل ا،حنـــدا

نعـابج هـذا العأليـل  1املعاملة الوالدية ص العهبه باألعراض ا،كع ابيـة لـد  كـل مـل اجلهسـ . ويبـ  اجلـدول 
 لد  الذكور.

 (.ال,دول )
 لاسنإحدار المتعدد المتدرج لمد   تاسة  حليل اال 

 عراض االكتئابية لد  الذكوركل أسلوب مل أساليب المعاملة الوالدية في التةبؤ باأل
المتغير 

 التابع
 المعامل المتةبئاج

B 
االر باط 

 Rالمتعدد 
 التبايل
R2 

F االحتمالية 

األعــــــــــــــراض 
 ا،كع ابية

 05000* 759501 0550 0511 0541 ليتب أ لوب املعاملة املعساهل
 05000* 19504 0555 0511 0574 أ لوب املعاملة املعسل  ليتم

  > P* 777777 
٪ مـل العبـايل 55أن أ لو  املعاملة املعساهل ليتب واملعسل  ليتم وّ أا معـا   ـوا   1يحاهر اجلدول 

٪ مــل العبــايل، وبــذلك يكــون ضــد 50ص األعــراض ا،كع ابيــة.   ــد و ــح أ ــلوب املعاملــة املعســاهل لــيتب 
  أن أ ـلوب املعاملـة ( ؛ ص  ـP050007< مسااة دالـة ص العهبـه بـاألعراض ا،كع ابيـة لـد  الـذكور )

٪ أخر  للعبايل، وضد كان  هذه املسااة أيضـا  دالـة ص العهبـه بـاألعراض ا،كع ابيـة 5املعسل  ليتم أ ا  
لد  الذكور. و يما يععلس بأ الي  املعاملة الوالدية األخر  يعضح مل اجلدول أ ا مل قسه، على حنو دال  

 لد  الذكور.ح لابيا  ص العهبه باألعراض ا،كع ابية 
أ ـالي  املعاملـة الوالديـة ص العهبـه  ما ـهحععدد املعدرج للكشف عل مـد  كما أجر  ةليل ا،حندار امل

 نعابج هذا العأليل. 9باألعراض ا،كع ابية لد  الناق، ويب  اجلدول 
 لاسنإاال حدار المتعدد المتدرج لمد    تاسة  حليل (9ال,دول )

 لد  اق اا لة الوالدية في التةبؤ باألعراض االكتئابيةكل أسلوب مل أساليب المعام
المتغير 

 المعامل المتةبئاج التابع
B 

االر باط 
 Rالمتعدد 

 التبايل
R2 F االحتمالية 

األعراض 
 ا،كع ابية

 05000* 25515 0509 0557 0571 ليتم أ لوب املعاملة املعساهل
 05000* 41511 0574 0552 0509 أ لوب املعاملة املعسل  ليتم
 05000* 47519 0572 0551 -0501 أ لوب املعاملة ا ازم ليتب

 >P*  777777 
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أن أ ــالي  املعاملــة؛ املعســاهل لــيتم واملعســـل  لــيتم وا ــازم لــيتب ضــد و ــأ  معـــا   9يحاهــر اجلــدول 
٪ 9ل ليتم ٪ مل العبايل ص األعراض ا،كع ابية لد  الناق.   د و ح أ لوب املعاملة املعساه72 وا  

٪، وبـذلك 4٪، وأ ا  أ لوب املعاملة ا ازم لـيتب 5مل العبايل، وو ح أ لوب املعاملة املعسل  ليتم 
 ــــهم  علـــى حنــــو دال  ص العهبــــه بــــاألعراض ا،كع ابيــــة لــــد  النــــاق أقكـــون هــــذه األ ــــالي  ال الثــــة ضــــد 

(>P050007و يما يعلل بأ الي  املعاملة الوالدية األخر  يعضح مل اجل ) دول أ ا مل قسه، على حنو
 دال  ح لابيا  ص العهبه باألعراض ا،كع ابية لد  الناق.

 أ الي  املعاملة الوالدية ص العهبه بسمة ال لس؟ ما هحما مد   السؤال السابع 
أ ـــالي   ما ـــهحععـــدد املعـــدرج للكشـــف عـــل مـــد  لإلجابـــة عـــل هـــذا الســـهال أجـــر  ةليـــل ا،حنـــدار امل

نعـابج هـذا العأليـل لـد   70ية ص العهبـه بسـمة ال لـس لـد  كـل مـل اجلهسـ . ويبـ  اجلـدول املعاملة الوالد
 الذكور.

 (77ال,دول )
 لاسنإحدار المتعدد المتدرج لمد   تاسة  حليل اال 

 كل أسلوب مل أساليب المعاملة الوالدية في التةبؤ بسمة اللل  لد  الذكور
المتغير 

 المعامل المتةبئاج التابع
B 

ر باط اال
 Rالمتعدد 

 التبايل
R2 F االحتمالية 

  ة 
 ال لس

 05000* 11520 0571 0527 0571 ليتب أ لوب املعاملة املعساهل
 05000* 59500 0579 0522 0570 أ لوب املعاملة املعسل  ليتب

 05000* 50507 0544 0521 -0570 أ لوب املعاملة ا ازم ليتم
  >P*  777777 

أن أ الي  املعاملة؛ املعسـاهل لـيتب واملعسـل  لـيتب وا ـازم لـيتم ضـد و ـأ  معـا   70يحاهر اجلدول 
٪ مـــل العبـــايل، 71٪ مـــل العبـــايل ص  ـــة ال لـــس.   ـــد و ـــح أ ـــلوب املعاملـــة املعســـاهل لـــيتب 44 ـــوا  

بـــذلك قكـــون ٪، و 5٪، وأ ـــا  أ ـــلوب املعاملـــة ا ـــازم لـــيتم 4وو ـــح أ ـــلوب املعاملـــة املعســـل  لـــيتب 
(. و يمـا P050007< هم  على حنو دال  ص العهبـه بسـمة ال لـس لـد  الـذكور ) أال الثة ضد األ الي  

يععلس بأ الي  املعاملة الوالدية األخر  يعضـح مـل اجلـدول أ ـا مل قسـه، علـى حنـو دال  ح لـابيا  ص العهبـه 
 بسمة ال لس لد  الذكور.

م أ ـالي  املعاملـة الوالديـة ص العهبـه اه ـح ر املععدد املعدرج للكشف عل مـد كما أحجر  ةليل ا،حندا
 نعابج هذا العأليل. 77بسمة ال لس لد  الناق. ويب  اجلدول 
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 (77ال,دول )
 لاسنإاال حدار المتعدد المتدرج لمد    تاسة  حليل

 لد  اق اا كل أسلوب مل أساليب المعاملة الوالدية في التةبؤ بسمة اللل 
المتغير 

 المعامل اجالمتةبئ التابع
B 

االر باط 
 Rالمتعدد 

 التبايل
R2 F االحتمالية 

  ة
 ال لس

 05000* 51595 0501 0549 0571 ليتب أ لوب املعاملة املعسل 
 05000* 41571 0577 0555 -0571 أ لوب املعاملة ا ازم ليتب
 05000* 71520 0574 0552 0501 أ لوب املعاملة املعسل  ليتم

>P*  777777 
أن أ الي  املعاملة؛ املعسل  لـيتب وا ـازم لـيتب واملعسـل  لـيتم، ضـد و ـأ  معـا   77ر اجلدول يحاه
٪، وو ــح أ ــلوب 1٪ مــل العبــايل ص  ــة ال لــس.   ــد و ــح أ ــلوب املعاملــة املعســل  لــيتب 74 ــوا  

ون هــذه ٪، وبــذلك قكــ7٪ مــل العبــايل، كمــا و ــح أ ــلوب املعاملــة املعســل  لــيتم 5املعاملــة ا ــازم لــيتب 
(. و يمـا P 050007<األ الي  ال الثة ضد  ـاا  علـى حنـو دال  ص العهبـه بسـمة ال لـس لـد  النـاق )

يعلل بأ الي  املعاملة الوالدية األخر  يعضح مل اجلـدول أ ـا مل قسـه، علـى حنـو دال  ح لـابيا  ص العهبـه 
 بسمة ال لس لد  الناق.

 الناقشة: -11

 أن األ الي  اليت يعبعها اربا  ص قعامله، مع أبهابه، لعلف عل قلك اليت قوصل  الدرا ة ا الية حد
يعبعو ـا مــع بهــاهت،، كمـا أن األ ــالي  الــيت قعبعهــا األمهـات ص قعــاملهل مــع أبهــابهل لعلـف عــل قلــك الــيت 

قعـامله،  يعبعهها مع بهاهتل.   د قب  أن اربا  يسعخدمون أ الي  معاملة  ـلبية )معسـللة ومعسـاهلة( ص
مع أبهابه، أك ر مما يمعلـون ص قعـامله، مـع بهـاهت،. وهـذا ياهـر االاهـات اربـا  حنـو أبهـابه، مـل اجلهسـ ، 

عـــدم العشـــدد ص  هـــ، يعع ـــدون أن الـــذكور لـــديه، م ـــدرة أعلـــى علـــى ةمـــل املعاملـــة ال ا ـــية، وأنـــه يهب ـــي 
ال  ص الععامـل مـع أبهـابهل، ص  ـ  أ ـل اهت،، كما قب  أن األمهات أيضا  أك ر قساهحما بعه، على  لوك

أك ــر  امــا  مــع بهــاهتل. ور ــا يو ــح  لــك ضهاعــة األمهــات ص أن مــل واجــبهل قوجيــه  ــلوك بهــاهتل بلري ــة 
صــأيأة وقعايــا ث ــعهل بأنمســهل وجعلهــل يــعأملل مســهولية أعمــاهلل. وقعمــس هــذه الهعــابج مــع قلــك الــيت 

(، مــل  يــال وجــود  ــروة بــ  اجلهســ  ص الدراك الســليب 4001قوصـل  حليهــا درا ــة البشــري وال شــعان )
أل ــــالي  معاملــــة اربــــا ، ولعلــــف معهــــا مــــل  يــــال عــــدم وجــــود  ــــروة بــــ  اجلهســــ  ص الدراك الســــليب 

 أل الي  معاملة األمهات.
 ة لعلور األعـراض ا،كع ابيـة و ـة ال لـس لـد  األبهـا  يكمـلهعابج حد أن أ د امللادر الربيسوأنيارت ال

ص األ ــرة؛   ــد ا العوصــل حد أن الوالــديل املعســلل  )اللــذيل ميار ــان  ــيلرة مبال ــا  اــا، وعــدم مرونــة ص 
الســللة(، وكــذا الوالــدان املعســاهالن )اللــذان ي ــبالن أبها اــا مــل دون ا ــعخدام الســللة الوالديــة( يــدركهما 

ب وضلــس. وقعمــس هــذه الهعــابج مــع قلــك الــيت أبها اــا علــى أ مــا هلمــا دور أ ا ــي  ــا يعــانون مهــه مــل اكع ــا
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(، وخلـــاب 7990(، و ـــالمة )Zemore & Rinholm, 1989قوصـــل حليهـــا وزميـــور وريههـــومل )
بـــ  أ ـــالي  املعاملـــة الوالديـــة  (، مـــل  يـــال وجـــود عالضـــة حجيابيـــة4001(، والبشـــري وال شـــعان )7992)

  السلبية وكل مل ال لس و أو ا،كع اب.
ادية هلذه الهعابج أنه  ىت يعمكل املرنيدون مل مساعدة الللبة املكع ب  وال ل   ومل العضميهات الرني

بماعلية عالية جي  أن يبأ وا ص أ الي  املعاملة الوالدية لد  هه،  الللبة؛ ألن ما لديه، مل ا لرابات 
اللـــأيأة ضـــد يكـــون نعاجـــا  هلـــذه األ ـــالي . وبـــذلك  ـــ ن الععامـــل مـــع هـــذه األ ـــالي  ضـــد يكـــون البدايـــة 

ل ـــداق الع ـــرّي املرغـــوب  يـــه لـــد  املسرتنيـــديل. وص م ـــل هـــذه ا ـــا،ت مـــل األ ضـــل أن يلع ـــي املرنيـــد 
الوالديل ويو ح هلما كيف يهب ي أن يععامال قعامال  بهـا  مـع أبهابهمـا. أمـا ح ا كـان مـل غـري املمكـل ة يـس 

مـع والـده أو والديـه، كـي خيمـف مـل قـأثري   لك،  علـى املرنيـد أن يعلّـ، املسرتنيـد املهـارات املها ـبة للععامـل
قعاملهمــا الســليب معــه. مــ ال : ح ا كــان األب معســللا ، ميكــل حخبــار املسرتنيــد أنــه يهب ــي أن جيلــ  مــع أبيــه 
ويل ي حليه ويهع،  ا ي وله ويليعه، وص الوض   اقه يعمل قدرجييا  وبللف  نيديد على قبيان األخلا  الـيت 

هار البدابل املها ـبة. اـذه اللري ـة، ميكـل أن يع ـري أ ـلوب معاملـة األب، حبيـال يرقكبها أبوه عل طريس حه
يلبح يعشاور مع ابهه بد،  مل أن يمرض رأيه عليـه، ألنـه  ـيال ظ الهعـابج الجيابيـة الـيت أد  حليهـا ا ـوار 

 مع ابهه. 
 ـر الـيت يطسـعخدم  يهـا أ ـد و ا أن أ الي  املعاملة الوالديـة قـهثر ص  ـلوك مجيـع أ ـراد األ ـرة،  ـ ن األ

الوالــديل أو كالاــا أ ــالي  معاملــة معســللة أو معســاهلة حباجــة ملأــة حد حرنيــاد أ ــر .  ــاألمر ، يععلــس 
    باملسرتنيد الذ  يأيت طالبا  املساعدة مل املرنيد، وحمنا جبميع أ ـراد أ ـرقه. وههـا ، بـد مـل العمـل علـى 

ل العـالم املخعلمـة، وق ـدمي اما ـرات اهلاد ـة حد زيـادة الـوعي قمعيل دور الرنياد األ ر  عل طريس و ـاب
 العام ب جيابيات هذا امليدان مل مياديل الرنياد. 

ومـــل الهعـــابج امل ـــرية الـــيت ا العوصـــل حليهـــا أن العالضـــة بـــ  أ ـــالي  املعاملـــة الوالديـــة الســـلبية واألعـــراض 
؛ ممــا يشــري حد أن األبهــا  يعــانون مــل ا،كع ــاب ا،كع ابيــة كانــ  لــد  الــذكور أضــو  ممــا هــي لــد  النــاق

نعيجة لععامـل الوالـديل معهـ، بلـرة غـري مها ـبة أك ـر ممـا قعـاين البهـات. وهـذا يهب ـي أن يهخـذ ص ا سـبان 
 عهد حعداد ال امج الرنيادية اهلاد ة لعخميس ا،كع اب لد  كل  مل اجلهس . 

لــذيل يع ــبالن أبها اــا ويــدعما ، ويســعخدمان الســللة مــل جانــ   آخــر قبــ  أن الوالــديل ا ــازم  )ال
همان ص لمــيس مســعويات ا،كع ــاب وال لــس، أو بععبــري ( يــدركهما أبها اــا علــى أ مــا يســ رونــة وع النيــة

آخر ةس  مسعو  اللأة الهمسية لديه،.  الوالدان اللذان يعأاوران مع أبهابهمـا  ـول ال ضـايا املخعلمـة 
 ــــرة أم العامــــة، ولــــديهما ا، ــــععداد لع يــــري وجهــــات ناراــــا ح ا ثبــــ  هلمــــا أ ــــا غــــري  ــــوا  الــــيت لــــص األ

صــأيأة،  ــيهد   لــك حد نيــعور األبهــا  بالر ــا والســعادة وخيمــس مــل ا عماليــة قعر ــه، لال ــلرابات 
 & Taris(، وقـاري  وبـوك )7990ا،نمعاليـة. وقعمـس نعـابج هـذه الدرا ـة مـع مـا قوصـل حليـه أبـو طـرية )

Bok, 1997 ميليمسكي وزمال ه(، و  (Milevsky et al., 2007  مـل  يـال وجـود عالضـة  ـلبية بـ )
 أ الي  املعاملة الوالدية الجيابية وا، لرابات ا،نمعالية.

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBF-4Y95NWP-3&_user=3033992&_coverDate=04%2F30%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1309329929&_rerunOrigin=google&_acct=C000059512&_version=1&_urlVersion=0&_userid=3033992&md5=5d48fd0a969aafc5a7381b058d11c699#bbib50#bbib50
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دور أ ا ـــي ص قعايـــا أ ـــالي  املعاملـــة الوالديـــة ا ازمـــة عـــل طريـــس  وميكـــل أن يكـــون لإلرنيـــاد الوضـــابي
جمال  اربا  اليت قع د ص املدارس، ح  حنه ضد يكون مل اللع  للمرنيديل اجلامعي  ا،جعمـاع باربـا  ص 

أك ــر أايــة مــل املرا ــل  -الــيت  يهــا قعشــكل نيخلــية اللمــل  -اجلامعــات. ح ــا ة  حد أن مر لــة اللمولــة 
ية الال  ة اليت قعد امعدادا  ملر لة اللمولة.    ا قعامل الوالدان بلري ة ع النية مع أطماهل،،  سيهد  العمر 

  لك بال نيك حد جعله، يلورون  ات نيخلية حجيابية. 
وعهـد ا،جعمـاع باربــا  يهب ـي أن يو ــح املرنيـد هلــ، أ ـالي  املعاملــة الوالديـة املخعلمــة، وبـأ  املع ــريات 

هـذه األ ــالي . كمــا ميكــل قسـلي  الضــو  علــى أ ــالي  املعاملـة الوالديــة املعهب ــة با،كع ــاب  يـرقب  كــل مــل
وال لس، كالنيارة حد أن أ لوب املعاملة املعساهل ليتب أضو  معهبئ باألعراض ا،كع ابية و ة ال لس لـد  

د  النــاق، ص  ــ  أن الــذكور، وأن أ ــلوب املعاملــة املعســاهل لــيتم أضــو  معهبــئ بــاألعراض ا،كع ابيــة لــ
أ ــلوب املعاملــة املعســل  لــيتب أضــو  معهبــئ بســمة ال لــس لــديهل. عــالوة علــى  لــك ميكــل أن يــوزع املرنيــد 
م ايي  خاصة بأ الي  املعاملة الوالديـة، ليععـر  كـل مـل اربـا  املشـارك  حد األ ـلوب الـذ  يسـعخدمه 

ابيــا  ) ازمــا (، ويعمــل علــى ق يــريه ح ا كــان  ــلبيا  غالبــا  مــع أبهابــه، لكــي يســعمر ص ا ــعخدامه ح ا كــان حجي
 )معسللا  أو معساهال (.

 الت صيات: -11-1

 ص  و  الهعابج اليت قوصل  حليها هذه الدرا ة يوصي البا  ان  ا يلي:
حجرا  املايد مل الدرا ات  ـول عالضـة أ ـالي  املعاملـة الوالديـة  ع ـريات اللـأة الهمسـية كـال لس  -7

 ب وق دير الذات والر ا عل ا ياة ... وغريها.وا،كع ا
قهاولـــ  هـــذه الدرا ـــة   ـــ  طلبـــة البكـــالوريوس. وبالعـــا   ـــ ن البأـــال املســـع بلي ميكـــل أن خيعـــ   -2

المروة ص العالضة بنب أ الي  املعاملة الوالدية واملع ريات األخر  لد  طلبة املدارس ولد  طلبة الدرا ات 
لـــد  ال ـــراد ضـــد لعلـــف بـــاخعال  أعمـــاره،، وكـــذا بـــاخعال  البي ـــات الـــيت  العليـــا؛ ألن  ـــات الشخلـــية

 ي يمون اا. 
كما أنه مل املمكل حجرا  درا ات الريبية، يع، مل خالهلا قلبيس برامج حرنيـادية هتـد  حد قعلـي،   -3

 الللبة كيمية العمل على قعديل أ الي  املعاملة السلبية لد  الوالديل، وقعايا الجيابية.
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