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 عينة لدى التوكيدي بالسلوك وعالقتها الوالدية المعاملة أساليب

 .دمشق جامعة طلبة من
 

 *أمل األمحد. د.أ

 الملخص
 والسلوك الوالدية المعاملة أساليب بين االرتباطية العالقة طبيعة تعرف إلى البحث يهدف

 األهداف هذه ولتحقيق. والجنس االختصاص لمتغيري وفقا   الفروق عرفت إلى باإلضافة التوكيدي،
 العينة تألفت ،الباحثة إعداد من التوكيدي السلوك ومقياس الوالدية المعاملة أساليب مقياس استخدم

 التربية، كلية/الخاصة التربية قسم من وطالبة   طالبا  ( 14)و ثانية، سنة وطالبات طالب( 401) من
 :البحث نتائجوكان من أهم . دمشق جامعة في العلوم كلية/الفيزياء قسم من وطالبة   طالبا  ( 14)و

 عينرة أفرراد نظر وجهة من والسلطوي والديمقراطي المتذبذب: الوالدية المعاملة أساليب انتشار .4
 .متوسطة بدرجة البحث

 .متوسطة بدرجة البحث عينة أفراد لدى التوكيدي السلوك مستوى كان .2
 التوكيرردي، والسررلوك الررديمقراطي الوالديررة المعاملررة أسررلوب بررين إيجابيررة ارتباطيررة عالقررة دوجررو  .4

 أفرراد لردى التوكيردي والسلوك المتذبذب الوالدية المعاملة أسلوب بين سلبية ارتباطية عالقة ووجود
 لرردى التوكيرردي والسررلوك السررلطوي المعاملررة أسررلوب بررين ارتباطيررة عالقررة وجررود وعرردم البحررث عينررة
 .البحث عينة أفراد

 فررري المتذبرررذب األسرررلوب فررري الطلبرررة أداء متوسرررطات برررين إحصرررائية داللرررة ذات فرررروق وجرررود .1
 لصرالح الرديمقراطي األسلوب وفي الخاصة، التربية طالب لصالح االختصاص لمتغير تعزى المعاملة

 .االختصاص لمتغير تبعا   السلطوي األسلوب في فروق وجود وعدم الفيزياء، طالب
 

 .التوكيدي السلوك الوالدية، المعاملة أساليب: المفتاحية الكلمات

 .دمشقجامعة  -كلية الرتبية -علم النفسيف قسم  أستاذ *
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  :مقدمة .1
 أمناط حتديد ويف شخصيته تشكيل يف األمهية بالغ دورا   بالفرد احمليطة االجتماعية البيئة تؤدي

 جماهبة من ومتكنه استمراره، أجل من الالزمة االجتماعية ارباتواخل واملهارات باملعارف تزويده ويف سلوكه،
 إعداد عملية يف االجتماعية اهليئات من العديد جانب إىل األسرة وتساهم، املختلفة اخلارجية احلياة مواقف

 متطلبات مع ينسجم مبا للحياة، ونظرته لديه وامليول االجتاهات وتكوين االجتماعية، للحياة اإلنسان
 يف هبا مير اليت املختلفة النمو مراحل عارب اإلنسانية وخصائصه مساته اكتسابه عن فضال   وظروفه، معاجملت

 .املختلفة عمره مدارج
 فنجد األبناء، شخصية يف املختلفة النواحي يف فعال بشكل يؤثر لألبناء الوالدين معاملة فأسلوب

 على إجيابيا   يؤثر أن شأنه من والدميقراطية ماحةوالس والتقبل باحلب يتسم الذي الوالدين معاملة أسلوب أن
 والرفض، والنبذ، والتسلط، بالتذبذب، يتسم الذي الوالدين معاملة أسلوب كذلك األبناء، شخصية
 .فيه املرغوب غري السلوك أشكال بعض ويظهر األبناء، شخصية على سلبي ا يؤثر أن شأنه من والتشدد

 لتحقيق الوالدان، يتبناها اليت الوالدية واالجتاهات السلوكات إىل الوالدية املعاملة مفهوم ويشري
 أو أبنائهما لتطبيع الوالدان خيتاره الذي األسلوب أو الطريقة إىل أو األبناء، مع االجتماعي التفاعل
 مبعاملة وثيقا   ارتباطا   األبناء شخصية منو ويرتبط(. Carlson et al., 1994, 2) اجتماعيا   تنشئتهم

 النفسية، صحتهم على ذلك انعكس بالتقبل األبناء وإشعار األمن إشاعة على قائمة كانت فإذا دين،الوال
 الفعل وحرية االنفعايل التعبري حرية خالل من يظهر الذي التوكيدي كالسلوك. سلوكهم يف يظهرحيث 

 الدالة اإلجيابية االنفعالية والتعبريات األفعال عن التعبري اجتاه يف أي اإلجيايب، االجتاه يف ذلك كان سواء  
 يف أم واإلعجاب والصدق واملشاركة والود واحلب واالهتمام االستطالع وحب والتقبل االستحسان على

 ولذلك والغضب التقبل وعدم الرفض على الدالة والتعبريات األفعال عن التعبري اجتاه يف أي السليب، االجتاه
 (.9 ،1002 لطيب،ا) االنفعالية احلرية مصطلح من قريب فهو

 إهنا إذ التوكيدي، السلوك تعلم عملية يف مهما   عامال   السوية الوالدية املعاملة أساليب متثل لذا؛
 واالهتمام احلب ملقدار فتبعا   حقوقه، عن والدفاع ومشاعر أفكار من لديه ما إبداء على الفرد تشجع

 اخلاطئة واملعاملة السوية غري ألساليبا أن حني يف التوكيدي، السلوك اكتساب عملية تتحدد والدفء
 العدوانية أو واخلضوع السلبية إىل تؤدي املعاملة، يف والتذبذب النفسي األمل وإثارة والنبذ والقسوة كاإلمهال

 .واخلجل التوافق وسوء التمرد أو
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 فهي الفرد، شخصية تكوين يف وهاما   مؤثرا   عامال   تعد الوالدية املعاملة أساليب أن يتبني سبق، مما 
: املتغريات هذه لدراسة احلاجة برزت هنا ومن ،املستقبل يف وسلوكه شخصيته مسات حتديد عن املسؤولة
 .معمقة دراسة التوكيدي بالسلوك وعالقتها الوالدية املعاملة أساليب

 :البحث ومسوغاتهمشكلة  .2
 :هاأمه ومن املشكلة؛ هذه معاجلة بضرورة الباحثة أشعرت عديدة مسوغات مثة

 من عدد رصد خالل من اجلامعة طالب لدى التوكيدي السلوك اخنفاض ظاهرة انتشار مالحظة .2 .2
 فالطالب اجلامعية، بيئته مع اإلجيايب التفاعل على الطالب قدرة اخنفاض: منها ذلك؛ على الدالة املؤشرات

 من ويعانون وأفكارهم، وآرائهم مشاعرهم عن التعبري يستطيعون قلما اجلامعية الدراسية املستويات مجيع يف
 لرغباهتم، واالستجابة ومسايرهتم اآلخرين، جماملة من ويكثرون أساتذهتم، مع البصري التواصل يف ضعف

 اجملال يتيحون كما ،وحاضر نعم، مثل: الظاهرية املواقف من ويكثرون حقوقهم، ببعض املطالبة وخيشون
 من فيحرجون حديثه يهمهم ال لشخص االستماع يف نويستمرو  وخصوصيتهم، حقوقهم النتهاك لآلخرين

 يعلمون أهنم من الرغم على زمالئهم وضغوط مطالب رفض عن ويعجزون لالنصراف، منه يعتذروا أن
 بالوحدة إحساسهم يزداد كأن لديهم؛ السلبية اآلثار بعض ظهور إىل يؤدي ما هلا، تنفيذهم بضرر

 التنشئة أساليب عن ناجتة غالبا   هي املؤشرات هذه وكل. تماعياالج والرهاب واالكتئاب، بالقلق، والشعور
 من تعد   لألبناء القاسية الوالدية فاملعاملة خاص؛ بشكل الوالدية املعاملة وأساليب عام، بشكل االجتماعية

 البالط شخصية تنشئة يف ومؤثرا   مهما   دورا   تلعب اليت املعتدلة املعاملة نقيض على البشرية التنمية معوقات
 أمناط وتتباين ،كاربه عند سلوكه يف مؤثرا   عامال   تكون قد خاربات من يكتسبه ما خالل من وتكوينها

 املعاملة أمناط يسودها اليت األسر فأبناء وسلبياهتا، إجيابياهتا درجة يف واألمهات اآلباء ميارسها اليت املعاملة
 .كياهتمسلو  على السلبية النعكاساهتا املتضررين أكثر من القاسية

 ذاته عن حبثه إطار يف وصعوبات حتديات من يقابله ما مواجهة يف ذاته تأكيد إىل اإلنسان حيتاج  .1 .2
 ومع املختلفة املواقف يف وأمانة بصدق مشاعره عن التعبري عن وإحجامه واالجتماعي، الفردي وكيانه

 زيادة على يعمل املشاعر نع التعبري قمع ألن الصراعات، من مجلة يف يدخله املختلفني األشخاص
 األمر ويزداد النفسي، طمئناناال وعدم األمل وخيبة بالنقص الشعور إىل بالفرد ويؤدي العصابية النزعات

؛ الفرد شخصية معامل معظم فيها تتشكل اليت( واملراهقة الطفولة) األوىل العمرية باملراحل تعلق إذا تعقيدا  
 املواقف مع يتناسب مبا والسلبية اإلجيابية ومشاعره انفعاالته نع التعبري على الطالب تشجيع فإن لذا

 السلوك على قدرته تنمية إىل يؤدي االجتماعية املهارات على وتدريبه األدوار أداء يف الثقة ومنحه املختلفة،
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 تصوره يف حتسني ذلك عن وينتج وسلوكه، مساته من خمتلفة جوانب حتسني إىل بالتايل ويؤدي التوكيدي،
 .عام بشكل النفسية ولصحته ذاته،ل

 أساليب بني بالعالقة تتصل نتائج من إليه توصلت فيما اختالفات أظهرت اليت السابقة الدراسات .3 .2
( 1022 ،وأسرات داغنو ؛1021 ،رفة) من كل دراستا توصلت فقد التوكيدي، والسلوك الوالدية املعاملة

، الرجيب) دراسة توصلت بينما التوكيدي، والسلوك والديةال املعاملة أساليب بني عالقة وجود عدم إىل
 جديد من املشكلة هذه مبعاجلة القرار اختاذ مت املوقف وحلسم ،بينهما العالقة هذه مثل وجود إىل( 1002

 .خمتلفة ظروف ويف جديدة عينة وعلى
 لعالقةا طبيعة ما: التايل بالسؤال البحث مشكلة حتديد ميكن السابقة، املسوغات ضوء ويف

 دمشق؟ جامعة طلبة من عينة لدى التوكيدي والسلوك الوالدية املعاملة أساليب بني االرتباطية
 :النظري والتطبيقيالصعيد أهمية البحث على  .3
 باالهتمام اجلامعة طلبة لدى التوكيدي والسلوك الوالدية املعاملة أساليب بني العالقة دراسة حتظ مل. 2. 3

 قد البحث هذا فإن لذلك ،األخرى النفس علم موضوعات حظيت كما احملليني ثنيالباح قبل من الكايف
 املعاملة أساليب بني العالقة على للتعرف منها حماولة يف سورية يف -الباحثة علم حدود- يف األول يكون

 .التوكيدي والسلوك الوالدية
 اليت واخلدمات األنشطة تتضمن وإرشادية تدريبية برامج وضع يف البحث نتائج استثمار إمكانية .2. 3

 األمر التوكيدي، السلوك مستوى رفع على وتركز. شخصياهتم وصقل الطلبة، إمكانات تطوير على تساعد
 يف السليم واحلكم النفس، على االعتماد وزيادة واملشاعر األفكار عن التعبري حرية إىل الطالب يدفع الذي

 وحتقيق األداء مستوى رفع إىل وبالتايل ،املرسومة األهداف وغوبل املشكالت، ومواجهة املختلفة، املواقف
 .عام بشكل النجاح

 :بحثال أهداف .4
 والدميقراطي ،املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب بني االرتباطية العالقة طبيعة عن لكشفا .1. 4

 .البحث عينة أفراد لدى التوكيدي والسلوك والسلطوي،
 ملتغريي وفقا   والسلطوي ،والدميقراطي ،املتذبذب :الوالدية املعاملة ساليبأ يف الفروق عرفت .2. 4

 .واجلنس االختصاص
 .واجلنس االختصاص ملتغريي وفقا   التوكيدي السلوك يف الفروق عرفت .3. 4
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 :سئلة البحثأ .5

 أفراد نظر هةوج من والسلطوي ،والدميقراطي ،املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب انتشار مدى ما .1. 5
 البحث؟ عينة

 البحث؟ عينة أفراد لدى التوكيدي السلوك مستوى ما .2. 5
 والسلوك والسلطوي، ،والدميقراطي ،املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب بني االرتباطية العالقة ما .3. 5

 البحث؟ عينة أفراد لدى التوكيدي
 املعاملة أساليب مقياس على الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .4. 5

 واجلنس؟ االختصاص ملتغريي تعزى والسلطوي، ،والدميقراطي ،املتذبذب: الوالدية
 التوكيدي السلوك مقياس على الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .5. 5

  واجلنس؟ االختصاص ملتغريي تعزى
 :على الصعيدين النظري واإلجرائي البحث التعريف بمصطلحات .6
 :Parental Treatment Styles الوالدية املعاملة أساليب .1. 6

 من حتويلهم أي جتماعيـا ،ا أبنائهما تنشئة أو تطبيع يف الوالدان يتبعها اليت اإلجراءات عن تعارب
 املعاملة يبأسال وتعرف(. 8 ،1001 وشحاته، أمحد) اجتماعية كائنات إىل بيولوجية كائنات جمرد

 املعاملة أساليب مقياس على إجابته خالل من الطالب عليها حيصل اليت الدرجة بأهنا إجرائيا   الوالدية
 :هي أساليب، لثالثة التطرق مت البحث هذا ويف؛ الوالدية

 الثواب أساليب استخدام حيث من األم أو األب استقرار عدم يف يتمثل: املتذبذب األسلوب. 2. 2. 6
 يتضمن قد كذلك. أخرى مرة عليه ويعاقب مرة الطفل عليه يثاب معينا   سلوكا   أن يعين وهذا ب،والعقا

 مىت تدري ال حبيث سلوك، من الطفل عن يصدر أن ميكن ما بعض إزاء نفسها األم حرية االجتاه هذا
 جيعل والقسوة، لنيال وبني والذم، املدح وبني والعقاب، الثواب بني التأرجح وهذا ،تعاقبه ومىت الطفل تثيب

 رفة،) متقلبة شخصية األسلوب هذا على ويرتتب ،مستقر غري القلق دائم أمره، من حرية يف الطفل
 خالل من الطالب عليها حيصل اليت بالدرجة إجرائيا   املتذبذب املعاملة أسلوب ويعرف ،(229 ،1021

 .الوالدية املعاملة أساليب مقياس على إجابته
 خالل لألبناء الوالـدان مينحه الذي واالحرتام احلرية مدى عن يعارب: لدميقراطيا األسلوب. 1. 2. 6

 ينمي بشكل والرتوحييـة، واالجتماعـيـة واملدرسية واملنزلية الشخصية شؤوهنم مبختلف تتصل اليت تصرفاهتم
 اجلميع بني اةواملساو  الرأي يف باالختالف والقبول املقدرة عند والعفو اآلخرين مع التسامح أسلوب لديهم
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 إجرائيا   الدميقراطي املعاملة أسلوب ويعرف ،(88 ،1020 النويب،) األسرة أفراد بني تفرقة بدون والتعامل
 .الوالدية املعاملة أساليب مقياس على إجابته خالل من الطالب عليها حيصل اليت بالدرجة

 وتقييمها وضبطها الطفل اهاتواجت سلوك لتشكيل احملاوالت جمموعة هو: السلطوي األسلوب. 3. 2. 6
 إلعادة سلطوية صارمة إجراءات املعايري هذه عن احنرافات أية عن وينتج السلوكية، املعايري من جملموعة وفقا  

 املعاملة أسلوب ويعرف ،(Chang, 2007, 5) اآلباء نظر وجهة من الصواب جادة إىل الطفل
 املعاملة أساليب مقياس على إجابته خالل من الطالب عليها حيصل اليت بالدرجة إجرائيا   السلطوي

 .الوالدية
 :Assertive Behavior التوكيدي السلوك .2. 6

 الفرد حاجات ملواجهة اإلرادة خالل من توصيفه يتم والتواصل الشخصي السلوك من منط هو
 وحقوقه وآرائه تهانفعاال عن احلر اخلارجي التعبري على الفرد قدرة يوضح ومباشرة، حرة بطريقة واهتماماته

 الذايت والضبط سلوكه على والسيطرة األوامر وإعطاء الفرد مشاعر من وغريها والعاطفية الودية ومشاعره
 التوكيدي السلوك ويعرف  ،(Parray & Kumar, 2016, 1) وااللتزام والتحدي بالنفس والثقة

  .التوكيدي السلوك اسمقي على إجابته خالل من الطالب عليها حيصل اليت بالدرجة إجرائيا  
 :اإلطار النظري .7

 وتلقينه معني جمتمع يف وعضوا   اجتماعيا   كائنا   يكون ألن الفرد إعداد عملية االجتماعية التنشئة
 يصبح حبيث جمتمعه، أو وأسرته الفرد بني القائم التفاعل تتضمن كما اجملتمع، هذا وثقافة ومفاهيم قيم

 شأن وهلا اإلعداد، هذا تتوىل بيئة أول هي واألسرة ،اليومي سلوكه منط حتدد أدوار جمموعة أداء على متدربا  
 السليمة جتماعيةاال التنشئة عمليه يف أمهية من هلا ملا كبريا   دورا   األسرة تلعب إن أخرى، بيئة فيه تعادهلا ال

 وتثبيت السلوك دواربأ املرتبطة املعايري تدعيم على والعمل الطفل شخصية يف والتأثري العاطفي واإلشباع
 متارسه للسلوك منظمة وقواعد بقيود املتمثل االجتماعي الضبط إىل باإلضافة املشرتكة العامة املعتقدات

 . اجملتمع قيم مع يتناسب مبا األسرة
 يف منوهم يف الكبري األثر أطفاهلم مع تعاملهم يف الوالدان يتبعها اليت لألساليب أن يؤكد األمر وهذا

 أشد من املتذبذب األسلوب يعد املثال؛ سبيل على واالجتماعية، والنفسية العقلية احيالنو  خمتلف
 أوهلما يتعلق: جانبني على األسلوب هذا يشتمل إن النفسية، صحته وعلى الطفل، على خطورة األساليب

 وما آخر، حينا   ومتساحما   حينا   قاسيا   يكون كأن املميز، طابعه له مستقر ألسلوب اآلباء انتهاج بعدم
 توافق عدم يف فيتمثل الثاين اجلانب أما والديهم، يرضي ما حتديد عن بالعجز األبناء شعور من هذا يستتبع
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 األم وتوجههم معينة، أشياء إىل أبناءه األب يوجه كأن األبناء، توجيه يف األب أسلوب مع األم أسلوب
 بأبنائهما، األبوين لعالقة احلاكم قعاتالتو  ميزان اختالل التذبذب أسلوب على ويرتتب ،نقيضها إىل

 قبل من ويعاقب األم جانب من ميدح قد أو آخر، بعائد وحينا   بعائد، حينا   يعود قد سلوكه أن ويدرك
 (. 229 ،1021 رفة،) سلوكه إليه يفضي أن ميكن الذي يتوقع أن احلالة هذه يف للطفل ميكن فال األب،

 حتمل على قادرا   دميقراطيا   جيال   وينتج ،بالنفس األبناء ةثق من فيزيد الدميقراطي األسلوب أما
 اخلري مفاهيم ويعزز والتسلط، القسوة أشكال وكل واالستبداد الظلم ترفض اليت بالقيم متسلحا   املسؤولية،

 احلقوق احرتام على ويعمل اإلنسان حبقوق وينادي والعدالة، واألمن اخلري بقيم ويتمسك واألمن،
 باحلوار اخلالفات وحل العدوانية، صور كل ونبذ األقليات، واحرتام السلمي، بالتعايش ؤمنوي والواجبات،

 (. 89-88 ،1002 نذر،) واملناقشة
 وإلزامهم معاملتهم، يف والصرامة األبناء، لسلوك املفرط الضبط على السلطوي األسلوب وينطوي

 الالزمة الفرص مينحون ال حبيث اآلباء قبل من تعليمات من عليهم ميلى ملا واخلضوع العمياء، الطاعة
 التنشئة أساليب يف املؤثرة العوامل ومن ؛(448 ،2998 القريطي،) وإرادهتم استقالليتهم عن للتعبري

 :األسرية
 املعاملة تتسم العدد الكبرية األسرة ففي األسرة، أفراد بعدد األسرية التنشئة تتأثر: األسرة حجم أثر .2

 املناسب الضبط أسلوب استخدام ويصعب األطفال، كل بأمور االهتمام عليهم يصعب حيث باإلمهال،
 (. 61-60 ،1001 النيال،) اجتماعيا   املقبول السلوك على األبناء وحث

 وتكوين ،النفسي منوه على ذلك وينعكس الطفل، جبنس األسرية التنشئة تتأثر: الطفل جنس أثر .1
 وفقا   دورا   الفرد من اجملتمع فيتوقع( أنثى أو ذكر) اجلنس لنوع معينة أدوارا   جمتمع أي ثقافة وحتدد ،شخصيته

 يف وخباصة الذكور من أدىن مركزا   يشغلن زلن ما جمتمعنا يف فاإلناث شخصيته، وخصائص وسلوكه جلنسه
 فرص من يوفر فيما أيضا   ولكن والرعاية، احلب من عليه حيصلن فيما فقط ليس والدنيا، الوسطى الطبقات

 (.243 ،1002 املعطي، عبد) املادية مايةاحل
 من خمتلفا   نوعا   األخري أو األوسط أو األول أو وحيدا   الطفل كون يعطي: للطفل امليالدي الرتتيب .3

 أن حني يف يدلل، أو الوالدين من زائدا   اهتماما   األخري أو األول الطفل يلقى قد فمثال   الوالدية، املعاملة
 (.84–83 ،1021 رفة،) نفسه االهتمام يلقى ال األوسط الطفل
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 يرجون ومطامح آماال   أبنائهم يف اآلباء يضع ما غالبا  : وإعاقته مرضه أو اجلسمية الطفل صحة .4
 يؤثر ما وغالبا   الوالدين، نفسية يف األثر بالغ له يكون معينة إعاقة أو مزمن مبرض الطفل وإصابة حتقيقها،

 (.84 ،1021 رفة،) له معاملتهماو  الطفل حنو اجتاهاهتما على ذلك
 العمل ساعات زيـادة إلـى الفقيـرة األسـر فـي األب يضطر :لألسرة واالقتصادي االجتماعي املستوى .8

 (. 89 ،1021 وجنن،) وتوجيههم أبنائه تربيـة علـى إشـرافه يضعـف وبالتالـي املنـزل، عـن غيابه فيطول
 الكايف الوقت توافر عدم عنه ينتج وجودها وإثبات للرزق طلبا   العمل مليدان املرأة اندفاع إن: األم عمل .6

 التنشئة عملية يف يؤثر الذي األمر العاملة، غري املرأة لدى املتوفر املعدل بنفس أطفاهلا لرعاية العاملة للمرأة
 (. 30 ،1020 النويب،) األطفال حنو املوجهة

 املمارسات يف تأثريا   األقوى العامل يع د والتعليمي ثقايفال املستوى إن: للوالدين التعليمي املستوى .2
 والتسامح الدميقراطية إىل املمارسات هذه اجتهت كلما مرتفعا   املستوى هذا كان فكلما للوالدين، الرتبوية

 وجنن،) والالمباالة والقسوة التسلطية إىل املمارسات اجتهت التعليمي املستوى اخنفض وكلما األبناء، مع
 وإمنا الغارب، على األمور وترك املنظمة الفوضى حنو التوجه يعين ال التسامح لكن ،(86 ،1021
 .املسؤولية وحتمل الذايت الضبط على التدريب مبعىن -التعبري صح إن- احلازم التسامح

 مالمح وترسم حياته، ظروف وسائر تصرفاته، يف يرشده الذي بالضوء الفرد تزود اليت هي فاألسرة
 هذه ملواجهة السلوكات من العديد إكسابه خالل من املختلفة، احلياة مواقف مواجهة على درتهوق منوه

 .التوكيدي السلوك أمهها من واليت املواقف،
 إليه أشار من أول أن إال التوكيدي، السلوك مؤسس( Joseph Wolpe ) وليب جوزيف ويعد

 للتأثري علنية حماولة أية بأنه: التوكيدي لوكالس ويعرف  ،(,Salter (1949 سالرت علمي حنو على وبلوره
 تضمن( إخل..  املعلم الوالدين،) األعلى من املفروض للسلوك علنية استجابات هو أو اآلخرين، سلوك يف

 ومشاعره حباجاته اآلخرين وإعالم انتباه إلثارة الفرد به يقوم سلوك بأنه أيضا   ويعرف ،ومكانته الطفل موقع
 عن التعبري على  األسلوب هذا ويقوم ،االستصغار أو للمالمة قابلة وغري للتأويل قابلة غري واضحة بطريقة

 ,McCabe & Timmins) باآلخرين األذى إحلاق بدون باحلقوق واملطالبة واألفكار املشاعر
2003, 31.)   

 تعبريات وتوظيف املشاعر، عن التحدث وهي أبعاد، ستة سالرت عند التوكيدي السلوك ويشمل
 الرأي خمالفة حالة يف الشخصي الرأي عن والتعبري الفرد، يعايشها اليت االنفعاالت  مع لتتالءم لوجها

 أو امتناع هناك يكون عندما املوافقة عن والتعبري الغائب، ضمري من بدال   املتكلم ضمري واستعمال املطروح،
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 الرمحن، وعبد الشناوي) مسبقا   ملعدةا الكلمات إىل  بكثرة اللجوء دون االرجتال وممارسة رضا، أو فائدة
2998، 223.)  

 يتضمن: جتماعيةاال املواقف يف الفرد لدى التوكيد مستوى تعكس رئيسة مكونات ثالثة وهناك
 الثاين املكون وميثل ،االستجابة أثناء واحلركات اإلشارات واستخدام االنفعالية التعبريات األول املكون

 ألداء املصاحبة ةالفيزيولوجي األعراض الثالث املكون ويتضمن ،املواقف تلك على اللفظية الفرد استجابات
 أما ،(Schwartz & Gottman, 1976) القلب ضربات معدل مثل التوكيدية االستجابات

 :التالية باحملددات شوقي حددها فقد التوكيدي السلوك حمددات
 (.معرفية مزاجية، دميغرافية،) الفرد خصال .2
 (.اآلخر الطرف سلطة اآلخر، بالطرف األلفة اآلخر، الطرف نوع) اآلخر فالطر  خصال .1
 صعوبة مستوى املوقف، إدراك املوضوع، أمهية لآلخرين، املكثف احلضور) التفاعل موقف خصال .3

 (.املوقف
 على والتدريب التوكيدية والتنشئة الثقافة، يف التوكيدية النماذج وفرة) للتفاعل الثقايف السياق خصائص .4

 (.248 ،1003 شوقي،( )التوكيد حنو الثقافة واجتاهات التوكيد،
 ومكوناهتا، الشخصية خصائص وتنمية حتديد يف أمهية املصادر أكثـر مـن األسرة أن يتبني سبق، مما

 فيها، ولدوا اليت باألسرة وتصرفاهتم ومشـاعرهم وأفكارهم ومظهرهم لألبناء الوراثي التكوين يتأثر إن
 الوصول ميكن تراجعها أو ما شخصية منو تفسري فإن وبذلك عليها، نشأ اليت الوالدية املعاملة وبأساليب

 مع توافقه يف كبري دور هلا اليت فهي فيها، القائمة العالقات طبيعة ومعرفة أسرهتا، دراسة خالل من إليه
 .متاما   ذلك عكس أو اآلخرين مع لالتعام على قادرا   لذاته مؤكـدا   إما فيغدو به، احمليطني اآلخرين ومع ذاته

 :دراسات سابقة والتعقيب عليها. 8 
 املعاملة أساليب إدراك يف اجلنسني بني االختالف تعرف إىل( 2992) موسى دراسة هدفت

 قطاع يف اإلسالمية باجلامعة الرتبية كلية طلبة من وطالبة طالبا  ( 140) من الدراسة عينة وتكونت، الوالدية
 وأظهرت، شيفار إعداد من األبناء يدركها كما الوالدية املعاملة أساليب قائمة الدراسة تواستخدم. غزة

 يدرك حيث الوالدية، املعاملة ألساليب واإلناث الذكور من كل إدراك بني اختالف وجود: الدراسة نتائج
 أكثر أمهاهتم أن   يدركونو  عدوانيا ، وضبطا   وتطفال   إكراها   أو وتقييدا   هلم رفضا   أكثر آباءهم أن   الذكور
 أكثر آباءهن أن فيدركن اإلناث أما. الدائم للقلق وتلقينا   والرفض بالذنب الشعور خالل من هلم ضبطا  
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 وتقبال   إجيابيا   واندماجا   وإكراها   وتقييدا   هلن تقبال   أكثر أمهاهتن وأن إجيابيا ، واندماجا   وتساهال   هلن تقبال  
 .وتطفال   للفردية

 الذات وحتقيق التوكيدية بني العالقة على التعرف إىل فهدفت( 1001) اجلبار عبد سةدرا أما
 وتكونت، الذات وحتقيق التوكيدية مستوى يف واإلناث الذكور بني الفروق تعر ف اجلامعة، طالب لدى
 الدراسة واستخدمت، بالرياض سعود امللك جامعة طالب من وطالبة طالب( 180) من الدراسة عينة
 يوريت لـ الذات حتقيق وقياس الشخصي التوجه اختبار (Rathus, 1973) راذوس لـ التوكيدية سمقيا

 بني ارتباطية عالقة وجود إىل الدراسة نتائج وتوصلت ،(Euerett & Shostron) وشوسرتون
 ديةالتوكي مقياس على إحصائيا   دالة فروق ووجود البحث، عينة أفراد عند الذات حتقيق ومقياس التوكيدية

 .  اإلناث لصاحل واإلناث، الذكور بني
 الذات، تأكيد ومستويات االنفعايل االتزان مستويات تعر ف إىل( 1008) يونس دراسة وهدفت

 اجلامعة طلبة من وطالبة   طالبا  ( 234) من الدراسة عينة وتكونت، بينهما االرتباطية العالقة على والتعرف
 الذي الذات توكيد ومقياس ،(2991) للعبيدي االنفعايل تزاناال مقياس الدراسة واستخدمت. األردنية

: مستويات ثالثة ضمن الذات تأكيد مستويات توزع إىل الدراسة نتائج وتوصلت( Wolpe) .وليب أعده
 الذات تأكيد وذوي( 48.8)% املتوسط، الذات تأكيد وذوي ،%(6.2) املنخفض الذات تأكيد ذوي

 يعزى الذات تأكيد مستوى يف إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل توصلت كما ،%(44.8) املرتفع
 تأكيد ومستويات االنفعايل تزاناال مستوى بني طردية عالقة ووجود. الذكور لصاحل وذلك اجلنس ملتغري

 .الذات
 وتوكيد واخلارجي الداخلي الضبط وجهة بني العالقة تعر ف إىل( 1006) بدر دراسة وهدفت

 وخارج داخل الدارسني من والطالبات الطالب وبني واإلناث الذكور بني لفروقا على والتعرف الذات،
 داخل وطالبة طالب( 100) من الدراسة عينة وتكونت، الذات وتوكيد الضبط وجهة يف السعودية البيئة

 عبد غريب إعداد من الذات توكيد مقياس على الدراسة واعتمدت، السعودية العربية اململكة وخارج
 إىل الدراسة نتائج وتوصلت. كنفاين عالء إعداد من( اخلارجي -الداخلي) الضبط وجهة ومقياس الفتاح،

 بني فروق ووجود الذكور، لصاحل واإلناث الذكور بني الذات توكيد مقياس على إحصائيا   دالة فروق وجود
 الذات توكيد يف اخارجه يدرسون الذين وأقراهنم السعودية البيئة داخل يدرسون الذين والطالبات الطالب

 وجهة حنو الفرد مال كلما أنه إىل أيضا   الدراسة نتائج توصلت كما ،اخلارج يف يدرسون الذين لصاحل
 . لديه الذات توكيد قل اخلارجية الضبط
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 التوكيدية مهارات عوامل بني العالقة على التعرف إىل( 1002) الرجيب دراسة هدفت مصر ويف
 عينة وتكونت، واإلناث الذكور لدى واألم األب من كل جانب من والديةال التنشئة وأساليب املختلفة
 الدراسة واستخدمت، مشس عني جامعة يف الرتبية كلية يف الدراسة جرت ،مبحوثا  ( 310) من الدراسة
، (2989) لدرويش جتماعيةاال التنشئة ومقياس ،(2998) لشوقي الذات توكيد مهارات مقياس

 بعامل التنبؤ يف األم جانب من والنفور الرفض مقابل يف القبول حنو االجتاه أن إىل الدراسة نتائج وتوصلت
 التناقض، مقابل يف التنشئة مواقف يف الثبات حنو االجتاه وأن الذكور؛ لدى" اخلاصة احلقوق عن الدفاع"

 على القدرة" ملبعا التنبؤ يف األب جانب من املفرطة احلماية مقابل املعتدلة احلماية توفري حنو واالجتاه
 من التناقض رفض مقابل يف التنشئة مواقف يف الثبات حنو االجتاه كذلك ،اإلناث لدى" اآلخرين مواجهة
 احلماية مقابل يف املعتدلة احلماية توفري حنو واالجتاه التفرقة، مقابل يف املساواة حنو واالجتاه األب، جانب

 احلقوق عن الدفاع بعامل التنبؤ يف األم جانب من سوةوالق التشدد مقابل يف التسامح واجتاه املفرطة،
 .اإلناث لدى العامة

 إىل فهدفت إيران يف (Pourjali & Zarnaghash, 2010) وزرناغاش بورجايل دراسة أما
 طالب من جمموعة لدى ال كلمة قول وقوة التوكيد من وكل العقلية الصحة بني العالقة على التعرف
، إيران يف شرياز جامعة طالب من وطالبة   طالبا  ( 210) من الدراسة ةعين وتكونت ،شرياز جامعة

" ال" كلمة قول قوة واستبيان التوكيدي، راذوس واستبيان العامة، الصحة استبيان الدراسة واستخدمت
 ووجود العقلية، والصحة التوكيد بني عالقة وجود إىل الدراسة نتائج وتوصلت ،الباحثني قبل من أعد الذي
 التوكيد، يف اجلنسني بني فروق وجود عدم إىل باإلضافة العقلية، والصحة ال كلمة قول قوة بني عالقة
 ".ال" كلمة قوة يف اجلنسني بني فروق وجود وعدم

 وبني الذات توكيد مهارات بني العالقة على التعرف إىل( 1021) رفة دراسة هدفت السعودية ويف
 التنشئة أساليب خالل من الذات توكيد مبهارات التنبؤ إمكانية على والتعرف الوالدية، التنشئة أساليب
 واستخدمت، السعودية يف القرى أم جامعة طالبات من طالبة( 180) من الدراسة عينة وتكونت، الوالدية
( 2989 واملغريب، الرمحن عبد) وتعريب ترمجة األبناء يدركها كما الوالدية املعاملة أساليب مقياس الدراسة

 غريب إعداد الذات توكيد ومقياس ،(Perris et al., 1980) وزمالؤه برييس االختبار هذا وضع
 التنشئة وأساليب الذات توكيد مهارات بني عالقة وجود عدم إىل الدراسة نتائج وتوصلت ،(2998)

 ئيةإحصا داللة ذات فروق وجود وعدم الوالدين، لكال االرتباطية للقيمة الكلية الدرجة حيث من الوالدية
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 واملستوى الدراسي التخصص الختالف تبعا   القرى أم جامعة طالبات لدى الذات توكيد مهارات يف
 .قتصادياال

 األمريكية املتحدة الواليات يف ,Barnhart et al) 1023) وزمالؤه بارهنارت دراسة وهدفت
 لدى اآلباء وجنس سواجلن الثقافية للخلفية كتابع األسرية التنشئة أساليب تصورات على التعرف إىل

 اهلند من طالبا  ( 116) من الدراسة عينة وتكونت، األمريكية املتحدة الواليات ويف اهلند يف اجلامعة طالب
 جنوب يف جامعة من طالبا  ( 822)و كوجارات، والية غرب مشال مدن إحدى يف تقعان كليتني من

 املشارك عن املعلومات جلمع استبيانا   سةالدرا واستخدمت، األمريكية املتحدة الواليات يف أوهايو غرب
، (اهلند طالب لدى) والدين ،(األمريكية املتحدة الواليات طالب لدى) والعرق واجلنس العمر خيص فيما

 من استبداديون أم متساهلون أم سلطويون هم هل ناحية من باألهل خاصة اختبارات ثالثة إىل باإلضافة
 األسلوب ذوي األهل عد وا قد اهلنود اجلامعيني الطالب أن إىل راسةالد نتائج وتوصلت ،الباحثني إعداد

 عد وا الذين األمريكيون اجلامعيون الطلبة أبداها اليت النتائج مع باملقارنة ومساعدة فعالية أكثر املتساهل
 نيواألمريكي اهلنود الطالب معظم أقر وقد. واهتمام ومساعدة فعالية أكثر السلطوي األسلوب ذوي األهل

 يف أوالدهم مع يتبعوه أن يريدون الذي النمط هو هذا وأن السلطوية، التنشئة أسلوب ذوي من آباءهم أن
 األسلوب ذوي األهل أن وأكدن السلطوي، السلوك ذوي من أهلهن أن اإلناث وأوضحت. املستقبل

 .الذكور الطالب أبداه ما مع باملقارنة وذلك ومساعدة، فعالية أكثر السلطوي
 التعرف إىل فهدفت تركيا يف ((Eratay & Aydogan, 2015 وأيدوغان إيراتاي راسةد أما

، بايسال عزت أبانت جامعة طالب لدى التوكيد ومستويات الفراغ وقت نشاطات بني العالقة على
 يف بتدائياال التعليم وقسم اخلاصة الرتبية قسم من وطالبات طالب( 106) من الدراسة عينة وتكونت

 إعداد من العام املعلومات منوذج الدراسة واستخدمت، تركيا يف بايسال عزت أبانت جامعة يف بيةالرت  كلية
 وآرال إيدوغان إعداد من الفراغ وقت نشاطات ومسح وعائالهتم، الطالب حول مبعلومات يتعلق: املؤلفني

(Aydoğan & Aral, 2006) ملتعلقةا والتفضيالت واالستخدامات الفرتات حول املعلومات جلمع 
 قبل من تركية نسخة إىل ُعدِّل الذي: التوكيدي( Rathus) راذوس وجدول ،الطالب لدى الفراغ بوقت
 الوقت حول اآلراء اختالف إىل الدراسة نتائج وتوصلت ،(Voltan Acar, 1980) آكار فولتان

 العلمية ختصاصاتلال وفقا   النشاطات وفوائد املالية والتفضيالت املتعة على الطالب قبل من املصروف
 .   لالختصاص تبعا   التوكيد مستويات بني فروق وجود وعدم للطالب،
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 على التعرف إىل اهلند يف ((Parray & Kumar, 2016 وكومار باري دراسة وهدفت
 عينة وتكونت، واالختصاص والسكن للجنس وفقا   األوىل اجلامعية املرحلة طالب لدى التوكيد مستوى
 هاريسنغ الدكتور جامعة من والتجارة والعلوم الفنون اختصاصات من وطالبة البط( 200) من الدراسة

، (Rathus, 1978) التوكيدي راذوس جدول الدراسة واستخدمت، اهلند يف ساكار والية يف كور
 .واالختصاص والسكن للجنس بالنسبة التوكيد مستوى بني فروق وجود عدم إىل الدراسة نتائج وتوصلت

 التعرف إىل أثيوبيا يف Dagnew & Asrat, 2017)) وأسرات داغنو دراسة هدفت وأخريا  
 وتكونت، دار باهر جامعة يف اجلامعة طالب بني التوكيد يف واجلنس األسري املعاملة أسلوب دور على
 يف السلوكية والعلوم الرتبية كلية يف والثالثة الثانية السنتني من وطالبة طالب( 200) من الدراسة عينة
 من التوكيد ومقياس األسرية، املعاملة أساليب استبيان الدراسة واستخدمت، أثيوبيا يف دار باهر عةجام

 السنة ملتغري تبعا   التوكيد يف إحصائيا   دالة فروق وجود عدم إىل الدراسة نتائج وتوصلت ،الباحثني إعداد
 واملهمل السلطوي: األربعة الديةالو  املعاملة وأساليب التوكيد بني عالقة وجود وعدم واجلنس، الدراسية

 .واملتساهل واالستبدادي
 :السابقة الدراسات على تعقيب
 املتغريات، ببعض وعالقتهما التوكيدي والسلوك الوالدية املعاملة أساليب السابقة الدراسات تناولت

 وقد ،نسواجل لالختصاص تبعا   التوكيدي والسلوك الوالدية املعاملة أساليب يف الفروق تناولت كما
 وأمهيته البحث مشكلة حتديد يس رت إذ املنهجية، الناحية من البحث هذا يف الدراسات هذه استثمرت

 تشابه وقد ،وتطبيقهما البحث مقياسي إعداد يف ساعدت فقد امليدانية الناحية من أما وفرضياته، وأهدافه
 بني املمتدة املرحلة وهي للعينة العمرية حلةاملر  اختيار يف آنفا   املذكورة السابقة الدراسات مع احلايل البحث
 من عنها واختلف ،واجلنس االختصاص: املستهدفني البحث متغريي ويف الرشد، وبداية املتأخرة املراهقة
 الوالدية املعاملة أساليب يف الفروق ودراسة الوالدية، املعاملة أساليب بني االرتباطية العالقة دراسة حيث

 .السورية البيئة يف دمشق جامعة طلبة من عينة لدى واجلنس االختصاص ملتغريي عا  تب التوكيدي والسلوك
 إلجراء وحبثية معرفية قاعدة إعداد يف تسهم قد الدراسة هذه إن القول ميكن تقدم، ما على وبناء  

 دصعي على والسيما التوكيدي، والسلوك الوالدية املعاملة موضوع حول املستقبلية الدراسات من املزيد
 السلوك تنمية على والعمل جهة، من السلبية الوالدية املعاملة أساليب من للحد وتطبيقها الاربامج إعداد

 .أخرى جهة من الطلبة لدى التوكيدي
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 :حدود البحث9. 
 الرتبية اختصاص من الثانية السنة طلبة من عينة على البحث أدوات تطبيق مت: بشرية حدود. 2. 9

 .دمشق جبامعة العلوم كلية يف فيزياء واختصاص ةالرتبي كلية يف اخلاصة
 .دمشق جامعة يف العلوم وكلية الرتبية كلية يف االختبارات تطبيق مت: مكانية حدود .2. 9
 الفصل يف ،21/4/1028 حىت 12/3/1028 من املقياسني تطبيق استغرق: زمانية حدود .3. 9

 .1022/1028 لعام الثاين الدراسي
 باعتماد التوكيدي والسلوك الوالدية املعاملة أساليب بني العالقة دراسة يف تتمثل: علمية حدود .4. 9

 .حكمهم يف ومن البحث عينة أفراد على النتائج تعميم وإمكانية الغرض، هلذا أعدت مقاييس
 :نهج البحثم. 10 

 أو قعالوا دراسة على يعتمد الذي املنهج وهو االرتباطي، الوصفي املنهج البحث هذا يف اعتمد
 الظاهرة يصف الذي النوعي التعبري خالل من دقيقا   وصفا   بوصفها ويهتم الواقع، يف هي كما الظاهرة

 والتعمق الظواهر تلك وحتليل الظواهر بني العالقات بدراسة يهتم كما خصائصها، ويوضح ويوضحها،
 عباس) األخرى الظواهر وبني نهابي اخلارجية واالرتباطات الظواهر هذه يف الداخلية االرتباطات ملعرفة فيها

 (.  28 ،1002 عواد، وأبو والعبسي ونوفل
 :مجتمع البحث. 11

 وقسم الرتبية كلية يف اخلاصة الرتبية قسم يف الثانية السنة طلبة مجيع من األصلي اجملتمع يتكون
 البا  ط( 823) عددهم البالغ ؛1022/1028 الدراسي للعام دمشق جامعة/العلوم كلية يف الفيزياء
 وطالبة   طالبا  ( 462)و ،اخلاصة الرتبية قسم يف وطالبات طالب( 206)الثانية،  السنة طلبة من وطالبة

 جامعة/العلوم وكلية الرتبية كلية يف الطالب شؤون قسم من العدد هذا على احلصول مت ،الفيزياء قسم يف
 .دمشق
 :عينة البحث12. 

 يف الثانية السنة طلبة) للبحث األصلي اجملتمع أفراد بني من املتيسرة الطريقة العينة سحب يف اعتمد
 وهي دمشق، حمافظة يف( دمشق جامعة/العلوم كلية يف الفيزياء وقسم الرتبية، كلية يف اخلاصة الرتبية قسم
 أو بالصدفة، يقابلهم الذين األفراد أو إليهم الوصول يسهل الذين األفراد من الباحث خيتارها اليت العينة
 ميك ن مل حيث ؛(118 ،1002 وآخرون، عباس) العينة يف االشرتاك يرفضوا لن أهنم يشعر الذين اداألفر 
 التطبيق ظروف ضمن والسيما للعينة، املنظم العشوائي السحب منهجية حتقيق من املداومني الطلبة عدد
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      نسبته ما يأ) اخلاصة الرتبية قسم من وطالبة طالبا  ( 43) املشاركني الطالب عدد بلغ. املتاحة
 .(% 23.06 نسبته ما أي) الفيزياء قسم من وطالبة طالبا  ( 62)و ،%( 40.82

 :أدوات البحث13. 
 :الوالدية املعاملة أساليب مقياس .2. 23

 أساليب لقياس املعدة املقاييس وكذلك السابقة والدراسات النظرية األطر من العديد مراجعة بعد
 املوسوي،)و ،(1022 البلوي،)و ،(1009 العمري،)و ،(1009 مسعودة،) كمقاييس الوالدية، املعاملة

 استخدام مدى عن تكشف عبارة( 34) من املقياس يتألف. األولية بصورته املقياس إعداد مت ،(1028
 ُدرِّجت ،األبناء نظر وجهة من والسلطوي، والدميقراطي املتذبذب: الوالدية املعاملة ألساليب األهل

 العالمات السابقة الثالث اإلجابات وأعطيت ،(ال أحيانا ، نعم،) هي ببدائل ثالثي لمس وفق العبارات
: كالتايل بالرتتيب النتائج فكانت السلبية العبارات حال يف أما اإلجيابية، العبارات حال يف( 0 ،1 ،2)
 : التايل النحو على الوالدية املعاملة أساليب وتوزعت ؛(2 ،1 ،0)

 .18 ،18 ،14 ،12 ،22 ،23 ،9 ،2 ،4 ،2: املتذبذب الوالدية ملةاملعا أسلوب عبارات
  .31 ،30 ،12 ،11 ،10 ،28 ،24 ،21 ،20 ،8 ،8 ،1: الدميقراطي الوالدية املعاملة أسلوب عبارات
 .34 ،33 ،32 ،19 ،16 ،13 ،29 ،26 ،28 ،22 ،6 ،3 :السلطوي الوالدية املعاملة أسلوب عبارات

 : والثبات الصدق دراسة .2. 2. 23
 :املقياس صدق .2. 2. 2. 23
 وبناء  . دمشق جامعة يف احملكمني من عدد على املقياس ُعِرض: احملكمني صدق .2. 2. 2. 2. 23
 عرض يلي وفيما. فأكثر%( 75) اتفاق بنسبة حتظ   مل اليت العبارات ُعد لت   فقد مالحظاهتم على

 (:1) اجلدول يف موضحة ُعدلت اليت للعبارات
 1 جدول

 الوالدية املعاملة أساليب مقياس يف التحكيم بعد عدلت اليت العبارات
رقم 
 العبارة

 سبب التعديل الصيغة النهائية الصيغة األوىل

 أتلقى العقاب واللوم من والدي على  15
 أي خطأ أقوم به

 أكثر وضوحا   كان بسيطا   خطأ، ولو أي على والدي يعاقبين
 %(28)نسبة االتفاق 

 ب والدي عندما أعارضهم حول أثري غض 19
 قرارات اختذوها وال تناسبين

 معارضتهما حاولت إذا مين   والداي يغضب
 واألشياء القرارات من كثري حول معهما االتفاق وعدم 
 

 أكثر وضوحا  
 %(28)نسبة االتفاق 
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 املتعلقة والعبارات االختبار جماالت بني االرتباط معامالت وحسبت: التكوين صدق .1. 2. 2. 2. 23
 ،**(0,704 -0,231) املتذبذب األسلوب يف االرتباط معامالت قيم تراوحت حيث اجملاالت، هبذه
 ،**(0,534 -*0,363) السلطوي األسلوب ويف ،**(0,572 -0,286) الدميقراطي األسلوب ويف

 .تكوين صدق للمقياس أن على يدل وهذا دالة، القيم وهذه
 االختبار ثبات معامل أن ومبا ،االختبار ثبات ملعامل لرتبيعيا باجلذر يقاس: الذايت الصدق. 3

 .للمقياس ذايت صدق إىل يشري ما دال، وهو ،0,92 له الرتبيعي فاجلذر** 0,854
 :املقياس ثبات .1. 2. 2. 23

 مكونة عينة على املقياس طُبق حيث املقياس، تطبيق إعادة طريقة باستخدام املقياس ثبات ُحسب
 حسب كما ،أنفسهم األفراد على االختبار تطبيق أعيد أسبوعني مضي وبعد ،وطالبة   طالبا  ( 30) من

 ودرجات الفردية العبارات درجات بني االرتباط حساب) النصفية التجزئة طريقة باستخدام أيضا   الثبات
 :التايل النحو على النتائج جاءت وقد ،(للمقياس الزوجية العبارات

 2 جدول
 النصفية والتجزئة املقياس تطبيق إعادة بطريقيت الوالدية املعاملة أساليب مقياس ثبات معامالت

 الثبات بالتجزئة النصفية الثبات باإلعادة عدد أفراد العينة  
 *0,385 **0,854 30 أساليب املعاملة الوالدية الدرجة الكلية ملقياس

  **0,659 30 األسلوب املتذبذب
  **0,813 30 األسلوب الدميقراطي
  **0,762 30 األسلوب السلطوي

 ثبات وهو** 0,854 بريسون معامل باستخدام باإلعادة الثبات معامل قيمة( 2) اجلدول يوضح
 استخدام فيها مت اليت* 0,385 النصفية التجزئة طريقة باستخدام الثبات معامل قيمة أيضا   ويوضح ،عال

 .    0,01ستوىم عند ودال عال ثبات أيضا   وهو وبراون سبريمان صيغة
 :التوكيدي السلوك مقياس .2. 13

 السلوك لقياس املعدة املقاييس وكذلك السابقة والدراسات النظرية األطر من العديد مراجعة بعد
 ،(1028 العلمي،)و ،(1021 أمحد،)و ،(1022 زقوت،)و ،(1008 الشهري،) كمقاييس التوكيدي

 الطلبة استخدام مدى عن تكشف عبارة( 30) من اساملقي يتألف ،األولية بصورته املقياس إعداد مت
 ال ما، حد إىل عين تعارب متاما ، عين تعارب) هي ببدائل ثالثي سلم وفق العبارات ُدرِّجت ،التوكيدي للسلوك
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 حال يف( 0 ،1 ،2) من العالمات السابقة الثالث اإلجابات وأعطيت ،(اإلطالق على عين تعارب
 (.2 ،1 ،0: )كالتايل بالرتتيب النتائج فكانت السلبية العبارات حال يف أما اإلجيابية، العبارات

 : والثبات الصدق دراسة .2. 1. 23
 :اآليت النحو على الوالدية، املعاملة أسلوب مقياس يف ذاهتا الطرائق اعتماد مت أنه إىل اإلشارة جتدر

 : املقياس صدق .2. 2. 1. 23
 تُقرتح ومل. دمشق جامعة يف احملكمني من عدد على ياساملق ُعِرض: احملكمني صدق .2. 2. 2. 1. 23
 .املقياس هذا على مالحظة أي

 ثبات معامل أن ومبا. االختبار ثبات ملعامل الرتبيعي باجلذر يقاس: الذايت الصدق .1. 2. 2. 1. 23
 .للمقياس ذايت صدق إىل يشري ما دال وهو ،0,65 له الرتبيعي فاجلذر* 0,422 االختبار

 :املقياس ثبات .1. 2. 1. 23
 مكونة عينة على املقياس طُبِّق حيث املقياس، تطبيق إعادة طريقة باستخدام املقياس ثبات ُحسب

 ُحسب كما ،أنفسهم األفراد على االختبار تطبيق أعيد أسبوعني مضي وبعد ،وطالبة   طالبا  ( 30) من
 ودرجات الفردية العبارات درجات بني االرتباط حساب) النصفية التجزئة طريقة باستخدام أيضا   الثبات

 :التايل النحو على النتائج جاءت وقد ،(للمقياس الزوجية العبارات
 3 جدول

 النصفية والتجزئة املقياس تطبيق إعادة بطريقيت التوكيدي السلوك مقياس ثبات معامالت 
 الثبات بالتجزئة النصفية الثبات باإلعادة عدد أفراد العينة 

 *0,380 *0,422 30 الدرجة الكلية

 ثبات وهو *0,422 بريسون معامل ستخدامبا باإلعادة الثبات معامل قيمة( 3) اجلدول يوضح
 استخدام فيها مت اليت *0,380 النصفية التجزئة طريقة ستخدامبا الثبات معامل قيمة أيضا   ويوضح، عال

 .    0,01مستوى عند ودال عال ثبات أيضا   وهو وبراون سبريمان صيغة
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 :عرض النتائج ومناقشتها14. 
 من والسلطوي والدميقراطي املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب انتشار مدى ما: السؤال األول14. 1. 

 البحث؟ عينة أفراد نظر وجهة
 :اآليت وفق االنتشار مدى ُحسب

 املعياري االحنراف+  املتوسط=  املرتفعة الدرجة          
 املعياري االحنراف – املتوسط=  ملنخفضةا الدرجة         
 .املرتفعة والدرجة املنخفضة الدرجة قيميت بني احملصورة القيم وهي :املتوسطة الدرجة         

 بلغ كما ،(1.92) املعياري واالحنراف ،(11.3) املتذبذب لألسلوب الكلي املتوسط بلغ وقد
 الكلي املتوسط وبلغ ،(1.87) املعياري رافواالحن ،(11.82) الدميقراطي لألسلوب الكلي املتوسط

 .(2.17) املعياري واالحنراف ،(11.99) السلطوي لألسلوب
 4 جدول

 املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب انتشار ملدى املئوية والنسب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
 .البحث عينة أفراد  نظر وجهة من والسلطوي، والدميقراطي

 النسبة العدد العالمة املتوسط الوالدية املعاملةأساليب  

 الدرجة املرتفعة
 %11.54 12 فما فوق 13 14.67 املتذبذب
 %20.19 21 فما فوق 13 14.62 الدميقراطي
 %23.08 24 فما فوق 14 15.21 السلطوي

 الدرجة املتوسطة
 %80.77 84 12 – 10 11.16 املتذبذب
 %76.92 80 12 – 10 11.24 الدميقراطي
 %75 78 13- 10 11.1 السلطوي

 الدرجة املنخفضة
 %7.69 8 فما دون 9 7.75 املتذبذب
 %2.88 3 فما دون 9 7.67 الدميقراطي
 %1.92 2 فما دون 9 8.0 السلطوي

 والدميقراطي املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب انتشار مدى أن( 4) اجلدول من يتبني
 أن إىل ذلك يف السبب يعزى وقد متوسط؛ بدرجة كان البحث عينة أفراد  نظر وجهة من والسلطوي،

 وحبسب متزامن بشكل والسلطوي والدميقراطي املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب باستخدام تقوم األسرة
 نولوجيةالتك كالتغريات إرادهتم عن خارجة هائلة لضغوط خالهلا يتعرضون اليت اليومية واملواقف السلوك
 السياسية االستهالكية،) أنواعها مبختلف الشديدة اإلعالمية واهليمنة احلديثة االتصال ووسائل السريعة
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 مزمنة مشكلة األهل كاهل على امللقاة قتصاديةاال األعباء تشكل ذلك، على عالوة ،(اخل ..والدينية
 االقتصادية الصعوبات خضم يف يههموتوج عليهم والسيطرة ألبنائهم تربيتهم عملية يف متواصال   وضغطا  

 صحيحة بصورة أبنائهم تنشئة يف األهل جناح يتطلب لذلك. باجملتمع تعصف اليت والرتبوية واملعيشية
 والتوجيهية واالقتصادية الرتبوية الناحية من املتاحة أو املمكنة والطرائق واملهارات الوسائل مجيع استخدام

 األساليب اعتماد املفيد من أنه الباحثة وترى. وتزامنها الوالدية ملعاملةا أساليب تعدد يف جلية تظهر اليت
 السائد، هو واملسؤول احلازم الدميقراطي األسلوب يكون أن على املوقف، طبيعة حسب ولكن الثالثة،
 .أخرى أحايني ودميقراطية حينا   تسامح أهنا على البعض يفهمها اليت الفوضى عن بعيدا   وذلك

 البحث؟ عينة أفراد لدى التوكيدي السلوك مستوى ما: الثاين الالسؤ . 1. 24
 5 جدول

 البحث، عينة أفراد لدى التوكيدي السلوك ملستوى املئوية والنسب املعيارية واالحنرافات احلسابية املتوسطات
 .3.53 املعياري واالحنراف ،29.96 للعينة الكلي املتوسط بلغ حيث
 النسبة العدد العالمة املتوسط 

 % 16.34 17 فما فوق 33 34.88 الدرجة املرتفعة

 % 72.12 75 32 -27 29.93 الدرجة املتوسطة

 % 11.54 12 فما دون 26 23.2 الدرجة املنخفضة

 ،متوسطة بدرجة كان البحث عينة أفراد لدى التوكيدي السلوك مستوى أن( 5) اجلدول من يتبني
 يعيشها اليت املرحلة طبيعة إىل ذلك يف السبب يعزى وقد ،(1008 ،يونس) دراسة مع النتيجة هذه تتفق

 الشخصية بناء يف أساسية املرحلة فهذه. وعلميا   مهنيا   مستقبال   هلم تبين كوهنا مصريية تعد   واليت الطلبة
 األهداف حتقيق على والتصميم باإلرادة مدفوعني وعزم بشغف املستقبل إىل تتطلع اليت والطموحة الواثقة

 السلوك ويعد ،خترجه بعد باهر ومستقبل سعيدة حياة لبناء داخله يف منهم فرد كل حيملها اليت واألحالم
 هؤالء لدى والطموحات األهداف لتحقيق والتوق بالنفس الثقة تأكيد يف واضحا   مظهرا   التوكيدي
 فإن ذلك إىل باإلضافة ،املستقبل وحتقيق النجاح أجل من واالجتهاد املثابرة حنو دافعا   ويعد الشباب،
 واحملن احلرب وويالت األوضاع سوء من بسببها وعانوا الطلبة هبا مر اليت واالقتصادية االجتماعية الظروف

 السلوك من جيد مستوى امتالك وبالتايل الذات، على االعتماد لضرورة قوة الظروف هذه سبتهمفأك
 .التوكيدي
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: الوالدية املعاملة أساليب بني إحصائية داللة تذا ارتباطية عالقة توجد هل: الثالث السؤال. 3. 24
 ؟البحث عينة أفراد لدى التوكيدي والسلوك والسلطوي، والدميقراطي املتذبذب
 :اآليت اجلدول يوضحه ما وهو بريسون، ارتباط معامل حساب مت السؤال هذا عن اإلجابة أجل من        
 6 جدول
 التوكيدي والسلوك( والسلطوي والدميقراطي املتذبذب: )لوالديةا املعاملة أساليب بني العالقة حساب نتائج

 السلطوي الدميقراطي املتذبذب  

 السلوك التوكيدي
 030. **261. **320.- معامل ارتباط بريسون

 760. 007. 001. (اجتاهني)مستوى الداللة 
 104 104 104 العينة

 املتذبذب) الوالدية املعاملة أساليب درجات بني االرتباط معامالت قيم أن( 6) اجلدول من يتبني
 لدى (030.، **261.، **320.-) :التتايل على بلغت التوكيدي والسلوك( والسلطوي والدميقراطي

( والدميقراطي املتذبذب) الوالدية املعاملة أسلويب بني ارتباطية عالقة توجد وعليه؛ ،البحث عينة أفراد
، التوكيدي والسلوك السلطوي الوالدية املعاملة أسلوب بني ارتباطية عالقة توجد وال التوكيدي، والسلوك

؛ 1022 ،وأسرات داغنو) دراسيت مع النتيجة هذه وتتفق ،(1021 ،رفة) دراسة مع النتيجة هذه ختتلف
 أي سالبة، العالقة كانت التوكيدي والسلوك املتذبذب األسلوب بني للعالقة بالنسبة ؛(1002 ،الرجيب

 أن إىل غالبا   ذلك يف السبب ويعزى ،التوكيدي السلوك اخنفض املتذبذب األسلوب ستخداما ازداد كلما
 وما منهم مقبول هو ما حتديد على قادرين غري وجيعلهم لألبناء اإلرباك يسبب املتذبذب املعاملة أسلوب

 ملةاملعا يف األسلوب هذا يساعد وال ،اخلطأ الرتكاب يدفعهم نفسي ضغط حتت ويقعون مرفوض هو
 قدرهتم عدم خالل من جلي بشكل ويظهر بأنفسهم ثقتهم يزعزع ما واخلطأ، الصواب معرفة على األبناء  

 األبناء يدفع أنه كما ،باآلخرين األذى إحلاق دون حبقوقهم واملطالبة وانفعاالهتم آرائهم عن التعبري على
 بل ذلك، تتطلب املواقف كانت اإذ" ال" كلمة قول يف وصعوبة اجتماعي ا مقبولة غري بسلوكات للقيام

 ضرورة ال أفراد رضا كسب جملرد لذلك، داع أي دون أنفسهم حساب على اآلخرين جماملة إىل يضطرون
 ذلك يف السبب يعزى فقد التوكيدي، والسلوك الدميقراطي األسلوب بني للعالقة وبالنسبة ،رضاهم لكسب

 باحملبة األبناء كإشعار اجتماعية سلوكات من يتضمنه وما األبناء تنشئة يف الدميقراطي األسلوب أن إىل
 مبشاكلهم، وإحساسهم أمورهم يف ومناقشتهم إليهم، واالستماع بأعماهلم، والفخر والثناء والدفء،

 كلمات اىل الداخلية وانفعاالهتم مشاعرهم بتحويل تلقائية بطريقة انفعاالهتم عن التعبري على األفراد يشجع
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 الثقة ومنحهم املوقف، مع يتناسب مبا والسلبية اإلجيابية املشاعر كل عن التعبري ورةضر  مع منطوقة صرحية
 .التوكيدي السلوك على قدرهتم تنمية إىل يؤدي األدوار، أداء يف

 يف السبب يعزى فقد التوكيدي والسلوك السلطوي األسلوب بني عالقة وجود عدم خيص   ما أما
 وجتاهل ونبذهم وإمهاهلم هبم االهتمام عدم خالل من لطويس بأسلوب األبناء معاملة أن إىل ذلك

 والتفضيل اجلارحة النابية األلفاظ واستعمال والنفسي، البدين والعقاب والنقد والنهي األمر وكثرة رغباهتم،
 التوكيدي السلوك اخنفاض إىل تؤدي الوالدين طرف من املمارسات هذه كل بينهم؛ والتفرقة األبناء بني

 ويقللون أحداث من يواجهونه ما بشأن فيبالغون الفشل، جوانب على يركزون جتعلهم ألهنا اء،األبن لدى
 .باإلحباط فيصابون القيمة، وعدم بالعجز شعورهم من يزيد ما مواجهتها على قدرهتم شأن من

 مقياس على الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: الرابع السؤال. 4. 24
 ؟االختصاص ملتغري تعزى( والسلطوي والدميقراطي املتذبذب) الوالدية املعاملة اليبأس

 : اآليت اجلدول ويوضحه، الفروق داللة حلساب (t-test) قانون استخدم السؤال هذا عن إلجابةل
 7 جدول
 صاالختصا ملتغري تبعا   والسلطوي والدميقراطي املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب يف الفروق

 املعاملةأساليب 
 الوالدية

 (ت(قيمة  ح.د ع م ن االختصاص
(t-test) 

القيمة 
 االحتمالية

 الداللة

 املتذبذب
 3.28 12.72 43 الرتبية خاصة

102 2.723 .008 
دال عند مستوى 

 2.05 11.29 61 فيزياء 0,05داللة 

 الدميقراطي
 1.42 11.51 43 الرتبية خاصة

مستوى دال عند  035. 2.133 102
 3.03 12.57 61 فيزياء 0,05داللة 

 السلطوي
 2.32 12.34 43 الرتبية خاصة

102 1.418 .159 
عند غري دال 

مستوى داللة 
0,05 

 2.04 11.73 61 فيزياء

: الوالدية املعاملة أسلويب يف للفروق بالنسبة > = (0.05) p: يلي ما( 7) اجلدول من يتبني
 إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرضية قبول يعين وهذا ؛االختصاص ملتغري تبعا   طيوالدميقرا املتذبذب

 األسلوب ويف اخلاصة، الرتبية طالب لصاحل املتذبذب املعاملة أسلوب يف الطلبة أداء متوسطات بني
 أن جلدولا من فيتبني السلطوي املعاملة أسلوب يف للفروق بالنسبة أما ،الفيزياء طالب لصاحل الدميقراطي

= (0.05) p > وقد ؛االختصاص ملتغري تبعا   السلطوي األسلوب يف فروق وجود عدم يعين وهذا 
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 على شديدا   التزاما   تفرض كالفيزياء العلمية االختصاصات يف الدراسة أن   إىل ذلك يف السبب يعزى
 واستنباط التفكري يف ا  منطقي أسلوبا   تفرض كما العلمي، التحصيل ويف الدراسة ويف احلضور يف الطالب

 لدى الغالبة التفكري آلية وتكون. الشخصية واآلراء التأويل عن بعيدة منطقية مقدمات على مبنية نتائج
 والنفسية، االجتماعية للمتغريات ونتائجها مقدماهتا يف خاضعة واإلنسانية األدبية االختصاصات طالب

 العاطفية واالستنتاجات بالتأويالت كبري بشكل متأثرة أو منطقية غري األحيان بعض يف تكون وقد
 وتعامل تفكري آلية على الطالب من اجملموعتني هاتني لدى التفكري أسلوب ينعكس ه؛وعلي ،والشخصية

 األسلوب إىل وتوجيههم أبنائهم تنشئة يف أقرب مثال   الفيزياء طالب أهل أن فنجد معهم، منهم كل أهل
 اإلنسانية العلوم طالب أهل عالقة أما ،األحيان معظم يف السلطوي وباألسل عن البعيد املرن العقالين
 على أبنائهم اختصاصات ودراسة تفكري آلية النعكاس وذلك املتذبذب، األسلوب إىل فأقرب بأبنائهم

 . نفسه اآلن يف األهل وسلوك األبناء سلوك
 يف السبب يعزى فقد نياالختصاص طلبة بني السلطوي األسلوب يف فروق وجود لعدم بالنسبة أما

 الفيزياء طالب وآباء املتذبذب لألسلوب اخلاصة الرتبية طالب آباء استخدام من الرغم على أنه إىل ذلك
 السلطوي لألسلوب االختصاصني طالب آباء استخدام من مينع ال األمر هذا أن إال الدميقراطي لألسلوب

 عن عاجزين األبناء أولئك أن معتقدين األبناء على موقلقه الشديد، خبوفهم مدفوعني واألخرى، الفينة بني
 إسداء من فيكثرون يريدوهنا، اليت بالكيفية تطبيعهم إىل ينزعون مث ومن يدركوهنا، مثلما مصلحتهم إدراك

 .األوامر وإصدار النصح
 مقياس على الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: اخلامس السؤال. 8. 24

 ؟االختصاص ملتغري تعزى التوكيدي لسلوكا
 :اآليت اجلدول ويوضحه، الفروق داللة حلساب (t-test) قانون استخدم السؤال هذا عن لإلجابة

 8 جدول
 االختصاص ملتغري تبعا   التوكيدي السلوك يف الفروق

 (ت(قيمة  ح.د ع م ن 
(t-test) 

مستوى 
 الداللة

 الداللة

الرتبية 
 اخلاصة

43 28.68 3.36 
102 4.836 .000 

دال عند مستوى داللة 
 2.93 31.76 61 فيزياء 0,05
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 تبعا   التوكيدي السلوك يف للفروق النسبةب > = (0.05) p: يلي ما( 8) اجلدول من يتبني
 الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد: الفرضية قبول يعين وهذا االختصاص؛ ملتغري
 نتائج مع النتيجة هذه ختتلف ،الفيزياء لصاحل االختصاص ملتغري تعزى التوكيدي سلوكال مقياس على

 وبناء   أنه إىل ذلك يف السبب يعزى وقد ؛(1026 وكومار، باري؛ 1028 وآيدوغان، إيراتاي) دراسيت
 فإن ياء،الفيز  طالب لصاحل الدميقراطي املعاملة أساليب يف بالفروق املتعلقة السابقة الفرضية نتيجة على

 األبناء لدى التوكيدي السلوك ارتفاع إىل يؤدي األسرية التنشئة عملية يف الدميقراطي األسلوب استخدام
 التعبري على قدرهتم وزيادة اجلماعة، ضغوط من والتحرر االستقاللية من قدر إظهار على يساعدهم بشكل

 .سليمة أسس على مبنية خصيةش عالقات إقامة على قادرين فيجعلهم عنها واإلفصاح املشاعر عن
 مقياس على الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: السادس السؤال .6. 24

 ؟اجلنس ملتغري تعزى والسلطوي والدميقراطي املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب
 : اآليت اجلدول يوضحه ما، الفروق داللة حلساب (t-test) قانون استخدم السؤال هذا عن لإلجابة      
 9 جدول
 اجلنس ملتغري تبعا   والسلطوي والدميقراطي املتذبذب: الوالدية املعاملة أساليب يف الفروق

 املعاملةأساليب 
 الوالدية

قيمة  ح.د ع م ن اجلنس
 (ت(

(t-
test) 

القيمة 
 االحتمالية

 الداللة

د مستوى دال عنغري  350. 939. 102 3.41 12.38 21 ذكور املتذبذب
 2.51 11.75 83 إناث 0,05داللة 

دال عند مستوى  016. 2.441 102 1.16 10.95 21 ذكور الدميقراطي
 2.71 12.43 83 إناث 0,05داللة 

عند مستوى غري دال  639. 470. 102 1.77 12.19 21 ذكور السلطوي
 2.27 11.93 83 إناث 0,05داللة 

 املتذبذب: الوالدية املعاملة ألسلويب بالنسبة < = (0.05) p أن (9) اجلدول من يتبني
: الوالدية املعاملة أسلويب يف فروق وجود عدم لتصبح السابقة الفرضية رفض يعين وهذا والسلطوي؛

أن  اجلدول من فيتبني الدميقراطي، املعاملة ألسلوب بالنسبة أما. اجلنس ملتغري تبعا   والسلطوي املتذبذب
= (0.05) p <النتيجة هذه ختتلف. اإلناث لصاحل الدميقراطي األسلوب يف فروق وجود يعين وهذا ؛ 

 ألساليب واإلناث الذكور من كل إدراك بني فروق وجود إىل توصلت اليت( 2992) موسى دراسة مع
 ،(تقبال   أكثر آباءهن أن فيدركن اإلناث أما سلطوية، أكثر آباءهم أن يدركون فالذكور) الوالدية املعاملة
 السلوك ذوي من أهلهن أن يدركن اإلناث أن إىل توصلت اليت( 1023) وزمالؤه بارهنارت ودراسة
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 لدى يالحظ مما أكثر واللني املعاملة يف بناهتم يراعون األهل أن إىل ذلك يف السبب يعزى وقد ،السلطوي
 واتباع الرقيقة طبيعتهن اعاةومر  اإلناث ومتطلبات وحاجات شعور مراعاة على األهل حيرص حيث الذكور،

 تعاملهم مع باملقارنة معهن التعامل يف جليا   الدميقراطي السلوك يظهر وبالتايل حنوهن؛ الزائدة احلماية سلوك
 السلوك تقوية على أهلهن مع واملرن واملساير اللني   السلوك إىل البنات جنوح ويساعد ،الذكور أبنائهم مع

 .األحيان معظم يف العناد عن ويبتعدن والطاعة سمعال إىل ميلن حيث الدميقراطي،
 مقياس على الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل: السابع السؤال. 2. 24

 . اجلنس ملتغري تعزى التوكيدي السلوك
 :اآليت اجلدول يوضحه ما، الفروق داللة حلساب (t-test) قانون استخدم السؤال هذا عن لإلجابة      

 10 جدول
 اجلنس ملتغري تبعا   التوكيدي السلوك يف الفروق

 (ت(قيمة  ح.د ع م ن 
(t-test) 

القيمة 
 االحتمالية

 الداللة

32.3 21 ذكور
8 

دال عند مستوى داللة  000. 3.732 102 2.78
29.3 83 إناث 0,05

4 
3.44 

 فروق توجد: السابقة فرضيةال قبول يعين وهذا ،< = (0.05) p أن( 10) اجلدول من يتبني
 لصاحل اجلنس ملتغري تبعا   التوكيدي السلوك مقياس على الطلبة أداء متوسطات بني إحصائية داللة ذات

 وباري ، ( 1020) وزرناغاش وبورجايل ،(1001) اجلبار عبد دراسات مع النتيجة هذه ختتلف. الذكور
 وبدر( 1008) يونس دراسيت مع النتيجة هذه تتفق بينما ؛(1022) وأسرات وداغنو ،(1026) وكومار

 املعاملة وأساليب عام، بشكل االجتماعية التنشئة أساليب إىل ذلك يف السبب يعزى وقد ،(1006)
 السيطرة تغلب العريب اجملتمع ففي ،اجملتمع يف السائدة والتقاليد العادات تتبىن خاص، بشكل الوالدية

 هو مما أعلى واالستقالل واحلوار نطالقلال احلرية من أكارب قدرا   كورالذ  إعطاء وتشجع تدعم اليت الذكورية،
 اإلجيابية مشاعرهم عن والتعبري أرادوا، كيفما التصرف يف الواسعة احلرية فللذكور ،اإلناث لدى احلال

 ةباملقارن ،بأنفسهم وثقتهم لذواهتم تقديرهم من األمر هذا يزيد خوف، بال آراء من حيملونه وما والسلبية
 نصائح على واعتماد وخوف رقيقة شخصية من به يتمتعن ما بسبب لإلناث، الزائدة احلماية انتشار مع

  .اآلخرين وتوجيهات
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 :مقترحات البحث15. 
 من يعانون الذين الطلبة مساعدة حنو التوجه يف اجلامعي والنفسي الرتبوي اإلرشاد دور تعزيز15. 1. 

 هلا يتعرضون اليت والصعوبات املشكالت مواجهة يف إمكانياهتم روتطوي  التوكيدي السلوك يف اخنفاض
 وبرامج خطط وتصميم  ،التوكيدي السلوك على الوالدية املعاملة ألساليب السلبية اآلثار من والتخفيف

 اخنفاض خطورة من انطالقا   اجلامعة، طلبة لدى التوكيدي السلوك مستوى وحتسني تنمية تستهدف إرشادية
 .اجلامعي الطالب على السلبية وانعكاساته لسلوكا هذا مستوى

 للطلبة تتيح تعليمية بيئة وتوفري  اجلامعة، طلبة لدى التوكيدي السلوك بتعزيز االهتمام ضرورة15. 2.  
 واالعتماد االستقالل فرص وتعزيز الذاتية، املسؤولية فرص وتوفري  األفكار، وتبادل والتعبري املشاركة حرية
 .  الذات على

 حيث من والتقصي بالبحث الوالدية املعاملة أساليب تتناول اليت الدراسات من املزيد إجراء15. 3. 
 .االجتماعي والقلق االنفعايل، والذكاء الذات، مفهوم يف دورمها

 اإلجيابية  الوالدية املعاملة أساليب حول اإلعالم وسائل ويف الثقافية املراكز يف توعية ندوات عقد. 4. 28
 يف املثمر األسلوب هو احلوار  على القائم الوالدي املعاملة أسلوب أن إىل وإرشادهم األبناء، مع لتعاملا يف

 إطار يف وكذلك األسرة، داخل القرار اختاذ  يف ومشاركتهم مسؤولياهتم لتحمل وتأهيلهم الشباب إعداد
   .اجملتمع
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 المراجع العربية
 مكتبة: القاهرة، مصر .النفسي التقومي(. 1003) .آمال وصادق، سيد؛ وعثمان، فؤاد؛ حطب، أبو

 .املصرية األجنلو
 اإلسكندرية، .والتطبيق النظرية بني وحاجاته الطفل تنشئة(. 1001) .سليمان شحاته، سهري؛ أمحد،

 .للكتاب اإلسكندرية مركز :مصر
 وعالقتها األبناء يدركها اكم( الرفض-التقبل) الوالدية املعاملة أساليب(. 1021) .فرحات أمحد،

 ،وزر تيزي معمري مولود جامعة ماجستري، دراسة .الثانوي التعليم تالميذ لدى التوكيدي بالسلوك
 .اجلزائر

 مدينة يف ميدانية دراسة املنحرفني األحداث على الوالدية املعاملة أساليب أثر(. 1022) .اليف البلوي،
 .األردن مؤتة، جامعة ماجستري، لةرسا. السعودية العربية اململكة يف تبوك

 اململكة يف املقيمني اجلامعة طالب بني مقارنة دراسة الذات وتوكيد الضبط وجهة(. 1006) .فائقة بدر،
 (.2) 8 ،النفس علم يف عربية دراسات .وخارجها السعودية العربية
 دراسات جملة .لديةالوا التنشئة بأساليب وعالقتها الذات توكيد مهارات(. 1002) .يوسف الرجيب،

 .مصر مشس، عني جامعة الرتبية كلية ،(8) 4 ،الطفولة
 طالبات  من عينة لدى الوالدية التنشئة بأساليب وعالقتها الذات توكيد مهارات(. 1021) .مسر رفة،

  .السعودية ماجستري، رسالة ،القرى أم جامعة
 رسالة  .النسب جمهويل لدى النفسية حدةوالو  بالتوكيدية وعالقتها الذات هوية(. 1022) .ماجدة زقوت،

  .فلسطني بغزة، اإلسالمية اجلامعة ماجستري،
 .وتطبيقاته أسسه احلديث السلوكي العالج(. 2998) .السيد حممد الرمحن، عبد حممد؛ الشناوي،

 .والتوزيع والنشر للطباعة  قباء دار :مصر القاهرة،
 بني مقارنة  دراسة - املخدرات من أمناط أربعة دمينم لدى التوكيدي السلوك(. 1008) .يزيد الشهري،

  .السعودية ماجستري،  رسالة .بالرياض النفسية للصحة األمل مبجمع املنومني املخدرات مدمين
 دار مصر :القاهرة .نفسية وحبوث دراسات واالتصالية جتماعيةاال املهارات(. 1003) .طريف شوقي،

 .والتوزيع والنشر للطباعة الغريب 
 . املصرية النهضة دار :مصر القاهرة، .الذات تأكيد اختبار تعليمات(. 1002) .حممد الطيب،
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 الرابعة  السنة تالميذ لدى للمراهق التوكيدي بالسلوك وعالقته األسري املناخ(. 1028) .حممد العلمي،
  .اجلزائر بالوادي، خلضر محه الشهيد جامعة ماجستري، رسالة .متوسط

 رسالة  .األبناء يراها كما لإلجناز بالدافعية وعالقتها الوالدية املعاملة أساليب(. 1009) .زايد العمري،
  .السعودية ،األمنية للعلوم العربية نايف جامعة ماجستري،

 مناهج إىل مدخل(. 1002) .فريال عواد، أبوو  حممد؛ العبسي،و  حممد؛ نوفل،و  خليل؛ حممد عباس،
 .والتوزيع للنشر املسرية دار :األردن عمان، .النفس وعلم الرتبية يف البحث

 طفولة دراسات .اجلامعة  طالب لدى الذات وحتقيق التوكيدية بني العالقة(. 1001) .عادل اجلبار، عبد
     .مصر ،(28) 8 ،(طبية إعالمية-اجتماعية-نفسية)
 :مصر القاهرة، ،"لاألو  اجلزء" والنظريات األسس -النمو النفس علم(. 1002) .حسن املعطي، عبد

 .والتوزيع والنشر للطباعة قباء دار
 .اجلامعية املعرفة  دار :مصر اإلسكندرية، .والتطبيق النظرية بني النفسي القياس(. 2998) .عباس عوض،

 .العريب الفكر دار :مصر القاهرة،  .النفسية الصحة يف(. 2998) .املطلب عبد القريطي،
 املرحلة تالميذ من عينة لدى الوالدية املعاملة بأساليب وعالقته الذات مفهوم(. 1028) .رغد املوسوي،

 (.221) ،اآلداب جملة .بغداد مبدينة تدائيةاالب
 يف ميدانية دراسة املراهقني األبناء ومشكالت الوالدية املعاملة أساليب(. 1009) .بداوي مسعودة،

 .راجلزائ ،اجلزائر جامعة دكتوراه، رسالة .العاصمة اجلزائر
 القاهرة، .جتماعياال النفس علم يف ودراسة اجلنسني بني الفروق سيكولوجية(. 2992) .رشاد موسى،

 .والتوزيع للنشر خمتار مؤسسة :مصر
 .والتوزيع للنشر صفاء دار :األردن .األسرية التنشئة(. 1020) .حممد النويب،
 .اجلامعية املعرفة دار :مصر اإلسكندرية، .االجتماعية التنشئة(. 1001) .أمحد مايسة النيال،

 دراسة" الكويتية األسرة يف واألبناء الوالدان يدركها كما الدميقراطية التنشئة(. 1002) .فاطمة نذر،
 (. 4) 19 ،االجتماعية العلوم جملة". ميدانية

 رسالة .لألبناء الدراسي التحصيل على وتأثريها األسرية املتابعة وأمناط حمددات(. 1022) .مسرية وجنن،
 .اجلزائر بسكرة، جامعة ماجستري،

 اجلامعة طلبة من عينة لدى الذات تأكيد مبستويات االنفعايل تزاناال عالقة(. 1008) .حممد يونس،
   (. 3) 29 ،اإلنسانية والعلوم لألحباث النجاح جامعة جملة .األردنية
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