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 باللغة العربية:
أساليب التوافق الدراسي لتالميذ السنة األولى متوسط و  بين عالقةالفت دراستنا إلى الكشف عن هد

ة لسنل، بوعريريجبوالية برج وشيش عمار وشيباني احمد لخضر وعقيلة بمتوسطتي أالمعاملة الوالدية، 
 .2022-2021الدراسية

 :أداة ى والختبار نتائج فرضيات الدراسة تم االعتماد عل، االرتباطي على المنهج الوصفي واعتمدنا
وت مقح*إعدادومقياس أساليب المعاملة الوالدية من  *1979يونجمان *إعدادالتوافق الدراسي من مقياس 

 وتلميذة من السنة األولى متوسط.تلميذ  91، على عينة مكونة من *ةفتيح
 .ةبسيط عشوائيةوبعد التأكد من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة تم تطبيقها على عينة  

ن ، سبيرمااإلحصائية التالية )بيرسون  واألساليب ،26Spssللبيانات ب:وقد تمت المعالجة اإلحصائية 
  .(تاست واختبار ت براون، ألفا كرونباخ، جتمان، 

 :كاألتيوكانت النتائج 
 ى تالميذالمعاملة الوالدية لد وأساليببين التوافق الدراسي  إحصائياعدم وجود عالقة ارتباطية دالة  -

 متوسط بمتوسطة اوشيش عمار. األولىالسنة 
 .متوسط مستوى  مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى متوسط -
 تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب اإلثارة األلم النفسي.األسلوب الشائع في معاملة األب لدى  -
 لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب التشجيع والمكافأة.األسلوب الشائع في معاملة األم  -
 .متغير الجنستعزى لالتوافق الدراسي  بين مستوى  توجد فروق دالة إحصائياال  -
 .متغير الجنستعزى لألم( ا-فروق دالة إحصائيا بين أساليب معاملة الوالدية )األب توجد ال -

 
 .  طالمتوس أساليب المعاملة الوالدية، مرحلة التعليم، التوافق الدراسيالكلمات المفتاحية: 
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Abstract: 

   Our study aimed to reveal the relationship between of academic 

adjustment for first-year students, average, and methods of parental treatment, in 

the averages of  Oshich Ammar, Shaibani Ahmed Lakhdar and Akila in the 

Wilayat of  Bordj Bou Arreridj, for the school year 2021-2022. 

     We relied on the correlative descriptive approach, and to test the results 

of the study hypotheses, the tool was relied on: The Academic Compatibility 

Scale prepared by* Youngman 1979*, and the Parental Treatment Styles Scale 

from the numbers of *Fatiha Makhout*. On a sample of 91 male and female 

student  of the first year average. 

 After confirming the psychometric properties of the study tools, they 

were applied to a simple random sample. 

    Statistical processing of the data was carried out using: Spss26, and the 

following Statistical methods (Pearson, Spearman-Brown, Alpha Cronbach,   

T-Test). 

 and the results were as follows: 

- There is no statistically significant correlation between academic adjustment 

and parental treatment methods for first-year students in the middle school of 

Oshish Ammar. 

- The level of academic compatibility among first-year students is average. 

-The common method of treating the father among first-year students is the 

method of agitation and psychological pain. 

-The common method of treating the mother among first-year students is the 

average method of encouragement and reward. 

-There are no statistically significant differences between the level of academic 

compatibility due to the gender variable. 

-There are no statistically significant differences between the parental treatment 

methods (father-mother) due to the gender variable. 

 

 Key words: Academic compatibility, Parenting styles, Middle 

education stage. 
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 ب

لقد حظي موضوع التوافق الدراسي باهتمام العديد من العلماء والباحثين أصناف احمد شربيني   
الحصيلة النهائية بين الطالب من جهة وبين محيطه من جهة  إلىهو  التوافق الدراسي ما أن( 1998)

في  المؤشرات الجيدة لتلك العالقة أهموتتمثل  ،أخرى بما يساهم في تقدم الطالب ونمائه العلمي والنفسي
طلوب االجتهاد في التحصيل العلمي والرضا والقبول بالمعايير المدرسية واالنسجام معها والقيام بما هو م

شيبة، ) حو منظم ومنسق وكذا الرغبة في توثيق العالقات البيئية والشخصية واالستمتاع بها.منه على ن
 (2، ص2015

من  أصبحوأساليب معاملتها لهم ولقد  ألطفالهاتتمايز في طرق تنشئتها  األسرة أنومن المعلوم 
في الوقت الحاضر لدى علماء الصحة النفسية والباحثين في مجال علم النفس االجتماعي بان المسلم به 

ألطفال إيجابا في شخصية ا أوسلبا  أثرهاأساليب التنشئة االجتماعية واالتجاهات الوالدية في المجال تترك 
 كراشدين فيما بعد.تكون عليه شخصيتهم  أنمستوى الصحة النفسية الذي يمكن  إليهاويعزى  ،موسلوكياته

على أداء األبناء لمختلف وظائفهم  تأثيرهاوترجع أهمية أساليب المعاملة الوالدية في مدى 
من و على حياة األبناء  التأثيرإيجابا في  أكثرهااالجتماعية وبالتالي يجب دراسة هذه األساليب وتحديد 

عديد ئة السليمة التي تساعدهم في تجنب البدورها الوظيفي في تنشئة األبناء التنش األسرةالضروري توعية 
بة نتائج غير مرغو  إلىالسلوكية التي تظهر في الطفولة وفي مرحلة المراهقة والتي تؤدي  االضطراباتمن 

 (2، ص2020)محداب،  .في مستقبلهم

كانت  ذافإيرتبط ارتباطا وثيقا بالمعاملة الوالدية  لألبناءالتوافق الدراسي  أنومما سبق يمكن القول 
افق والتو   ثقة بالنفس وتحقيق الصحة النفسيةتكون هناك األبناء بالتقبل  وإشعار األمن إشباعهقائمة على 

والخوف يترتب على ذلك اضطرابات  والرفضكانت قائمة على المشاعر ممثلة في القسوة  وإذا، الدراسي
 .وسوء التوافق الدراسي نفسية

 تالميذ السنة أولى متوسط وعالقتهالحالية التوافق الدراسي لومن هذا المنطلق تناولت الدراسة 
 فصول.  خمسةا وحتى نعمق دراستنا هذه أكثر خصصنالمعاملة الوالدية،  بأساليب

، ويختص باإلطار العام للدراسة حيث يتناول إشكالية الدراسة وصياغة فرضياتها الفصل األول:
 والدراسات السابقة المتعلقة بالمتغيرينوأسباب اختيار الموضوع،  ،وتطرق إلى أهداف وأهمية الدراسة

 .المفاهيم اإلجرائية المتعلقة بهاو  ،(التوافق الدراسي وأساليب المعاملة الوالدية)
،  يهاالتي يشتمل عل هم أنواعأ و  التوافق تعريف تناولنا فيه ،توافق الدراسيللخصص  الفصل الثاني:

 ،اسيمظاهره وأهم العوامل المؤثرة في التوافق الدر و ، التوافق الدراسي وأبعادهوكذلك تطرقنا إلى تعريف 
 .دور اإلرشاد النفسي في تحقيق التوافق الدراسي إضافة إلى ،مشكالتهوبعض 
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 ت

امل والعو ، ومحدداتها اوأنواعه أساليب المعاملة الوالدية،تطرقنا فيه إلى تعريف  الفصل الثالث:
 ها.دافوأه تهاأهميكذلك و  ة إلى بعض النظريات المفسرة لها،المعاملة الوالدية، باإلضافأساليب المؤثرة في 

فها الدراسة االستطالعية وأهدا وتضمن، تناولنا فيه اإلجراءات المنهجية للدراسة الفصل الرابع:
وكذلك  ،المنهج المستخدم في الدراسةوإجرائها وعينتها وخصائص السيكومترية ونتائجها، باإلضافة إلى 

 .، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسةبإضافة إلى األدوات المستخدمة، حدود الدراسة وعينتها
 ةوتفسيرها ومناقش إليهاعرض النتائج المتواصل  إلىفقد تم التطرق فيه  الفصل الخامس:

 ، باإلضافة إلى االستنتاج العام ومجموعة من االقتراحات.الفرضيات
 .وقائمة المراجع والمالحق المستعملة ختمت الدراسة بخاتمةوفي النهاية 

 



 

 
 الجانب

 ري النظ



 

 

 

 

 

:األولالفصل   

  العرم اطر اإل

ةللد اس  
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 :الدراسة إشكالية .1
اة يعتبر التوافق الوسيلة التي تساعد الفرد على التوازن مع محيطه فهو ضرورة أساسية في حي

ة، مباشر  علماء النفس واالجتماع بدراسته وذلك الرتباطه بسلوك الفرد هتما الفرد وهو من الموضوعات التي 
أي  ،ة النفسية واالجتماعية ألفرادهسالمة المجتمع ومدى تطوره وازدهاره مرهونا بسالمة الصح أنحيث 

 عات اليكون الفرد متوافقا نفسيا واجتماعيا كي يصبح صانعا لمستقبله ومطورا لمجتمعه، ورقي المجتم أن
ا من من خالل تطور نظامها التربوي التعليمي والذي بدوره يعتني بنمو شخصية الطفل وتكامله إاليأتي 

 ،2020، يالرتيم) .ة في حياته، ولهذا يعد التحاق التلميذ بالمدرسة خطوة مهمة وحاسموأبعادهاكل جوانبها 
 (257ص 

ة ويعد الشعور بسوء التوافق من المشكالت التي تسيطر على التلميذ والمراهق وخاصة في بداي
قيم ام المرحلة المراهقة وال سيما في المجتمع الحديث الذي يمتاز بالتغير السريع وينبع ذلك في تغير نظ

 (4ص ،2020،الطماوي )والمعايير. 
نفسية ل يعتبر التوافق الدراسي خطوة مهمة جدا فهو كذلك شغل الكثير من الدراسات الوفي المقاب

طه نظرا لمدى أهميته في حياة المتعلم والتلميذ خاصة وهو محاولة التلميذ المتمدرس التكيف مع محي
ة ة جيدصححاجاته النفسية داخل البيئة المدرسية وهو دليل على تمتع التلميذ ب وإشباعالخارجي والداخلي 

كبيرا وبغض النظر عن  أوومهما كان التلميذ صغيرا  واألكاديميالتي تنعكس على تحصيله الدراسي 
 (8-7ص ، ص2015، شيبة)تحقيق توافقه في الدراسة.  إلىمستواه الدراسي فهو دائما يسعى 

دور  والدينلل إذعدة عوامل والتي من بينها أساليب المعاملة الوالدية  إلىتحقيق التوافق الدراسي يعود  إن
خلية اعية والعوامل التنشئة االجتم أهم األسرةالمرحلة التعليمية، حيث تعد  أثناءجد هام وفعال مع أبنائهم 

فسي وي والنالمرحلة الدراسية، فالعامل المادي والمعن ثناءأخاصة  وإعدادهاألولى التي تهتم بتنشئة الفرد 
 نأاريكسون  أكد ثالنفسي واالجتماعي والدراسي. حي كلها عوامل تساعد على تحقيق توافقهم وارتقائهم

 ش،لقمو )عباسة، من العام األول فيما اسماه اإلحساس بالثقة.  يبدأعند الطفل  باألمنتكوين الشعور 
 (271، ص2020

ل ة الطفلذا تعد المعاملة الوالدية من العوامل األساسية التي تسهم وبدرجة كبيرة في تكوين شخصي
 (3، ص2016، الرواحية )إيجابا وسلبا عليهم. آثارهافهي تؤثر في سلوكهم وتنعكس 

األبناء ذات عالقة وثيقة بما ستكون عليه شخصيتهم وسلوكهم وقيمهم  يتلقاهافالمعاملة التي 
كانت هذه األساليب مالئمة فذلك سينعكس  فإذام النفسي والدراسي واالجتماعي في المستقبل، وتوافقه

كانت أساليب التنشئة غير مالئمة فان ذلك سينعكس سلبا على سلوك  إذا أماإيجابا على شخصية الطفل 
قد تقوم على التشدد والتحكم في السلوك  إذأخرى  إلى أسرةالمعاملة الوالدية تختلف من  أنوبما  .الطفل

الطفل الكثير من الحرية وعدم التحكم في سلوك األبناء ولذلك تقود طرق المعاملة  بإعطاءقد تتسم  أو
شخصيات مختلفة وسلوك مختلف. وهذه األساليب نوعين أساليب سوية وتشمل  إلىالمختلفة هذه 
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 ص ،2019، )محداب.وغيرها مل اإلهمال والتفرقة والرفضوأخرى غير سوية وتش األمنالديمقراطية وتحقيق 
 (5-4ص

لعالقة اذات قيمة هامة فان سالمة هذه  واألبناءالعالقة بين أساليب المعاملة الوالدية  أنوبما 
المرحلة الدراسية فهي مهمة جدا وذلك من اجل  أثناءشرط ضروري من شروط توافق األبناء وخاصة 

 ضمان مدى توافقهم الدراسي.
يقة نمو األبناء في مختلف المستويات يرتبط ارتباطا وثيقا بطر  أنالعديد من الدراسات  فأكدت

ابة عرضة لإلص أكثركانت تتميز بالتذبذب وعدم التوازن فيها تجعل األبناء  فإذاالتعامل مع األبناء 
 ودراسة محمود( 2012)سامية  ميعابرا نفسية مختلفة ونجد من بين هذه الدراسات نجد دراسة  بأمراض

طفي العائلي والعا الدفيءاألبناء الذين يعيشون في اسر يسودها  أنالذين يرون (،1966)عبد القادر 
 (65، ص2019محداب،  ). بالرضاشعورا  وأكثرتقبال لذواتهم ومتوافقين نفسيا ودراسيا  أكثرواالنسجام 

ي حول أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراس (1961)وفي دراسة مورو وولسون 
طية لديمقرابين أساليب المعاملة الوالدية ا إحصائياالنتائج وجود عالقة سلبية دالة  أظهرتعند التالميذ، 

 والتأييد اإليجابي وبين التحصيل الدراسي المنخفض. 
ة أساليب المعاملة الوالدي تعرف علىال إلىدراسة تهدف  (2012)حمان السنوسي وأجرى عبد الر 

 .رةاألسق الدراسي وتشجيع افو وجود عالقة بين الت إلىالنتائج  والتحصيل الدراسي لدى األبناء وخلصت
 (273-272ص ، ص2020لقمش، و )عباسة، 

دراستنا تسعى للوقوف على التوافق الدراسي لتالميذ السنة أولى متوسط  أنومما سبق فنجد 
محور لق يتوعالقته بأساليب المعاملة الوالدية التي يتبعها الوالدين في تنشئتهم ألبنائهم ومن هذا المنط

 التساؤل الرئيسي التالي:
تالميذ  المعاملة الوالدية لدىوأساليب بين التوافق الدراسي  إحصائيادالة  هل توجد عالقة ارتباطية -

 ؟وشيش عمار ببرج بوعريريجأ بمتوسطة السنة أولى متوسط
 التساؤالت الجزئية كالتالي: أما
 ما مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة أولى متوسط؟ -
 ما هو األسلوب الشائع في معاملة األب لدى تالميذ السنة أولى متوسط؟ -
 معاملة األم لدى تالميذ السنة أولى متوسط؟ما هو األسلوب الشائع في  -
 ؟متغير الجنستعزى ل التوافق الدراسي مستوى  بين اإحصائي فروق دالةهل توجد  -
 الجنس؟متغير عزى لت( األم-األبمعاملة الوالدية )البين أساليب  اإحصائي فروق دالةهل توجد  -
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 :الدراسة فرضيات .2
 الفرضية العامة:.1.2

لدى  (األم-األب) بين التوافق الدراسي وأساليب المعاملة الوالدية ة إحصائيادالتوجد عالقة ارتباطية  -
 .بمتوسطة أوشيش عمار ببرج بوعريريج تالميذ السنة أولى متوسط

 الفرضيات الجزئية:.2.2
 .توسطمستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة أولى متوسط مستوى م -
 لة.مقراطية في المعاميمعاملة األب لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب الداألسلوب الشائع في  -
 .تشجيع والمكافأةاألسلوب الشائع في معاملة األم لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب  -
 متغير الجنس.تعزى ل التوافق الدراسي بين مستوى  اإحصائي فروق دالةتوجد  -
 متغير الجنس.ل تعزى ( األم-األببين أساليب معاملة الوالدية ) اإحصائي فروق دالةتوجد  -
 الدراسة: أهداف .3

 :إلىتحقيقها وفي بحثنا هذا نسعى  إلىيسعى الباحث  أهدافلكل بحث علمي 
 سط.الوالدية لدى تالميذ السنة أولى متو  وأساليب المعاملةتحديد العالقة بين التوافق الدراسي  -
 لدى تالميذ السنة أولى متوسط. مستوى التوافق الدراسي معرفة -
 األسلوب الشائع في معاملة األب لدى تالميذ السنة أولى متوسط.معرفة  -
 األسلوب الشائع في معاملة األم لدى تالميذ السنة أولى متوسط. معرفة -
 تالميذ السنة األولى متوسط. الجنسين منإبراز الفروق في التوافق الدراسي بين  -
 ط.تالميذ السنة أولى متوس ( بين الجنسين مناألم-األبإبراز الفروق في أساليب المعاملة الوالدية ) -
 أهمية الدراسة: .4

 لكل باحث منطلق في بحثه وكل دراسة تتميز بطريقة معينة وتكمن أهمية هذه الدراسة:
م ط كونهنة األولى متوسأهمية الفئة المستهدفة بالدراسة وهي فئة تالميذ الطور المتوسط وتحديدا الس -

 مرحلة جديدة يسود فيها التغيير في عدة نواحي. إلىانتقلوا 
ط فسدت فسد المجتمع وترتب وإذاوالتي إذا صلحت صلح المجتمع  األسرةتربط أهمية البحث بأهمية  -

 باألبناء اللذين يشكلون عماد المجتمع.
بناء الضوء على بعض أساليب المعاملة الوالدية المؤثرة في األ إلقاءوتكمن أهمية البحث من خالل  -

 في دراستهم.
 أوالوالدية نحو وقائع وحقائق ناجمة عن محددات نفسية الكشف على نماذج ممارسة السلطة  -

 اجتماعية تنعكس على مدى درجة توافق كل فرد في وضعيته.
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 أوي ها عالقة بالتوافق الدراسي اإليجابتكون ل أنالكشف على نماذج السلطة الوالدية التي يحتمل  -
 باءاآلالسلبي لألبناء في مرحلة تعليمهم المتوسط وخاصة في بداية المرحلة ومن ثم محاولة توجيه 

 الصحيحة في تنشئة وتربية أبنائهم.وتوعيتهم بأساليب المعاملة الوالدية 
 أسباب اختيار الموضوع: .5
 الرغبة والميول لدراسة الموضوع. -
 .كل سنوات دراستنا نعيشهامشكلة التوافق الدراسي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية مشكلة  -
 .التعرف على التوافق الدراسي لتالميذ السنة أولى متوسط وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية -
 التعرف على العالقة التي تربط التوافق الدراسي مع األساليب المستعملة في التنشئة. -
 فاهيم اإلجرائية:الم .6
 التوافق الدراسي: -

 وي نجاح الفرد في المؤسسات التعليمية والنمو الس "بأنه: (2008، محمد قاسم عبد هللا)يعرفه
 التحصيل ، وكذلك التحصيل المناسب، وحل المشكالت الدراسية مثل ضعفواجتماعا معرفيا

 (14، ص2019، )عوين." الدراسي
 التعريف اإلجرائي:

لرجوع تقدم يمكن القول أن التوافق الدراسي هو في األساس توافق نفسي وإنما يكون باومن كل ما 
ة ق درجإلى البيئة المدرسية ومحاولة الوصول إلى حالة االتزان مع عناصرها الطبيعية االجتماعية وتحقي

 عالية من الكفاءة فيها.
 مرحلة التعليم المتوسط: -

من  12من السلم التعليمي، يلتحق بها التالميذ في سن تعرف بأنها المرحلة الوسطى أو الثانية 
قع هذه ت، كما أنها مرحلة دراسية من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، حيث 15عمرهم وتمتد إلى سن

فهي  متوسط إلى السنة الرابعة متوسط ىالمرحلة في موقع حساس في عملية التعليم تمتد من السنة األول
ق اد المراهة، يزداالبتدائي وقبل التعليم الثانوي، تدعى هذه المرحلة بمرحلة المراهقة المبكر تأتي بعد التعليم 

 (.89، ص2019،)عابدفي نهايتها قوة وقدرة على الضبط والتحكم في القدرات. 
 التعريف اإلجرائي:

 لمرحلةافهي المرحلة المتوسطة تعتبر المرحلة الثانية من مراحل التعلم العام ومنه يمكن القول أن
ن ن سمالطالب بالمرحلة المتوسطة  الوسطى بين ثالث مراحل هي االبتدائية والمتوسطة والثانوية ويلتحق

ن موفي هذا السن يبدأ الطالب مرحلة المراهقة وتتكون المرحلة المتوسطة  15يتخلص منها في سن و  12
 .متوسط رابعةو  وثالثة متوسط أربعة صفوف هي األولى متوسط وثانية متوسط
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 أساليب المعاملة الوالدية: -
ود وهي أيضا رد ،( بأنها: "الطرائق التي تميز معاملة األبوين ألوالدهم1989يعرفها )طاهر، 

ين ئمة بخالل عمليات التفاعل الدا ،الفعل الواعية أو غير الواعية التي تميز معاملة األبوين ألوالدهم
 (37، ص2015)اليغشي،. "الطرفين

 اإلجرائي:التعريف 
ن لوالدياومن كل ما تقدم يمكن القول أن أساليب المعاملة الوالدية هي تلك األساليب التي يتبعها 
ك ي سلو في معاملة أبنائهم أثناء عملية التنشئة االجتماعية والتي تحدث التأثير اإليجابي أو السلبي ف

 لدية.بمقياس أساليب المعاملة الوا األبناء من خالل استجابة الوالدين لسلوكهم والتي سوف نعبر عنها
 الدراسات السابقة: .7

 دراسات السابقة حول أساليب المعاملة الوالدية: .1.7
أساليب المعاملة وضوع م 2014 -2013فتيحة  مقحوتتناولت الباحثة  الدراسة األولى:-
–ضيات ة للرياثانوية القبة الجديددراسة ميدانية بللمراهقين المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط الوالدية 

 .  -الجزائر العاصمة
ين في تحديد أساليب المعاملة الوالدية للمراهقين المتفوق: حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها

يب لإناث ( ألسا -تحديد الفروق في إدراك األبناء ) ذكورو  ،ءالمتوسط كمـا يـدركـهـا األبـنـاشهادة التعليم 
ب أساليو  معاملة األبتحديد الفروق في إدراك األبناء ألساليب ، وأيضا الوالدية تعزى إلى الجنسالمعاملة 

قـيـن أمهات المراهو  باءأبها الوقوف على أهم أساليب المعاملة الوالدية التي يتعامل م، و معاملة األ
 .المجتمع الجزائري  المتفـوقـيـن فــــي

. ئرالجزاثانوي بمدينة ب األولى من تالميذ سنة تلميذ وتلميذة 92حيث تتكون عينة الدراسة من 
 حيث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في دراستها.

ستخدام بين اآلباء واألمهات في ا توجد عالقة سلبية دالة إحصائيا :كاألتيوكانت نتائج الدراسة 
، التذبذب في ية الزائدةالتسلط، الحما) السوية والغير (التأييد الديمقراطي)السوية كل من األساليب المعاملة

لنفسي لدى أساليب المعاملة الوالدية والتوافق ا توجد عالقة بين، و إدراك األبناء عن وجهة نظر (المعاملة
راك بين الذكور واإلناث في إد ال توجد فروق ذات داللة إحصائية، وأيضا الثانوي  تالميذ السنة أولى

 .والسلبية اإليجابية األساليب في (األب)لةاألبناء ألساليب المعام
 في (ماأل)بين الذكور واإلناث في إدراك األبناء ألساليب المعاملة  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية-

 .والسلبية اإليجابية األساليب
أساليب  موضوع بعض 2019-2018منصوري الزهراء  تناولت الباحثة الدراسة الثانية:-

الشيخ  انويةبثالمعاملة الوالدية وعالقتها بالتوافق النفسي لدى تالميذ السنة األولى ثانوي دراسة ميدانية 
 .-البيضاءبوكفة عين -لخضر
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دية التعرف على العالقة بين بعض أساليب المعاملة الوال حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها:
وافق والت الثانوي. والكشف على العالقة بين األسلوب الديمقراطي والتوافق النفسي لدى تالميذ السنة أولى

دى تالميذ معرفة العالقة بين األسلوب التسلطي والتوافق النفسي لأيضا  .النفسي لدى تالميذ أولى الثانوي 
 ثانوي.معرفة العالقة بين أسلوب الحماية الزائدة والتوافق النفسي لدى تالميذ أولى ال. أولى الثانوي 

فة تلميذ وتلميذة في السنة األولى بثانوية الحاج لخضر بوك 150حيث تتكون عينة الدراسة من 
 حيث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي في دراستها.

 بين األسلوب الديمقراطي والتوافق ضعيفة توجد عالقة عكسيةوكانت نتائج الدراسة كاألتي: 
 بين األسلوب التسلطي والتوافق ضعيفة جد عالقة عكسيةوتو  .النفسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي 
توافق بين أسلوب الحماية الزائدة وال ضعيفة توجد عالقة عكسية .النفسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي 
 النفسي لدى تالميذ السنة أولى ثانوي.

ساليب موضوع أ 2020-2019الباحثتان عوماري زينب وبن دحو زينب  الدراسة الثالثة:-
د السالم وي عبالمعاملة الوالدية للتالميذ الموهوبين مقارنة بالتالميذ العاديين دراسة ميدانية متوسطة مهدا

 درار.ألبركة با
 موهوبينالتعرف على أساليب المعاملة الو الدية للتالميذ ال حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها:

 إدراك أساليب ميذ الموهوبين )المتفوقين( والعاديين علىومعرفة الفروق بين التال.مقارنة بالتالميذ العاديين
امل مع هؤالء وأيضا الكشف عن األساليب الوالدية في التع .المعاملة الوالدية لألب والمعاملة الوالدية األم

 الموهوبين)المتفوقين( والتالميذ العاديين. الفئة من التالميذ
يث ح درار،ألملتحقين بمتوسطة البركة دلدول باتلميذ وتلميذة  32حيث تتكون عينة الدراسة من 

 اعتمدت الباحثتان على المنهج الوصفي في دراستها.
تفوقين( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الموهوبين )الم وكانت نتائج الدراسة كاألتي:

ة ( مكافأالتشجيع وال واألطفال العاديين في األساليب االيجابية المتمثلة في)أسلوب الديمقراطية، أسلوب
ين لعاديلمعاملة األم،األب. بينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األطفال الموهوبين واألطفال ا
ة لحمايفي األساليب المتبقية. أما في األساليب السلبية المتمثلة في )أسلوب النبذ واإلهمال وأسلوب ا

. ألب واألماالعاديين لمعاملة  األطفال الموهوبين واألطفالالزائدة( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
فسي( السلبية)قسوة والتسلط إثارة األلم الن بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في إدراك األساليب

 لمعاملة األب واألم.
 ي:لسابقة المتعقلة بالتوافق الدراسدراسات ا .2.7
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الدافعية للتعلم وعالقتها  موضوع 2015-2014تناول الباحث شيبة لخضر  الدراسة الرابعة:-
 موذجا.نبوالية ورقلة دراسة ميدانية  السنة الثانية ثانوي التوافق الدراسي لدى تالميذ بتقدير الذات و 

ات لدى تحديد مدى العالقة بين الدافعية للتعلم وتقدير الذ حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها:
ذ السنة الميي لدى تتحديد مدى العالقة بين الدافعية للتعلم والتوافق الدراس، و السنة الثانية ثانوي  تالميذ

ي، نو ية ثاإيجاد وتحديد الفروق في الدافعية للتعلم بين الجنسين من تالميذ السنة الثانوي، و الثانية ثان
ق في إبراز الفرو ، و لثانية ثانوي توضيح الفروق في تقدير الذات بين الجنسين من تالميذ السنة اوأيضا 

دى لدراسي التعرف على مدى تحقق التوافق ال التوافق الدراسي بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي 
 .تالميذ مرحلة المتوسط بمدينة تقرت

ورقلة  التربية لوالية المتمدرسين بالثانويات التابعة لمديرية 100 حيث تتكون عينة الدراسة من
 .في دراسته على المنهج الوصفي حيث اعتمد الباحث ،دائرة تقرت

قدير الذات دالة إحصائيا  بين الدافعية للتعلم وتوجود عالقة موجبة و  وكانت نتائج الدراسة كاألتي:
الدراسي  لتوافقدالة إحصائيا  بين الدافعية للتعلم وانية ثانوي،  ووجود عالقة موجبة و الثا لدى تالميذ السنة

نسين من وأيضا وجود فروق دالة إحصائيا  في الدافعية للتعلم بين الج لدى تالميذ السنة الثانية ثانوي،
الميذ عدم وجود فروق دالة إحصائيا  في تقدير الذات بين الجنسين من تو تالميذ السنة الثانية ثانوي، 

تالميذ  الدراسي بين الجنسين منعدم وجود فروق دالة إحصائيا  في التوافق وكذلك السنة الثانية ثانوي، 
 .السنة الثانية ثانوي 

وعالقته  األسري العنف موضوع  2016-2015زاوي غنية   الباحثة تتناول الدراسة الخامسة:-
 .لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط بوالية سعيدة دراسة ميدانيةلدى األبناء التوافق الدراسي ب

راسي التوافق الدبيعة العالقة بين العنف األسري و معرفة ط حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها:
 معرفة مدى وجود حاالت يمارس عليها عنف أسري على األطفال في المرحلة المتوسطة،، و لدى األبناء

 . راسيالفرق بين الذكور واإلناث في التوافق الد أيضاو ، والفرق بين الذكور واإلناث في العنف األسري 
اعتمدت الباحثة على  ، حيثالثالثة متوسطتلميذ من السنة  90الدراسة منحيث تتكون عينة 

 المنهج الوصفي في دراستها.
راسي والتوافق ال األسري أن هناك عالقة ذات إحصائية بين العنف  :كاألتيوكانت نتائج الدراسة 

يذ كلما ضعف التوافق الدراسي للتالم األبناءالممارس على  األسري العنف  لألبناء أي أنه كلما زاد
روق فوجود  وأيضا، األولياءإلى مناخ أسري سليم ومعاملة والدية جيدة وتشجيع من طرف  فالتوافق يحتاج

، اإلناثالجنس وذلك لصالح  تعزى لمتغير األبناءعلى  األسري ذات داللة إحصائية في درجة العنف 
 .تعزى لمتغير الجنس لألبناءوافق الدراسي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التو 
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لتوافق الدراسي موضوع ا 2017-2016الباحث حرزني عبد العزيز  تناول الدراسة السادسة:-
الية وعالقته بالدافعية للتعلم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة، دراسة ميدانية بمتوسط عبد بن عمر بو 

 مستغانم.
 لم لدىمعرفة العالقة بين التوافق الدراسي والدافعية للتع حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها:

ة د العينللتعلم بين أفرا والكشف عن الفروق في التوافق الدراسي والدافعية ،تالميذ السنة األولى متوسط
 وفقا لمتغير الجنس.

بمتوسطة عبد بن عمر بوالية  وتلميذة المتمدرسينتلميذ  64حيث تتكون عينة الدراسة من 
 الباحث على المنهج الوصفي في دراسته. مستغانم حيث اعتمد

 يذ السنةوجود عالقة بين التوافق الدراسي ودافعية التعلم لدى تالم: كاألتيوكانت نتائج الدراسة 
عية األولى متوسط، وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات التوافق الدراسي، وجود داف

 اإلناث. التعلم لدى تالميذ السنة األولى متوسط تعزى لمتغير الجنس لصالح
لتوافق الدراسي موضوع ا 2018-2017رابح الباحث مباركي محند او  تناول الدراسة السابعة:-

 لدى التالميذ العنيفين وغير العنيفين، دراسة ميدانية مقارنة بالتعليم المتوسط نموذجا.
ه معرفة مدى وجود فروق في التوافق الدراسي وفي أبعادحققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها: 

 بالتعليم مدرسينوالعالقة بالمدرس بين التالميذ العنيفين وغير العنيفين المت الثالثة الجد واالجتهاد،اإلذعان
 المتوسط وهذا عند كال من الذكور واإلناث.

يدرسون في السنة الثالثة متوسط من كال الجنسين  تلميذا 327حيث تتكون عينة الدراسة من 
على المنهج الوصفي المقارن  حيث اعتمد الباحث، )حضري ومن وسطين اجتماعيين مختلفين )ريفي / 

 في دراسته.
 االجتهاد،وفي أبعاده الثالثة الجد و  وجود فروق في التوافق الدراسي: كاألتيوكانت نتائج الدراسة 

 .العنيفين المتمدرسين بالتعليم المتوسط والعالقة بالمدرس لدى التالميذ العنيفين وغيراإلذعان 
ى جود فروق في التوافق الدراسي وفي أبعاده الثالثة الجد واالجتهاد، اإلذعان والعالقة بالمدرس لدو  -

 .العنيفين المتمدرسين في الوسط الحضري  التالميذ العنيفين وغير
رس لدى التوافق الدراسي وفي أبعاده الثالثة الجد واالجتهاد، اإلذعان والعالقة بالمدوجود فروق في  -

 .العنيفين المتمدرسين في الوسط الريفي التالميذ العنيفين وغير
ى جتهاد، اإلذعان والعالقة بالمدرس لدوفي أبعاده الثالثة الجد واال وجود فروق في التوافق الدراسي -

 .العنيفين المتمدرسين بالتعليم المتوسط الذكور العنيفين وغير
دى لجود فروق في التوافق الدراسي وفي أبعاده الثالثة   الجد واالجتهاد، اإلذعان والعالقة بالمدرس و  -

 العنيفات المتمدرسات بالتعليم المتوسط. اإلناث العنيفات وغير
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توافق الدراسي ع الموضو  2018-2017تناول الباحث بن خليفة إسماعيل  الدراسة الثامنة:-
 . وعالقته بالضغوط النفسية المدرسية وجودة الحياة لدى تالميذ التعليم الثانوي 

 السنة تالميذ لدى الدراسي التوافق مستوى  عن الكشف أهمها: حققت هذه الدراسة عدة أهداف
 من نيةالثا السنة تالميذ لدى المدرسية النفسية الضغوط مستوى  عن الثانوي، والكشف التعليم من الثانية
انوي، الث التعليم من الثانية السنة تالميذ لدى الحياة جودة مستوى  عن الكشف الثانوي، وأيضا التعليم

 ميذتال لدى الحياة جودة ومستوى  المدرسية النفسية والضغوط الدراسي التوافق بين العالقة عن والكشف
 قالتواف في أنثى( /ذكر( متغير: الجنس تأثير عن الكشفوكذلك  ،الثانوي  التعليم من الثانية السنة

 يةإحصائ داللة ذات فروق  وجود من الحياة، والتحقق جودة وفي المدرسية النفسية الضغوط وفي الدراسي
 شعبةال نوع لمتغير تعزى  الثانوي  التعليم من الثانية السنة تالميذ لدى سيراالد التوافق في عدمه من

 .)أدبية/علمية( الدراسية
، الوادي لميذ وتلميذة من تالميذ السنة الثانية ثانوي في واليةت 450 نتتكون عينة الدراسة محيث 

 في دراسته. الباحث على المنهج الوصفي حيث اعتمد
 يعتبر وي ثان الثانية السنة تالميذ لدى الدراسي التوافق المستوى  أن وكانت نتائج الدراسة كاألتي:

 وى مست لديهم التالميذ من % 48.44 وأن الدراسية، الشعبة نوع أو الجنس بحسب ذلك يختلف ولم مرتفعا
 .الدراسي التوافق من مرتفع

 عينةال أفراد من %  78.89متوسطا وان يعتبر العينة أفراد لدى المدرسية النفسية الضغوط مستوى  أن -
 .متوسطة مدرسية نفسية ضغوط من يعانون 

 بمستوى  يتمتعون م منه %78 وأنا متوسط جاء سةراالد عينة دراأف لدى الحياة جودة مستوى  أن -
 .الحياة جودة من متوسط

 حياةال وجودة المدرسية النفسية والضغوط سيراالد التوافق بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد أنه -
 ادلمتب وتأثير تداخل إلى يشير وهذا( 0.222) المتعدد االرتباط قيمة كانت حيث سةراالد عينة لدى
 .سيراالد بالتوافق عالقتهما في الحياة وجودة المدرسية النفسية الضغوط بين

 ىلد المدرسية النفسية والضغوط سيدراال التوافق بين إحصائية داللة ذات عكسية عالقة يوجد أنه -
 .(0.304-)بمقدار االرتباط معامل كان حيث ثانوي  الثانية السنة تالميذ

 دل سةراالد عينة دراأف عند الحياة وجودة سيراالد التوافق بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد أنه -
 .(0.463)ب المقدرة االرتباط معامل قيمة عليها

 دراأف عند الحياة وجودة المدرسية النفسية الضغوط بين إحصائية داللة ذات عكسية عالقة توجد أنه -
 .(-0.492) االرتباط معامل مقدار كان حيث العينة

 صالحل الجنس باختالف سيراالد التوافق المستوى  في العينة دراأف بين إحصائيا دالة فروق  توجد أنه -
 .(-2.06) بمقدار دبييناأل لصالح )أدبية /علمية)سيةراالد الشعبة ونوع (-4.41ار )بمقد اإلناث
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 بحسب المدرسية النفسية الضغوط مستوى  في العينة دراأف بين إحصائية داللة ذات فروق  توجد أنه -
 .(4.01)بمقدار الذكور لصالح الجنس

 بحسب الحياة جودة مستوى  في ثانوي  الثانية السنة تالميذ بين إحصائية داللة ذات فروق  يوجد ال أنه -
 .الجنس

 الدراسات التي تناولت المتغيرين معا: .3.7
القة أساليب موضوع ع 2013-2012 الباحثة بن الزاوي ناجيةتناولت  الدراسة التاسعة:-
دينة الوالدية بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحلة المتوسط دراسة ميدانية ببعض متوسطات مالمعاملة 

 .تقرت
التعرف على مدى تحقق التوافق الدراسي لدى تالميذ  حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها:

راسي الد والكشف عن وجود عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق .مرحلة المتوسط بمدينة تقرت
التوافق والكشف عن وجود عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية و  .بمدينة تقرت لدى تالميذ مرحة المتوسط
 واالجتهاد، اإلذعان، العالقة بالمدرس. الدراسي بأبعاده الثالثة الجد

حيث صف الثالثة من التعليم المتوسط، طالب من طلبة ال 200حيث تتكون عينة الدراسة من
 في دراستها. الباحثة على المنهج الوصفي اعتمدت

دى لسي بين توجد عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق الدرا وكانت نتائج الدراسة كاألتي:
توجد عالقة و  .األبناء، وتوجد عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية وجد واجتهاد التلميذ في مرحلة المتوسط

بين  وأيضا ال توجد عالقة .لدية وإذعان التلميذ لمدرسه في مرحلة المتوسطبين أساليب المعاملة الوا
 .أساليب المعاملة الوالدية وعالقة التلميذ بمدرسه في مرحلة المتوسط

المعاملة  اليبأسموضوع  2015-2014بولخراص لمياء  تناولت الباحثة الدراسة العاشرة:-
شهيد ة التوسطالوالدية السيئة بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحلة المتوسط دراسة ميدانية لدى عينة من م

 .عاشوري مصطفى بسكرة
لتعرف على مدى تحقق التوافق الدراسي لدى تالميذ حققت هذه الدراسة عدة أهداف أهمها: ا

 لدى المعاملة الوالدية السيئة والتوافق الدراسيمرحلة المتوسط. والكشف عن وجود عالقة بين أساليب 
 تالميذ مرحلة المتوسط.

تلميذ وتلميذة، حيث اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي  80حيث تتكون عينة الدراسة من 
 االرتباطي في دراستها.

 ديةتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاملة الوال وكانت نتائج الدراسة كاألتي:
 .لدى تالميذ مرحلة المتوسط السيئة والتوافق الدراسي

 .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الرفض والتوافق الدراسي  -
 .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين اإلهمال والتوافق الدراسي  -
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 . توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التفرقة والتوافق الدراسي  -
  الدراسات السابقة:التعليق على 

تها كان هدف معظم الدراسات التعرف على أهم أساليب المعاملة الوالدية وعالق من حيث األهداف: -
 بالتوافق الدراسي وبعض المتغيرات.

اختلفت عينة الدراسة فبعضها متكون من عينة كبيرة والبعض األخر من عينة  من حيث العينة: -
ذ لتالميصغيرة حيث هذه العينات تناولت بعض حاالت التوافق الدراسي وأساليب المعاملة الوالدية في ا

 الذي لديهم تدني في التحصيل الدراسي.
ه باالستعراض في الدراسات هناك استخدام كبير للمنهج الوصفي ما يمكن قول من حيث المنهج: -

ضوع ا المو الخاصة بالتوافق الدراسي وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية نجد اهتمام كبير ومتزايد بهذ
من طرف الباحثين، ويمكن استخدام المنهج التجريبي ولكن يجب ضبط المتغيرات الذي يعتبر صعب 

 في العلوم االجتماعية واإلنسانية بصفة عامة.
 يباق أماالعرض السابق قد وجدنا قدرة في الدراسات التي تناولت كامل متغيرات بحثنا  ومن خالل

ي فلدية الدراسات التي تعرضنا لها فهي دراسات تناولت التوافق الدراسي وعالقته بأساليب المعاملة الوا
 عالقتها ببعض المتغيرات.

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 التوافق الدراسي
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 :تمهيد-

ياة ألهميته في ح البحوث التربويةسات و امن الدر  اكبير  اسي حيز القد إحتل موضوع التوافق الدر 
الدراسي له أهميته كي يحقق  االجتماعي أوالفرد، فالتوافق سواء كان على المستوى الشخصي أو 

س على هذا األساو ، يسعى الفرد إلشباعها الشخص توازنه، فالتوافق يبدأ بوجود رغبة أو حاجة معينة
 .فالتوافق يضمن حياة سوية والنجاح في مختلف المجاالت

مدرسة اجد بالالشعور بالرضا عند التو محور الدراسة على انه سي الذي هو امن بينها التوافق الدر 
مـواد ال يعاب، والقدرة على استواألساتذة واإلدارةتكويــن عالقات طـيبة وناجحة مع الزمالء  مع القدرة على

 .الدراسية والنجاح فيها، وتحقيق التالؤم مع البيئة المدرسية

ته قصد استيعاب اداخل المحيط المدرسي مستغال  جميع قدر  عملية تستدعي حركة دائمةأي هو 
 .النجاح فيها والتعايش مع كل مكونات البيئة المدرسية المواد الدراسية وتحقيق

وافق لك أبعاد ومظاهر التوكذ ،تعريف التوافق وتوافق الدراسيولهذا تطرقنا في هذا الفصل إلى 
 ألخيروفي االمشكالت التوافق الدراسي، باإلضافة إلى العوامل المؤثرة فيه،  ، كما تعرضنا إلىالدراسي

 دور اإلرشاد النفسي في تحقيق التوافق الدراسي. تطرقنا إلى
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 :التوافق .1

 :التوافق تعريف .1.1

 التوافق هو الشعور النسبي بالرضا واإلشباع الناتج عن حل مدحت عبد الحميد يعرف
 (82ص ،1999 ،مدحت ) .الصراعات للفرد في محاوالته للتوفيق بين رغباته وظروفه المحيطة

 ،2014صالح،  ) عية.العالقة بين الفرد وبيئته التي تلبي فيها حاجاته وفقا للمطالب االجتما هو
 (118ص

 يشير مفهوم التوافق إلى: "وجود عالقة منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع معظم
 التبايناتحاجات الفرد وتلبية معظم مطالبه البيولوجية واالجتماعية وعلى ذلك يتضمن التوافق كل 

 ".والتغيرات في السلوك والتي تكون ضرورية حتى يتم اإلشباع في إطار العالقة المنسجمة مع البيئة
 (55ص، 2001،ليذشا(

 دا،يجد موقفا اجهما يو ر سلوكه وعاداته عندييهو قدرة الفرد على تغ ومنه يمكن القول بان التوافق
 .ةيددالظروف الج ناسب هذهيرا يية، تغيصراعات نفسة، أو قية، أو خلي، أو اجتماعيةأو مشكلة ماد

 :أنواع التوافق .2.1
 التوافق فيما يلي: أنواعتتمثل 

رة الفرد دق تنطوي علىالتناغم مع البيئة و االنسجام و و  مالتالئهو حالة من  :التوافق النفسي -
رد الف االجتماعية، تجنبضي، إزاء مطالب البيئة المادية و تصرفاته بشكل مر و معظم حاجاته  على إشباع

 (13ص، 2016حسين،  ) .الفرد االجتماعية التي يعاني منهازيائية و معظم متطلبات الفي

 بالخلو من الشخصية أن يكون الفرد راضيا  عن نفسه، وتتسم حياتههو  :التوافق الشخصي -
ساسه أما يقوم على  والقلق والضيق، وهو أيضا   التوترات والصراعات الشخصية التي تقترن بمشاعر الذنب

 (708ص ،2011، راشد ) .شعور الفرد باألمن الشخصي

 ل المدرسةأقرانه داخ لى التعاون والتعامل االيجابي معهو قدرة الطفل ع التوافق االجتماعي: - 
ن وإقامة عالقات ودية معهم، وامتالكه مختلف الطرق التي يشبع بها حاجاته ويتعامل بها مع غيره م

 (295ص ،2005محرز،  ) المحيطين به.

المدرسي بكل ما  التوافق عن مدى قدرة التلميذ على التوافق مع الوسط يعبر التوافق الدراسي: -
يحمله، من إقامة عالقات مع المدرسين ومع زمالئه ومسايرته للمواد الدراسية، وتستمر هذه العالقة أو 
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لبوز،  ) المدرسية، ويدل استمرارها على التوافق الجيد.تنقطع بحسب توافقه معها، ومع المواقف االجتماعية 
 (15، ص2013

األسري  والتماسك تضمن السعادة األسرية التي تتمثل في االستقرار األسري، :األسري التوافق  -
 سالمةو األوالد،  والقدرة على تحقيق مطالب األسرة وسالمة العالقات بين الوالدين كليهما وبينهما وبين

وافق تد التبين األوالد بعضهم البعض، حيث يسود الحب والثقة واالحترام المتبادل بين الجميع ويمالعالقات 
 .األسرية مع األقارب وحل المشكالت األسرية األسري كذلك ليشمل سالمة العالقات

، فعالياالن لضبطويتمثل في: الذكاء االنفعالي والهدوء واالستقرار والثبات وا التوافق االنفعالي: -
مات الصد مواجهة والسلوك االنفعالي الناضج، والتعبير االنفعالي المناسب لمثيرات االنفعال، والتماسك في

 (37-36ص  ص، 2019حداد، وغيالم،  ) . االنفعالية وحل المشكالت االنفعالية

 في: االختيار ويتضمن الرضا عن العمل وإرضاء اآلخرين فيه، ويتمثل التوافق المهني: -
لشعور ، واجواإلنتا المناسب للمهنة عن قدرة واقتناع شخصي واالستعداد لها علما وتدريبا واالنجاز والكفاءة

، إجالل ) .على مشكالتها بالنجاح والعالقات الحسنة مع الرؤساء والزمالء واالستغالل في المهنة والتغلب
 (37، ص2000

 :التوافق الدراسي .2

 :تعريف التوافق الدراسي.1.2

 ،التالؤم الدراسي إن التوافق الدراسي هو قدرة الطالب على تحقيـــق: يرى محمود عباس عوض
ومشاركته في مختلف األنشطة  ومن ثمة تمكنه من عقد عالقات مثمرة بينه وبين أساتذته وأصدقائـه

سة لدراقات ايوفق بين أو الرياضية والثقافية واالجتماعية داخل المجتمع الـدراسي وبالتالي ينظم وقته و 
 (36ص ،1990، عوض ) .، فيحقق توافقه وهدفه من الدراسةوالترفيه

 ارسية تغير وتغيير والدلو عمهشأن كل توافق آخر  هشأن :التوافق الدراسيويعرفه كمال دسوقي 
انه  ر، أيأن يغيو دائما أن يتغير ال ه ليهوكأن ع، الموقف أكثر من أي موقف توافقي آخر ذاهفي  يبدو

 (341ص ،1985، دسوقي ) يتوافق. أنيتكيف ال  أنال بد 
 بأنه نجاح الفرد في المؤسسة التعليمية والنمو السوي معرفيا: ويعرف محمد قاسم عبد هللا

 . وكذلك التحصيل المناسب، وحل المشكالت الدراسية مثل ضعف التحصيل الدراسي واجتماعيا،

مرة التي حالة تبدو في العملية الدينامية المست :الدراسي على أنهالتوافق  نسرين وعليأيضا  رفتع
 وناتهاسة ومكبها الطالب الستيعاب مواد الدراسة والنجاح فيها وتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة الدرا يقوم

 (36ص، 2019، وفقير، صوداقي ). األساسية
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راسة )التلميذ( على التفاعل داخل حجرة الدقدرة الطالب ويمكن القول بان التوافق الدراسي هو 
 . وزمالئه )القسم( بالمواظبة والمحافظة على النظام وإقامة عالقات طيبة بينه وبين أساتذته

 أبعاد التوافق الدراسي2.2. 
 الجد واالجتهاد : 

ته في حيا الدا لة على التوافق الدراسي للتلميذ جده واجتهادهمة و ت الهاار ل من بين المؤشلع
ميذ التال الدافع تتميز بينقوة  نسية في هذا المؤشر إذ أار لف التالميذ على حد فروقهم الديختسية و ار الد

نه يحققو  فهم التي يريدون الوصول إليها، وماأهدا كذاتهم للدراسة واتجاهاتهم نحوها، و تصوراومدركاتهم و 
 غيرها. سة أو فيرامن نجاح في الد

 هو ماالمستقبل و  الطموح إلىتهاده يعبر عن رغبته في النجاح و جاومن هنا فإن جد التلميذ و 
تي ت الار والمهات ار بالمعارف والخب غاياته من تكوين الفرد المزودإليه مفهوم التربية في أهدافه و  يصبوا
 .حتى مشكالت غيرهو  مة بللعااها في حل مشكالته الخاصة و يستغل

 اإلذعان : 

 س يتخذالمدر  نن أساليب التربية في البيت إذ أع ار تختلف كثي ساليبها التربوية الن المدرسة بأإ
داب بالنسبة للتلميذ هذا من جهة، و صورة األ ده من ن والمها ت التي تلقاار بالخب التلميذ يأتي من البيت مزو 

كل كغيره أتى من أسرة وله عالقات بين أبويه، و  سا هوجهة أخرى، حيث أن المدرس قبل أن يكون مدر 
 ملياتة، من هنا تتخذ عمشكالته األسريشعور يا خلفياته المنزلية و لمعلم و التلميذ( يسقط المنهما )ا
 (110ص ، 2015شيبة، )  .عما عليه خارج القسم ار تختلف كثيأشكاال  ال  اإلذعانالسيطرة و 

 العالقة بالمدرس : 

ذ بين التالمي الموجودةالتي تنمو عن طبيعة العالقات المدركات عند التلميذ و ت و ار إن التصو 
فعل بفين يتحدد التواصل بين الطر  نسي وذلك أار لعوامل المؤثرة في التوافق الدالمدرسين هي من أهم او 

ة مع الناجح في القسم الدراسي أن تكون عالقاته جيد ت، إذ أ نه لمن أهم المكاسب للمدرسار هذه التصو 
في  رمؤثبصفات تؤهله إلقامة تفاعل  تميز هذا المدرسإذا  الدور الشاق ال يكون إالألن ذلك . تالميذه

 خالله نواحي شخصيته في اإلطار الذي يستطيع من حياة التلميذ الوجدانية، هذا التميز الذي تتكامل فيه
فقد خلص )سيموندر( إلى أن المعلم الرفيع هو من يستطيع حب  أن ينسج عالقات جيدة مع تالميذه،

شيبة،  ) .وت بين المعلمين ونجاحهم في العالقات االجتماعية الحسنةالتفا األطفال، وتختلف نسب
 (111 ص، 2015
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 مظاهر التوافق الدراسي3.2. 
 :من أهم مظاهر التوافق الدراسي نجد

 :ها ى فيير لذي ينكب على الدراسة بشكل جدي و الطالب المتوافق هو ا االتجاه االيجابي نحو الدراسة
 . المواد الدراسية المقررةالمتعة، كما انه يؤمن بأهمية 

 :ه، ومون بالطالب المتوافق هو الذي يحترم مدرسيه ويقدرهم ويقدر الدور الذي يق العالقة بالمدرسين
زيان، م ) .يجب االقتداء بها كما انه يتبع تعليماتهم وينفذها ويسألهم ويتحدث معهم، ويعتبرهم قدوة

 (47، ص 2015
 مع  متبادلال هو الذي يقيم عالقات زمالة أساسها الود واالحترام : الطالب المتوافقالعالقة بالزمالء

 . مشاكلهم الدراسية الزمالء داخل وخارج المدرسة، كما انه يبدي اهتماما بهم ويساعدهم في حل
 لألنشطة  الذي ينظم وقته بشكل متزن ويقسمه إلى أوقات الطالب المتوافق هو :تنظيم الوقت

أهمية  عليه كما انه يقدر الذي يسيطر على وقته وال يجعل الوقت يسيطر االجتماعية والترفيهية، وهو
 . الوقت وقيمته

 :عم الذي يتبع طرقا مختلفة في الدراسة تتالءم هو الطالب المتوافق طريقة الدراسة 
 المادة الدراسية التي يدرسها ويقوم بعمل ملخصات واستنتاجات، كما انه يكون قادر على

 . الهامة والتركيز عليها أثناء المراجعةتحديد النقاط 
 :جع ه ويرافراغ الطالب المتوافق هو الذي يرتاد المكتبة باستمرار ويمضي فيها أوقات ارتياد المكتبة

ألبحاث الالزمة للدراسة وكتابة ا فيها الكتب والمجالت والمراجع العلمية ويبحث فيها عن المعلومات
 . والتقارير والواجبات

 يظهراالمتحانات و  المتوافق هو المتميز دراسيا الذي يحصل على درجات عالية في راسي:التميز الد 
 (48 ص، 2015، مزيان ) .ذلك في السجالت وكشوف الدرجات

يا دراس نخلص إلى أن التلميذ لكي يكون متوافقا الدراسي  من خالل هذا العرض لمظاهر التوافق
يه كون لدتأن  يذيتطلب من التلم مواده الدراسية ومع زمالئه، وهذافال بد أن يكون متوافقا مع مدرسيه ومع 

من  أن يختار نوع الدراسة بدافع ورغبة ذاتية، حتى يتمكنو دافعية قوية وتوجه ايجابي نحو الدراسة، 
ما بوظيفتها  طموحاته،مما يحقق له اإلشباع، كما ال ننسى نجاح المؤسسة التعليمية في النجاح وتحقيق

 .األخير ظروف سوية لتوافقه الدراسي يهيئ لهذا
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 التوافق الدراسي المؤثرة في عوامل4.2.

 لمدرسةاذه العوامل ه مهومن أ ، الدراسي هى توافقلا األثر البالغ عهيتأثر الطالب بعوامل عديدة ل
 اجتماعياا لتحقيق أفضل انسجام سواء كان التوافق نفسي أو هالمسؤول الثاني بعد األسرة وسعي تعتبر التي

ل "كما اهة من العوامل حددلبتوفر جم ذا النوع من التوافق إالهفرد أن يحقق لوال يمكن ل. و دراسي
 (48 ص ،2017أوالد شايب، وحمومو، )  :يلي فيما الدسوقي" 

 يئة الفرص الالزمةهت: 

ح ن يتاأ ه، إذ أن تكافئ الفرص يراد بتفادة من التعميم بأكبر قدر ممكنسالمتاحة لالزمة و الأي ال
 مييزتالمدرسة أساس أداة  كون أن هتشجيع، و هالخاصة وميول تهقدراو  هم بحسب ذكائلميذ فرص التعلت لكل

 .التقديراتو  المتوسطين ألغراض النجاح والرسوبياء و األقو لضعفاء و 

 ت:الكشف عن القدرا 

انات لمعرفة إمك اهارات وغير هلماويكون بإجراء اختبارات الذكاء، كاختبارات التحصيل الدراسي و 
 .يمالا سها توجيههم قصد توجيهمنكل

 أثار الدوافع: 

 المزيد ى الدرس والرغبة فيلفة اإلقبال عهل وإثارةم لذا بالبحث عن التعه، و المدرسة هملالذي تع
 . ع واالكتشافم واالستطالهالمعرفة والف من

 الموازنة: 

 تكمقررات وواجباه ال بد من الموازنة بين ما تعطي ،ق شخصيات متوافقةللنجاح المدرسة في خ
 ستوى ، وبين موالمقدرات ، أي الموازنة بين المقرراتلهوتمثله ميذ تقبوتحصيل.....وبين ما يطيق التال

 رسدالتعجيز ل هالمنشود مع الوسيمة المؤدية إلي دفهوى الطموح الن في عدم التوازن الالتحصيل ومست
أو  بلتحاق بالطة الثانوية لاللميذ المرحلى ذلك طموح تليؤديان إلى الفشل مثال عما هو  همتلهوتثبيط 

شايب،  أوالد)  .في كل المواد الدراسية كلذل هله ى معدل يؤ للحصول ع منا ه، بل يأسهندسة وعدم قدرتهال
 (49 ص ،2017وحمومو، 
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 النظام كأساس المدرسة: 

 جوائزميداليات البطولة و ف و ادات تفوق ولوحة الشر هوشة أل اإليجابية من تشجيع ومكافإن الوسائ
 . التربوي  ي أساس التوافقه، و ثقة بالنفس واالعتزاز بالذاتا تكون الهشك أناألولية....ال

 غويةلارة الهة الميتنم: 

ن ول لهتحصي إذ يغير ذلك ال يستطيع الكشف عن ،ميذلالت لهتعبير عما حصلا لهالتي ال غنى عن
 اأنخصوصا و  و عجز عن اإلفصاح،هجرى، وأن العجز فقط م ما هكان األصل قد فما إذا  ندري 

 باراتاالخت ذا النوع منهلقدرة لايل لغوي سواء التحريري أو الشفوي، و ا تحصهالختبارات المدرسية معظم
، كاءلذت اكاختبارا،هملتعو  هالذي يسمح أو يردد كتابة ما حفظ ذا الطريق المباشرهميذ بغير لى تقييم التلع

 .أو الشخصية التي تكشف عن استعداده بطريقة غير مباشرة

  التنافسإثارة التسابق و: 

 لتنافس، لكن بما ال يؤدي إلى أضرار اتمامهاالدارسين مما يدفع إلى الغيرة و و التنافس بين اله
 وعموما، مهى مستوا لاق المتوسطين في المحافظة عهوفة كيأس الضعفاء وغرور األقوياء، وإر المعر 

 . هق تنافس ال غنى عنلمبالغة في خلما نتيجة طبيعية لهذان لالصراع والعدوان ال

  التعاون التشجيع و: 

 جماعة من هكر فيتشجيع التعاون والعمل الجماعي في المذاكرة أو مشروع أو عمل ما مشترك تف
 ون لتنفيذه، ويتحم اد األداء، ثم يشتركون في، ويبحثون لو عن وسائل العمل ومو هوتخطط ل ميذالتال

، حموموو أوالد شايب،  ) .المشترك دفهفي سبيل ال اإلثارةو موا التضحية ل، كي يتعلهأو فش هنجاح مسؤولية
 (50 ص ،2017

 هتوافق ى تحقيقلميذ علة العوامل التي يمكن أن تساعد التلخيص جملى العموم يمكن تلعو 
تحقيق  ىلرا عة في أن يكون متوافقا وقادلميذ و المتمثقة بالتالل: عوامل متعم النقاط التاليةهالدراسي في أ 

ن سة فمبالمدر  قةلء داخل الصف الدراسي أم المتعيع و التعاون مع الزمالجالتشل التنافس و التفوق من خال
 عنم لهتحصي درجاتم و هف مستوياتى اختاللميذ عجميع التال أمامم لزمة لمتعيئة الفرص الالهل تخال

غوية لارات المهال تنميةن مستوى التحصيل ومستوى الطموح و ، وبيالمقررات والمقدراتطريق الموازنة بين 
 .لتحصيل الجيداى التفوق و لميذ عتشجيع التاللة إلى تقديم الوسائل االيجابية لباإلضاف
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 مشكالت التوافق الدراسي 5.2. 

 بينها: سي منار المشكالت دون تحقيق توافقه الديمكن أن يتعرض الطالب للعديد من 

 : الحالة الصحية للطالب -

التغيب الدروس، و  عدم قدرته على التركيز فيه و الطالب الذي يعاني من اعتالل في صحت
 .المستمر نتيجة حالته الصحية تؤدي إلى سوء توافقه في الدراسة

 : التذبذب في المعاملة األسرية -

عمرية، )ال .ةالدراسي أبويه في أداء واجباتهدا على لد فر دا معتمف بالرعاية يو ار اإلسئد و از لالدالل ا
 (148، ص2005

 المجتمعجود صلة بين المؤسسة التعليمية و عدم و  -

 .المجتمع الجيد دا لحياةسسة التعليمية يجب أن تكون امتدان المؤ يولد سوء تكيف الطالب أل

 : التأخر الدراسي -

اإليفاء  بسبب عدم قدرته علىلد لديه الملل الطالب على متابعة الدروس مما يو عدم قدرة 
 .بمتطلبات الدراسة

 : ارتكاب مخالفات داخل المؤسسة التعليمية -

فض ر يفيه طالبا  مما السرقة مما يولدكالعدوان على الزمالء، والغش في االمتحانات، والتمارض و 
 .يؤدي إلى عدم قدرته على التوافقمما الزمالء من قبل المؤسسة، و 

 : االلتحاق بهاالدراسة و مشكالت تتعلق بنوع  -

 (148، ص2005)العمرية،  .االستعداداتتعلق بالقدرات و تتضمن مشكالت تو 

توافقه تعترض تقدم الطالب و  ن هناك الكثير من المشكالت التيأ ن خالل ما سبق نستنتجمو  
يا فاعتالل الحالةار د يا لعدم قدرته ار يؤخره دلب يؤثر على مواظبته و الصحية للطا س  طلبات يفاء متإلس 

أن  يمكنكل هذه العوائق لة بين ما يدرسه الطالب وما يعيشه في المجتمع، و كذلك انعدام الصو  الدراسة
 .لد فيه سلوكات غير سوية التي ستؤثر بدورها دون تحقيقه لتوافقه الدراسيتو 
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 دور اإلرشاد النفسي في تحقيق التوافق الدراسي6.2. 

سة الدرا ىعل التعليمية يواجه التلميذ العديد من المشاكل التي تحد من إقبالهخالل سيرورة العملية 
ت التعرف على هذه المشكال سي، فال بد منابشكل جيد وبالتالي هذا يؤدي إلى تدني مستوى تحصله الدر 

ى إلميذ األمن واالستقرار النفسي، وتدفع التل لتحسين التحصيل الدراسي بحل هذه المشاكل ومن هنا يتوفر
 .اإلقبال على الدراسة واالستمتاع بها

ي ذلك ف وكذلك دور اإلرشاد النفسي المدرسي هو تحقيق نجاح التالميذ في الدراسة وعالوة على
 وقدراتهم استعداداتهم، الكشف على إمكانياتهم لشخصية من خالل مساعدة الطالب فيجميع جوانبهم ا

ومساعدة  السليمة، األساليباستخدام  ممكنة عن طريقوكذلك مساعدتهم على النمو إلى أقصى درجة 
م في معها والتغلب على الصعوبات التي تواجهه الطالب على اختيار نوع الدراسة المالئمة لهم والتكيف

 (35، ص2020) بن خليفة، . حياتهم الدراسية
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 :خالصة-

سان نطالق اإلنإل الدراسي يعد الركيزة األساسيةحسب ما توصلنا له في هذا الفصل فان التوافق 
 قالتواف يفتعر إلى في البداية  فتطرقنا ،ومعرفة قدراتهمة النشأنحو حياته المستقبلية فهو يهدف إلى تربية 

 باحثين حول تحديد تعريف واحد له.حيث الحظنا اختالف ال الدراسي والتوافق

مواد االنسجام مع زمالئه وأساتذته ومع الالتالؤم و تحقيق  درة التلميذ علىق ويمكن القول انه
 واظبتهيظهر ذلك من خالل سلوكاته مع زمالئه وأساتذته وكذلك اجتهاده ومالمدرسة، و  الدراسية ومتطلبات

ظاهره مكذا و تهاد واإلذعان والعالقة بالمدرس، من بينها الجهد واالج أبعاده ، ثم قمنا بذكرفي دراسته
 ثرة فيهالعوامل المؤ  أهم ثم ذكرنا ،لطفل المتمدرس متوافق مع حياته المدرسية أنا وكيف يمكن أن نتطرق 

ى لع زد..، ، وأثار الدوافع والموازنة باإلضافة إلى تشجيع والتعاون.ةالتي من بينها تهيئة الفرصة الالزم
 طالبللة صحية لمن حا التي تؤثر على توافق التلميذ دراسيا قة بالتوافق الدراسيلذلك المشكالت المتع

 ....بها ق بنوع الدراسة واإللتحاقلاألسرية، ومشكالت تتع ةلوتذبذب في المعام

 .التوافق الدراسيدور اإلرشاد النفسي في تحقيق بينا  وفي األخير
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 :تمهيد -

ساس واأل األسرة هي الخلية األساسية في المجتمع، كما تعتبر اللبنة األولى في بناء المجتمعات
معها الطفل  األصيل الذي يتعايش ويتفاعلالذي تقوم عليه تربية األبناء بصفة عامة، فهي المنبت 

ن ومن خاللها تتحدد عناصر شخصيته، وتتميز مالمح هويته، فالوالدان يلعبا كمؤسسة اجتماعية أولى،
 دورا في بناء شخصية األبناء وذلك حسب األساليب المعتمدة في التنشئة االجتماعية.

ة البداي األولى التي يتفاعل معها الفرد منذالدية من المعامالت االجتماعية وتعتبر المعاملة الو 
 ، وتختلف أساليب الوالدية فمنها السوية ومنها الغير سوية.األولى لحياته

معاملة أساليب اللك أنواع وكذ ،المعاملة الوالدية أساليب ولهذا تطرقنا في هذا الفصل إلى تعريف
معاملة ال ليبأسا محددات ، كما تعرضنا إلىلبةساالالوالدية الموجبة و  المتمثلة في أساليب المعاملة الوالدية
ي وفلدية، رة لألساليب المعاملة الواالنظريات المفسالعوامل المؤثرة فيها، باإلضافة إلى وكذا  الوالدية

 .أساليب المعاملة الوالديةأهمية وأهداف األخير تطرقنا إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



أساليب المعاملة الوالدية..............:...................................................لثالفصل الثا  

 

 
30 

 أساليب المعاملة الوالدية 

 المعاملة الوالديةتعريف أساليب . 1

 تعريف اللغوي: .1.1

 تعريف األساليب لغة: -
فعل في المعجم الوسيط، هي من ال أنهافي القواميس اللغوية نجد  أساليبفي معنى كلمة بالبحث 

طريقته  إيفالن  أسلوبهو الطريق، ويقال سلكت  واألسلوبانتزعه قهرا  إيويقال سلب  ،)سلب(
 هو الفن. األسلوبويقال  أساليبومذهبه، والجمع 

 تعريف المعاملة لغة: -
ن الفعل مكما يلي في المعجم الوسيط، هي  إليها اإلشارةعربية يمكن كلمة المعاملة في اللغة ال إن

سعى في جمعها، ويقال  أيفالن على الصدقة  فعل فعال عن قصد، وعمل أيويقال عمل عمال  ،)عمل(
 أيعمل لنفسه، وتعامال  أي متصرف معه في بيع نحوه، واعتمل أيجعله عامال، وعامله  أياعمله 

ر الدنيا، والمعاملة مصد بأمورالشرعية المتعلقة  األحكام، والمعامالت هي األخرعامل محل منهما 
 عامل.

 تعريف الوالدية لغة: -
 لوالدان، وااألم، والوالدة هي األبفي المعجم الوسيط معنى الوالدية: هي من فعل ولد والوالد هو 

 (128ص ،2012، ابراعيم ) .واألم األبهما 

 :التعريف االصطالحي. 2.1

ا هظر أصحابن ة هوج الففت باختلة الوالدية واختلمعاملاولت أساليب انالتي تاريف تعددت التع
 ياتمالتس منتحت العديد  مفهوم ال م ذلك ا، وقد استخدليهطبيعة الدراسات التي أجريت ع باختالفو 

 .يةية الوالدوالترب شئة الوالديةتنالوالدية في ال واالتجاهات والرعاية الوالدية االجتماعيةشئة لتنأساليب ا مثل:
 ومنها: ة الوالدية معاملاولت أساليب النذكر بعض التعريفات التي توهنا ن

في معاملة  أساليبويتمسكون به من  اآلباء(: هي ما يراه 1974)وآخرون  إسماعيليعرف 
 (41، ص2008، الدويك ). في مواقف حياتهم المختلفة كما تظهر في تقديرهم اللفظي عن ذلك األطفال

في  تواألمها األساليب التي يتبعها اآلباء: تلك بأنها( 2003 محمود عبد الحليم منسي ) هافيعر 
ختلف مفي سلوكياتهم في  األبناءيعبر عنها  وأثار أفعال، وتنعكس في صورة ردود أبنائهمتربية وتنشئة 

 (43ص، 2013) برقوق،  المواقف الحياتية.
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هي مجموعة الممارسات التي (: 2019يعرفها الباحث احمد بن غرم هللا بن سالم الغامدي، )و 
 اءاألبنهذه الممارسات بالثبات النسبي، ويدركها  ، وقد تتماألبناءوتؤثر في شخصية  اآلباءيصدرها 

 (181ص، 2019 ،الغامدي ) .ويعبرون عنها

اتية ألبناء في المواقف الحياأنها الطرق والعمليات التي يستخدمها اآلباء مع على  أيضا تعرف
ؤدى بية تسواء كانت إيجابية بقصد تدريب األبناء، وتعليمهم المعايير التي ارتضاها المجتمع، أو كانت سل

، 2020، الطماوي  ) .المعايير التي ارتضاها المجتمعإلى عدم التوافق النفسي واالجتماعي والخروج عن 
 (466ص

 واألمهات اآلباءهي مجموعة السلوكات التي يمارسها المعاملة الوالدية  األساليب أنويمكن القول 
أو  ماألب أو األ منيصدر  كل سلوك هي أوفي مختلف المواقف خالل تربيتهم وتنشئتهم.  أطفالهممع 

 .ا شيءبهيقصد  مأو التربية أو لـيه التوج ها، سواء قصد بتهو شخصينم ىلوع طفلى اللا، يؤثر عهمليك
 أنواع أساليب المعاملة الوالدية 2.

 وهي كل سلوك يصدر عن ،دان في تنشئة أطفالهم االجتماعيةوهي كل الطرق التي يتبعها الوال
 لسيطرةها وافي التعامل مع أبنائ باالوالدين وله األثر اإليجابي أو السلبي على الطفل، فكل أسرة لها أسلو

 ىدية إل، ويمكن تقسيم أساليب المعاملة الوالمراحل النمو األولىبأساليب متعددة خالل رعايتها لهم في 
 أساليب سالبة.أساليب موجبة و  ،صنفين

 : أساليب المعاملة الوالدية الموجبة. 1.2

أهميته  يتمثل في تقبل الوالدين ألبنهما لذاته، بشكل يؤكد على أسلوب التقبل و االهتمام: -
 النفسي وتوفير األمن ،تأكيد استقالليته ومساعدته على تحقيق ذاتهو  وإشباع حاجاته، والرغبة في وجوده ،

 .في الحاضر ومساعدته على تحقيقه لنفسه في المستقبل

 دون دفع سلوكه في قدرا من الحرية لينظم سلوكه، هو منح الطفل االستقاللية:أسلوب  -
ن ويشجع على ممارستها دو بها محددة أو كف ميوله من خالل قواعد ونظم يطلب منه االلتزام  اتجاهات

 .لرغباته مراعاة

 التعبير الظاهرلطفل و ن خالل السعي إلى مشاركة ايتمثل في دفئ المعاملة م أسلوب التقبل: -
 مداعبتهب منه من خالل حسن الحديث إليه و وإنجازاته والتجاوب معه والتقر عن حبه وتقدير رأيه 

فهو  نسانيةالتقبل هو من أهم االحتياجات اإلو  .باإلضافة إلى رعايته واستخدام لغة الحوار والشرح إلقناعه
دائهم وأعليه أثار تنعكس على سلوك األبناء ونموهم  ضروري ليشعر اإلنسان بالطمأنينة في حياته ويترتب

 (15 ، ص2018) ميموني، وبوسعيدي،  .والرشد الوظيفي وتقديرهم اإليجابي في مرحلة المراهقة
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 مع ،قوال من الحرية والمسؤولياترا معويتمثل في إعطاء األبناء قد أسلوب المرونة والحزم: -
أو  لتهاون ا مع عدم ،وعقابأن هناك ثواب ا الواجبات و الحقوق تقابلهم بأن الحرية يقابلها االلتزام و تعريفه

 .االنضباط الذاتي التساهل معهم عند ارتكاب أي مخالفات بحيث ينمو الضمير الخلقي ويتحقق لديهم
 دون  وذلك من خالل منح حرية األبناء في حدود معقولة، ويعتبر من أنجع األساليب في المعاملة،

وع ن ختيارام إذا أخطئوا دون تردد في ذلك، مع كما يجب إثابة األبناء إذا أصابوا ومعاقبته ،اإلسراف فيها
 .فهما ضروريان التزانه ،أمثل من الثواب والعقاب

 إيقاع العقاب البدني واصل الحب،الت الحزم، ويتميز بالضبط المعتدل، أسلوب الضبط التربوي: -
 سلوب فياثر هذا األويتمثل  إعطاء تفسيرات للقواعد التي ينبغي إتباعها، مكافأة السلوك الجيد، أحيانا،

 د علىالتقدير الذات واالعتما التعاون، الرضا، الذاتي، والضبط سلوك األطفال في الميل إلى التوكيد،
 .النفس

تعبير  ية للطفل من خاللهو أحد األساليب السوية للتنشئة االجتماع :اإليجابيأسلوب االندماج  -
ما م والدفء، وتوفير له الحب ،ومعاملته بلطف ابنهما،الوالدين لمحاولتهما دمج شخصيتهما في شخصية 

وك عن السلا التوافق النفسي واالجتماعي بعيد وهو أقرب إلى ،الطفل بأنه منعم بالمحبة والعطف يشعر
 (16 ، ص2018) ميموني، وبوسعيدي،  .المضطرب

 : أساليب المعاملة الوالدية السالبة. 2.2

ية ة لوقاوعرفتها اللجنة الدولي السوية التي تتبعها األسرة، يرتمثل أنماط التنشئة االجتماعية غ
 اتوى قدر ا طموح اآلباء المفرط الذي يفوق مستنهمن اإلساءة في الواليات المتحدة األمريكية على أ الطفل

 فل،الط الطفل، واالستخفاف به، وعدوانية مفرطة من خالل تعذيب الطفل، أو هجمات انفعالية قاسية على
 .في توفير الرعاية واإلرشاد السليم الالزم لنمو الطفلوالفشل 

 يةه األساسوهو عدم توفير الوالدين للوقت الالزم لرعايته، وال يوفران له حاجات أسلوب الرفض: -
اعد بالتبو  الشعور باالنتماء وال يقيمان وزنا  لرغباته مما يؤدي إلى شعور الطفل بالنقص،طف و العكالحب و 

  .بينه وبين والديه

 إن بعض اآلباء قد يهملون أبنائهم بشكل صريح أو غير صريح من خاللأسلوب اإلهمال:  -
التعزيز  م يعزفون عنأنهكما  النفسية.م الضرورية الفسيولوجية و تهحاجام و تهرغباعدم اإلكتراث بنظافتهم و 

االنتماء  القلق وعدمبالذنب و يخلق عند األبناء شعورا إن ذلك  أبنائهم،بها للسلوكيات المرغوبة التي يقوم 
تأخذ  ه المعاملة والتيذنحراف من خالل الرفض الداخلي لهمما يفتح األفاق أمام الطفل إلى اال لألسرة،

إذ  وقد يكون إهمال األم أكتر وطأة على الطفل وخاصة في سنواته األولى شكال من أشكال العدوان.
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 ، ص2018) ميموني، وبوسعيدي،  .االجتماعيةواالنفعالية و نمو الطفل من الناحية الجسمية والعقلية  يعرقل
16) 

 ،رغببات الطفل ومنعه القيام بما يلرغاالرفض و ويعني المنع و  أسلوب اإلكراه و التسلط: -
أكلهم  وتحديد طريقة ،متهمسؤوليات فوق طاقاحميلهم مهام و تاملة و القسوة في المعك الصرامة و ذلك ويعني

رود لطفل، البا وعدم االستماع إلى ،روإيقاع العقاب المتكر  ،ويتميز بالضبط الصارمدراستهم ونومهم و 
 التعاسةالشعور ب ويترك هذا النمط أثارا على سلوك األطفال تتمثل في ،ا قواعد فقطألنهالتأكيد الشديد و 

 . التحصيل الدراسي المنخفضو  العداوة، ،واالنسحاب وعدم الثقة في اآلخرين

منعه  وأيتضمن ذلك الوقوف أمام رغباته التلقائية  ، فرض أحد الوالدين رأيه على الطفلويتمثل أيضا في 
وقد  ك،ذل وقد تصل إلى تحديد طريقة أكله ونومه ودراسته وما إلى ،القيام بسلوك معين لتحقيق رغباتهمن 

ط بالضب ويتميز أو الحرمان، يستخدم الوالدان في سبيل ذلك كل أنواع التهديد أو الضرب أو اإللحاح
في  وعدم االستماع للطفل مما يولد آثارا على سلوك األطفال تتمثل وإيقاع العقاب المتكرر، الصارم،

 العداوة، والتحصيل الدراسي المنخفض.  ،واالنسحاب وعدم الثقة في اآلخرينالشعور بالتعاسة 

في  داللفال ،الصرامةو خطورة عن القسوة ال يقل هذا األسلوب في التعامل  : أسلوب التدليل -
ية تحمل المسؤول ، أوالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرينالطفل غير قادر على تكوين ع الرعاية سيجعل
 ،هاليواجه األحداث التي قد يتعرض ألنه لم يمر بتجارب كافية ليتعلم منها كيف ...، ومواجهة الحياة

لطفل االوالدان مع الطفل بدالل زائد وتساهل بحجة رقة قلبيهما وحبهما لطفلهما مما يجعل  حيث يتعامل
إذا  ولكن( البيت  )يعتقد أنكل شيء مسموح وال يوجد شيء ممنوع ، ألن هذا ما يجده في بيئته الصغيرة 

رتكاب بعض تي تمنعه من اوواجه القوانين واألنظمة ال)المجتمع(  كبر وخرج إلى بيئته الكبيرة ما
  .حائطثار في وجهها وقد يخالفها دون مباالة ... ضاربا بالنتائج السلبية المختلفة عرض ال ،التصرفات

سباب ألالتمييز بين األبناء في المعاملة في التفضيل و  األسلوبيتمثل هذا  أسلوب التفرقة: -
ل يولد المحبوبة أو المنبوذة بشكمنطقية كالجنس أو الترتيب الميالدي أو أبناء الزوجة أو الزوجة  غير
 .األبناءويخلق الصراع بين  الحقد

أو  الجنسو  بينهم بناءا على المركز أو السنالتفضيل دم المساواة بين األبناء جميعا و ويقصد به أيضا ع
تؤدي  وجود بعض األنماط الثقافية الشائعة التي األسلوبومما يعزز ممارسة هذا  ،أي سبب عرضي أخر

يجعل  فروق في التنشئة مثل إفتراض أن الطفل الذكر أكثر مقاومة وتحمل من األنثى وهذا إلى وجود
 .المعاملة الوالدين أكثر قلقا على البنت من الولد وهذا يؤدي بدوره إلى فروق جوهرية في أساليب

نحو  موجهةالرفض الذي قد يعبر عنه بسلوكيات عدوانية النفس األنانية والحقد و  وهذا األسلوب يفرز في
 (17ص ، 2018) ميموني، وبوسعيدي،  .الذات أو نحو اآلخرين بأساليب متعددة
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 أن فترضياألمور التي يهما بالواجبات و األم أو كالحيث يقوم األب و  أسلوب الحماية الزائدة: -
 حيصبو  ،دد حرية الطفل في تحقيق رغباتهمما تح ،تسلبه الرغبة التحرر واالستقاللالطفل و بها يقوم 

 لية،ألنه ال يقوى على تحمل المسؤو  المتاعب،كما قد يتعرض للمشاكل و  ،بمرور الزمن معتمدا على غيره
سبب ي ومواجهة الصعاب التي تواجهه، كل ذلك يؤثر في عالقاته االجتماعية فقد يحدث سوء التوافق الذي

ما وعند الخجلشعورا بالخوف و اآلخرين مما يولد وعة أو شعوره بأنه أقل من أقرانه جمملانسحابه من ا
 يتعامل إال أنه يريد أن يختبر نفسه كيف يرتكب الطفل السلوك المنحرف فسوف يشعر بالقلق النفسي،

ر يشع وهو معه ومدى قدراته باالندماج مع اآلخرين وقد يظهر هذا النوع من السلوك في سن المراهقة،
د القواعفهو ال يجد أمامه سوى أن يخالف المعايير و  بعدم الراحة النفسية أو أنه أقل مكانة من زمالئه،

 .معلمجتالسائدة في ا

قلق خلق القد ي إن عدم االستقرار في معاملة األبناء وفق منهجية ثابتة، :أسلوب التذبذب -
فقد  وضوعيةمالبشكل عشوائي بعيدا عن العلمية و  الثوابيستخدم أسلوب العقاب و ذ الخوف عند األطفال إو 

 مما ره،تماما متى يكافأ الطفل حقيقة، ومتى يعاقب مما يجعل الطفل في حيرة وقلق من أم اآلباءال يعرف 
 (18، ص2018) ميموني، وبوسعيدي،  .خلق شخصية غير مستقرة تسبب ذلك في

غوب فيه، الطفل بالذنب كلما قام بسلوك غير مر  إشعاريتمثل في  أسلوب إثارة األلم النفسي: -
 أياعن طريق تحقير الطفل والتقليل من شانه  أيضاكالما عبر عن رغبة محرمة، كما قد يكون ذلك أو 

 .أدائه إليه سلوكه أوكان المستوى الذي يصل 
الطفل ويبدون مالحظات نقدية هدامة لسلوكه،  أخطاءيبحثن عن  واألمهات اآلباءبعض  أنحيث نجد 

ر مما بفقد الطفل ثقته بذاته، ويجعله مترددا في أي عمل يقدم عليه خوفا من حرمانه من رضا الكبا
 (165، ص2013، وزرارقة، زرارقة ) وحبهم.
 محددات أساليب المعاملة الوالدية  3. 

ي فالمعاملة الوالدية على محددات تؤثر بدورها على التنشئة االجتماعية للفرد  أساليبتقوم 
 المجتمع نستخلص فيما يلي بعض المحددات:

  االقتصاديالوضع : 

مع يؤثر في تنشئة أفراده، ألن التأثر باإلقتصاد والنظام لمجتالسائد في ا االقتصاديإن الوضع 
التربوية وطريقة اإلنتاج، والسيطرة على هذه الطريقة تفرض مع يتحكم في العملية لمجتفي ا اإلقتصادي

مع، فالتنشئة في مجتمع الزراعي الذي يعتمد على اإلنتاج من لمجتألفراد ذلك ا أساليب تنشئة معينة
مع الصناعي الذي يعتمد اقتصاده على المجتخاصة بأهلها، وكذلك  يفرض تنشئة بها األرض واإلرتباط
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، 2012سالمي،  ) طريقة إنتاجه وتتناسب مع متطلبات صناعته. أفراده بطريقة تخدم ينشئصناعات معينة 
 (40ص

 العالقات األسرية : 

 : العالقات التي تربط بين أفراد األسرة الواحدة وتتضمن ما يليبها  ونقصد

 والتي تتمثل فيما يلي :لعالقة بين الوالدينا : 
 .السعادة الزوجية التي تؤدي إلى تماسك األسرة -
 .الوفاق والعالقة السوية بين الزوجين تشعر الطفل باألمن النفسي -
 .الخالفات بين الوالدين تؤدي إلى تفكك األسرة -

 وهي كما يلي :العالقة بين الوالدين والطفل : 
أن تقوم العالقة بينهما على الحب والقبول والثقة، فذلك يساعد الطفل على حب اآلخرين  - 

 بهم. وتقبلهم والثقة
ى را سيئا علالعالقات األسرية السلبية كالحماية الزائدة أو اإلهمال والتسلط فهي تؤثر تأثيا أم -
 .وصحته نمو الفرد

 العالقات بين األخوة : 
 هم ومن التنافس، أدى ذلك إلى نموإذا كانت عالقات األخوة منسجمة وخالية من التفضيل بين -

 (41، ص2012، سالمي )ل. اجتماعي سليم للطف نفسي
 محددات ثقافية : 

ن يعتبر المستوى الثقافي عامة والتعليمي خاصة من أقوى المؤشرات المحددة لكفاءات الوالدي
غلب نتائج أ ا نحو تربية الطفل، فهاتهالسلوكية والتي لها الدور األكبر في تعديل اتجاتها ومهارا المعرفية

ء ية األبناية لترباألقوى تأثيرا في الممارسة الوالدالمستوى التعليمي للوالدين يعتبر العامل  اسات تبين أنر الد
لمستوى الوالدين وسنهما وعدد األطفال، فهذا ا متغيرات األخرى، وخاصة منها مهنةال بالمقارنة مع بقية

والدين كون الالمؤثرة في اتجاهات الوالدين نحو األبناء، بحيث أنه كلما كان مرتفعا ي يعتبر من أهم العوامل
 (48، ص2008بطرس،  )مع األبناء والعكس.  للتسامح والمرونةأكثر ميال 

 حجم األسرة : 

اإلجتماعية  لعوامل المؤثرة في عملية التنشئةويقصد به عدد أفرادها، فحجم األسرة عامل من ا
، كما أنه يؤدى إلى عدم حدىيؤثر حجم األسرة على التقارب بين األم واألطفال كل طفل على  حيث

الوالدين واللجوء إلى التسلط في العالقة باألبناء، كما أن كبر حجم األسرة يؤدي إلى ضيق  الوفاق بين
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اللفظي مع األبناء، فاألسرة ذات الحجم الكبير ال تكيف ألبنائها الرعاية الجسمية في سرعة  وقت التفاعل
األبناء للخبرات إلى أن حجم األسرة كلما كبر فانه يزيد من صراعات األم وتعرض  نموهم، باإلضافة

كما ينعكس كبر حجم األسرة على المستوى اإلقتصادي لها وعدم العدالة في  تهمحاجا المؤلمة وعدم إشباع
 (42، ص2012 ،سالمي (. األشياءالتعامل مع 

 محددات نفسية : 

 والدينإذا كانت أغلب الدراسات تؤكد على أن أهم المتغيرات التي تؤثر في الممارسة التربوية لل
 إلتساق، اإليقاع العاطفي للعالقات بين الوالدين والطفل، ابهمأطفالهم هي خبرات الوالدين وتجار تجاه

ات ، تصور م حول مستقبل أبنائهمتهوالتنظيم الفيزيقي لمحيطه، االتجاهات النفسية للوالدين وتوقعا األسري 
 .هلحاجات واالستجابةم بخصوص مراحل نمو الطفل والوسائل الالزمة إلشباع رغباته تهوتمثال الوالدين

رات التي تعبر عن مستوى العالم عن تشبعات هذه الممارسة بمثل هذه المتغي فإن أبرز المؤشرات
 : ما يليك وآثار ذلك على نمو الطفل وتكيفه

 المرة ما تعود في البلدان إلى التجارب إن معاملة األب لطفله على أساس من الصرامة والقسوة كثيرا 
 .ا أثناء طفولتهبه عايشها األب، حيث تجعله يعيد مع طفله نفس المعاملة التي كان يعامل التي

 ستوياتإن بعض االتجاهات الوالدية السلبية كالرفض والحماية الزائدة والضغط على األبناء لتحقيق م 
 .اآلباء عنها لدى األمهاتمن التحصيل تكون أكثر ظهورا لدى  عليا

  صغر األ باءاآلالسيطرة من  فيهمإذا كان األباء األكبر سنا هم األكثر ميال للحماية الزائدة والى تأكيد
عاملة ماألكبر سنا في  سنا أكثر ميال إلى تأكيد قيم السيطرة من األمهات فإن األمهات األصغر ،سنا

 (49-48ص ، ص2008، بطرس ). األبناء

 العوامل أساليب المعاملة الوالدية4. 

 اءبإلقأساليب المعاملة الوالدية ببعض العوامل المنبثقة من داخل األسرة، وسوف نقوم  تتأثر
 يلي: وهذه العوامل تتمثل فيما األبناءالضوء على بعض العوامل المؤثرة في معاملة 

 :خصال الطفل 
خصال الطفل  إلى أن "GOOLD SMIS & HARMAN 1994من ر ذهب "وجلد سميث، وها
ي، يولدون بمزاج خاص فطر  فاألطفال، ممعاملتهاقل شدة في  أو أكثروحالته المزاجية تجعل الوالدين 

 بسرعة الغضب، وقد يظهر األطفالز بعض بطبعتهم، بينما يتمي ودوديننجدهم دافئين،  األطفالفبعض 
 المعاملة الوالدية. أنماطخاصة من  أنواعازاجي للطفل الذي بولد به بشكل جزئي النمط الم
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ل استجابات مختلفة عن تلك التي يستدعيها الطفل الغاضب، فحالة الطف فالطفل الهادئ يستدعيوعليه 
شئة لية التنليسوا عناصر سلبية في عم فاألطفالالطريقة التي يعاملها الوالدان،  واألسلوب أالمزاجية تحدد 

 لىإلديهم من استعدادات ومستويات كافية من الطاقة التي يجلبونها  بل العكس فهم قوة ايجابية، وما
 ص ،2015، مقراني، وروشو ) وفي العالقة بين سلوك الوالدين وسلوكهم. األسرةتمثل عامال في  األسرة

 (37ص
 :جنس الطفل 

، كما يؤثر على اتجاهات الوالدين نحو األولىيؤثر جنس الطفل على نموه من لحظة ميالده 
القيم و االجتماعية  األدوارالصغار  األطفال، حيث يتعلم اإلناثتنشئته، فتختلف تنشئة الذكور عن تنشئة 

 .إليهموالمعايير المرتبطة بنوع جنسهم الذي ينتمون 
عند  يشجعونهامعينة من السلوك االجتماعي عند البنين، وال  أنماطا اآلباءعض يشجع ب ما فكثيرا

من السلوك  أخرى  أنماطاالبنات مثل: القوة والشجاعة، التنافس، على حين يشجعون لدى البنات 
تختلف باختالف المجتمعات  األموراالجتماعي تتمثل في: الدقة، الطاعة، النظام، وان كانت هذه 

 والثقافات.
  األمعمل: 

هم، كما رعايت وأسلوب األبناءالعوامل المؤثرة في تنشئة  كأحد األملقد تناولت دراسات عديدة عمل 
 العاملة على الحالة االنفعالية لها. للمرأة تؤثر ضغوط الحياة 

لة، حيث العام المرأة  أبناءعلى  األثرلفترات طويلة، مما له عظيم  األممن حب ورعاية  األبناءكما يحرم 
 ص ،2015، مقراني، وروشو ) .األمانة للشعور بفقدان عرض أكثرالعاملة  المرأة  أطفال أنالدراسات  أكدت

38) 
 :الترتيب الميالدي للطفل 

 ، فتعاملاألخريجعل لكل طفل منهم بيئة سيكولوجية مختلفة عن بيئة  األسرةترتيب الطفل في 
 .يراألخليس كتفاعلها مع  األوسط، وتفاعلها مع األوسطليس كتفاعلها مع الطفل  األولمع الطفل  األم

وسط  الطفل الذكر أن، كما األشقاءذوي  اآلخرينكذلك الطفل الوحيد له بيئة سيكولوجية تختلف عن بيئة 
مقراني،  ) الذكور وصفا خاصا مميزا. اإلخوة، والبنت وسط مجموعة من اإلناث األخواتمجموعة من 

 (39 ص ،2015، وروشو

 ساليب المعاملة الوالديةأل المفسرة نظرياتال 5. 

 المسار كل منها ومن مجموعة من النظريات التي فسرت المعاملة الوالدية واختلفت وفقهناك 
 :هذه النظريات ما يلي
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 : النظرية المعرفية -

ية تنبع الشخصية اإلنسان بالنواحي المعرفية في االفتراض بأن (لبياجي) اهتمت النظرية المعرفية
 جتماعيالتفاعل بين هاتين الوظيفتين وأن العالم اال ة، وأيضا فييلامن تراكب الوظائف العقلية االنفع

في  ها الفردفاعلية، وهو انعكاس للتنشئة االجتماعية التي يمر ب ذاتية أو يمثل أية والفكري بدون الفرد ال
ة بيئاألولى استدخال ال ( وتبين العملية)االستيعابوالتأقلمالمعرفي إذ يعتمد ذلك على التمثل  نموه

ع متوافق الطفل لسلوكه وبنائه المعرفي لكي ي والثانية تهدف إلى تعديل ،فل ليحقق التكيفوالمحيطين بالط
الكبار  الكبار وأثرهم في تشكيل شخصية الطفل، وأهتم بضرورة التعاون مع على دوربياجيه ويؤكد  ،هبيئت

 (274ص ، 2018، القماطي ) .الطفل حتى يتحقق له النمو الكامل وبين

 :االجتماعينظرية التعلم  -

دث نفسها التي يح ويري أنصار هذه النظرية أن التطور االجتماعي يحدث عند األطفال بالطريقة
ء، اإلطفاو التدعيم، والعقاب، والتعميم،  فيها تعلم المهارات األخرى، والشك أن مبادئ التعلم العامة مثل

تماعي طي أصحاب نظرية التعلم االجالتنشئة االجتماعية ويع في عملية رئيسياورا كلها تلعب دوالتمييز 
 أو ثناء أو رضاء عن ما يقوم به الطفل من ويتمثل ذلك في المكافآت مديحا للتدعيم أهمية كبرى 

ابة االستجبين المثير و  ، فاإلثابة تعتبر من أساليب المعاملة السليمة التي تقوي الرابطةمالئمةاستجابات 
 .أي بين الطفل ووالديه

 : النفسينظرية التحليل  -

 تيسر لصاحبها أجهزة رئيسية حين تعمل متعاونة ثالثةمن " Freud"تتألف الشخصية عند فرويد 
 بع هذهاألساسية ورغباته، أما إذا لم تش سبل التفاعل مع البيئة على نحو سليم بحيث يتم إشباع حاجاته

ل إلى أن مراح" Eung" نجوعن العالم وتقصت كفايته ويشير يو  األجهزة ساء توافقه وقل رضاه عن نفسه
 فكل حياة األطفال وشخصياتهم أكبر األثر يتحقق بواسطة الوالدين قد تؤثر على التعليم األولى للطفل

ية هناك اتفاق على أهم الوالدية تنعكس بدون قصد منهم على نفسية هذا الطفل، ومن ثم فإن المشكالت
ن ترى أ ل النفسيأن نظرية التحلي .فيه الطفل يحيا العوامل البيولوجية باإلضافة للمحيط االجتماعي الذي

رد بات الفرغ الهومكونات هامة : الهو، واألنا، واألنا األعلى، ويمثل  ثالثة ية تتكون منالشخصية اإلنسان
 مرفوضة، ويمثل األنا أو انت هذه الرغبات مقبولة اجتماعياجميع حاجاته سواء ك وإشباعتحقيق  في

األنا و ، لهواعلى  قريبا األساس فإن األنا األعلى يكون  د، وعلى هذااليوالعادات والتق األعلى الضمير والقيم
رضي يوهنا يأتي دور األنا بالتوفيق بينهما، فيتم إشباع حاجات الهو بما  يؤدي إلى سوء توافق الفرد

 (275 ، ص2018، القماطي ) .تعترض األنا األعلى ذلكفل المجتمع
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االجتماعية التي  ل التنشئةيكتسب الشخصية االجتماعية من خالحظ أن الطفل ومن هنا نال
السلوك اجتماعيا يرضي الفرد ويرضي  ل والممنوع والمرغوب فيه، ويصبحيتشرب منها الحرام والحال
 .بين الهو واألنا األعلى على التوفيق راقاد المجتمع حين يصبح األنا

 : النظرية السلوكية -

ب ك المرغو إثباته السلو  التعزيز كنوع من اإلثابة الوالدية للطفل عندتعتمد النظرية السلوكية على 
ندما يقوم يحصل على انتباه والديه أو اهتمامهما ع في أن الطفل " وسيرز وميكوبي "، "دوالرد"فيه كل من

السلوك  أن الطفل يميل إلى تكرار" سكنر"يفضلها الوالدان أو احدهم، ويرى  بأفعال أو تصرفات أو أعمال
 . حصل به على اإلثابة وال يكرر السلوك غير المثاب الذي

يه هذا السلوك لذي حدد فا ــافيل الـــســـياق الــثــقي يـتــم مــن خـالفــــإن فــهم الســلوك اإلنسان ومــن ثــم
يجابي االولذا فإن مردود التعزيز سنا،  يكبروهم ل ذلك يتعلم األطفال العادات االجتماعية ممنالومن خ

لسلوكي لنمط امباشرة حيث أن استـجاباته للــتعزيـــزات الـــوالدية تــكتسب ا ينعكس على سلوك الطفل بصورة
 (276 ص، 2018، القماطي ) .كرد فعل لإلثابة االيجابي

 أهمية أساليب المعاملة الوالدية6. 

شوء دى على ند المتأثير بعياتجاهاتها المختلفة، ذات و بأساليبها المتنوعة المعاملة الوالدية تعد  إن
على  التأثيردورا هاما في  األولى، وتلعب الطريقة التي يعامل بها الطفل في سنواته وتكيفهم األطفال

ني، القحطا) تكوينه النفسي واالجتماعي وعلى شخصيته بصفة عامة فيما بعد، وخاصة في مرحلة المراهقة.
 (87 ص، 2014

وهذا  أخرى من تفاعل عناصر الوراثة من جهة والعوامل البيئية من جهة  اإلنسانوتتشكل شخصية 
لة المتمثو الفروق الفردية بين الناس جميعا، وتحول البيئة المحيطة  إيجادالتفاعل بينهما هو المسؤول عن 

كل، وتشكل شخصيته ك المجتمع وأفكارن اجتماعي وتطبعه بالكثير من ثقافة إلى كائ اإلنسانبالوالدين 
ات راكم خبر ال شعورية بت أووالمعرفية والسلوكية، ويقوم الوالدان بطريقة شعورية  االنفعالية جوانبهابكل 

دى ما يسمى بمركز الضبط والتحكم الذاتي( ل أوالفشل والنجاح وتكوين مفهوم الذات وتنمية الضمير) 
 (26 ص ،2015غزل،  )طفلهم.
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 المعاملة الوالديةأهداف أساليب  7.

 تتمثل في: األهدافالمعاملة الوالدية لتحقيق جملة من  أساليبتسعى 

  يع له، بحيث يستط األوليةالحاجات  إشباع، وتكوين ذات الفرد عن طريق اإلنسانيةتكوين الشخصية
 ومع مطالب المجتمع والثقافة التي يعيش فيها. اآلخرينيجد نوعا من التوافق مع  أنفيما بعد 

 ويعود نفسه على حل  األموريستطيع الفرد االعتماد على نفسه، ويكون له رؤيته الخاصة في  أن
 الوالدين عليه. إشرافمشكالته بنفسه مع 

 ئة، ى الناشعلى مفهوم الذات االيجابي لد التأكيدلدى الفرد، مثل:  تكوين بعض المفاهيم والقيم الخلقية
بغرس  يكونا قدوة أنللوالدين دورا مهما في  أنلفرد، خاصة هنا دور في تنمية الضمير لدى ا ولألسرة

 .ألطفالهم واألخالقيةالقيم الدينية 
  السليمة التي تتمتع بالصحة النفسية  األسرة إنعملية تحقيق النضج النفسي واالجتماعي، حيث

 ا دور في تحقيق هذه العملية.ون العالقة فيها متزنة وسليمة ولهااليجابية تك
  من  يتوفر لألبناءالجو االجتماعي  أناجتماعية ايجابية الزمة لعملية التنشئة، حيث  اءأجو توفير

 لطفل.لكل فرد منهما دورا مهما في حياة ا واإلخوة، حيث أن واألم األبوجودهم داخل اسر كاملة من 
 (39 ص ،2020زيداني،  )
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 :خالصة-
يث ، حهاتعريف اللخمن ة الوالدية معاملأساليب ال نة عملصورة شا صل إعطاءذا الفه ا فينحاول

ي ه الوالديةمعاملة  األساليب نأل القو نكم، ويهاواحد ليف تحديد تعر ل حوين الباحث فاختال انالحظ
هم رعايتو هم شئتنوتال ع األطفمل ما في التعاهمأو أحد ينا الوالدهاألساليب التي يتبع أو قالطر منة ملج

 .يهالتوج خالل  من
 ىلعها ور ا التي تؤثر بدداتهحدم، وكذا هاأشكالمختلف ة ببلاوالسموجبة ال اهواعنا إلى أنا تطرقمك

 ثقافية حدداتمقات األسرية، ادي، العالا الوضع االقتصنهبي من ع، و مجتمال فرد فيلاعية لماالجت شئةنتال
 ظريةني الهالوالدية و  لألساليبفسرة مال ظريةناألسس الأهم  إلىم التطرق تـ وقد فسية،نحددات مو 
ة معامللاظرية أساليب عالجت كل نحيث  وكية،لظرية السنفسي، النال ليلالتحالتعلم االجتماعي، ، معرفيةال

، وفي المعاملة الوالدية األساليبجملة من العوامل المؤثرة في  إلى باإلضافة، هاظور من الوالدية حسب
 المعاملة الوالدية. وأهداف أهمية إلىتم التطرق  األخير



 

 
الجانب 
 الميداني
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 :تمهيد-
يفي د وتدعيم المعلومات النظرية ذات الطابع الكيتأك نحاول في هذا الجانب الميداني للدراسة

ووصف دقيق للظاهرة  ،وتحويلها إلى نتائج وأرقام ذات طابع كمي حتى تتمكن من إعطاء معنى
ها ية وأهدافالدراسة االستطالع ويتضمن هذا الفصل ،وخصائصها واتجاهاتها، المدروسة مع تحديد حجمها

نة ثم عرض عي، ، وحدود الدراسةمنهج المتبع في هذه الدراسةوالدراسة األساسية  نتائجها،وإجراءها و 
 .التوافق الدراسي ومقياس األساليب المعاملة الوالدية الدراسة ووصف أداة جمع البيانات مقياس
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 الدراسة االستطالعية: .1
ك له خطوة أساسية في البحث العلمي فهي بالنسبة للباحث اول احتكاطالعية تعتبر الدراسة االست

ث لغرض التعرف على الظروف المحيطة بالظاهرة المراد دراستها في نفس الوقت التعرف على عينة البح
تأكد وتتيح أيضا للباحث فرصة جمع المعلومات والحصول على البيانات المتعلقة بالظاهرة المدروسة وال

 .األساسيةة وسالمة أدوات الدراسة وفي تحديد وضبط عينة الدراسة من صح
 سة االستطالعية:أهداف الدرا  -1-1

 للعينة االستطالعية لتأكد من سالمة لغة المقاييس بالنسبةا. 
 الفهم الدقيق ألدوات القياس. 
 لتعرف على العينة وخصائصهاا. 
 التعرف على ميدان الدراسة. 
 ن أن تشكل عائقا على الدراسة األساسيةالتعرف على الصعوبات التي يمك. 

 الدراسة االستطالعية: اتإجراء  -2-1
ية ببلدشيباني احمد لخضر وعقيلة  الدراسة االستطالعية على عينة من تالميذ متوسطة إجراءتم 
نة عدد العي وهنا قمنا باختيار العينة عشوائية نظرا لطبيعة الموضوع الذي نريد دراسته وقد بلغ برج زمورة،

 نة وتمالعي وتمت هذه الدراسة باالحتكاك المباشر بالتالميذ وتوزيع المقاييس على، ( تلميذ وتلميذة30)
 .تطبيق المقاييس على التالميذ وذلك بقراءة تعليمات المقاييس

 : االستطالعيةعينة الدراسة 3-1-
 العية.توزيع أفراد العينة االستطيوضح   :( 01جدول رقم )                          

 نسب المئوية التكرار الجنس
 50% 15 ذكور
 50% 15 إناث

 100% 30 المجموع

 
 أدوات الدراسة االستطالعية وخصائصها السيكومترية. -4-1
 (1979يوجمان ) إعدادالتوافق الدراسي  تمثلت أدوات الدراسة االستطالعية في مقياس. 
 ي الدراسة الحالية:ف التوافق الدراسي لخصائص السيكومترية للمقياسا -1-4-1
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 أوال: صدق المقياس:
 (.85ص ،2004)إسماعيل،  يقصد بصدق هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه -
 صدق المحكمين: .1

(، Consteruct Validity)  للتحقق من صدق هذا المقياس تم استخدام أسلوب صدق المحكمين
 النفس كما ذكر لتربية وعلممن المحكمين المتخصصين في مجال ا خمسة حيث وزع المقياس على

لى عحساب معامل االتفاق بين المحكمين  بعد تجميع استجابات المحكمين وقد تم (،01رقم سابقا)الملحق
 :     كل عبارة بمعادلة كوبر وهي كالتالي

 عدد مرات االتفاق                        
    100× ------------------------------نسبة االتفاق =   

 تفاقعدد مرات عدم اال+عدد مرات االتفاق      
 ونتائج تطبيق المعادلة كاألتي:

وافق يبين نتائج حساب نسبة االتفاق لبنود الصورة المبدئية لمقياس الت :(02جدول رقم)           
 الدراسي.

 نسبة الموافقة البند نسبة الموافقة البند نسبة الموافقة البند
1 80% 13 100% 25 100% 
2 100% 14 100% 26 100% 
3 100% 15 100% 27 100% 
4 100% 16 100% 28 100% 
5 100% 17 100% 29 100% 
6 100% 18 100% 30 100% 
7 80% 19 100% 31 100% 
8 100% 20 100% 32 100% 
9 100% 21 100% 33 100% 
10 100% 22 100% 34 100% 
11 100% 23 100%  
12 80% 24 100% 

 (7( و)1في جميع البنود عدا البعد) 100%  الل الجدول نالحظ أن نسبة اتفاق المحكمينمن خ
( فهي نسب على درجة عالية من الصدق، واحتفظ بجميع بنود المقياس  80%( فقدرت نسبته )12و)

 .80%الرتفاع النسبة كل منها ال تقل عن 
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 كمين كما يلي:وكانت نتائج التحكيم التي اتفق عليها اغلب األساتذة المح
 إعادة الصياغة اللغوية لبعض العبارات التي احتواها المقياس وتبسيط العبارات المركبة. -
 .)هل( حذف صياغة االستفهام -
 إبدال البدائل ب: دائما، أحيانا، أبدا. -
ث ية بحيومما ذكر وعمال بالتوجيهات التي قدمها األساتذة المحكمين تم بناء األداة في صورته النهائ -

 .((03 )فقرة موزعة على ثالثة أبعاد.)ملحق رقم 34ن المقياس المتعلق بالتوافق الدراسي من تكو 
 الصدق البنائي: .2

اس لمقياس التوافق الدراسي والذي يعبر عن درجة ارتباط كل بعد من أبعاد مقي البنائيتم حساب صدق 
 ل أدناه:التوافق الدراسي بالدرجة الكلية وكانت النتائج كما هو مبين في الجدو 

المقياس ألبعاد المقياس التوافق الدراسي )ارتباط البعد ب بنائيمعامل الصدق ال (:03جدول رقم)      
 ككل(.

حجم  أبعاد التوافق الدراسي
 العينة

معامل اإلرتباط 
 بيرسون )ر(

 الداللة اإلحصائية
 ح(.)ث

درجة 
 الحرية

القرار اإلحصائي 
 0.05عند 

 البعد األول
30 

0,817** 0.000 
28 

 دال
 دال 0.000 **0,803 البعد الثاني
 دال 0.000 **0,643 البعد الثالث

 
لكلية نجد أن قيم اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد التوافق الدراسي والدرجة ا من خالل الجدول        

عليه ، و 0.05وهامش خطأ  28وكانت دالة إحصائيا عند درجة حرية  0.64أشارت إلى قيم فاقت كلها 
 فإن مقياس التوافق الدراسي يتمتع بصدق بنائي عالي. 

 :الذاتيصدق ال .3
ابتة ث)حيث أن كل أداة كد من الثبات العالي لألداة نستنتجه من خالل التأإن الصدق الذاتي هو الصدق 

 يمتهوالذي قدرت قوهو الجذر التربيعي لمعامل ثبات األداة هي صادقة وليس كل أداة صادقة هي ثابتة(، 
 وكانت النتائج كاآلتي:( 0.653بـ: )

 0.807وبالتالي قدرت قيمة الصدق الذاتي بـ:  √0.653الصدق الذاتي = 
 وهذه القيمة تشير إلى أن مقياس التوافق الدراسي يتمتع بصدق ذاتي عالي.
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 ثانيا: ثبات المقياس:
 .حت نفس الظروفيقصد بالثبات حصول الفرد على نفس الدرجات إذا طبق عليه نفس األداة وت -

 .(359، ص2005)مراد، وسليمان، 
 :لمقياس التوافق الدراسي التجزئة النصفية .1

 ، معامل سبيرمان براون( لمقياسالتجزئة النصفية، وجتمانيبين معامالت ثبات ) :(04جدول رقم )
 التوافق الدراسي.

التجزئة النصفيةطريقة   

 ألف كرونباخ

1جزء   
 0,469 القيمة

 17a عدد البنود

2جزء   
 0,405 القيمة

 17b عدد البنود
 34 العدد اإلجمالي للبنود

 0,601 اإلرتباط بين قسمي األداة 

سبيرمان  معامل
 براون 

في طول اإلختبار حالة التساوي   0,751 

في طول اإلختبار حالة الالتساوي   0,751 
 0,747 معامل غاتمان

 

 .17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1: األول القسم -
 ،32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 :الثاني القسم -

33، 34. 
 رتباط بينهماإلى قسمين فإننا نجد أن قيمة االمن خالل قيامنا بتقسيم بنود مقياس التوافق الدراسي         

 ل معامل سبيرمان براون في حالة تساوي قسمي األداة من، وبعد تصحيح طول األداة من خال0.601هي 
ق ، وهي تعبر عن ارتباط قوي بين القسمين، وعليه فإن مقياس التواف0.751حيث عدد البنود قدرت بـ 

 الدراسي يتمتع بثبات عالي وفقا لطريقة التجزئة النصفية. 
 :ألداة التوافق الدراسي ألفا كرونباخ .2

 لمقياس التوافق الدراسي. االتساق الداخلين معامل ثبات يبي :(05جدول رقم)       
 ألفا كرونباخ عدد البنود حجم العينة

30 34 0,653 
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، وهي تعبر 1وهي قيمة تقترب من  0.653من خالل حساب ألفا كرونباخ نجد أن قيمته قدرت بـ: 
 .عن ثبات مقبول لمقياس التوافق الدراسي

  مقحوت  إعدادالمعاملة الوالدية  أساليب في مقياستمثلت أدوات الدراسة االستطالعية
 .(2014-2013) فتيحة

 ة:ة الوالدية في الدراسة الحاليالمعامل أساليبسيكومترية للمقياس الخصائص ال  -1-4-2
  األب:مقياس صورة 

 :صدق مقياس صورة األبأوال: 
 الصدق البنائي لمقياس صورة األب: -1

ب والذي يعبر عن درجة ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس لمقياس صورة األ البنائيتم حساب صدق 
 التوافق الدراسي بالدرجة الكلية وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول أدناه:

ارتباط )( أساليب المعاملة الوالدية )صورة االبمقياس ال ألبعاد الصدق البنائيمعامل  (:06جدول رقم ) 
 .بالمقياس ككل( البعد

حجم  بأبعاد صورة األ
 العينة

معامل 
اإلرتباط 

 بيرسون )ر(

الداللة 
 اإلحصائية

 ح(.)ث

درجة 
 الحرية

القرار 
اإلحصائي 

 0.05عند 

 التقبل واإلهتمام

30 

0,756** 0.000 

28 

 دال
 دال 0.000 **0,869 المعاملة في ةالديمقراطي
 دال 0.000 **0,770 والمكافأة التشجيع
 دال 0.006 **0,492 المساواة 

 دال 0.002 **0,538 واإلهمال النبذ
 دالغير  0.964 0.009- الزائدة الحماية
 دالغير  0.404 0.158 والقسوة التسلط

 دال 0.004 **0,513 النفسي األلم إثارة
شارت أنجد أن قيم اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد صورة األب والدرجة الكلية  من خالل الجدول        
دة ، باستثناء بعدي الحماية الزائ0.05وهامش خطأ  28د ارتباط دال إحصائيا عند درجة حرية إلى وجو 

 سوة، وعليه فإن مقياس صورة األب يتمتع بصدق بنائي مقبول. قوالتسلط وال
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 :الذاتي لمقياس صورة األبصدق ال  -2
اة )حيث أن كل أد كد من الثبات العالي لألداة نستنتجه من خالل التأإن الصدق الذاتي هو الصدق 

درت قوالذي وهو الجذر التربيعي لمعامل ثبات األداة ثابتة هي صادقة وليس كل أداة صادقة هي ثابتة(، 
 وكانت النتائج كاآلتي:( 0.840قيمته بـ: )

 0.916وبالتالي قدرت قيمة الصدق الذاتي بـ:  √0.840الصدق الذاتي = 
 تمتع بصدق ذاتي عالي.وهذه القيمة تشير إلى أن مقياس صورة األب ي

 ثبات مقياس صورة األب:ثانيا: 
 :لمقياس صورة األب ألفا كرونباخ -1

ورة يبين معامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس أساليب المعاملة الوالدية )ص  (: 07ل رقم )جدو
 االب(.

 ألفا كرونباخ عدد البنود حجم العينة
30 60 0,840 

، وهي تعبر 1وهي قيمة تقترب من  0.840قيمته قدرت بـ:  من خالل حساب ألفا كرونباخ نجد أن
 عن ثبات عالي لمقياس صورة األب.

 :مقياس صورة االم 
 :صدق مقياس صورة األم: أوال

 :لمقياس صورة األمالصدق البنائي  .1
لمقياس صورة األم والذي يعبر عن درجة ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس  البنائيتم حساب صدق 

 معاملة الوالدية بالدرجة الكلية وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول أدناه: أساليب
ارتباط ) أساليب المعاملة الوالدية )صورة االم(مقياس ال ألبعاد الصدق البنائيمعامل  (:08رقم )جدول 

 .بالمقياس ككل( البعد

 أبعاد صورة األم
حجم 
 العينة

معامل 
اإلرتباط 

 بيرسون )ر(

الداللة 
 صائيةاإلح
 ح(.)ث

درجة 
 الحرية

القرار 
اإلحصائي 

 0.05عند 

 التقبل واإلهتمام

30 

0,770** 0.000 

28 

 دال
 دال 0.000 **0,681 المعاملة في ةالديمقراطي
 دال 0.000 **0,653 والمكافأة التشجيع
 دال 0.003 **0,526 المساواة 



 لدراسةللمنهجية اإلجراءات ا............................................................بع:الفصل الرا
 

 

51 

 دال 0.003 *0,382 واإلهمال النبذ
 دالغير  0.998 0.00 الزائدة الحماية
 دال 0.01 *0,462 والقسوة التسلط

 دال 0.000 **0,697 النفسي األلم إثارة
شارت أنجد أن قيم اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد صورة األم والدرجة الكلية  من خالل الجدول        

ة، ثناء بعد الحماية الزائد، باست0.05وهامش خطأ  28إلى وجود ارتباط دال إحصائيا عند درجة حرية 
 وعليه فإن مقياس صورة األم يتمتع بصدق بنائي مقبول. 

 :الذاتي لمقياس صورة األمصدق ال .2
اة )حيث أن كل أدكد من الثبات العالي لألداة نستنتجه من خالل التأإن الصدق الذاتي هو الصدق 

درت قوالذي يعي لمعامل ثبات األداة وهو الجذر التربثابتة هي صادقة وليس كل أداة صادقة هي ثابتة(، 
 وكانت النتائج كاآلتي:( 0.795قيمته بـ: )

 0.891وبالتالي قدرت قيمة الصدق الذاتي بـ:  √0.795الصدق الذاتي = 
 وهذه القيمة تشير إلى أن مقياس صورة األم يتمتع بصدق ذاتي عالي.

 ثبات مقياس صورة األم: ثانيا:
 :ملمقياس صورة األ ألفا كرونباخ -1

 ة االم(.يبين معامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس أساليب المعاملة الوالدية )صور  :(09جدول رقم )   
 ألفا كرونباخ عدد البنود حجم العينة

30 60 0,795 
، وهي 1وهي قيمة تقترب من  0.795من خالل حساب ألفا كرونباخ نجد أن قيمته قدرت بـ: 

 ة األم.تعبر عن ثبات مقبول لمقياس صور 
 الدراسة األساسية: .2

 منهج الدراسة:. 1.2
لى عاعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي اإلرتباطي الذي يالءم موضوع دراستنا، العتماده 

سي التوافق الدرا وتوضيحه للعالقة بين ،وصف الظاهرة كما توجد في الواقع وفق خطوات منهجية منظمة
 .واألساليب المعاملة الوالدية

لها على جمع الحقائق والمعلومات ومقارنتها وتحلي يقومرع من فروع المنهج الوصفي الذي هو فو 
أو هو دراسة وتحليل وتفسير الظاهرة من خالل تحديد ، وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة

 وصف علمي متكامل لها. إلىبهدف الوصول  ، خصائصها وأبعادها وتوصيف العالقة بينها
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 كما يعتمد مثال على ، ل على عدد من المناهج الفرعية واألساليب المساعدةلذلك فهو يشتم 
 (100ص ،)د.ت(، يدير)ج .دراسة حالة أو الدراسات الميدانية أو التاريخية أو المسوح االجتماعية

وقف أو م"على انه الطريقة المنتظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقة بالظاهرة أو  ويعرفه" محمد شفيق
بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو التحقق من صحة حقائق قديمة ، أحداث أو أوضاع معينة أفراد أو

 (39ص، 2015، حفيظي ) .والعالقات التي تتصل بها وتفسيرها وكشف الجوانب التي تحكمها
 حدود الدراسة: .2.2
 الحدود المكانية: . 1.2.2

ج وشيش عمار ببر أ وسطة بمت األولى  المتوسطة لألقسام اقتصرت الدراسة على تالميذ المرحلة
 بوعريريج

 الحدود الزمانية: . 2.2.2
تمت الدراسة الحالية من  2022أفريل  19 - 2022ارس م 15لقد قمنا بتطبيق الدراسة يوم 

  .2022- 2021العام الدراسي
 الحدود البشرية: .3.2.2

 46) 123 األولىوعدد تالميذ السنة  ،إناث( 246و ذكور، 222) 468عدد تالميذ اإلجمالي 
 . وسطةمتوسط لنفس المت عدد التالميذ السنة األولىوهو , تلميذ وتلميذة المتمدرسين (إناث 59ذكور،  و

 عينة الدراسة: مجتمع و  .3.2
-2021لين من العام الدراسي األولى من التعليم المتوسط المسجالسنة راسة يتكون مجتمع الد

 .ريجوشيش عمار ببرج بوعريمتوسطة أصفة دائمة بملتحقين ب تلميذ وتلميذة 123، والبالغ عددهم 2022
وبعد تطبيق ( مفردة، 123المقياس على ) وطبقالدراسة كحصر )مسح( شامل،  بأخذوقد قمنا 

ائية من كل المقاييس التي تم توزيعها، وتم اختيار عينة بطريقة عشو ( 91المقياس تمكنا من استعادة )
 .بسيطة

 ضح  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس.يو  (:10جدول رقم )               
 الجنس العدد النسبة المئوية

 ذكور 42 46.15%
 إناث 49 53.85%
 مجموع 91 100%

تلميذ،  91 يتضح من الجدول أعاله توزيع عينة الدراسة حسب الجنس إذ يقدر أفراد العينة ب
( ذكر %46,15) عدد الذكوربينما بلغ ، ( أنثى%53,85) عينة الدراسة إناث حيث بلغ عددهم أغلب و 

 .ومقسمين على خمسة أفواج أقسام ثالث  موزعين على
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 .أدوات الدراسة:3
 (.02)الملحق رقم التوافق الدراسي مقياس . 1.3
 (2015-2014) شيبة لخضر، . وصف المقياس:2.3
 الدريني العزيز وقام حسين عبد(، Youngman,1979)يونجمان عد هذا المقياس في األصل أ     

  وترجمته إلى اللغة العربية وتكييفه على البيئة العربية وإعدادهباقتباس المقياس 
 .لسليماالتوجيه  ويعتبر هذا المقياس ذو فائدة في مساعدة المعلمين على فهم سلوك تالميذهم وتوجيههم   

التلميذ  كما يساعد األخصائي النفسي والتربوي على تبيين بعض الجوانب التي تؤدي إلى سوء توافق
ته أن تصف وحدا الدراسي لكي يقدم له المساعدة الفنية المناسبة، كما أكد المؤلف عند وضعه للمقياس

جة بين المستخدمين وتحقيق در  السلوك اإلجرائي الذي يحدث داخل القاعة وخارجها لالتفاق في المعنى
اد ( أبع3بارة موزعة على ) ع (34) يتكون مقياس التوافق الدراسي منو . عالية من الموضوعية للوحدات

 :وهي
 .العالقة بالمدرس3- .اإلذعان2- د.الجهد واالجتها1-  

 حسب أبعاده. التوافق الدراسييوضح توزيع بنود مقياس  (:11جدول رقم )               
 عدد الوحدات رقم البنود أبعاد المقياس

الجهد األول: البعد 
 واالجتهاد

34.31.29.25.22.20.19.13.11.7.5.1 12 

 15 32.28.26.24.23.18.17.16.15.14.10.9.8.3.2 اإلذعان الثاني:البعد 

  العالقة الثالث:البعد 
 بالمدرس

33.30.27.21.12.6.4 07 

 34 المجموع

 التصحيح: طريقة .3.3
 يتطلب على التلميذ)ة( أن يجيب على كل العبارات دون ترك أي واحدة منها: 
 أمام العبارة التي تناسب.×( كل عبارة بعناية ووضع عالمة) المطلوب منك قراءة التعليمة:
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 يمثل الدرجات التي أعطيت للبدائل: :(12) جدول رقم                   
 أبدا أحيانا دائما االستجابة
 01 02 03 الدرجات

 (04مقياس أساليب المعاملة الوالدية )ملحق رقم 4.3.
 (2014-2013وت فتيحة، ) مقح:وصف المقياس ..35

ن حوت " موجه للمراهقين يتألف المقياس في شكله النهائي مفتيحة مق "هو مقياس من إعداد   
( أبعاد فرعية 8( بند، كما أن كل صورة تتكون من)60صورتي )األب( و)األم(، كل صورة مكونة من )

 ( بنود .6ي يتكونان من)( بنود إال بعد القسوة والتسلط وبعد إثارة األلم النفس8وكل بعد فرعي يتكون من)
ت بعد التصميم والصياغة النهائية قامت الباحثة بخلط البنود وذلك بموافقة المحكمين، كما صمم   

 االستجابات على طريقة ليكرت بالتوزيع الثالثي)دائما، أحيانا، أبدا(.   
حسب  -األبناءما يدركها ك-يوضح توزيع البنود مقياس أساليب المعاملة الوالدية(: 13جدول رقم)

 أبعاده.
 عدد الوحدات البنود األبعاد

 08 55-49-41-33-25-17-9-1 التقبل واإلهتمام
 08 56-50-42-34-26-18-10-2 الدمقراطية في المعاملة

 08 57-51-43-35-27-19-11-3 التشجيع والمكافأة
 08 58-52-44-36-28-20-12-4 المساواة

 08 59-53-45-37-29-21-13-5 النبذ واإلهمال
 08 60-54-46-38-30-22-14-6 الحماية الزائدة
 06 47-39-31-23-15-7 التسلط والقسوة

 06 48-40-32-24-16-8 إثارة األلم النفسي

 60 المجموع

 طريقة تصحيح المقياس: .6.3
ند رقم ، والب( خاص ببعد التقبل واالهتمام1م )بعدما قمنا بخلط بنود المقياس بحيث يكون البند رق

( خاص ببعد 4البند رقم )، و ( خاص ببعد التشجيع والمكافأة3) ، والبند رقم( خاص ببعد الديمقراطية2)
رقم ، والبند ( خاص ببعد الحماية الزائدة6قم )، والبند ر ( خاص ببعد النبذ واإلهمال5رقم )، والبند المساواة 

، قمنا بوضع كل ثمانية لم النفسي( خاص ببعد إثارة األ8) م، والبند رق( خاص ببعد التسلط والقسوة7)
، ولما كان المقياس يعتمد على (8إلى  1ه في أرقام متسلسلة من )بنود بشكلها المنتظم السابق توضيح
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اب المفحوص)دائما( تكون : )دائما ،أحيانا ،أبدا (، فإذا أجقدير الوزني للبنود وهوالتدريج الثالثي في الت
اة مسايرة ( مع مراع1، وإذا أجاب )أبدا( تكون درجته )(2ن درجته ))أحيانا( تكو  وإذا أجاب ،(3درجته)

(، أما إذا كانت البنود  1 – 2 - 3، فإذا كانت البنود إيجابية كان التقدير الوزني )البنود ألبعاد المقياس
 .، وتجمع الدرجات للتحليل اإلحصائي ( 3 – 2 – 1سلبية يعكس التقدير الوزني فيصبح )

 ائية المستخدمة: األساليب اإلحص .4
نها ماعتمدنا في دراستنا على مجموعة من األساليب اإلحصائية من اجل تحليل المعطيات واالستفادة 

 :Spss26مناقشة باالعتماد على الحزمة اإلحصائية تفسير و في تحليل و 
 .معامل االرتباط بيرسون  -
 .كرونباخ وألفاسبيرمان بروان وجتمان  -
 .االنحراف المعياري  -
 .الحسابيالمتوسط  -
 .)النسب المئوية( الوزن النسبي -
 .لعينتين مستقلتين   T.Testاختبار  -
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 :خالصة-
ة، لقد تم التطرق في هذا الفصل الى جميع اإلجراءات المنهجية التي يجب اتباعها في أي دراس

ك وتطرقنا كذل، اسةوصفي ارتباطي كونه مالئم للدر وهو  تضمن هذا الفصل المنهج المتبع في دراستناو 
 عينة الدراسة ووصف أدوات المستخدمة وكذلك إلى الخصائص السيكومترية لمقياسمجتمع و إلى حدود و 

الى  ضافة، وحدود الدراسة مكانيا وبشريا وزمنيا، باإلالتوافق الدراسي ومقياس أساليب المعاملة الوالدية
 .  المعالجة اإلحصائيةساليب ا
 



 

 

 

 

 : خامسالفصل ال

وتفسير  عرض
نتائج ومناقشة 

 الفرضيات
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 تمهيد:-

نتطرق في هذا الفصل إلى عرض وتفسير ومناقشة نتائج الدراسة المتوصل إليها بعد القيام 
اس بالعمليات اإلحصائية التي شملت البيانات المتحصل عليها من تطبيق مقياس التوافق الدراسي ومقي

 أساليب المعاملة الوالدية في ضوء اإلطار النظري ونتائج بعض الدراسات السابقة.

 فرضيات الدراسة:العرض نتائج  .1
 عرض نتائج الفرضية العامة: .1.1

 اإلحصائيةمعالجة الفي  (spss) تم االستعانة ببرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية  
ة حصائيإواختيار أفرادها كان عشوائيا فقد استخدمت أساليب  لفرضيات الدراسة، وبما أن حجم العينة كبير

 .بارامترية

ملة بين التوافق الدراسي وأساليب المعا اة إحصائيالتوجد عالقة ارتباطية د نص الفرضية العامة: -
 ش عمار.بمتوسطة اوشي لدى تالميذ السنة أولى متوسط األم(-)األب الوالدية

(H0):=0ر 
(H1):0≠ر 

 معامل اإلرتباط بيرسون.* حيث "ر" هو 
 

 النتائج اآلتية: ىتحصلنا عل معامل اإلرتباط بيرسون  بحساب -  

توافق بين متغيري ال يتضمن حساب معامل اإلرتباط بيرسون لقياس العالقة اإلرتباطية (:14جدول رقم )
  الوالدية. معاملةالدراسي وال

 العينة المتغيرين
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة ر
درجة 
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

 )ث.ح(

هامش 
 الخطأ

 القرار
 اإلحصائي

 التوافق الدراسي
91 

67.52 5.43 
-0.013 

(n-2) 
(91-2) 

89 
0.90 0.05 

 غير
 معاملةال دال

 الوالدية
285.73 22.22 

 .26إصدار  spssالمصدر: مخرجات  
في حين المتوسط  67.52نجد أن المتوسط الحسابي للتوافق الدراسي هو  من خالل الجدول     

 5.43لي وكانت قيم اإلنحراف المعياري لكال المتغيرين على التوا 285.73الوالدية هو  الحسابي للمعاملة
 وهذا يدل على التشتت الكبير للبيانات. 1وهي ذات قيمة مرتفعة وتبتعد عن  22.22و
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م ارتباط التوافق (، أي تعبر عن عد0وهي تقترب من الصفر ) 0.013-)ر( كانت  بما أن قيمة اإلرتباط
 الوالدية. الدراسي بالمعاملة

د( نجد )وفي حالة الفرض ثنائي الح 89أما عن الداللة اإلحصائية لهذه القيمة فإنه عند درجة حرية     
لة (، وبالتالي ال توجد دال0.05( وهي أكبر من هامش الخطأ )0.90أن قيمة الداللة اإلحصائية كانت )

، ونرفض الفرض البديل الذي ينص على أنه 0التي تنص على أن ر=  H0نقبلإحصائية، وعليه فإننا 
ى ألولاميذ السنة الوالدية لدى تال ائيا بين التوافق الدراسي والمعاملةتوجد عالقة ارتباطية دالة إحص

 .وشيش عمارمتوسط بمتوسطة أ
   الفرضية الجزئية األولى:عرض نتائج . 2.1

 بمتوسطة متوسط مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى نص الفرضية الجزئية األولى: -
 .مستوى متوسط وشيش عمارأ

 (H0):2=م1م 
(H1):2م≠1م 

 نة الدراسة" هو المتوسط الحسابي لعي2" هو المتوسط النظري لمقياس التوافق الدراسي/ "م1* حيث "م
 النتائج اآلتية: ىتحصلنا عل اختبار ت للعينة الواحدةباستخدام  -   

لحساب الفروق بين المتوسط النظري يتضمن حساب اختبار ت للعينة الواحدة  (: 15جدول رقم ) 
  للتوافق الدراسي والمتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة.

 26إصدار  SPSSالمصدر: مخرجات 
سط أن هناك تقارب بين المتوسط النظري لمقياس التوافق الدراسي والمتو  من خالل الجدول نجد      

 درجة.  0.48الحسابي لعينة الدراسة، حيث يقدر بـ 
الحد(،  )وفي حالة الفرض ثنائي 90أما بالنسبة لداللة هذا الفارق إحصائيا، فإنه عند درجة حرية       

، (، وبالتالي ال توجد داللة إحصائية0.05أ )( وهي أكبر من هامش الخط0.39نجد أن قيمة الداللة )
دالة توجد فروق التي تنص على أنه  H1، ونرفض 2=م1التي تنص على أن م H0نقبلوعليه فإننا 

ي أن إحصائيا بين المتوسط النظري لمقياس التوافق الدراسي والمتوسط الحسابي ألفراد عينة الدراسة أ
 .متوسط مستوى  األولى متوسط  مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة

غير
لمت

ا
 

ينة
الع

 

المتوسط 
 النظري 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 t المعياري 

 درجة
 الحرية

 الداللة
 )ث.ح(

هامش 
 الخطأ

 القرار
 اإلحصائي

التوافق 
 الدراسي

91 68 67.52 5.43 -0.84 n-1 
90 

0.39 0.05 
 غير 

 دال
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 عرض نتائج الفرضية الجزئية الثانية: .3.1

 ة.األسلوب الشائع في معاملة األب لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب الديمقراطية في المعامل -

 حساب األوزان النسبة ألبعاد صورة األب نجد:يوضح (: 16جدول رقم)             
المتوسط  صورة األب

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 1 %89,13 1,98 16,04 النفسي األلم إثارة
 2 %87,50 2,44 21,00 التشجيع والمكافأة
 3 %85,67 2,09 20,56 التقبل واالهتمام

في  ةالديمقراطي
 المعاملة

19,95 2,05 83,10% 4 

 5 %82,51 2,11 19,80 واإلهمالالنبذ 
 6 %75,32 2,13 18,08 المساواة 

 7 %72,71 1,74 13,09 التسلط والقسوة
 8 %57,60 1,91 13,82 الحماية الزائدة

، مالتقبل واالهتما، التشجيع والمكافأة، النفسي األلم إثارةنجد أن أبعاد  من خالل الجدول
هي أقل  ةالزائدالحماية و  التسلط والقسوة، المساواة ، في حين %82تفوق نسبتها  في المعاملة ةالديمقراطيو 

 .% 76من 
لى األو  أما عن األسلوب األكثر شيوعا في معاملة األب فيتضح أن بعد إثارة األلم النفسي جاء في الرتبة

 .%89.13بنسبة 
 عرض نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: .4.1

 .التشجيع والمكافأةاألسلوب الشائع في معاملة األم لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب  -
 حساب األوزان النسبة ألبعاد صورة األم:يوضح  (:17جدول رقم )            

المتوسط  صورة األم
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 الرتبة

 1 %89,65 2,11 21,52 التشجيع والمكافأة
 2 %88,03 1,73 15,85 النفسي األلم إثارة

 3 %86,72 1,92 20,81 التقبل واالهتمام
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في  ةالديمقراطي
 المعاملة

20,38 1,89 84,94% 4 

 5 %82,46 1,86 19,79 واإلهمالالنبذ 
 6 %76,51 2,03 18,36 المساواة 

 7 %73,50 1,45 13,23 التسلط والقسوة
 8 %56,00 1,78 13,44 الحماية الزائدة

 ةالديمقراطي، و التقبل واالهتمام، النفسي األلم إثارة، التشجيع والمكافأةنجد أن أبعاد  من خالل الجدول   
هي أقل  ئدةالحماية الزاو  التسلط والقسوة، المساواة ، في حين %82ونبذ واإلهمال تفوق نسبتها  في المعاملة

 .% 77من 
 لرتبةأما عن األسلوب األكثر شيوعا بالنسبة لمعاملة األم فيتضح أن بعد التشجيع والمكافأة جاء في ا

 .%89.65األولى بنسبة 
 الرابعة: الجزئية عرض نتائج الفرضية  .5.1

تغير في مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى متوسط تعزى لم إحصائيافروق دالة  وجدت -
 الجنس.

(H0):2=م1م  
(H1):2م≠1م 

 " هو المتوسط الحسابي لعينة اإلناث2" هو المتوسط الحسابي لعينة الذكور/ "م1* حيث "م
 النتائج اآلتية: ىتحصلنا عل ت للعينيتين المستقلتين اختبارباستخدام  -  

يتضمن حساب اختبار ت للعينيتين المستقلتين لقياس الفروق في مستوى التوافق  (: 18جدول رقم ) 
  الدراسي والتي تعزى لمتغير الجنس.

 26إصدار  SPSSالمصدر: مخرجات 
ق بينها المتوسطين الحسابيين لكل من عينة الذكور واإلناث متقاربين والفار أن  من خالل الجدول نجد    

 درجة. 1.67يقدر بـ 

س
لجن

ا
 

ينة
الع

 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة اختبار ليفني للتجانس
t 

 درجة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية
 )ث.ح(

هامش 
 الخطأ

 القرار
 القرار F sig اإلحصائي

 6.77 66.62 42 ذكور

4.
39

 0.
03

 

ير 
 غ

نين
عينت

ال
تين

انس
متج

 

-1.41 62.80 0.16 0.05 
 غير

 3.85 68.29 49 إناث دال
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ن عينة لى بيبما أننا استخدمنا اختبار ت للعينتين المستقلتين نقوم باختبار التجانس بينها كخطوة أو       
كانت  Fنا أن قيمة ، حيث يظهر ل(Leveneالذكور وعينة اإلناث، وذلك عن طريق اختبار ليفني )

(، وعليه فإنها توجد فروق 0.05(، وهي أقل من هامش الخطأ )0.03كانت ) sig( في حين قيمة 4.39)
تخدم ، أي سوف نسمتجانستينغير العينيتين دالة إحصائيا بين عينة الذكور وعينة اإلناث، وبالتالي 

 .حالة عدم التجانساختبار ت في 
ض )وفي حالة الفر  62.80أما بالنسبة لداللة الفروق في حالة عدم التجانس، وعند درجة حرية       

اللة د(، وبالتالي ال توجد 0.05( وهي أكبر من هامش الخطأ )0.16ثنائي الحد(، نجد أن قيمة الداللة )
توجد فروق أنه  التي تنص على H1، ونرفض 2=م1التي تنص على أن م H0نقبلإحصائية، وعليه فإننا 

 .الجنستعزى لمتغير مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى متوسط في دالة إحصائيا 
الذي  دراسي األمرال هى توافقلميذ قد تؤثر علتل كون أن التركيبة الفزيولوجيةويمكن تفسير ذلك في    

د يجعل قن الذكور األمر الذي ف علتخت ناثلإلفالنواحي الفزيولوجية  ،الدراسي هى توافقليمكن قد يؤثر ع
 .ميذات أكثر توافقا دراسيا من التالميذلالت

 الخامسة:الجزئية عرض نتائج الفرضية  .6.1
 الجنس. في المعاملة الوالدية لدى تالميذ السنة األولى متوسط تعزى لمتغير إحصائيافروق دالة  وجدت -

 (H0):2=م1م  
(H1):2م≠1م 

 " هو المتوسط الحسابي لعينة اإلناث2الحسابي لعينة الذكور/ "م" هو المتوسط 1* حيث "م
 النتائج اآلتية: ىتحصلنا عل اختبار ت للعينيتين المستقلتينباستخدام  -   

يتضمن حساب اختبار ت للعينيتين المستقلتين لقياس الفروق في المعاملة الوالدية  (: 19جدول رقم ) 
   والتي تعزى لمتغير الجنس.

 26إصدار  SPSSالمصدر: مخرجات 
بينها  أن المتوسطين الحسابيين لكل من عينة الذكور واإلناث متقاربين والفارق  من خالل الجدول نجد   

 درجة. 4.97يقدر بـ 

س
لجن

ا
 

ينة
الع

 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة اختبار ليفني للتجانس
t 

 درجة
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية
 )ث.ح(

هامش 
 الخطأ

 القرار
 القرار F Sig اإلحصائي

 22.90 283.05 42 ذكور

0.
25

 0.
61

ن  
نتني

لعي
ا

تين
انس

متج
 

-1.06 
(n-2) 
89 

0.29 0.05 
 غير

 21.60 288.02 49 إناث دال
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الذكور  عينة بما أننا استخدمنا اختبار ت للعينتين المستقلتين نقوم باختبار التجانس بينها كخطوة أولى بين
( في 0.25كانت ) F، حيث يظهر لنا أن قيمة (Leveneوعينة اإلناث، وذلك عن طريق اختبار ليفني )

(، وعليه فإنها ال توجد فروق دالة 0.05(، وهي أكبر من هامش الخطأ )0.61كانت ) sigحين قيمة 
ي ار ت ف، أي سوف نستخدم اختبالعينيتين متجانستينإحصائيا بين عينة الذكور وعينة اإلناث، وبالتالي 

 .حالة التجانس
الحد(،  )وفي حالة الفرض ثنائي 89أما بالنسبة لداللة الفروق في حالة التجانس، وعند درجة حرية       

، (، وبالتالي ال توجد داللة إحصائية0.05( وهي أكبر من هامش الخطأ )0.29نجد أن قيمة الداللة )
دالة توجد فروق التي تنص على أنه  H1، ونرفض 2=م1على أن مالتي تنص  H0نقبلوعليه فإننا 

 .الجنستعزى لمتغير المعاملة الوالدية لدى تالميذ السنة األولى متوسط في إحصائيا 

 :الدراسة نتائج الفرضيات ومناقشة تفسير .2
 تفسير ومناقشة نتائج الفرضية العامة: .1.2

 ليبوأسابين التوافق الدراسي  إحصائياتوجد عالقة ارتباطية دالة  :تنص الفرضية العامة على انه    
نتائج هذه  أظهرتوشيش عمار، حيث متوسطة أمتوسط ب األولىالوالدية لدى تالميذ السنة  المعاملة

دى لوالدية المعاملة ال وأساليببين التوافق الدراسي  إحصائياالفرضية على عدم وجود عالقة ارتباطية دالة 
 متوسط. األولىالسنة تالميذ 

عالقة  ( حول2013-2012وهذه النتيجة ال تتفق مع كثير من الدراسة منها دراسة بن الزاوي ناجية )    
 ناكاسة ه، وكانت نتائج هذه الدر أساليب المعاملة الوالدية بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحلة المتوسط

 . لدى األبناءي عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية والتوافق الدراس
المعاملة  أساليب( تناولت هذه الدراسة عالقة 2015-2014بولخراص لمياء)وكذلك دراسة لباحثة     

لة ات دالعالقة ذ توجدحيث أظهرت النتائج  ،الوالدية السيئة بالتوافق الدراسي لدى تالميذ مرحلة المتوسط
 .لدى تالميذ مرحلة المتوسط صائية بين أساليب المعاملة الوالدية السيئة والتوافق الدراسيإح
 وأن فرط تهم بطريقة سوية دو الوالدية الجيد تتوفر فيه حاجيا فهناك اغلب التالميذ يتمتعون بمعاملة    

بمدى قدرة  توافق التلميذ في المجال المدرسي مرتبط أن إلىوهذا راجع  ألبنائهمتفريط ولكن ال يوجد توافق 
ل معانيها بالشك إبالغم على قدرة المعل إلى إضافة، المتعلم على فهم واستيعاب الدروس أوالطالب 
فسية الفترة التي بمر بها التلميذ حيث انه يمر بعدة تغيرات ن إلىالمتعلمين، وقد ترجع  إلىح الصحي

ئيا توجد عالقة ارتباطية دالة إحصا ومنه الفرضية .يله الدراسيصعلى تح رتأثواجتماعية وجسمية، قد 
لم  عمار وشيشاألولى متوسط بمتوسطة أالوالدية لدى تالميذ السنة  بين التوافق الدراسي وأساليب المعاملة

 تتحقق.
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 :األولىنتائج الفرضية الجزئية  ومناقشة  تفسير .2.2

 ستوى م على: مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى متوسط  األولىتنص الفرضية الجزئية    
 متوسط .

ى مستو متوسط مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى  أن إلىمن خالل النتائج توصلنا    
 متوسط.

توافق الدراسي ( حول ال2018-2017وهذه النتيجة ال تتفق مع الدراسة الباحث بن خليفة إسماعيل )    
 أنائج حيث أظهرت النتوعالقته بالضغوط النفسية المدرسية وجودة الحياة لدى تالميذ التعليم الثانوي، 

 أو جنسال بحسب ذلك يختلف ولم مرتفعا يعتبر ثانوي  الثانية السنة تالميذ لدى سيراالد التوافق المستوى 
 .سيراالد التوافق من مرتفع مستوى  لديهم التالميذ من % 48.44وأن سية،راالد الشعبة نوع
فهناك بعض التالميذ يتلقون عدة صعوبات في مشوارهم الدراسي من خالل انتقالهم عبر مراحل    

سود يمرحلة جديدة  إلىمتوسط، بصفتهم انتقلوا  األولىوخاصة مرحلة التعليم المتوسط وتحديدا تالميذ 
محيط و نظام جديد  إلىفيها التغيير في جميع النواحي، حيث كانوا في نظام معين في االبتدائي وانتقلوا 

 والمنهاج وطريقة التدريس. األساتذةجديد مختلف عن المرحلة االبتدائية من حيث 
ثمة  ، ومنالتالؤم الدراسي قدرة الطالب على تحقيـــقيرى محمود عباس عوض إن التوافق الدراسي هو   

 ومشاركته في مختلف األنشطة الرياضية تمكنه من عقد عالقات مثمرة بينه وبين أساتذته وأصدقائـه
، يهالترفيوفق بين أوقات الدراسة و والثقافية واالجتماعية داخل المجتمع الـدراسي وبالتالي ينظم وقته و 

 (36، ص1990عوض،  ) .ن الدراسةفيحقق توافقه وهدفه م

يا فاعتالل الحالةاأن هناك الكثير من المشكالت التي تعترض تقدم الطالب وتوافقه در ونجد      الصحية س 
يا لعدم قدرته اللطالب يؤثر على مواظبته ويؤخره در  صلة بين ما وكذلك انعدام ال يفاء متطلبات الدراسةإلس 

 المجتمع، وكل هذه العوائق يمكن أن تولد فيه سلوكات غير سوية التييدرسه الطالب وما يعيشه في 
 .ستؤثر بدورها دون تحقيقه لتوافقه الدراسي

لذي ات الكشف عن القدراو  ،يئة الفرص الالزمةهتنجد التوافق جيد إلىعوامل التي تؤدي  أهمومن بين    
، التنافسو سابق إثارة التبين التالميذ ومساواة بينهم، و  الموازنة، أثار الدوافعيعتبر عامل جد مهم للتلميذ، و 

 لى متوسط مستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األو الفرضية ومنه  .التشجيع و التعاون  إلى باإلضافة
 .تحققتمتوسط  مستوى 

 

 

 



.عرض وتفسير ومناقشة نتائج الفرضيات .......الخامس.................................الفصل   
 

 

65 

 نتائج الفرضية الجزئية الثانية: ومناقشة  تفسير .3.2

توسط ماألسلوب الشائع في معاملة األب لدى تالميذ السنة أولى  تنص الفرضية الجزئية الثانية على:   
 أسلوب الديمقراطية في المعاملة.

وسط األسلوب الشائع في معاملة األب لدى تالميذ السنة أولى مت ومن خالل النتائج توصلنا إلى أن   
 اإلثارة األلم النفسي.أسلوب 

 لتي تؤدياخاطئة  أساليبعلى  ألبنائهمعينة الدراسة تقوم تربيتهم  أفراد اآلباء أنوتعني هذه النتيجة    
صحتهم  مراهقين وعلىعلى حياة ال تأثيرالسالبة لها  األساليبمثل هذه  إنالحد من تفوقهم الدراسي.  إلى

 ىإلهم بتؤدي  ليبااألسط عندهم رغبة التعلم والتعليم، وتطوير قدراتهم الخاصة، ومثل هذه النفسية، وتثب
ي فشل نقص الدافعية للتعلم وحب النجاح وبالتال إلىفشل في نواحي التكيف والتوافق االجتماعي، فتؤدي 

 في التوافق الدراسي.

لذنب كلما يتمثل في إشعار الطفل با السالبة األساليبفي المعاملة من  يالنفس األلم اإلثارة أسلوب إن   
بة محرمة، كما قد يكون ذلك أيضا عن طريق تحقير قام بسلوك غير مرغوب فيه، أو كالما عبر عن رغ

 الطفل والتقليل من شانه أيا كان المستوى الذي يصل إليه سلوكه أو أدائه.
، حيث نجد أن بعض اآلباء واألمهات يبحثن عن أخطاء الطفل ويبدون مالحظات نقدية هدامة لسلوكه   

ر يقدم عليه خوفا من حرمانه من رضا الكبامما بفقد الطفل ثقته بذاته، ويجعله مترددا في أي عمل 
 (165، ص2013زرارقة، وزرارقة،  ).وحبهم

 يعتبر أسلوب إثارة األلم النفسي في المعاملة من األساليب التي تؤثر بشكل كبير على شخصيةو    
 تعبيرالحرمانهم من ، و ة األبناء كالغرباء في البيتمعاملو ، األبناء، فكثرة التجريح واللوم والتوبيخ

 على الثناء، وعدم المدح و وعدم االكتراث لنجاحاتهم وتفوقهم عدم العطف عليهم، و ذواتهمعن 
 همي صحتالتصرفات التي يعاملن الوالدين بها أبنائهم تترك آثار سلبية فه السلوكيات و ، كل هذانجازاتهم
 هذه، و دينة اتجاه الوالالكراهيور بيعمق لديهم الشع، و ق التفاعل بين الوالدين واألبناءمما يعيالنفسية 

 الدراسي وافقتالسعي وراء الو  ة للتعلمسوف يعرقل فيهم دافعيهذا الشعور حتما األحاسيس و 
 .النجاحو 

 هدفت الدراسة إلىو ( 1983) "آخرون حالية مع نتائج دراسة " األعسر و تتفق نتائج الدراسة الو    
 من بين النتائج التي توصلت إليهاالمعاملة الوالدية، و لى العالقة بين دافعية اإلنجاز وأساليب رف عالتع
 بين دافعية، و ، إثارة األلم النفسيل، القسوة، اإلهمااسة وجود عالقة سالبة بين التسلطالدر 

 ،نجاز و كل من أسلوب اإلهمالاإلنجـــاز لمعاملة األم لبناتها بينما أظهرت عالقة سالبة بين دافعية اإل
 .ب لبناتهالقسوة في معاملة األ
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 التي هدفتو ( 2003" ) تتفق أيضا نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة " موسى نجيب موسىو    
 تائجو توصلت الن -ألبناء اكما يدركها  -رف على أساليب المعاملة الوالدية لألطفال الموهوبين إلى التع

 (سيم النفو التسلط و أسلوب إثارة األلإلى أن أساليب المعاملة الوالدية المتمثلة في : ) أسلوب القسوة 
 ( 187-186، ص 2014، مقحوت ).ما يدركها األبناءك -تحد من ظهور الموهبة عند األطفال 

ء ء الضو تتأثر أساليب المعاملة الوالدية ببعض العوامل المنبثقة من داخل األسرة، وسوف نقوم بإلقاو    
 وهذه العوامل تتمثل فيما يلي:على بعض العوامل المؤثرة في معاملة األبناء 

 خصال الطفل  -
 جنس الطفل -
 عمل األم -
 الترتيب الميالدي للطفل -

 عليه نظرية التحليل النفسي: أكدتوهذا ما    

 تيسر لصاحبها أجهزة رئيسية حين تعمل متعاونة ثالثةمن  "Freud"تتألف الشخصية عند فرويد     
بع هذه األساسية ورغباته، أما إذا لم تش يتم إشباع حاجاتهسبل التفاعل مع البيئة على نحو سليم بحيث 

ل إلى أن مراح" Eung" وعن العالم وتقصت كفايته ويشير يونجه األجهزة ساء توافقه وقل رضاه عن نفس
 فكل حياة األطفال وشخصياتهم أكبر األثر يتحقق بواسطة الوالدين قد تؤثر على التعليم األولى للطفل

ية هناك اتفاق على أهم تنعكس بدون قصد منهم على نفسية هذا الطفل، ومن ثم فإن الوالدية المشكالت
ن أي ترى فيه الطفل .أن نظرية التحليل النفس العوامل البيولوجية باإلضافة للمحيط االجتماعي الذي يحيا

فرد بات الرغ والهمكونات هامة : الهو، واألنا، واألنا األعلى، ويمثل  ثالثة الشخصية اإلنسانية تتكون من
 مرفوضة، ويمثل األنا جميع حاجاته سواء كانت هذه الرغبات مقبولة اجتماعيا أو وإشباعتحقيق  في

 األناو ، لهواعلى  قريبا األساس فإن األنا األعلى يكون  د، وعلى هذاالياألعلى الضمير والقيم والعادات والتق
رضي يبالتوفيق بينهما، فيتم إشباع حاجات الهو بما وهنا يأتي دور األنا  يؤدي إلى سوء توافق الفرد

 .تعترض األنا األعلى ذلكفل المجتمع

ب االجتماعية التي يتشر  ل التنشئةأن الطفل يكتسب الشخصية االجتماعية من خال حظ ومن هنا نال   
 المجتمعالسلوك اجتماعيا يرضي الفرد ويرضي  ل والممنوع والمرغوب فيه، ويصبحمنها الحرام والحال

عاملة ماألسلوب الشائع في  ومنه الفرضية .بين الهو واألنا األعلى على التوفيق راحين يصبح األنا قاد
 .لم تتحقق الديمقراطية في المعاملةاألب لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب 
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 نتائج الفرضية الجزئية الثالثة: ومناقشة  تفسير .4.2

توسط ملدى تالميذ السنة أولى  األسلوب الشائع في معاملة األم على:تنص الفرضية الجزئية الثالثة    
 أسلوب التشجيع والمكافأة.

وسط لدى تالميذ السنة أولى مت األسلوب الشائع في معاملة األم ومن خالل النتائج توصلنا إلى أن   
 التشجيع والمكافأة.أسلوب 

لف بين ها الحب والتفاهم والتاديسو  أمهاتهمعالقتهم مع  أن أدركوا األبناء أن إلىترجع هذه نتيجة    
 دواراألمتفقين في وضع القواعد التي تسير عليها العائلة من حيث وضوح  فاألمهات، األسرة أفرادع جمي

ة على حيا تأثيرالموجبة لها  األساليبمثل هذه  إن.الضبط ونظام الحياة وأشكالوتحديد المسؤوليات 
 هم النفسية.المراهقين وعلى صحت

راكات إد بصورة دائمة تؤدي باألبناء نحومادية أو معنوية و سواء كانت  والمكافأةالتشجيع  أسلوب إن   
ذا مية هبأه ، فهذه الممارسات من طرف الوالدين نحو أبنائهم ناتجة عن إدراك الوالدينسليمة نحو والديهم

هم أبنائ إن بعض الوالدين يميلون إلى تحضير، وق والنجاحي يزيد من دفع األبناء نحو التفاألمر الذ
لوالدين شعر ايست المكافأة يزيد حيثما، وهذا التحفيز والتشجيع و يق ما لم يستطيعوا هم تحقيقهوقين لتحقالمتف

 اجباتفي الو  ، فيقوم الوالدين بوضع أهداف عالية ألبنائهمم لديهم القدرة على تحقيق آمالهمأن أبنائه
خاصة على اإلطالع  تشجيعهم كذلك بصفة، و ية واألسرية وتشجيعهم على بلوغهااالجتماعية والمدرس

خر، أحد األبـنـاء على اآل مكافأـتهم على أي سلوك منجـز من طرف أبنائهـم بدون تـفضيـلوالتحصيـل و 
 معاملةهذه األساليب في ال ، هذا كله من شأنه أن يجعل األبناء يدركون المساواة بينهمومراعاة العدل و 

الي بالتالعمل بجد ونشاط و  با للدراسة مما يزيد من مثابرتهم فيتجعل األبناء أكثر حايجابي، و بشكل 
 . الطاقات العقلية الكامنة لديهماعدهم في إبراز قدراتهم الخاصة و تس

المرغوب  إثباته السلوك السلوكية على التعزيز كنوع من اإلثابة الوالدية للطفل عند واعتمدت النظرية   
ندما يقوم يحصل على انتباه والديه أو اهتمامهما ع في أن الطفل " وسيرز وميكوبي " "،دوالرد"فيه كل من

لسلوك أن الطفل يميل إلى تكرار ا سكنريفضلها الوالدان أو احدهم، ويرى  بأفعال أو تصرفات أو أعمال
 . حصل به على اإلثابة وال يكرر السلوك غير المثاب الذي

الذي حدد فيه هذا السلوك ومن  ل الـــســـياق الــثــقــافيفــــإن فــهم الســلوك اإلنساني يـتــم مــن خـال ومــن ثــم    
ولذا فإن مردود التعزيز االيجابي ينعكس سنا،  يكبروهم ل ذلك يتعلم األطفال العادات االجتماعية ممنالخ

 للــتعزيـــزات الـــوالدية تــكتسب النمط السلوكي االيجابيمباشرة حيث أن استـجاباته  على سلوك الطفل بصورة
 األسلوب الشائع في معاملة األم ومنه الفرضية ،(276-274ص ص  ،2018القماطي، ).كرد فعل لإلثابة

 .تحققت لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب التشجيع والمكافأة
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 نتائج الفرضية الجزئية الرابعة: تفسير ومناقشة  .5.2

 تعزى التوافق الدراسي  بين مستوى  فروق دالة إحصائيا توجدتنص الفرضية الجزئية الرابعة على:    
 .متغير الجنسل

ة تعود فهذه النتيج وإناثبين الذكور  إحصائياال توجد فروق دالة  :انه إلىمن خالل النتائج توصلنا    
تطيع االت متساوية يسمنها قدرات ومجكل ل أي، األولىلدرجة كال الجنسين يستطيعان التوافق با أن إلى
 في التوافق الدراسي. يؤثرفق فيها، ومنه الجنس ال االتو 
التوافق الدراسي  ( حول2018-2017ذه النتيجة ال تتفق مع الدراسة الباحث مباركي محند اورابح )وه   

بعاده وفي أ الدراسيوجود فروق في التوافق ، حيث أظهرت النتائج لدى التالميذ العنيفين وغير العنيفين
التعليم بدرسين العنيفين المتم الثالثة الجد واالجتهاد، اإلذعان والعالقة بالمدرس لدى الذكور العنيفين وغير

قة والعال وجود فروق في التوافق الدراسي وفي أبعاده الثالثة   الجد واالجتهاد، اإلذعان، وأيضا المتوسط
 العنيفات المتمدرسات بالتعليم المتوسط. بالمدرس لدى اإلناث العنيفات وغير

الدراسي وعالقته  التوافق( تناولت هذه الدراسة 2017-2016وكذلك دراسة الباحث حرزني عبد العزيز)   
ئية في وجود فروق ذات داللة إحصا النتائج أظهرت، حيث بالدافعية للتعلم لدى تالميذ المرحلة المتوسطة

 .متوسطات درجات التوافق الدراسي
وعالقته  األسري العنف ( حول 2016-2015تتفق مع  دراسة الباحثة زاوي غنية ) نتيجةهذه الونجد    

اللة عدم وجود فروق ذات دو السنة الثالثة متوسط، حيث أظهرت النتائج  بالتوافق الدراسي لدى األبناء
 .تعزى لمتغير الجنس لألبناءإحصائية في التوافق الدراسي 

الدافعية للتعلم وعالقتها بتقدير  ( تناولت هذه الدراسة2015-2014شيبة لخضر )ودراسة الباحث    
في  حصائيا  عدم وجود فروق دالة إالسنة الثانية ثانوي، وأظهرت نتائج التوافق الدراسي لدى تالميذ الذات و 

 لفرضيةومنه ا .)حيث أن العينة مختلفة(، التوافق الدراسي بين الجنسين من تالميذ السنة الثانية ثانوي 
 .لم تتحقق متغير الجنستعزى لالتوافق الدراسي بين مستوى  فروق دالة إحصائيا توجد

 الجزئية الخامسة: نتائج  الفرضية تفسير ومناقشة  .6.2

( األم-فروق دالة إحصائيا بين أساليب معاملة الوالدية )األب توجد :تنص الفرضية الثانية على انه   
 .متغير الجنستعزى ل

 في  ثوإنابين الذكور  فروق دالة إحصائيا بين ال توجد أنها: إليهاومن خالل النتائج التي توصلنا    
 .متغير الجنستعزى ل (األم-أساليب معاملة الوالدية )األب

أساليب المعاملة الوالدية  حول( 2014- 2013مقحوت فتيحة ) تتفق مع الدراسة  لنتيجةاوهذه    
ذات داللة حيث أظهرت النتائج عدم وجود فـروق للمراهقين المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط، 
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متمثلة في الاألم ( و الـدية لكل من ) األب و اإلناث في إدراك ألسـاليب المعـاملة الو إحصائية بين الـذكور و 
 األساليب السلبية.األسـاليب اإليجابية و 

لتنشئة اأن يريد تحقيقها وصوال إلى مبتغاه و التي هذا ما يعني لكل منهما هدفه وتوجهاته الخاصة به و    
عدم و لهم  سلمية إي أن معاملة األبناء داخل المنزل متوزانة إناثاألسرية التي يتلقاها األبناء ذكور أو 

 ، وذلك من خالل العدل بينهم.اإلناثالذكور و التميز بين 
 "أبنائكموهذا لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "فاتقوا هللا واعدلوا بين    

ف يختل الدية الالمعاملة الو  بذلك يمكـن القـول بأن إدراك األبناء لالختالف بين الوالـدين في أساليب
بـنـاء ألن أن امـ( محمود حسـن) ممـا يـؤيـد نتـائـج الـدراسـة الحالـيـة مـا أشـار إليه، و بـاختالف جنـسهـم

ين تالف بيمكـنهـم اإلحسـاس بمدى االخ بـالتالـي، و لـحب والكـراهـية في جـو األسـرةيشعـرون بكـل من ا
ـر الحب ة مشاعبـذلك فـإن سـاد جو األسـر و  ،ة سواء كـانوا ذكـورا أو إنـاثـاالوالـدين في أسـاليب المعـامل

 ةالـعـداء والكـراهية تتعـرض وحدة األسر  دت مشـاعـرإن سـا، و توحـد األبنـاء باألبـوينواألمن 
فروق دالة إحصائيا بين أساليب معاملة  توجد ومنه الفرضية ،(280ص ،2012، ـميعا ابـر .)لالنهيار

 لم تتحقق. متغير الجنستعزى ل( األم-الوالدية )األب
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 استنتاج العام:. 3
ذ السنة التوافق الدراسي لتالميالفرضيات التي تبحث عن العالقة  الختبارلقد بنيت الدراسة الحالية    

ياس مقوقد االعتماد على مقياس التوافق الدراسي و المعاملة الوالدية  بأساليباألولى متوسط وعالقته 
 .أساليب المعاملة الوالدية

 : ويمكن تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها كما يلي     

 ى تالميذالمعاملة الوالدية لد وأساليببين التوافق الدراسي  إحصائياعدم وجود عالقة ارتباطية دالة  -
 وشيش عمار.بمتوسطة أ متوسط األولىالسنة 

 .متوسط مستوى  ستوى التوافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى متوسطم -
 أسلوب اإلثارة األلم النفسي.األسلوب الشائع في معاملة األب لدى تالميذ السنة أولى متوسط  -
 لدى تالميذ السنة أولى متوسط أسلوب التشجيع والمكافأة. األسلوب الشائع في معاملة األم -
 .متغير الجنستعزى لالتوافق الدراسي  بين مستوى  توجد فروق دالة إحصائياال  -
 .متغير الجنستعزى لألم( ا-فروق دالة إحصائيا بين أساليب معاملة الوالدية )األب توجد ال -

 ألبناءيمكن أن نستنتج من هذه النتائج أن أساليب المعاملة الوالدية لها بالغ األهمية في حياة او    
 اسر الناالجتماعي باعتبار أن الوالدين هما أكثمراهقين من حيث تكوينهم النفسي و بالتحديد في حياة الو 

 لوالديناكانت هذه األساليـب المتبعـة من قبل  ، فإذافعالو  على تنـشئة األبناء بشكل مـباشرالمهيمنان 
 هاعدم الشعور باألمن النفسي لألبناء تترتب عليهـدامة أي تـثيـر مشاعر الخوف واإلحساس بالنقص و 

 تقدمهمو  بالتالي تدني مستواهم، و توافقهم الدراسياالجتماعي حيث تنعكس على اضطرابهـم النـفسي و 
 لعائليالدفء او  التآلفاليب بناءة أي مفعمة بالحب والحنان والتفاهم و األس، أما إذا كانت هذه الدراسي

هم بتؤدي الدراسية و و  بالتالي تنعكس على حياتهم العلمية، و لصحة النفسيةأدت إلى تنشئة أبناء يتمتعون با
 .االستمرار فيهق الدراسي و وافالتلتحقيق النجاح و 
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 . التوصيات واالقتراحات:4

 :االقتراحات على النحو التاليالتوصيات و  عضبمن خالل عرض نتائج الدراسة ومناقشتها، سنعرض     
  األسرة والمدرسةالتواصل بين. 
  صوصا في خ م،هوعدم التفرقة بين والتالميذ،إيجابية نحو األبناء  اتجاهاتوالمدرسين  اآلباءأن يتبنى

 .والدراسي واالجتماعيم النفسي هلضمان توافقالتعليم المتوسط  ةلمرح
  دراسياو  اجتماعيا في إحداث توافق التالميذ واالجتماعيضرورة إبراز الدور الفعال لألخصائي النفسي 

 .واإلتصال باآلباء لحل بعض المشكالت التي تعرقل توافق التالميذ
 ية لالعم ام في نجاحهقطب  هبأن همن قبل المدرس من خالل إقناع هميذ في نفسلتدعيم ثقة الت

 .التعليمية
 تغير النظاما التالميذ في فترة هة التي يمر بلم المدرس لطبيعة المرحهى فلالتأكيد ع. 
 ة ت تكوينيدوراوإقامة المعلمين بالدور الذي يلعبه التوافق الدراسي في رفع من الدافعية للتعلم  توعية

 .بأساليب استثارتها لهم، لتعريفهم
  لية من وتحمل المسؤو  تشجيعه لالعتماد على نفسه عليها يجب للتلميذباعتبار األسرة المؤسسة األولى

 أجل القدرة على مواجهة المواقف
 لجيد ا للتحصيل والمعنوية التي تترك أثر واضح في نفسية األبناء وتدفعهم تقديم المكافآت المادية

 .والنجاح
 ن هم، ألحاجات المتمدرسين وكذلك مع أساتذتهم مع مراعاة تالميذتنمية ثقافة الحوار بين األولياء وال

 .تجعلهم أكثر قابلية للتعل مهم مراعاة حاجات
 التعرف على  ضرورة إتباع طرق تدريس أكثر فاعلية، وخلق مواقف تعليمية تستدعي من الطلبة

 .ذواتهم وقدراتهم الشخصية وتقييمها والعمل على تطويرها
 بناء والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم ودعمهم وتوفير كل المشاعر ضرورة اهتمام الوالدين باأل

 .اتجاههم االيجابية
 ،فسيةالصحة الن إجراء دراسات تتناول التوافق الدراسي وعالقته ببعض المتغيرات كالتوجيه المدرسي . 
 إجراء دراسات مشابهة على عينات من مراحل عمرية مختلفة. 
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 لمعاملةاالضوء على عاملين أساسيين وهما التوافق الدراسي وأساليب  إلقاءفي دراستنا هذه حاولنا 
 وجودةالوالدية لدى تالميذ السنة أولى متوسط، ولقد كان الهدف األساسي من ذلك هو معرفة العالقة الم

 بين كل من التوافق الدراسي وأساليب المعاملة الوالدية.
اليب مين والمتمثلين في التوافق الدراسي وأستوقفت دراستنا قليال في الجانب النظري على مفهو 

يرات التوافق الدراسي وعالقته بمتغمجموعة من الدراسات التي تناولت  إلىالمعاملة الوالدية وتعرضت 
قى أخرى وكذلك دراسات تناولت أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بمتغيرات أخرى فهذا الموضوع تال

في  لوالديةاوأساليب المعاملة  األسرةمن الدراسات أهمية الدور الذي تلعبه اهتماما متزايدا وبينت العديد 
متوسط  أولى تنمية وتحقيق التوافق وتزداد أهمية الدراسة من خالل العينة التي تناولناها وهي تالميذ السنة

 مرحلة جديدة يسود فيها التغيير في عدة نواحي. إلى اكونهم انتقلو 
المنهج الوصفي االرتباطي وبتطبيق مقاييس علمية  بإتباعفرضيات حيث تم التحقق من صحة ال

على  (مقحوت ومقياس أساليب المعاملة الوالدية لفتيحة ،1979 ليونجماندقيقة )مقياس التوافق الدراسي 
ات مناقشة نتائج هذا البحث والتي نتجت عن تحليل البيان أفضت، وقد تلميذ وتلميذة 91عينة قدرة ب:

معاملة بين التوافق الدراسي وأساليب ال إحصائياعدم وجود عالقة ارتباطية دالة  إلىتوصلنا من خاللها 
 ال تتوافق مع العديد من الدراسات.الوالدية لدى تالميذ السنة أولى متوسط وهذه النتيجة 

بين توافق الدراسي لدى تالميذ السنة األولى متوسط متوسط، وكذا تمستوى ال أن أيضا كما اتضح
 التشجيعأسلوب  أناأللم النفسي، وفي المقابل ظهر  إثارةأسلوب  األبأسلوب الشائع في معاملة  أن

قوية  تكون عالقة أمهاتهماألبناء مع  أن، ومن هنا ندرك األمة هو األسلوب الشائع في معاملة والمكافأ
بين  إحصائياانه ال توجد فروق دالة  إلىث مع اإلباء، كذلك من خالل النتائج توصلنا عكس ما يحد

عاملة ثر في أساليب الم، وكذلك ال يؤ الجنس ال يؤثر في التوافق الدراسي أنيعني هذا  واإلناثالذكور 
 الوالدية.

الحنان تكون بناءة مفعمة بالحب و  أنأساليب المعاملة الوالدية يجب  أننستنتج  أنومن هنا يمكن 
 تحقيق الصحة النفسية، وينعكس هذا على حياتهم الدراسية إلىوالتعاطف والدفء العائلي مما يؤدي 

 والعملية وهذا ما يحقق النجاح والتوافق الدراسي.
، رسيمثال الصحة النفسية، التوجيه المد  تكون هناك دراسات مع متغيرات أخرى  أن من المستحسنوأخيرا 

 . قيفيةوالتثتتطرق لهذا الموضوع نظرا لمدى أهميته في مجتمعنا واالستفادة العلمية  ...الدافع المعرفي
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األردن: دار -. الطبعة العربية. عماناالجتماعية وأساليب المعاملة الوالدية)المنظور والمعالجة(
 األيام للنشر والتوزيع.
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 (:01الملحق)

 يوضح قائمة أسماء األساتذة المحكمين

 اسم األستاذ الرقم
صفة  /الدرجة العلمية
 المهنية

 التخصص

 سمير جوهاري  01
ستاذ محاضرة أ - دكتوراه

 علوم التربية أ

 سليم حمي 02
حاضرة مأستاذ  -دكتوراه

 ب
 علم النفس التربوي 

 أمينة بن خروف 03
اعد أستاذ مس -ماجستير

 تربية خاصة  أ محاضرة

 العيد قرين 04
ستاذ محاضرة أ -دكتوراه 
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 علم النفس المدرسي

 سمير عباس 05
ستاذ محاضرة أ -دكتوراه 

 علم النفس ب
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 ( 02الملحق رقم ) 

 مقياس التوافق الدراسي في صورته االولية

 -رج بوعربربجب-جامعة محمد البشير اإلبراهيمي 

 واإلنسانيةكلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية

 تخصص: علم النفس المدرسي

 )تحكيم المقياس( ليونجمانمقياس التوافق الدراسي 

 (:أستاذي الفاضل )ة -

 :بعد التحية الطيبة والسالم
اسي التوافق الدر  :بعنوانعلم النفس المدرسي  في إطار التحضير وانجاز شهادة الماستر في

حكيم هذا توعليه نرجو منكم  متوسط وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية.لتالميذ السنة األولى 
 .المقياس

 الدرجة العلمية:                       تخصص:                     االسم واللقب:

 البدائل: -

 ال نعم
 

جال
الم

سل 
سل

الت
 

 إلىبحاجة  صالحية الفقرة انتماء للفقرة الفقرات
 تعديل

لتعديل ا
 المقترح

غير  منتمية
 منتمية

غير  صالحة 
 صالحة

ال  تحتاج
 تحتاج

 

        تنظر من نافذةهل غالبا ما  1 
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 الجهد
 واالجتهاد

أو باب حجرة الدراسة والى 
الملصقات على الجدران 

 ؟أثناء الدرس حجرة الدراسة
تتحدث مع التلميذ هل  2

 ؟المجاور لك  أثناء الدرس
       

انه من الصعب تجد هل  3
عليك الجلوس ساكتا في 

 ؟مكانك مدة طويلة

       

هل تكون في العادة هادئا  4
 ؟في حجرة الدراسة

       

في  أحيانا تستغرق هل  5
 ؟أحالم اليقظة أثناء الدرس

       

تذهب إلى المدرسة مع هل  6
 ؟زمالئك

       

توجه انتباهك هل غالبا ما  7
 ؟للمدرس أثناء حديثه

       

يمكنك االستمرار في هل  8
العمل الذي تقوم به أداء 

 ؟لمدة طويلة

       

عملك هل تؤدي غالبا  9
 ؟معتمدا على نفسك

       

هل تتخذ دائما ما يطلب  10
 منك بدون تذمر؟

       

هل تبدأ أحيانا بالضحك في  11
 حجرة الدراسة؟

       

هل تطلب دائما اإلذن من  12
المدرس قبل أن تترك 

 ؟مكانك

       

 
 
 
 

اخذ منك المدرس أشياء هل  13
كنت تعبث بها أثناء 

 ؟الدرس

       

 نظيفا عادة يكون عملكهل  14
 ومرتبا؟

       

       يسهل عليك قراءة ما هل  15
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 اإلذعان
 
 

 ؟تكتب
        ؟تمزق كتابك بسرعةهل  16
إلى هل تحضر غالبا  17

 ؟متأخرا الدرس
       

هل تحضر قلمك بصورة  18
 الدرس؟ إلىدائمة 

       

 هل غالبا ما عاقبك 19
 ؟المدرس

       

تؤدي واجبك المطلوب هل  20
 ؟منك في الوقت المناسب

       

هل اشتركت في أي خالف  21
مع زمالئك  حاد لو مشاجرة 

 في المدرسة.

       

هل غالبا ما سكبت سوائل  22
داخل أسقطت أشياء أو 

 حجرة الدراسة؟

       

تكون معك كل هل عادة ما  23
األدوات التي الكتب و 

 ؟تحتاجها أثناء الدرس

       

ما تقوم به  أحيانا تتركهل  24
من عمل دون أن تنتهي 

 ؟منه

       

هل سبق لك وان حاولت  25
او خارج  داخل دفع زمالئك

 ؟الدراسة حجرة

       

هل غالبا ما تستأذن لتغادر  26
 حجرة الدراسة؟

       

هل ترفع صوتك أحيانا  27
لإلجابة على السؤال قبل أن 

 يأذن لك المدرس؟

       

 
 

هل تحاول غالبا اإلجابة  28
على األسئلة التي يوجهها 

 لك المدرس؟
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العالقة 
 بالمدرس

 

بقضاء  أحياناهل تقوم  29
 بعض المهام للمدرس؟

       

إذا وجه المدرس سؤاال  30
للتالميذ هل غالبا ما ترفع 

 إصبعك طالبا اإلجابة؟

       

هل سبق وان وجهت  31
 للمدرس أية أسئلة؟

       

إذا لم تستطع القيام بالعمل  32
المطلوب منك فهل تطلب 

 المساعدة من المدرس؟

       

توبيخ  مباشرة علىهل ترد  33
 مدرسك؟

       

تذهب إلى حجرة هل  34
المدرس إذا احتجت إلى 

 ؟المساعدة
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 ( 03ملحق رقم)  
 مقياس التوافق الدراسي في صورته النهائية 

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس
 تخصص علم النفس المدرسي

 
  : ةالتعليم -

 في تخصص علم النفس المدرسي ماسترمذكرة مكملة لنيل شهادة ال إلنجازفي إطار البحث العلمي 
نضع بين أيديكم  بعنوان التوافق الدراسي لتالميذ السنة األولى متوسط وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية

 المقياس.هذا 
 وان )توافق الدراسي( عبارات هذا المقياس قراءة كل عبارة بعناية من )ة(المطلوب منك عزيزي التلميذ
لم  أنكحول "دائما"، "أحيانا"، "أبدا"، وعندما تنتهي تأكد من  (x) عالمةوضع تجيب عليه بكل صراحة ب

 تترك أي سؤال دون اإلجابة، ونعدكم بسرية المعلومات.
 :الشخصية البيانات -

 (  )،  أنثى (    )ذكر  :الجنس
 مثال:

 
 أبدا أحيانا دائما العبـــــــــــــارات الرقم

  X  تنظر من نافذة أثناء الدرس. 1

 

 شكرا على تعاونكم
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 أبدا أحيانا دائما العبـــــــــــــارات الرقم
    تنظر من نافذة أثناء الدرس. 1

    تتحدث مع التلميذ المجاور لك  أثناء الدرس. 2

تجد انه من الصعب عليك الجلوس ساكتا في مكانك مدة  3
 .طويلة

   

    أنت هادئ في حجرة الدراسة/القسم. 4

    في أحالم اليقظة أثناء الدرس.تستغرق  5

    تذهب إلى المدرسة مع زمالئك. 6

    توجه انتباهك للمدرس أثناء حديثه. 7

يمكنك االستمرار في أداء تمرين وجهه لك المدرس لمدة  8
 طويلة.

   

    تؤدي عملك معتمدا على نفسك. 9

    تقوم بالعمل المطلوب منك بكل فرح وسرور. 10

    تضحكي في حجرة الدراسة. تضحك/ 11

    تطلب اإلذن من المدرس قبل أن تترك مكانك. 12

    اخذ منك المدرس أشياء كنت تعبث بها أثناء الدرس. 13

    يكون عملك نظيفا. 14

    يسهل عليك قراءة ما تكتب. 15

    تمزق كتابك بسرعة. 16

    تصل متأخرا إلى الدرس. 17

    بصورة دائمة إلى الدرستحضر قلمك  18

    يعاتبك المدرس. 19

    تؤدي واجبك المطلوب منك في الوقت المناسب. 20

    تتشاجر مع زمالئك في المدرسة. 21

    أسقطت أشياء عمدا أثناء الدرس. 22

    تكون معك كل األدوات التي تحتاجها أثناء الدرس. 23

    تنتهي منه.تترك ما تقوم به من عمل دون أن  24

سبق لك وان حاولت دفع زمالئك عمدا داخل حجرة الدراسة/  25
 القسم.
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    عندما تريد مغادرة حجرة الدراسة/القسم تستأذن 26

    ترفع صوتك لإلجابة على السؤال قبل أن يأذن لك المدرس. 27

    تحاول اإلجابة على األسئلة التي يوجهها لك المدرس. 28

    بقضاء بعض األعمال للمدرس.تقوم  29

إذا وجه المدرس سؤاال للتالميذ هل ترفع إصبعك طالبا  30
 اإلجابة.

   

    سبق وان وجهت للمدرس أية أسئلة. 31

إذا لم تستطع القيام بالعمل المطلوب منك فهل تطلب  32
 المساعدة من المدرس.

   

    ترد مباشرة على توبيخ مدرسك. 33

    حجرة المدرس إذا احتجت إلى المساعدة.تذهب إلى  34
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 ( 04ملحق رقم)
 مقياس أساليب المعاملة الوالدية

 جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 قسم علم النفس
 تخصص علم النفس المدرسي

 ::ةةالتعليمالتعليم -
ب شنث طب شيينث ط فإطصص مطا سطث شسيطث   بسإفييإطصص ييمطا ييسطث ييشسيطث   بسييإطط لس   لسيي  مرة مطمل  يط شهةطا ل مطث مييرة مطمل  يييط شهييةطايي ل مطث ططإلنجل إلنجييل فإطارلبطث المطث    إطفييإطارييلبطث الييمطث    ييإط

طقهلس.قهلس.ث  ث  نضعطبهنطأي يلسطهرثطنضعطبهنطأي يلسطهرثططط يي يي  ث  نثفقطث  بثسإط  المهرطث سشيطثألو ىطم نسططواالق هطبأسل هبطث   لم يطث نثث  نثفقطث  بثسإط  المهرطث سشيطثألو ىطم نسططواالق هطبأسل هبطث   لم يطث نث
طث  قهلسط)م(ث  ط نبطمشكطازيزيطث    هر طب شلييطمش البثتطهرث طةةطاالبم طث نث)طق ثءم ث طوط   يي(أسل هبطث   لم ي

طمنطوث  ك(و)وث  صك()منطأملمطث  البمطث  إطصشطاقطا ىطم لم يطةةطط(x)االمينضعطصجهبطا ههطبلةطص ثحيطب
يطسؤثلطص  كطأطواش ملطصش  إطصأك طمنطثنكط س،طخاللطهرثطث س سطث   بيجإطوث ريطي  ثةطفإ:"ط ثئ لطيطأحهلنلطيطأب ثط"

  و طثإلجلبي،طون  ةسطبس ييطث    نملت.
 :الشخصية البيانات -

ط)ط()ط(أنثىطأنثىططط،،)ط()ط(ذة طذة ط ::الجنسالجنس 
 مثال:مثال:

طثألمطصنبمطثألبطصنبم

طأب ثطأحهلنلط ثئ لطأب ثطأحهلنلط ثئ لطث  ايييييييييييييلبثتطث  قس
يقنمطوث  ي/وث  صإطبش لإطقاةطأ طيقنمطط1

طب قلبإ.
X طططXطط

ط
ط

 ال ثطا ىطص لونكس
ط
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 مقياس صورة )األب(
طأب ثطأحهلنلط ثئ لطث  ايييييييييييييلبثتطث  قس

ططططقاةطأ طيقنمطب قلبإ.طوصنجه إطبش لإطيقنمطوث  ي 1
ططططي طهشإطوث  يطث ل ييطفإطمشلقشيطأمنبيطث صلصيطم ه. 2
ططططيشج شإطوث  يطفإطأ ثءطوثجالصإطث  بثسهيطح ىط نطةلنتطص اي.ط 3
ططططي لقاشإطوث  يطاش ملطأخطئطمث إطمثةطاخنصإطبغسطص هزيطوصسنقإطفإطث  بثسي. 4
ططططيصمط بثس إطومس قا إ.الطي  سطوث  يطبل ل يمطم إطح ىط نطةل ط 5
ططططي ش شإطوث  ي نطث رهلبطفإطأيطبح يطم بسهيطمعط مالئإطخنفلطا إ. 6
ططططيل مشإطوث  يطمنطم  وفإطث صلصطح ىط نطةل طي  سطأنشإطأس    هط للجهلصإطث   بسهي. 7
ططططيؤ  شإطأ طأبىطوث  يطي  سطبإخنصإطأكث طمشإ. 8
ططططث  صطهطط هطب لطي ثهطمشلسالط إ.ي  سطوث  يطب س قا إطويسلا نإطفإط 9

ططططيشلبةشإطوث  يطفإطحةطث  شلالتطث  إطص   ضشإ. 10
ططططي لب شإطوث  يطفإطمسلبيطث  بثسإطويشج شإطةإطالطأص ثجعطانطصسنقإطونجلحإ. 11
ططططي لم شإطوث  يطبل ط يقيطنسس لطث  إطي لمةطب لطاخنصإ. 12
ططططث  شزل.الطيش  طوث  يطبنجن يطأوطغهلبإطفإط 13
ططططي لبطوث  يطبل ق قطاذثطةشتطخلبجطث  شزلطح ىط نطةشتطمشغنالطبل  بثسيطمعط مالئإ. 14
ططططي للسطوث  يطفإطثخ هلبثصإطضشلطمشهطأنشإطمل    غه ث.طط 15
ططططالطي  حشإطوث  يطبغسطانجل ثصإطوصسنقإطث  بثسإ. 16
ططططأ جأطا ىطوث  يطاش ملطأاجزطانطحةطمشلك إطبشسسإ. 17
ططططأس سه طمنطث لنثبثتطث  ل فيطث  إطص وبطبهنطأف ث طالئ  إ. 18
ططططاش ملطي  حشإطوث  يطا ىطنجلحإطوصسنقإطيزي طمنطاص ثبيطا ىطث  سنق. 19
ططططاش ملطصل ثطمشلج مطبهشإطوبهنطاخنصإطالطيشلل طوث  يط إطبةطيلن طحهل يل. 20
ططططأا  طأ طوث  يطيشارنإطوالطي ي طبؤي إطألنهطي ضليقطبنجن ي.ط 21
ططططيقنمطوث  يطبش ثءط إطأاهلءطح ىط نط سطأكنطبللجيطا ه ل. 22
ططططيض بشإطوث  يطا ىطأخطلئإطح ىط نطةلنتطبسهطي. 23
ططططيش  نإطوث  يطبل رنبط نقنعطأيطمشل يطوي نمشإطوةأنشإطر فلطفه ل. 24
ططططبأص قلئإطويل  م سطخلصيطث   سنقهنطمش س.ي  سطوث  يط 25
ططططي جبطبإطوث  يطاش ملطأ ي طحنثبثطحنلطمشل يطملطوأج ط  لطحال. 26
طططط.وه ثيلطاش طصسنقإطفإطث  بثسيطمنطأجةطصلسهزيط ا نغطأه ثفطأا ىطلفلممليق مطوث  يط إط 27
ططططبهششل.ي طهشإطوث  يطم  وفإطث صلصطبل  سلويطمعطاخنصإطوالطيس قط 28
طططط.م إطوث  يي للوبط 29
ططططالطي فضط إطوث  يطر الطم  لطةل طهرثطث ط ب. 30
ططططي لقاشإطوث  يطا ىطثبصكلبإطأليطخطأطب قنبيطقلسهي. 31
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ططططالطي طفطا إطوث  يطح ىطاش طحلج إطا هه. 32
ططططصقنمطص بهيطوث  يط إطا ىطمال ئطث  ينطثإلسالمإ.ط 33
ططططا ىطأخرطق ثبثصإطث شص هيطبشسسإ.ي ببشإطوث  يط 34
ططططيشج شإطوث  يطا ىطثالنض لمط  وبثتطصص  هيط زيل مطصل ه إطث    إ. 35
يل صطوث  يطا إطوا ىطاخنصإطبلضنبطوم لب يطث ش وثتطوث  للض ثتطث  يشهيطوث ثقلفهيط 36

طوث    هي.
ططط

ططططي  ةشإطوث  يطب س  يطاش ملطص   ضشإطمشل ي. 37
ططططا إطوث  يطاذثطملطأصلب شإطمشل يطسنثءطفإطث   بسيطأوطث اهت.يق قط 38
ططططي  ا طوث  يطث ض بطوسه يطمنطوسلئةطص بهيطثألبشلء. 39
ططططي لم شإطوث  يطةغ يب. 40
ططططيقنمطوث  يطب ا ه يطبش لئجطصجلببهطةإطأس سه طمش لطمس قاال. 41
ططططيل  مطوث  يطثخ الفإطم هطفإطث  أي. 42
ططططوث  يط إطسنثءطمل يلطأوطم شنيلطيزي طمنطاثلبمطنشلرإط     س. اسط 43
ططططينف طوث  يط إطوإلخنصإطحلجهلتطوم ط التطث   بسيطمنطأجةطث شجلحطوث  سنق. 44
ططططوث  يط  ل ايطخلبجهيطأوط    ضطة لب.طلاشإطثص سطيل ةطأ ط 45
ططططق ق.فإطحل يططاذثطأصلبشإطم ضطو نطةل طبسهطلطأج طوث  ي 46
ططططيس ضطا إطوث  يطث قهن طا ىطص  فلصإطوي  سطب   فيطأينطأصنثج طوملذثطأف ةطبل ضاط. 47
ططططيل مشإطوث  يطح ىطمنطث   اه طانطذثصإ. 48
ططططي  سطوث  يطب  بياإطا ىطم لبمطث ك اهنص طوثس   لالصه. 49
ططططي طشإطوث  يطث ل ييطفإطثخ هلبطث   شيطث  إطأفض  لط  س قا إ. 50
ططططيشج شإطوث  يطا ىطثالا  ثكطفإطث ششلرلتطث سك ييط ثخةطث   بسيطوخلبج ل. 51
ططططالطيس عطوث  يطفإطص اهيطمطل اإطا ىطحسلبطمطل بطاخنصإ. 52
ططططالطينف ط إطوث  يطم ط الصإطث  بثسهيطةإطأكن طنلجللطوم  هزث. 53
ططططب ل.الطي  ةشإطوث  يطأ طأقنمطبل  سؤو هلتطث  إطأس طهعطث قهلمط 54
ططططي  سطوث  يطب نثهاإطث  إطصزي طمنطصسنقإطث  بثسإ. 55
ططططيل سشإطوث  يطبا ضطث  سؤو هلتطث  إطأس طهعطانجل هل. 56
ططططيل صطوث  يطا ىطم لبسيطهنثيلصإطث  إطصزي طمنطصسنقإطث  بثسإ. 57
ططططأبشلئه)ذة ،أنثى،صغه ،كاه (.الطصقنمطص بهيطوث  يطا ىطث  سضهةطغه طث  شطقإطبهنط 58
ططططأا  طأ طوث  يطالطيل  ثط نضعطضنثبطط  لطأص   هطخلبجطث  شزل. 59
ططططيسضةطوث  يطأ طأبقىطأملمطاهشههطخنفلطا إطم لطق طي هاشإ. 60
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 مقياس صورة )األم(
طأب ثطأحهلنشلط ثئ لطث  ايييييييييييييلبثتطث  قس

ططططقاةطأ طصقنمطب قلبإ.طوصنجه إطصقنمطوث  صإطبش لإ 1
ططططص طهشإطوث  صإطث ل ييطفإطمشلقشيطأمنبيطث صلصيطم  ل. 2
ططططصشج شإطوث  صإطفإطأ ثءطوثجالصإطث  بثسهيطح ىط نطةلنتطص اي.ط 3
ططططص لقاشإطوث  صإطاش ملطأخطئطمث إطمثةطاخنصإطبغسطص هزيطوصسنقإطفإطث  بثسي. 4
ططططةل طيصمط بثس إطومس قا إ.طالطص  سطوث  صإطبل ل يمطم إطح ىط ن 5
ططططص ش شإطوث  صإطمنطث رهلبطفإطأيطبح يطم بسهيطمعط مالئإطخنفلطا إ. 6
ططططصل مشإطوث  صإطمنطم  وفإطث صلصطح ىط نطةل طص  سطأنشإطأس    هط للجهلصإطث   بسهي. 7
ططططيؤ  شإطأ طأبىطوث  صإطص  سطبإخنصإطأكث طمشإ. 8
ططططوصسلا نإطفإطث  صطهطط هطب لطص ثهطمشلسالط إ.ص  سطوث  صإطب س قا إط 9

ططططصشلبةشإطوث  صإطفإطحةطث  شلالتطث  إطص   ضشإ. 10
ططططص لب شإطوث  صإطفإطمسلبيطث  بثسإطوصشج شإطةإطالطأص ثجعطانطصسنقإطونجلحإ. 11
ططططص لم شإطوث  صإطبل ط يقيطنسس لطث  إطص لمةطب لطاخنصإ. 12
ططططبنجن يطأوطغهلبإطفإطث  شزل.الطصش  طوث  صإط 13
ططططص لبطوث  صإطبل ق قطاذثطةشتطخلبجطث  شزلطح ىط نطةشتطمشغنالطبل  بثسيطمعط مالئإ. 14
ططططص للسطوث  صإطفإطثخ هلبثصإطضشلطمش لطأنشإطمل    غه ث.طط 15
ططططالطص  حشإطوث  صإطبغسطانجل ثصإطوصسنقإطث  بثسإ. 16
ططططأاجزطانطحةطمشلك إطبشسسإ.أ جأطا ىطوث  صإطاش ملط 17
ططططأس سه طمنطث لنثبثتطث  ل فيطث  إطص وبطبهنطأف ث طالئ  إ. 18
ططططاش ملطص  حشإطوث  صإطا ىطنجلحإطوصسنقإطيزي طمنطاص ثبيطا ىطث  سنق. 19
ططططاش ملطصل ثطمشلج مطبهشإطوبهنطاخنصإطالطصشلل طوث  صإط إطبةطصكن طحهل يي. 20
ططططأا  طأ طوث  صإطصشارنإطوالطص ي طبؤي إطألن لطص ضليقطبنجن ي.طط 21
ططططصقنمطوث  صإطبش ثءط إطأاهلءطح ىط نط سطأكنطبللجيطا ه ل. 22
ططططصض بشإطوث  صإطا ىطأخطلئإطح ىط نطةلنتطبسهطي. 23
ططططصش  نإطوث  صإطبل رنبط نقنعطأيطمشل يطوص نمشإطوةأنشإطر فلطفه ل. 24
ططططوث  صإطبأص قلئإطوصل  م سطخلصيطث   سنقهنطمش س.ص  سط 25
ططططص جبطبإطوث  صإطاش ملطأ ي طحنثبثطحنلطمشل يطملطوأج ط  لطحال. 26
ططططى.وه ثيلطاش طصسنقإطفإطث  بثسيطمنطأجةطصلسهزيط ا نغطأه ثفطأا طصق مطوث  صإط إطمللفلم 27
ططططصس قطبهششل.طص طهشإطوث  صإطم  وفإطث صلصطبل  سلويطمعطاخنصإطوال 28
ططططم إطوث  صإ.طص للوب 29
ططططالطص فضط إطوث  صإطر الطم  لطةل طهرثطث ط ب. 30
ططططص لقاشإطوث  صإطا ىطثبصكلبإطأليطخطأطب قنبيطقلسهي. 31
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ططططالطص طفطا إطوث  صإطح ىطاش طحلج إطا ه ل. 32
ططططصقنمطص بهيطوث  صإط إطا ىطمال ئطث  ينطثإلسالمإ.ط 33
ططططص ببشإطوث  صإطا ىطأخرطق ثبثصإطث شص هيطبشسسإ. 34
ططططصشج شإطوث  صإطا ىطثالنض لمط  وبثتطصص  هيط زيل مطصل ه إطث    إ. 35
صل صطوث  صإطا إطوا ىطاخنصإطبلضنبطوم لب يطث ش وثتطوث  للض ثتطث  يشهيطوث ثقلفهيط 36

طوث    هي.
ططط

ططططمشل ي.ص  ةشإطوث  صإطب س  يطاش ملطص   ضشإط 37
ططططصق قطا إطوث  صإطاذثطملطأصلب شإطمشل يطسنثءطفإطث   بسيطأوطث اهت. 38
ططططص  ا طوث  صإطث ض بطوسه يطمنطوسلئةطص بهيطثألبشلء. 39
ططططص لم شإطوث  صإطةغ يب. 40
ططططصقنمطوث  صإطب ا ه يطبش لئجطصجلبب لطةإطأس سه طمش لطمس قاال. 41
ططططم  لطفإطث  أي.صل  مطوث  صإطثخ الفإط 42
طططط اسطوث  صإط إطسنثءطمل يلطأوطم شنيلطيزي طمنطاثلبمطنشلرإط     س. 43
ططططصنف طوث  صإط إطوإلخنصإطحلجهلتطوم ط التطث   بسيطمنطأجةطث شجلحطوث  سنق. 44
طططط سطيل ةطأ طثصطلا شإطوث  صإط  ل ايطخلبجهيطأوط    ضطة لب. 45
ططططبسهطلطأج طوث  صإطفإطحل يق ق.اذثطأصلبشإطم ضطو نطةل ط 46
ططططصس ضطا إطوث  صإطث قهن طا ىطص  فلصإطوص  سطب   فيطأينطأصنثج طوملذثطأف ةطبل ضاط. 47
ططططصل مشإطوث  صإطح ىطمنطث   اه طانطذثصإ. 48
ططططص  سطوث  صإطب  بياإطا ىطم لبمطث ك اهنص طوثس   لالصه. 49
ططططث   شيطث  إطأفض  لط  س قا إ.ص طشإطوث  صإطث ل ييطفإطثخ هلبط 50
ططططصشج شإطوث  صإطا ىطثالا  ثكطفإطث ششلرلتطث سك ييط ثخةطث   بسيطوخلبج ل. 51
ططططالطصس عطوث  صإطفإطص اهيطمطل اإطا ىطحسلبطمطل بطاخنصإ. 52
ططططالطصنف ط إطوث  صإطم ط الصإطث  بثسهيطةإطأكن طنلجللطوم  هزث. 53
ططططأ طأقنمطبل  سؤو هلتطث  إطأس طهعطث قهلمطب ل.الطص  ةشإطوث  صإط 54
ططططص  سطوث  صإطب نثهاإطث  إطصزي طمنطصسنقإطث  بثسإ. 55
ططططصك سشإطوث  صإطبا ضطث  سؤو هلتطث  إطأس طهعطانجل هل. 56
ططططصل صطوث  صإطا ىطم لبسيطهنثيلصإطث  إطصزي طمنطصسنقإطث  بثسإ. 57
ططططث  سضهةطغه طث  شطقإطبهنطأبشلئ ل)ذة ،أنثى،صغه ،كاه (.الطصقنمطص بهيطوث  صإطا ىط 58
ططططأا  طأ طوث  صإطالطصك  ثط نضعطضنثبطط  لطأص   هطخلبجطث  شزل. 59
ططططصسضةطوث  صإطأ طأبقىطأملمطاهشه لطخنفلطا إطم لطق طي هاشإ. 60

 



(:05) ملحق رقم  
 نتائج الدراسة االستطالعية

 معامل الصدق البنائي ألبعاد المقياس التوافق الدراسي .1
 

Corrélations 
 

 3بعد.توافق 2بعد.توافق 1بعد.توافق ق.كليةفتوا  

 Corrélation de ق.كليةفتوا
Pearson 

1 ,817** ,803** ,643** 

Sig. (bilatérale)   0,000 0,000 0,000 

N 30 30 30 30 

 Corrélation de 1بعد.توافق
Pearson 

,817** 1 ,415* 0,300 

Sig. (bilatérale) 0,000   0,023 0,107 

N 30 30 30 30 

 Corrélation de 2بعد.توافق
Pearson 

,803** ,415* 1 ,401* 

Sig. (bilatérale) 0,000 0,023   0,028 

N 30 30 30 30 

 Corrélation de 3بعد.توافق
Pearson 

,643** 0,300 ,401* 1 

Sig. (bilatérale) 0,000 0,107 0,028   

N 30 30 30 30 

 معامالت ثبات )التجزئة النصفية، وجتمان، معامل سبيرمان براون( لمقياس التوافق الدراسي .2

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Partie 1 Valeur 0,469 

Nombre d'éléments 17a 

Partie 2 Valeur 0,405 

Nombre d'éléments 17b 

Nombre total d'éléments 34 

Corrélation entre les sous-échelles 0,601 

Coefficient de Spearman-
Brown 

Longueur égale 0,751 

Longueur inégale 0,751 

Coefficient de Guttman 0,747 

a. Les éléments sont : 5, توافق4, توافق3, توافق2, توافق1توافق ,  
14, توافق13, توافق12, توافق11, توافق10, توافق9, توافق8, توافق7, توافق6توافق 17, توافق16, توافق15توافق , . 

b. Les éléments sont : 21, توافق20, توافق19, توافق18توافق , 27, توافق26, توافق25وافق, ت24, توافق23, توافق22توافق ,
29, توافق28توافق 34, توافق33, توافق32, توافق31, توافق30توافق , . 

 معامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس التوافق الدراسي .3

 
 



 
Statistiques de fiabilité 

 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,653 34 

 
 

 (األبأساليب المعاملة الوالدية )صورة مقياس ال ألبعاد الصدق البنائيمعامل  .4

Corrélations 
 صورة.أب.كلية 

 Corrélation de Pearson 1 صورة.أب.كلية

Sig. (bilatérale)   

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,756 أب التقبل واالهتمام

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,869 في المعاملة ةالديمقراطيأب 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,770 أب التشجيع والمكافأة

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 30 

   
 **Corrélation de Pearson ,492 أب المساواة

Sig. (bilatérale) 0,006 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,538 واإلهمالأب النبذ 

Sig. (bilatérale) 0,002 

N 30 

 Corrélation de Pearson -0,009 أب الحماية الزائدة

Sig. (bilatérale) 0,964 

N 30 

 Corrélation de Pearson 0,158 أب التسلط والقسوة

Sig. (bilatérale) 0,404 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,513 النفسي األلم إثارةأب 

Sig. (bilatérale) 0,004 

N 30 

 (.األبمعامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس أساليب المعاملة الوالدية )صورة  .5

Statistiques de fiabilité 
 
 



Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,840 60 

 

 الوالدية )صورة األم(أساليب المعاملة مقياس ال ألبعاد الصدق البنائيمعامل  .6

Corrélations                                                                                                                                                       

 
 صورة.أم.كلية

 Corrélation de Pearson 1 صورة.أم.كلية

Sig. (bilatérale)   

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,770 أم التقبل واالهتمام

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,681 في المعاملة ةالديمقراطيأم 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,653 أم التشجيع والمكافأة

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,526 أم المساواة

Sig. (bilatérale) 0,003 

N 30 

 *Corrélation de Pearson ,382 واإلهمالأم النبذ 

Sig. (bilatérale) 0,037 

N 30 

 Corrélation de Pearson 0,000 أم الحماية الزائدة

Sig. (bilatérale) 0,998 

N 30 

 *Corrélation de Pearson ,462 التسلط والقسوة أم

Sig. (bilatérale) 0,010 

N 30 

 **Corrélation de Pearson ,697 النفسي األلم إثارةأم 

Sig. (bilatérale) 0,000 

N 30 

 

 (.األممعامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس أساليب المعاملة الوالدية )صورة  .7

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Nombre d'éléments 

0,795 60 



 (06) ملحق رقم

 األساسيةنتائج الدراسة 

 متغيري التوافق الدراسي والصورة الوالديةبين معامل اإلرتباط بيرسون لقياس العالقة اإلرتباطية  .8
Statistiques descriptives 

 

 
Moyenne Ecart type N 

 91 5,435 67,52 ق.كليةفتوا

 91 22,229 285,73 صورة.والدية

    Corrélations 

 
 صورة.والدية ق.كليةفتوا

 Corrélation de Pearson 1 -0,013 ق.كليةفتوا

Sig. (bilatérale)  0,901 

N 91 91 

 Corrélation de Pearson -0,013 1 صورة.والدية

Sig. (bilatérale) 0,901  

N 91 91 

اختبار ت للعينة الواحدة لحساب الفروق بين المتوسط النظري للتوافق الدراسي والمتوسط الحسابي حساب  .9
 .ألفراد عينة الدراسة

 
Statistiques sur échantillon uniques 

 
N Moyenne Ecart type 

Moyenne erreur 
standard 

 0,570 5,435 67,52 91 ق.كليةفتوا

 

Test sur échantillon unique 

 

Valeur de test = 68 

t ddl Sig. (bilatéral) Différence moyenne 

Intervalle de confiance de la différence 
à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 0,65 1,62- 0,484- 0,398 90 0,849- ق.كليةفتوا

 

 حساب األوزان النسبة ألبعاد صورة األب .10

 
 
 

 
 



 الرتبة الوزن النسبي اإلنحراف المعياري  الحسابيالمتوسط  صورة األب
 1 %89,13 1,98 16,04 النفسي األلم إثارة

 2 %87,50 2,44 21,00 التشجيع والمكافأة
 3 %85,67 2,09 20,56 التقبل واالهتمام

في  ةالديمقراطي
 المعاملة

19,95 2,05 83,10% 4 

 5 %82,51 2,11 19,80 واإلهمالالنبذ 
 6 %75,32 2,13 18,08 المساواة 

 7 %72,71 1,74 13,09 التسلط والقسوة
 8 %57,60 1,91 13,82 الحماية الزائدة

 

 حساب األوزان النسبة ألبعاد صورة األم .11

 

 الرتبة الوزن النسبي اإلنحراف المعياري  المتوسط الحسابي صورة األم
 1 %89,65 2,11 21,52 التشجيع والمكافأة

 2 %88,03 1,73 15,85 النفسي األلم إثارة
 3 %86,72 1,92 20,81 التقبل واالهتمام

 4 %84,94 1,89 20,38 في المعاملة  ةالديمقراطي
 5 %82,46 1,86 19,79 واإلهمالالنبذ 

 6 %76,51 2,03 18,36 المساواة 
 7 %73,50 1,45 13,23 التسلط والقسوة
 8 %56,00 1,78 13,44 الحماية الزائدة

وأساليب المعاملة  ت للعينيتين المستقلتين لقياس الفروق في مستوى التوافق الدراسيحساب اختبار  .12
 سوالتي تعزى لمتغير الجن الوالدية 

 
 
 
 
 
 
 



Statistiques de groupe 

 N Moyenne Ecart type الجنس                            
Moyenne erreur 

standard 

 1,045 6,775 66,62 42 ذكر ق.كليةفتوا

 0,551 3,857 68,29 49 أنثى

 3,535 22,907 283,05 42 ذكر صورة.والدية

 3,086 21,602 288,02 49 أنثى
 

 

Test des échantillons indépendants 

  

Test de Levene 
sur l'égalité 

des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 
Sig. 

(bilatéral) 
Différence 
moyenne 

Différence 
erreur 
standard 

Intervalle de confiance 
de la différence à 95 

% 

Inférieur Supérieur 

 Hypothèse de تواق.كلية
variances 
égales 

4,392 0,039 -1,468 89 0,146 -1,667 1,136 -3,923 0,590 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

    -1,410 62,802 0,163 -1,667 1,182 -4,028 0,695 

 Hypothèse de صورة.والدية
variances 
égales 

0,252 0,617 -1,065 89 0,290 -4,973 4,671 -14,254 4,308 

Hypothèse de 
variances 
inégales 

    -1,060 85,095 0,292 -4,973 4,692 -14,302 4,356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 


