
  
  وعالقتها بالتوافق النفسي أساليب املعاملة الوالدية

  ١ةمن طالب املرحلة الثانوي املراهقني األبناء لدى
  ٢هبة حسين إسماعيل د/ إشراف أ.

  ٣إعداد/عماد الدين ابراهيم على محمد الطماوى 

  ملخص الدراسة:

التوافق ن ساليب المعاملة الوالدية وبيأهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين  
والتي تتراوح طالب  )١٠٠عينة من (الوتكونت  ،لدى المراهقين من طالب المرحلة الثانوية النفسي

مدرسة الشهيد الحسيني أبوضيف الثانوية بنين (طما)، من ) سنة ١٨-١٥بين (ما أعمارهم 
توافق ال مقياس، و)٢٠١٥( الباحث: إعداد .ساليب المعاملة الوالديةأمقياس استعان الباحث بو

 تبعاً لمتغيرالتوافق النفسي  ةف درجختالا وتوصلت النتائج إلى، )٢٠١٨( الباحث: إعدادالنفسي 
النوع، كما اختلف درجــة استخدام اآلباء واألمهات ألساليب المعاملة الوالدية السلبية تبعاً 

السلـبيــة وبين بين أساليب المعاملة الوالدية  سالبة عكسيةووجدت عالقة ، بينما األبناء لنـوع
  .التوافق النفسي

  ، التوافق النفسي ، المراهقين ةأساليب المعاملة الوالدي الكلمات المفتاحية: -

 

 

                                                 
  ١٥/٧/٢٠٢٠وتقرر صالحیتة للنشر في  ٥/٢٠٢٠/ ٢٩تم استالم البحث في  ١
  جامعة عين شمس -  كلية البنات-  أستاذ علم النفس  ٢

        Email: Heba hussien2009  hotmail   ٠١٢٨٢٦٢٤٤٥٩ت:  
  ، جامعة عین شمس  لعلوم والتربیةكلیة البنات لآلداب وا، قسم علم النفس باحث دكتوراه ،  ٣

                          :Emadebrahim798@yahoo.com Email      ٠١٠٠١١٠٥١٧٠ ت



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٦٢( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

  وعالقتها بالتوافق النفسي أساليب املعاملة الوالدية
  ٤ةمن طالب املرحلة الثانوي املراهقني األبناء لدى

  ٥هبة حسين إسماعيل د/ إشراف أ.

  ٦براهيم على محمد الطماوى إعداد/عماد الدين ا

  دراسة :مقدمة ال
ن االنطالق من تفهم قضايا األسرة أمشاكل المجتمع  يشخصونأدرك الكثيرون ممن       

ومعاناتها في هذا العصر أمر ال مفر منه ، إذ تظل األسرة صاحبة الدور الحيوي في تشكيل 
  )                                                    ٨ص٢٠٠٩ي،الشخصية وبناء قيم واتجاهات اإلنسان. (سناء الخول

تعد مرحلة المراهقة من أكثر مراحل النمو إثارة للدارسين والباحثين في مجال العلوم النفسية و    
ى إلحياة األنسان آلنه يحدد فيها مستقبلة  فيوتمثل هذه المرحلة أخطر فتره عمرية  واالجتماعية

لتي يمر فيها بكثير من الصعوبات ويعانى من الصراعات والقلق والمراهقة حد كبير وهى الفترة ا
 الغالب. فيأشبه بعنق الزجاجة في الحياه النفسية للفرد ومن يمر فيه بسالم يضمن حياه مستقرة 

  )٢١ ص ،٢٠١٢(حاتم سعيدالغامدى،

كي يمكنهم لذلك ينبغي أن نلفت النظر إلي أهمية العناية بحياة المراهقين والمراهقات؛ 
بالصحة النفسية،  اًالتخلص من متاعبهم النفسية، والعمل علي إشباع حاجاتهم النفسية، كي يتمتعو

  )٣٠، ص ٢٠٠٧،كلير فهيم( ويتكيفوا مع الحياة دون أن تسبب لهم المتاعب النفسية.

التوافق النفسي يتضمن وجود التوازن بين الفرد وذاته من ناحية وبين المحيطين به من و
ذا توافرت هذه العالقات المتوازنة في سلوك الفرد سيصبح أكثر فاعلية بعيدا عن إف ،حية أخرينا

                                                 
  ١٥/٧/٢٠٢٠وتقرر صالحیتة للنشر في  ٥/٢٠٢٠/ ٢٩تم استالم البحث في  ٤
  جامعة عين شمس -  كلية البنات-    أستاذ علم النفس ٥

        Email: Heba hussien2009  hotmail   ٠١٢٨٢٦٢٤٤٥٩ت:  

 
  ، جامعة عین شمس  كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة، قسم علم النفس باحث دكتوراه ،  ٦

                          :Emadebrahim798@yahoo.com Email      ٠١٠٠١١٠٥١٧٠ ت



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٦٣( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

 فيويؤثر  ،وشعور الفرد بعدم التوافق النفسي يعتبر مصدرا لإلضرابات النفسية ،االضطرابات
  ) ٤،ص ٢٠١٤ ،(خالد الغنام .الصحة النفسية لألفراد

ين النفسية تعود إلي األسرة بالدرجة وأثبتت الدراسات أن معظم مشكالت المراهق
األولي، من قسوة األب وجهل األم، وغياب التوجيه السليم، وفشل العالقات األسرية وغياب 
النمذجة الصحيحة وغياب الحوار، فأولياء األمور يحتاجون إلي إرشاد أسري لمعرفة أساليب 

فايز بشير ي توجيه سلوكهم. (معاملة أبنائهم بطرق تربوية سليمة، وتساعد هؤالء األبناء عل
  )٣،ص ٢٠١٢(

وممارسة الوالدين لألساليب التي تتسم بالعنف والقسوة وممارسة القهر علي األبناء من 
شأنها أن تولد سلوكيات غير مرغوبة، مثل االنسحاب والعدوان وعدم الرغبة في التفاعل 

  )Evgen, , 2008, p.115(التوافق النفسي.  ماالجتماعي  وتكون عقبة أما

ن العالقة بين الوالدين تشكل عنصراً مهماً في إشباع حاجات المراهق وتحقيق أمنه كما أ
كما بينت بعض الدراسات أن استخدام األساليب السلبية  ،وتكيفه االجتماعي بصورة سوية ،النفسي

لفرد، تؤدى إلى مجموعة من اآلثار المترتبة في شخصية اقد من قبل الوالدين في تربية األبناء 
، الغدانيالنفسي واالنعزالية. (ناصر  كاالنحراف واضطرابات الشخصية وسوء التوافق

  )٧: ٤ ،ص٢٠١٤

  -مشكـلــة الدراســــة :
أشارت العديد من الدراسات على أهمية التفاعل بين الوالدين واألبناء وانعكاسات هذا 

على نمط الشخصية وسماتها،  التفاعل على رسم مالمح شخصية األبناء وأثر المعاملة الوالدية
والطمأنينة التي يكتسبها في الطفولة يميل إلى االستمرار؛ حتى إذا واجه  نفاإلحساس باألم

  ) ٢٨ ،ص ٢٠١١،  هبه اهللا عبد الفتاح ( الشخص أحداث تؤدى إلى إحباطات شديدة وقاسية. 

األبناء والشعور بعدم ويؤدى المناخ غير السوي إلى خلق الشعور بالقلق واالضطراب لدى       
  )Clarck et Shields, 1997, p. 18(التوافق مع أنفسهم ومع مجتمعهم. 

يتعرضون لإلساءة الوالدية ون المراهقين الذين تربوا في بيئة أسرية  مضطربة كما أ
فإنهم يعانون من المشكالت السلوكية وانخفاض اإلنجاز والتحصيل المدرسي وسوء التوافق النفسي 

  ) Stephen Pertill, 2003( . الدراسيواعي واالجتم

ليها فهي إاألسرة أكثر المؤثرات البيئية تأثيراً على شخصية األفراد الذين ينتمون  عدوت



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٦٤( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

كما أن طبيعة العالقات داخل األسرة تتسم بنظام  ،مهد الشخصية التي تمد األبناء بخبرات الحياة
و هذا يجعل الفرد مرآة للوالدين  ،على اآلخروتأثير دائما لكل عضو  ،خصائص نفسية ذيدينامي 

،  فاطمه فرج( . وللبناء األسرى وألساليب المعاملة الوالدية سواء األساليب السوية أو الالسوية
  ) ١٨،ص ٢٠١٠

من المشكالت التي تسيطر على المراهق في بداية مرحلة  بسوء التوافق ويعد الشعور
لذي يمتاز بالتغير السريع وينبع ذلك من تغير في نظام المراهقة وال سيما في المجتمع الحديث ا

فقد يثور على عدد من القيم والمعايير في  ،القيم والمعايير مما يزيد من عدم وضوح دور المراهق
  ) ٢ ،ص ٢٠١١ ،(احمد نورى .مجتمعه

وهناك عالقة مباشرة وواضحة بين أنماط الرعاية الوالدية وسلوك األبناء وشخصيتهم، 
الدراسات اإلكلينيكية أن هناك مجموعة من العالقات المسببة بين األساليب التي يتبعها فأثبتت 

الوالدان في تنشئة أبنائهم وبين سلوك هؤالء األبناء، ومن الخطأ تفسير غرابة سلوك األبناء 
واتكاليتهم أو عصيانهم أو صعوبة توجيههم على أنهم مضطربون اضطرابا شديدا، في مثل هذه 

ينبغي علينا أن نفحص الوالدين، وأن ندرس بيئتهم، وسوف نكشف أن األسباب الحقيقية  الحاالت
   )٥٣:٤٢،ص  ٢٠١٢إلي الوالدين. (شيماء احمد مجاهد،  علصعوبات األبناء ترج

والتقبل والحنان  ،تبرهن أغلب الدراسات على أن األطفال الذين يمنحون نوعا من الدفءو
ي حين أن األطفال الذين يشعرون بأساليب التوافق. فرجة عالية من يكونون على د ،والعطف الوالدي

( ناصر الغنداني . التفرقة والقسوة واإلهمال الوالدي يكونون على درجة عالية من عدم التوافق
  )١٤٣ ،ص ،٢٠١٤

ن سلوك األبناء يتأثر باتجاهات الوالدين فاألسرة المتسلطة والمسيطرة يكون من نتائجها إ
ن مستسلمون غير واثقين بأنفسهم ويعتمدون على اآلخرين بدرجة كبيرة وربما غير أبناء خاضعو

متوافقين مع اآلخرين بينما األسرة الرافضة لألبناء والتي ال تهتم بهم قد تؤدى إلى عدم الشعور 
  )٢٣،ص ٢٠١٤ ،(جمال صالح باألمن والعدوانية والعصبية وسوء التوافق أيضاً مع اآلخرين.

ع ماء النفس إلى أن المعاملة السيئة من الوالدين تشعر المراهق بفقدان األمل وتزرويشير عل    
أنفسهم بذور التناقض الوجداني، وتنمي فيهم مشاعر النقص والعجز عند مواجهه مصاعب  في

، وتوجيه اللوم إلي أنفسهم، وتوقظ فيهم صراعات الحياة مالحياة، وتعودهم علي كبت انفعاالته
  )١١ ،ص ٢٠١٢ ، أمينة دريبين(عات القديمة. الجديدة الصرا

  اآلتية :  لإلجابة على التساؤالت  مشكلة الدراسة الحاليةيمكن تحديد  ما سبقوفى ضوء   



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٦٥( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

   المراهقينلدى عينة من  النوع تبعاً لمتغيرالتوافق النفسي  ةتختلف درجهل  – ١

  ة الوالدية السلبية تبعاً لنوع األبناء هل تختلف درجة استخدام اآلباء واألمهات ألساليب المعامل  - ٢

النفسي لدى عينة   هل توجد عالقة بين أساليب المعاملة الوالدية السلـبيــة وبين التوافق  - ٣
  من المراهقين

   :أهداف الدراسة  
  . المراهقينلدى عينة من  النوع تبعاً لمتغيرالتوافق النفسي  ةدرجتحديد االختالف في  -١
في درجة استخدام اآلباء واألمهات ألساليب المعاملة الوالدية السلبية تحديد االختالف   -٢

  تبعاً لنوع األبناء.
الوالدية السلبية لدى عينة  وبين أساليب المعاملة التوافق النفسي الكشف عن العالقة بين  -٣

  .الب المرحلة الثانويةلط المراهقينمن 
  أهمية الدراسـة:

   :هميـــة  النظريــةألوال  اأ
جراء المزيد من البحوث والدراسات إهمية ألي إنظر الباحثين الحالية ه الدراسة توج -١

  .بالتوافق النفسيم بدارسة أساليب المعاملة الوالدية وعالقته تالتي ته
ولتوسيع ، همية موضوعهاأهميتها من الناحية النظرية من خالل أتكتسب هذه الدراسة  -٢

ساليب المعاملة الوالدية وعالقته بالتوافق المعرفة والوقوف علي طبيعة العالقة بين أ
  النفسي.

دور في تحقيق  تؤديتسلط الدراسة الضوء علي مفهوم أساليب المعاملة الوالدية الذي  -٣
   .توافق الفرد

  .توسيع المعرفة حول عالقة أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالتوافق النفسي -٤
  :ثانيا  األهميـــة  التطبيقية 

لتوافق النفسي لدي ل سباب والعوامل التي تؤديسة في الكشف عن األتسهم الدرا .١
  تحقيق التوافق النفسي. إلي عدم تؤدي الخاطئة التي المراهقين واألسباب والعوامل

بناء لتحقيق التي تساعد األ المعاملة الوالدية اإليجابية براز أساليبإتسهم الدراسة في  .٢
  لي االعتماد علي نفسه والتحكم في ذاته .جل خلق جيل قادر عأالتوافق النفسي من 

انعكاسها على الفرد و توافقه مع و باء وأثارهاالخاطئة لآل المعاملة الوالدية براز أساليبإ .٣
 البيئة 



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٦٦( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

) في هذا الصدد إلى أهمية تدريب الوالدين  (Kendrick.  .2009, p. 126لذلك يشير
وظائفهم الوالدية. إذ يجب أن يتدربوا على  على ضبط االنفعاالت والمشاعر التي قد تؤثر في أداء

أو مشاعر الرعاية مثل الحب والعطاء والمودة  تاالنفعاالت الالزمة ألداء دور الوالدين كانفعاال
  والمرح وأيضا المشاعر التي ترتبط باألحداث والمواقف السلبية كالغضب والقلق والحزن. 

  :حمددات الدراسة 
ب المدارس الحكومية بمدرسة الشهيد الحسيني                        تم تطبيق هذه الدراسة على طال

استخدم وضيف الثانوية بنين وعمرو الدردير الثانوية المشتركة التابعتين  لمحافظة  سوهاج  أبو
المجموعة األولى  العينة السيكو مترية وتتكون من ، الباحث مجموعتين من الطالب في المدارس

وطالبة  طالب )١٠٠(العينة األساسية وتتكون من  المجموعة الثانيةووطالبة طالب         )١٠٠(
  .٢٠٢٠/  ٢٠١٩أجريت الدراسة خالل العام الدراسي و عاماً ١٨:  ١٥مما تتراوح أعمارهم بين 

  الدراســـة : مصطلحات
  : أساليب املعاملة الوالدية : أوالً 

مع  باءيستخدمها اآل التيرق والعمليات الط إجرائيا بأنها أساليب المعاملة الوالدية تعرف
 التيوتعليمهم المعايير  ،يجابية بقصد تدريب األبناءإالمواقف الحياتية سواء كانت  في األبناء

والخروج عن  االجتماعيو النفسيكانت سلبية تؤدى إلى عدم التوافق أو ارتضاها المجتمع، 
  ارتضاها المجتمع. التيالمعايير 

  -لنفسي:التوافق ا - ثانياً 
وجود عالقة منسجمة مع الذات والبيئة ويتضمن  يعرف التوافق النفسي إجرائيا بأنه

المواقف مواجهة وإدراكه لحياته المزاجية والمرونة في  والثقة بها، والوعيشعور الفرد فهم ذاته 
لتوافق التوازن النفسي وا تحقيقو بالتوافق مع أفراد أسرته وفي مجال دراسته، والشعور المختلفة،

  لمطالب النمو في مراحلة المتتابعة ما يحقق االمن النفسي.

  املراهقة : -ًا ثالث
وفيها يحدث  ،مرحلة تقع نهاية الطفولة وبداية الرشدتعرف المراهقة إجرائيا بأنها 

التحول البيولوجي للفرد ويتجه النمو نحو التقدم في النضج الجسمي والعقلي واالجتماعي 
  واالنفعالي.



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٦٧( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

  طار النظـــــــــــري:اإل
 :ةاملعاملة الوالدي أساليب-أوال 

تنمو شخصية الفرد من خالل أساليب المعاملة التي يتلقاها من والديه وإذا كانت هذه 
االساليب مليئة بالحب والتقبل والتسامح فهي تساعده على بناء شخصيته بطريقة سوية أما إذا 

  تزانه االنفعالي وحالته النفسية.كانت سيئة فهي تؤثر تأثيراً سيئاً على ا

تختلف أساليب المعاملة الوالدية من أسرة إلى أخرى، ومن شخص إلى آخر، ومن بيئة و
دى إلى تعدد تعريفاتها يؤأخرى، بل إنها تختلف من وقت إلى آخر في األسرة نفسها ، مما  إلى

  .وأبعادها من قبل الباحثين

بية أو السلبية التي يمارسها الوالدان مع أبنائهم هي الطرق واألساليب الخاطئة أو االيجاف
  )١٢، ٢٠١٤وذلك بهدف تربيتهم وتنشئتهم في مواقف الحياة المختلفة. (ناصر الغداني، 

و قد تكون التي يتبعها الوالدان في تطبيع و تنشئة أبنائهم اجتماعياً والسلوكيات هي و
فايز بناء وتوجيه سلوكهم.  (مقصودة أو غير مقصودة بحيث تؤدي إلي تشكيل شخصية األ

  )١١ ،٢٠١٢،خضر

  أنماط و أساليب المعاملة الوالدية :
  :)Rejection) مقابل الرفض الوالدي (Acceptanceالتقبل ( - ١ 

يعتبر التقبل من أساليب المعاملة التي تشعر الطفل بالحب والحنان والقبول وتساعده 
خفاض إشباع هذه الحاجة يؤدى إلى فقدان األمن، على تكوين مفهوم ذاتي إيجابي عن نفسه، وإن ان

والطفل في حاجة إلى أن يكون محبوباً و مقبوالً من الوالدين ومقبوالً كما هو بصرف النظر عن 
جنسه ولونه وشكله وما يحتمل أن يكون عليه من عجز أو قصور ويكاد يجمع علماء النفس على 

م وأن نبذ الوالدين يؤدى سوء توافق. (ناصر الغندانى أن تقبل الوالدين للطفل يؤدى إلى النمو السلي
٢٠،  ٢٠١٤   (  

  :Hardnessمقابل التشدد  toleranceالتسامح   - ٢

يتمثل في تساهل الوالد والوالدة معه أو تسامحهما وعدم إلزامه بقواعد معينة عندما 
بالحنان والحب  يتصرف تصرفاً سيئا، ويعتبر التسامح من األساليب السوية التي تشعر الفرد

والتجاوز عن األخطاء، وتساعده على استقرار انفعاالته وتقدير مشاعر اآلخرين.( سهي بدوى ، 
  )٥١، ص ٢٠٠٦



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٦٨( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

  مقابل التبعية والتحكم :  Independence - Dependency االستقاللية   - ٣ 

ت ال تحقق إن الحاجة إلى االستقالل شديدة االتصال بالحاجة إلى تأكيد الذات، فتأكيد الذا
بصورة سوية، إال باستقالل الذي يتاح للطفل االعتماد على النفس والمبالغة في حماية الطفل التي 

  )                                ٥٤، ص ٢٠٠٦تعرف بظاهرة اإلفراط في الحماية. (سهي بدوى ، 

على العمل إن التبعية والتحكم كأسلوب تنشئة يؤدى إلى تكوين شخصية قلقة غير قادرة 
تعانى من االنطواء والخجل ليست لديها القدرة على التفكير أو اتخاذ القرار أو تحمل المسئولية بل 

  )٢٦، ص  ٢٠٠٢تحتاج إلى من يقودها دائماً.(هالة فاروق الخريبى 

  :Neglectمقابل اإلهمال :  Over – Protection Style ةأسلوب الحماية الزائد - ٤ 

معاملة يقوم الوالدان بمهام األبناء على الرغم من قدرة األبناء من في هذا النوع من ال
القيام بها، حيث يتدخل الوالدين في جميع تصرفات األبناء، فإذا لم يتقبل األبناء مواقف التدخل من 

مستوى قوة األنا، والخوف واالنسحاب  ضالوالدين اعتبر هذا التدخل تسلطاً، وينتج عنه انخفا
 ٢٨:  ٢٠١٢نفعالي ورفض المسئولية، وسهولة االنقياد للجماعة.  ( فايز خضر ، وعدم التحكم اال

 (  

واإلهمال يساعد على بناء شخصية تشعر بالنبذ وعدم الرغبة وعدم القبول واإلهمال قد 
يكون من سوء العالقة بين الوالدين، انشغال األسرة عن الطفل أو كراهية الطفل أو الضغوط التي 

  رة.تتعرض لها األس

  مقابل االتساق:  Oscillation Styleأسلوب التذبذب في المعاملة - ٥

أن اتباع أسلوب التذبذب في المعاملة غالباً ما يترتب عليه شخصية ازدواجية منقسمة 
على نفسها، وهي موجودة في حياتنا اليومية، ونصادفها كثيراً، حيث إن الطفل الذى يعانى من 

ما يصبح عندما يكبر مزدوج الشخصية في معاملة الناس، وإن من التذبذب في معاملته غالباً 
:  ٢٠١٢شروط االستقرار النفسي ثبات األساليب التي يعامل بها الوالدان أبناءهم. (فايز خضر 

٢٩  (  

ويري الباحث أنه قد يحدث أن يعاقب الطفل على سلوك معين في موقف معين ثم يثاب 
ا التناقض قد يؤدى إلى عدم الثقة في الكبار والراشدين على نفس السلوك في مواقف أخرى، وهذ

  واضطراب النمو السوي. 



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٦٩( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

  مقابل المساواة:Differential Style أسلوب التفرقة والتميز والتفضيل  - ٦

يتمثل هذا األسلوب في التفرقة بين األبناء في المعاملة؛ بسبب الجنس، أو الترتيب 
ويخلق الصراع بين األبناء، مما يعزز عدم المساواة،  بعض  الميالدي، مما يولد الحقد والكراهية،

األنماط الثقافية الشائعة، مثل افتراض أن الذكر أكثر مقاومة وتحمالً من األنثى مما يجعل الوالدين 
أكثر قلقالً على البنت من الولد، وهذا يؤدى إلى فروق جوهرية في أساليب المعاملة. ( محمد 

  ) ٢٠٠٢،٧٤بيومي خليل ، 

  أسلوب الثواب والمكافأة مقابل العقاب :  - ٧

  هناك نوعان من العقاب (عقاب ايجابي ، عقاب سلبي) 

  العقاب اإليجابي: - ١

و يقصد به إعطاء أو تقديم منبه منفر أو مؤلم للفرد نتيجة إلصداره سلوكاً غير مرغوب 
ن لفظياً(معنويا)، مثال ذلك و قد يكون هذا العقاب اإليجابي بدنياً كالضرب مثالً، ويمكن أن يكو

  توجيه اللوم والتأنيب لمن يصدر سلوكاً غير مقبول اجتماعياً أوال يمتثل لمعايير الجماعة. 

  العقاب السلبي :  - ٢

غير المرغوب أو استبعاده  كتوقف تقديم اإلثابة أو المكافأة بهدف خفض تكرار السلو
من رحلة يرغبها، ويعد هذا األسلوب أكثر تماما كأن يحرم االبن من مصروفه الخاص أو يحرم 

                                                         )   ٨:  ٢٠٠٩(مروة محي الدين، فاعلية في تعديل السلوك مقارنة بأسلوب العقاب االيجابي.  

الرعاية ومن خالل هذا العرض نرى أن األسلوب األمثل في تربية األبناء هو االعتدال و     
ونتحاشى اإلهمال والقسوة والتدليل الزائد، ونتبع األسلوب الحزم والتقبل حيث نقوم بتقبل المراهق 
والتسامح معه وفى نفس الوقت نراجع أخطاءه مع مراعاة البعد عن التزمت والتشدد معه، 

والثقة بالنفس  والمناقشة من أجل تعديل هذا األسلوب الخاطئ ، ومنح المراهق قدراً من االستقاللية
  لمواجهة مواقف الحياة.

  :التوافق النفسي -ثانيا 
  مفهوم التوافق النفسي

مجموعة العمليات التي تساعد المراهق علي تحقيق التوازن  بأنهالتوافق النفسي يعرف 
النفسي، وتساعد علي فهم نفسه، وأن يكون واثقا منها معتمدا عليها في مواجهة المواقف التي 



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٧٠( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

فراج،  ةوتقبل نواحي القوة والضعف فيه مع خلوه من األعراض العصابية. (وهيبيتعرض لها، 
  )١٢ص  ،٢٠١٢

هو القدرة علي المواءمة بين االحتياجات والرغبات النفسية للفرد وبين ما هو متاح في و
البيئة  مع استمرار المقدرة علي العمل المنتج واستثمار الطاقات الشخصية بكفاءة. (أماني 

  )١٣، ٢٠١١الكحلوت 
  التوافق النفسي يف ضوء التوجيهات النظرية املختلفة

  نظرية التحليل النفســـــي: - أ

 األعلى،نا نا واأليرى فرويد أن الشخصية تتكون من ثالثة أبنية نفسية هي الهو واأل
عن  على مبدا اللذة والذى يبحث ويعمل الهو بناء ،ويمثل الهو رغباتنا وحاجاتنا ودوافعنا األساسية

حيث يعمل  يعمل األنا وفق مبدأ الواقع،، وتحقيق سريع للتوتر دون مراعاة للعوامل االجتماعية
ويمثل االنا  فاالنا يكبح الهو علي تحقيق حاجات الفرد بطريقة عقالنية مقبولة لدى العالم الخارجي،

ويربط فرويد التوافق  ،يتكون من الضمير واالنا المثالي األعلىمخزنا للقيم والمثل واالنا  األعلى
ويعمل كوسيط بين العالم الخارجي ومتطلباتهم .  األعلى،نا نا فهو يتحكم في الهو واألاأل ةبقو

  ) ٤٤، ص:٢٠٠٥(حامد عبد السالم زهران 

  النظرية السلوكيـــة: - ب

يشير رواد النظرية السلوكية إلي أن التوافق عملية مكتسبة عن طريق التعلم والخبرات 
وأعتقد واطسون وسكنر أن عملية  ،بها الفرد والتي سوف تقابل بالتعزيز أو التدعيم التي يمر

ولكنها تتشكل بطريقة ألية عن  ،التوافق النفسي ال يمكن لها أن تنمو عن طريق الجهد الشعوري
وتري أن الفرد في نموه يكتسب أساليب جديدة عن طريف  ،طريق تلميحات البيئة أو إثاباتها

يحتل مفهوم العادة مركزا أساسيا في النظرية السلوكية باعتبار أن العادة مفهوم يعبر  كما ،التعلم
عن رابطة بين المثير واالستجابة، وهى تكوين مؤقت وليست تكوينا دائما نسبيا ، ومتعلمة 

  )٣٢، ٢٠٠٩(سهير حسين سليم   .ومكتسبة وليست موروثة

  النظرية اإلنسانيــــة: - جـ

ن السلوك هو نشاط موجه نحو هدف من جانب الفرد لتحقيق يشير روجرز إلي أ
ويتفق معظم السلوك مع مفهوم الذات  ،وإشباع حاجاته كما يخبرها في المجال الظاهري كما يدركه

ومع المعايير االجتماعية وبعضه ال يتفق مع بنية الذات والمعايير االجتماعية وعندما يحدث 



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٧١( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

  )٥٥٥، ص ٢٠٠٣(سهير كامل احمد، .تعارض هنا يحدث عدم التوافق النفسي

ووضع عدة معايير للتوافق  ،أكد ماسلو علي أهمية تحقيق الذات التوافق السوي الجيدو
التمركز حول المشكالت والتلقائية، و قبول الذاتوتي : اإلدراك الفعال للواقع تتلخص في اآل

المهمة األصلية، والعالقات الخبرات و االستقالل الذاتي،و، اآلخريننقص اإلعتماد علي ولحلها، 
   االجتماعية السوية، والخلق الديمقراطي والشعور بالحب تجاه األخرين.

وبالتالي فإنه يمكن أن تسير المراهقة بيسر وعدم وجود صعوبات إذا ما حاول الكبار 
مل وهذا األمر بال شك يع ،تهيئة المواقف المفيدة والنافعة أمامه بطريقة سليمة تشجعه وال تحبطه

  )٣٩، ص ٢٠٠٣(عبير عسيري  .على النمو السليم واكتساب الخبرات في مجالت متعددة

، كبيرة وفن ال يجيده كثير من الوالدين في التعامل مع االبناء ةهميأمهارة  لها الن وأ
ويرتبط  ذلك بمدى وعى وإدراك و ثقافة وتعليم الوالدين ومن الواضح أن تعليم الوالدين وثقافتهم 

  بناء المعاملة الحسنة مما يؤثر باإليجاب على شخصية األبناء." ثير في حسن معاملة األلهما تأ
  املراهقــــــــــــــــة: -ثالثا 

المراهقة مرحلة تغير سريع في شخصية الفرد في مختلف المجاالت الجسمية والنفسية 
لداخلية، والتكيف مع البيئة والعاطفية والعقلية واالجتماعية، ويتأثر النمو فيها بمتطلبات الفرد ا

  )٥٠ ،ص٢٠١٢ ،المحيطة بثقافتها وظروفها المختلفة. ( شيماء احمد مجاهد

وبالتالي فإن أساليب المعاملة الوالدية اإليجابية القائمة على التقبل والديمقراطية والحرية 
ية القائمة على التسلط ،بينما أساليب المعاملة الوالدية السلب سيسهم في تحقيق األبناء للتوافق النفسي

  .وعدم التوافق النفسي وفرض الرأي سيسهم في إيجاد مفهوم سلبى عن الذات،

والبد أن يعي الوالدان جيداً أن المراهق يحتاج للوالدين أشد االحتياج في هذه المرحلة 
مع  فهو يحتاج للرعاية والحماية والدفء والتواصل ،أكثر من أي مرحلة سابقة مثل الطفولة تماما

  الوالدين مثل احتياج الطفل تماماً وذلك يساعده على تخطى هذه المرحلة الصعبة.
  دراسات سابقة:

  :الدراسة بمتغيرات عنيت التي الدراسات بعض يلي فيما
  :ساليب المعاملة الوالديةدراسات سابقة تناولت أأوالً: 

لة الوالدية كما يدركها " أساليب المعامعن دراسة ب )٢٠١١والء العشري ( قامت            
األبناء وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى المتفوقين دراسياً "هدفت الدراسة إلى إيجاد العالقة بين 



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٧٢( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالذكاء الوجداني لدى المتفوقين دراسياً ، 
جنسين ، استخدم الباحث مقياس أمبو ) من طالب المرحلة الثانوية من ال٢٩٦على عينة من(

أون للذكاء الوجداني ، وأشارت  -ألساليب المعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء ، وقائمة بار
الدراسة على أن المعاملة الوالدية التي تتم وفق أسس وقواعد تتميز بالسواء النفسي ال تساعد 

بل تُعجل بوصولهم إلى مستوى االتزان  األبناء على تخطي صعوبات المراهقة وعثراتها فقط ،
االنفعالي المنشود، وأن أفضل أساليب المعاملة الوالدية اإليجابية كما يدركها األبناء هي التوجيه 

أشارت الدراسة على وجود عالقة دالة بين الدرجة الكلية للذكاء  لألفضل ثم التشجيع والتسامح
الوالدية ووجود فروق بين ذوي المعدالت األدنى الوجداني والدرجة الكلية ألساليب المعاملة 

  .واألعلى تحصيالً في إدراك أساليب المعاملة الوالدية للوالدين معاً 

أساليب المعاملة الوالدية التمرد وعالقته ب ) بدراسة  بعنوان" ٢٠١٢(فايز بشير  وقام
لى وجود إ النتائج  رتوطالبة. أشا ا) طالب٦١٧علي عينة بلغ قوامها ( لدي  طلبة جامعة األزهر

أي أنه كلما ظهر أسلوب النبذ واإلهمال ظهر  أساليب المعاملة الوالدية والتمرد،عالقة دالة بين 
من  أفراد العينة لصالح   متوسط درجات الطالب والطالباتووجود فروق بين التمرد لديهم،  

  والدخل الشهري لألسرة. ساليب المعاملة الوالديةأوجود عالقة دالة بين عدم على و، الذكور

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بظهور   عن) بدراسة  ٢٠١٢وقدمت أمينة دريبين (
نتائج وجود عالقة دالة الوأظهرت  ،وتلميذة ا) تلميذ٦٥علي عينة ( عند المراهقين  االكتئاب 

 ،االكتئاب لدي المراهقينوإحصائياً بين أساليب المعاملة الوالدية لألب (العقاب والحماية الزائدة ) 
) ووجود عالقة إرتباطية دالة إحصائياً بين أساليب المعاملة الوالدية لألم (العقاب والحماية الزائدة

فروق دالة إحصائياً بين المراهقين في مستوي االكتئاب  توجد، كما واالكتئاب لدي المراهقين
   .يعزي ألسلوب العقاب لألب واألم

أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء  عن) دراسة  ٢٠١٤( الغدانيناصر دم وق
علي عينة بلغ لدي األطفال المضطربين كالميا بمحافظة مسقط  االنفعالي وعالقتها باالتزان 

كما ساليب المعاملة الوالدية أبين  سلبية  لى وجود عالقةإنتائج  ال. أشارت طفال ) ٥٥قوامها (
أساليب المعاملة ذات داللة إحصائية في  وجود فروقعدم و االنفعالي  يدركها األبناء واالتزان

   .تعزي للمستوي الثقافي واالقتصادي لألسرةالوالدية كما يدركها األبناء 



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٧٣( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

  :دراسات سابقة تناولت التوافق النفسي -ثانيا 
التوافق النفسي للمراهق وإدراك الصراعات  )Barret , Tarner 2008(فحص

الوالدين، والتأثيرات االنفعالية والمعرفية للصراع الزواجي وعالقته بسلوك المراهق الزواجية بين 
وتوصل الباحثان إلي أن الصراعات العنيفة لها تأثير في وظائف المراهق النفسية، وأن 
الصراعات العنيفة لها تأثير دال أحصائيا في الصراعات الحادة والهادئة في ظهور كل 

والمشكالت السلوكية الخارجية للمراهق، فكلما اشتدت الصراعات بين االضطرابات الداخلية 
األبوين أثرت علي التوافق النفسي للمراهق، وطبقت مقياس فنيات الصراع، ومقياس إدراك اآلباء 
لتكرار العنف اللفظي والجسدي قائمة مشكالت الطفل السلوكية علي عينة من األبناء بلغ متوسط 

  ) سنة.١٥أعمارهم (

بناء أ) دراسة مقارنة للتوافق النفسي لدي ٢٠١١أماني حمدي شحادة الكحلوت (مت قدو
) من ٣٣( قوامها العامالت وغير العامالت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة علي عينة

وتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي التوافق  ،األبناء
توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوي  ملو ،العامالت  وغير العامالتبناء أالنفسي  بين 

  .التوافق النفسي بين أبناء العامالت وغير العامالت تعزي لمتغير الجنس

  دراسات سابقة تناولت العالقة بين التوافق النفسي واساليب المعاملة الوالدية -: اً ثالث
التعرف على إساءة المعاملة الوالدية ) إلى Caria & saunders, 2005هدفت دراسة (

للمراهقين وعالقتها بالتوافق النفسي ومعرفة الفروق المحتملة عند الفحص اإلكلينكى ألعراض 
االكتئاب لدى المراهقين على التاريخ الالحق إلساءة المعاملة الجسدية، وأجريت الدراسة على 

الذين واجهوا أحداث االكتئاب العام ) سنة و١٨ -١٢(  ن) مراهقاً أعمارهم ما بي٥٤٩عينة ( 
الماضي،  وقد أسفرت نتائج الدراسة علي األتي أن المراهقين الذين يساء معاملتهم جسديا 
يتعرضون لمخاطر سوء التوافق النفسي، وهناك فروق دالة  في أعراض وشدة اإلكتئاب مرتبطة 

  بإساءة المعاملة التي يتعرض لها المراهق.

) إلى الكشف عن أساليب التنشئة Martinez & Garcia 2007وهدفت دراسة (
)  ١٤٥٦و تكونت عينة الدراسة من ( األسرية على مفهوم الذات وتشكيل الهوية لدى المراهقين، 

مراهقا من الذكور أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة بين نمط التنشئة و بين المجاالت األسرية و 
د عالقة ارتباطية بين نمط التنشئة و قيم نمو الذات و توكيد األكاديمية من حيث مفهوم الذات ووجو

كما أشارت النتائج إلى أن المراهقين الذين تلقوا نمط تنشئة  الهوية النفسية و القيم المحافظة



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٧٤( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

متساهالً حصلوا على درجات أعلى على مقياس مفهوم الذات وتحقيق الهوية النفسية مقارنة 
شئة تسلطياً كما أظهر المراهقون الذين تلقوا نمط النبذ ونمط التسلط بالمراهقين الذين تلقوا نمط تن

  في التنشئة مستوى سلبياً منخفضاً من قيم نمو الذات وتحقيق الهوية و القيم والمحافظة. 

) إلى الكشف عن األساليب األسرية في الصين وعالقتها hong, 2011وهدفت دراسة (
طالب. وأظهرت النتائج أن أساليب التنشئة األسرية   )١٠٠٠بالهوية النفسية على عينة من ( 

ترتبط ارتباطا قوياً بالطبقة االجتماعية، فاآلباء في الطبقة المتوسطة يقدرون وجود االستقاللية لدى 
األبناء، بينما اآلباء الذين ينتمون إلى الطبقة العاملة يعتقدون بأهمية امتثال األبناء لآلباء وقرارتهم، 

سة إلى أن الطبقة االجتماعية ومستوي التعليم لهما تأثير في أساليب التنشئة األسرية وخلصت الدرا
  الذي يحقق التوافق النفسي للفرد.

) وهدفت الدراسة إلى الكشف ٢٠١٢وفى نفس السياق جاءت دراسة حنان الشقران  (
ت عينة الدراسة ، تكونوتحقيق الهوية واالضطراب النفسي عن العالقة بين أنماط التنشئة األسرية

) طالبا وطالبة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أداتين األولي للكشف عن أنماط ٧٨من (
) فقرة، موزعة علي مجالين، والثانية للكشف عن تحقيق ٤٧التنشئة األسرية، وتكونت من (

ج وجود نتائالوأظهرت ،  موزعة علي بعدين ) فقرة،٦٠( المراهق لهويته النفسية ، وتكونت من
وجود ، والهوية النفسيةالتوافق وعالقة إيجابية دالة إحصائياً بين نمط التنشئة الديمقراطي وتحقيق 

  . اإلهمال وبين االضطراب النفسي-والحماية - عالقة إيجابية دالة إحصائيا بين نمط التسلط
  التعليق العام على الدراسات السابقة:

  :هدافمن حيث األ
ع علي الدراسات السابقة  التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية والتوافق من خالل االطال      

  النفسي نجد ان االهداف تنوعت حيث هدفت بعض الدراسات إلي ما يلي:

 الكشف عن أساليب التنشئة األسرية على مفهوم الذات وتشكيل الهوية النفسية لدى المراهقين  - ١
  )  hong , 2011نج (ودراسة هو )٢٠١٢( دراسة  حنان الشقران

مستويات أساليب المعاملة الوالدية  كما يدركها األبناء وعالقتها باالتزان االنفعالي  عن كشفال - ٢
  ) ."٢٠٠٢،) هاله فاروق أحمد الخريبى  (٢٠١٤) (ناصر الغداني،  ٢٠٠٨(   حمودة منى

بين الوالدين ،  كشف العالقة بين البيئة األسرية المضطربة وإدراك الصراعات الزواجية - ٣
) عماره و بوعيشه  Barret ,  Tarner 2008بالتوافق النفسي على المراهقين (  وعالقتها



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٧٥( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

)٢٠١٣ (  

 & Caria(. للمراهق النفسيالتعرف على إساءة المعاملة الوالدية للمراهقين وعالقتها بالتوافق  - ٤
saunders  , 2005 )  ٢٠١٢) و دراسة وهيبة فراج(  

  ٢٠٠٧ذكاء االنفعالي في التنبؤ بالتوافق النفسي لدى المراهقين اكستريميرا ( توضيح دور ال - ٥
  (  

، إيجاد العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها بالذكاء الوجداني - ٦
  ) ٢٠١١) والء العشري (٢٠٠٩المومنى (

  من حيث املنهج:
استخدمت ). و ٢٠٠٩(  دراسة انعام شعيبي  ثلاستخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي م

استخدمت بعض . و) ٢٠٠٧بعض الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة عائشة احمد ناصر(
  )  "  Martinez , Garcia 2007دراسة مارتينيزوجارسيا (الدراسات المنهج المقارن 

  من حيث العينة
) ٥١٠() ٢٠٠٧( ء نصراتسمت بعض الدراسات بكبر حجم العينة مثل دراسة شيما

) (  Caria & saunders , 2005كارال وساندرز ( و طالبا وطالبة ١٤٥٠) ٢٠٠٩والمومني(
) مراهقا.  ١٤٥٦)  (  Martinez ,  Garcia 2007و مارتينيز و جارسيا (  ) مراهقا٥٤٩ً

) طالباً ٧٨) (٢٠١٢وبعض الدراسات اتسمت بصغر حجم العينة  مثل دراسة حنان الشقران (
  طالبا وطالبة.) ٦٥) (٢٠١٢أمينة دريبين (ووتلميذة  تلميذاً )٩٤)(٢٠٠٨( منى حمودةطالبة وو

  ألدوات:امن حيث 
مقاييس لمجموعة من المؤلفين، لقياس اساليب المعاملة  استخدمت الدراسات السابقة
  الوالدية ، ومتغير التوافق النفسي مثل: 

مقياس أمبو ألساليب  و ،)٢٠٠٢خالد الطحان (مقياس أساليب المعاملة الوالدية إعداد محمد  .١
عبده سعيد محمد  المعاملة الوالدية ، مقياس اساليب المعاملة الوالدية كما يدركها االبناء

 اعداد/فاروق جبريل مقياس اساليب المعاملة الوالدية كما يدركها االبناء ٢٠٠٩الصنعاني 
  ٢٠١٢ خضر محمد بشير فايز اعداد مقياس اساليب المعاملة الوالدية،  ١٩٨٩

   ٢٠٠٨ قويدري  التوافق النفسي لطيفةمقياس ’  ٢٠٠٧النفسي لينا عز الدين   توافقمقياس ال - ٢

اهللا القحطاني  عبد النفسي مقياس التوافق ٢٠١١الكحلوت  اماني مقياس التوافق النفسي و    



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٧٦( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

٢٠١٥  
  من حيث النتائج

  حيث أوضحت النتائج السابقة ما يلي : 

عالقة ارتباطية سلبية بين أساليب المعاملة الوالدية غير السوية من األب واألم وبين وجود  - ١
  .)٢٠٠٢(سليمان محمد وعبد الفتاح رجب دراسة كما في االنفعالي       الذكاء   

أن أساليب المعاملة الوالدية التي تتسم بالتسامح والتقبل تؤدى إلى النضج االنفعالي و التي  - ٢
بالتسلط واإلهمال والرفض إلى عدم االتزان االنفعالي للمراهق مثل دراسة هاله         تتسم 

  .)٢٠٠٢(الخريبى

أن المعاملة الوالدية التي تتم وفق أسس وقواعد تتميز بالسواء النفسي ال تساعد األبناء على  - ٣
االتزان االنفعالي وأفضل صعوبات المراهقة وعثراتها فقط ، بل تُعجل بوصولهم إلى       تخطي 

دراسة والء  الوالدية اإليجابية هي التوجيه لألفضل ثم التشجيع والتسامح    أساليب المعاملة 
  )٢٠١١العشري (

(العقاب والحماية الزائدة  واألم وجود عالقة دالة إحصائياً بين أساليب المعاملة الوالدية لألب - ٤
  .)٢٠١٢أمينة دريبين (دراسة  تائج ن واالكتئاب لدي المراهقين          ) 

ناصر الغداني  دراسة وجود عالقة سلبية  بين أساليب المعاملة الوالدية واالتزان االنفعالي - ٥
)٢٠١٤.(  

المراهقين الذين يتعرضون لإلساءة الوالدية ويساء معاملتهم جسديا يعانون من المشكالت  - ٦
 ,stephen petrillدراسة ستيفن بيتريل ( النفسي  فقاإلنجاز وسوء التوا وانخفاض        السلوكية 

2003 ) (Caria & saunders, 2005  (  

المراهقين الذين تلقوا نمط تنشئة متساهالً حصلوا على درجات أعلى على مقياس مفهوم الذات  - ٧
 & Martinezدراسة (الهوية النفسية مقارنة بالمراهقين الذين تلقوا نمط تنشئة تسلطياً   وتحقيق   

Garcia 2007(  

أساليب التنشئة األسرية ترتبط بالطبقة االجتماعية، و أن الطبقة االجتماعية ومستوي التعليم   - ٨
 ,hongدراسة ( تأثير في أساليب التنشئة األسرية الذي يحقق التوافق النفسي للفرد         لهما    

2011 .(  



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٧٧( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

وجود عالقة إيجابية بين ، والتوافق طي وتحقيق وجود عالقة إيجابية بين نمط التنشئة الديمقرا - ٩
دراسة حنان الشقران   اإلهمال وبين االضطراب النفسي-والحماية -  التسلط          نمط 

)٢٠١٢( .  
  تعقيب عام عن الدراسات السابقة

من خالل دراسة الدراسات السابقة واالطالع عليها نجد أن  معظم الدراسات قد توصلت  
والعوامل التي تؤدى الى سوء التوافق لدى المراهقين هي التي تتصل بأساليب  ان أهم األسباب

المعاملة الوالدية واثرها على التوافق النفسي لألبناء  حيث تلعب المعاملة الوالدية إزاء أبنائهم دورا 
كما ارتبطت المعاملة .هاما في التوافق وتؤثر تأثيرا كبيرا على النمو في مختلف مراحل النمو 

  الوالدية  السلبية بانعدام التوافق النفسي لدى االبناء وارتفاع مستوى االضطرابات النفسية لديهم."

ومن خالل هذا العرض نرى أن األسلوب األمثل في تربية األبناء هو االعتدال والرعاية 
ل حيث ونتحاشى اإلهمال والرعاية الزائدة والقسوة والتدليل الزائد ونتبع األسلوب الحزم والتقب

نقوم بتقبل المراهق والتسامح معه وفى نفس الوقت نراجع أخطاءه مع مراعاة البعد عن التزمت 
والتشدد معه، والمناقشة من أجل تعديل هذا األسلوب الخاطئ ، ومنح المراهق قدراً من االستقاللية  

  والثقة بالنفس لمواجهة مواقف الحياة واالبتعاد عن االعتمادية على اآلخرين.

يث  تشكل عنصراً مهماً في إشباع حاجات المراهق وتحقيق أمنه النفسي وتكيفه االجتماعي ح
  بصورة سوية  وضمان السالمة النفسية لألبناء.

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة .
يتضح من الدراسات السابقة التي تناولت أساليب المعاملة الوالدية أن لها دور قوي في 

النفسية والسلوكية خاصة في مرحله المراهقة لذلك فأساليب المعاملة الوالدية توضيح المشكالت 
  أن يحظى بالدراسة لما له من دور قوي في تشكيل حياة الفرد النفسية.عامل مهم يجب 

   - وقد استفاد الباحث في الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ومن أوجه االستفادة ما يلى :

  اسة وصياغتها حيث حددها الباحث في اساليب المعاملة الوالدية وعالقتهتحديد مشكلة الدر -١ 

  بالتوافق النفسي لدى المراهقين طالب وطالبات المرحلة الثانوية       

  اختيار عينة الدراسة وهم المراهقين من طالب وطالبات المرحلة الثانوية  - ٢

  تحديد أهداف الدراسة  - ٣



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٧٨( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

  وإعداد مقياس أساليب المعاملة الوالدية . -ي إعداد مقياس للتوافق النفس - ٤

  لتوافق النفسيالتعرف على أهم خصائص الطالب الذين لديهم سوء ا - ٥

تحديد مفاهيم الدراسة ومنهج الدراسة المستخدم وصياغة اإلطار النظري والتعرف على  - ٦
  األساليب اإلحصائية  وتحديد فروض الدراسة

  فروض الدراسة : 
  التحقق من صحة الفروض اآلتية :تحاول الدراسة 

  . المراهقينلدى عينة من  النوع تبعاً لمتغيرالتوافق النفسي  ةتختلف درج – ١

  تختلف درجة استخدام اآلباء واألمهات ألساليب المعاملة الوالدية السلبية تبعاً لنوع األبناء"  - ٢

دية السلبية لدى عينة من توجد عالقة بين التوافق النفسي وبين أساليب المعاملة الوال  - ٣
   المراهقين

  إجراءات الدراسة: 

لوقوف علي ا إلىيسعى الذي : تعتمد هذه الدراسة علي المنهج الوصفي  منهج الدراسة أوال:
تباين التوافق النفسي باختالف أساليب المعاملة الوالدية مع بيان اختالف المتغيرات باختالف 

  النوع.

  عينة الدراسة :ثانيا: 
 ) ١٨:  ١٤(  ما بينوطالبة تتراوح أعمارهم  طالب )١٠٠(تتكون من  : االستطالعيةعينة ال - ١

                         سنة.

 ) ١٨: ١٤( ما بينوطالبة تتراوح أعمارهم  طالب )١٠٠(تتكون من  -العينة األساسية :  - ٢
  سنة.

  أدوات الدراسة :ثالثا: 
  (إعداد الباحث)         :    مقياس أساليب المعاملة الوالدية -١

أساليب المعاملة الوالدية وذلك بهدف معرفة بجاء تحليل النظريات والبحوث المرتبطة 
وجهات النظر المختلفة في تفسير هذه الظاهرة؛ مما يساعد علي استخالص مجاالتها ومكونات 

س وتحديد مكوناته. الظاهرة وتحديد التعريف اإلجرائي لها، ويعد ذلك خطوة أساسية لبناء المقيا



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٧٩( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

أساليب المعاملة الوالدية ، وكذلك  لذا تم مراجعة األسس واألطر النظرية المتعلقة بظاهرة اض
تم االطالع علي و التعريفات اإلجرائية كذلك مراجعه النظريات ألساليب المعاملة الوالدية.

فادة منها في تحديد مكونات المقاييس واالختبارات السابقة  قبل إعداد المقياس الحالي ، بهدف االست
   .المقياس والتعرف علي كيفية كتابة بنود المقياس

  : حساب الكفاءة السيكومترية للمقياس

  على النحو التالي : ساليب الوالديةحسـاب الكفاءة السيكو مترية لمقياس األ

  صـدق المقياس :  -أ

  الصدق الظاهري :صدق المحكمين:

في صورته األولية علي مجموعة من أساتذة علم ه عرضالباحث المقياس  بعد أن صمم
وسالمة  ،النفس والصحة النفسية للتحكيم عليه من حيث مدي انتماء كل مفردة إلي الفكرة األساسية

) ١٠) عبارة وأعاده صياغة (٣٩وقد أثر التحكيم عن االتفاق علي ( ،وإجراء التعديالت ،الصياغة
  :ة.مفردات وحذف مفرده واحد

لمقياس من خالل القيام بعدة خطوات شملت ما يلى :االطالع علي األدب النفسي وتم بناء ا
والتربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالطالع علي مقاييس المعاملة 

  يلى عرض للمقاييس التي تم االطالع عليها : االوالدية، وفيم

 مقياس المعاملة الوالدية ) المقاييس التي تم الرجوع إليها في بناء١جدول  (
عدد  المكونات المقياس ومؤلفة 

 المفردات

 الفئة العمرية

  مقياس اساليب المعاملة الوالدية
 ١٩٨٩فاروق جبريل

  )  سنة١٧-١٢من ( ٧٧ اربع مكونات
 

  مقياس المعاملة الوالدية
  انور رياض عبدالرحيم
 ١٩٩٢عبدالعزيزعبدالقادرالمغيصيب 

  ) سنة٢٢-١٨من ( ١٨٢ ستة مكونات
 
 
 

  مقياس انماط التنشئة االسرية
 ٢٠٠٨ماهر عبيدات

  ثالث مكونات
 

  )سنة١٧- ١٤من( ٤٨
 

مقياس اساليب المعاملة الوالدية كما يدركها 
  االبناء

 ٢٠٠٩عبده سعيد محمد الصنعاني 

  ) سنة١٧-١٢من ( ٦٣ سبع مكونات
 

  مقياس اساليب المعاملة الوالدية
 ٢٠١٢فايز خضر محمد بشير 

  ) سنة١٨- ١٣من( ٦٠ ث مكوناتثال
 



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٨٠( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

  ثبات المقياس : -ب
 هوضـح يوأشارت النتائج إلى ما ، كرونباخ تم حساب الثبات أيضاً باستخدام معامل ألفا

  الجدول التالي :
  

  ألفا كرونباخباستخدام معامل  ) معامل الثبات لمقياس أساليب المعاملة الوالدية٢جدول رقم (
  القیم اإلحصائیة 

 لثباتطریقة حساب ا
 مستوى الداللة قیمة ( ر ) ن

 ٠٫٠١ ٠٫٨٣ ١٠٠ كرونباخ - معامل ألفا 

بالنظر لقيم معامالت االرتباط الواردة في الجدول أعاله يتضـح أن المقيـاس يتمتـع    
بمعامل ثبات عاٍل، ويعد هذا دليالً على صالحية المقياس لقياس درجة أساليب المعاملـة الوالديـة   

  لدى أفراد العينة.
  :        (إعداد الباحث)مقياس التوافق النفسي - ٢

جاء تحليل النظريات والبحوث المرتبطة التوافق النفسي بهدف معرفة وجهات النظر 
المختلفة في تفسير هذه الظاهرة؛ مما يساعد علي استخالص مجاالتها ومكونات الظاهرة وتحديد 

قياس وتحديد مكوناته. لذا تم مراجعة التعريف اإلجرائي لها،ويعد ذلك خطوة أساسية لبناء الم
، وكذلك التعريفات اإلجرائية لكل من التوافق النفسياألسس واألطر النظرية المتعلقة بظاهرة 

 ،٢٠٠٧ عائشة ناصر، ٢٠١٢ وهيبه فراج ،٢٠٠١،عبدالحميد الشاذلي ١٩٩٧عالء الدين كفافي(
، ٢٠٠٨صالح الداهري ، ٢٠٠٩حسين  سهير  ، ،٢٠٠٩، اديب الخالدي، ٢٠٠٩سهير سليم 

  .للتوافق النفسي المفسرة وكذلك مراجعه النظريات،
تم االطالع علي المقاييس واالختبارات السابقة  قبل إعداد المقياس الحالي التوافق النفسي و

، بهدف االستفادة منها في تحديد مكونات المقياس والتعرف بصورة عملية علي كيفية كتابة بنود 
  المقياس، 
  مقياس:لكفاءة السيكومترية لحساب ال

  حسـاب الكفاءة السيكو مترية لمقياس االساليب الوالدية ، وذلك على النحو التالي :
  صـدق المقياس : -أ

  :صدق المحكمين: الظاهريالصدق 
في صورته األولية علي مجموعة من أساتذة علم عرضه الباحث المقياس  بعد أن صمم
 ،كيم عليه من حيث انتماء كل مفردة إلي الفكرة األساسيةوذلك للتح ،النفس والصحة النفسية



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٨١( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

وأعاد صياغة مفردة، ) ٤٢وأثر التحكيم عن االتفاق علي ( ،وإجراء التعديالت ،وسالمة الصياغة
  ة.واحد ةوحذف مفردات ) مفرد٤(

وتم بناء المقياس من خالل القيام بعدة خطوات شملت ما يلى :االطالع علي األدب النفسي 
التوافق ي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة واالطالع علي مقاييس والتربو
  ،النفسي

  وفيما يلى عرض للمقاييس التي تم االطالع عليها :
  التوافق النفسيالمقاييس التي تم الرجوع إليها في بناء مقياس  )٣جدول(

 الفئة العمرية عدد المفردات المكونات المقياس ومؤلفة 

  توافق النفسيالمقياس 

  ١٩٩٨محمود عطية هنا اعداد/

  ) سنة٢٠-١٥( من  ٩٠  ست مكونات

  

  التوافق النفسيمقياس 

  ٢٠٠٧لينا عز الدين  

 ٧٠  سبع مكونات

  

  ) سنة٢٠-١٧من(

  

  التوافق النفسيمقياس 

 ٢٠٠٨لطيفة قويدري

  سبع مكونات

 

٤٨ 

 

 سنة )١٣ -  ٩( من

 

  التوافق النفسيمقياس 

  ٢٠٠٨محمد حمد محمد السعيد 

  ) سنة١٥- ١٣(  ١٢٥  ست مكونات

  التوافق النفسيمقياس 

 ٢٠١١اماني حمدي الكحلوت 

 ) سنة١٥-١٣( من ٧٥ خمس مكونات

 

  التوافق النفسيمقياس 

  ٢٠١٢فاطمة حولي   اعداد/

  ٢٩  بعدين

  

 ) سنة١٥-١٢(  من

  

  التوافق النفسيمقياس 

  ٢٠١٥عبد اهللا صالح القحطاني 

  ٣٥  ثالث ابعاد

  

  سنة )١٥ -١٣(  من

  ثبات المقياس : -ب
الجدول  هتم حساب الثبات باستخدام معامل ألفا لكرونباخ، وأشارت النتائج إلى ما يوضح

  التالي :
           



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٨٢( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

  ألفا كرونباخمعامل  استخدام) معامل الثبات لمقياس التوافق النفسي لألبناء ب٤جدول (
  القیم اإلحصائیة     

 طریقة حساب الثبات
 ستوى الداللةم قیمة ( ر ) ن

 ٠٫٠١ ٠٫٧٨ ١٠٠ كرونباخ - معامل ألفا 

ن المقياس يتمتع أبالنظر لقيم معامالت االرتباط الواردة في الجدول أعاله يتضح 
  لدى أفراد العينة.التوافق النفسي صالحية مقياس مدى على  دُليهذا و ، بمعامل ثبات عاٍل

  : لدراسةا نتائج
   :وتفسيرهالفرض األول نتائج 
تبعاً لمتغير النوع لدى عينة من المراهقين طالب  التوافق النفسيتختلف درجة  : أنه على وينص

لعينتين مستقلتين  t.test)( الباحث اختبار استخدموللتحقق من صحة الفرض . المرحلة الثانوية
للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعتين " الذكور، واإلناث"  على مقياس التوافق النفسي 

  ) نتائج التحليل والمعالجة اإلحصائية:٥جة الكلية)، ويوضح الجدول ((الدر
مقياس التوافق النفسي بعاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " ت" أل )٥( جدول

  "الدرجة الكلية" لدى (الذكور، واالناث) و

االنحراف  المتوسط ن المجموعة 
مستوى  قيمة" ت" المعياري

 الداللة

  قبول الذاتالوعي و
 ٣,٢٦ ١٨,٩٨  ٥٠ ذكور

٠٫٠١ ٨,٧٤ 

 ٣,٦٢ ١٢,٩٦ ٥٠ إناث

  الحالة المزاجية
  ٣,٤٥  ٢٠,٩٦  ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٩,٦٠ 
  ٣,٥٨  ١٤,٢٠  ٥٠ إناث

  مجال المرونة
  ١,٩٧  ١٢,٠٢ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٩,٧٧ 
  ٢,٠٦  ٨,٠٨ ٥٠ إناث

  مجال التوافق المدرسي
  ٣,٩٠  ٢٢,٥٦ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٩,٣١ 
  ٣,٥٥  ١٥,٦٢ ٥٠ إناث

  التوافق األسري
  ٣,٧٨  ٢٢,٧٤ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٩,٦٨ 
  ٣,٢٩  ١٥,٨٨ ٥٠ إناث

  الدرجة الكلية
  ١٥,٦٥  ٩٧,٢٦ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٩,٩٨ 
  ١٤,٩٠  ٦٦,٧٤ ٥٠ إناث



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٨٣( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

  ٢,٦٣=٠,٠١مستوى الداللة عند                 ١,٩٨=  ٠,٠٥مستوى الداللة عند 
) بين متوسطي ٠،٠١لة إحصائياً عند مستوى (وجود فروق دا )٣يتضح من جدول (

وبذلك يتم قبول  لصالح الذكور، التوافق النفسي مقياس أبعاد درجات " الذكور، واإلناث" على 
  .ول الفرض األ قبولاألمر الذي يترتب عليه ، الفرض

فراد عينـة الدراسـة تبعـا    أأنه توجد  فروق ذات داللة إحصائية لدى  وضحتحيث أ
 حيث أشـارت إلـى   ) ٢٠٠٤نتيجة مع نتائج دراسة إبتسام السلطان ( هذه ال ع، وتتفقنولمتغير ال

ومـع   ،ب الـذكور لصالح الطـال  التوافقتحقيق  في نوعتبعا لمتغير ال احصائيإوجود فروق دالة 
بين متوسط درجـات   احيث توصلت إلى فروق دالة إحصائي )٢٠٠٩براهيم مشعل (إعال دراسة 

لصالح الطالبات بشكل أوضح في الذكور أي أن الطالبات  الذاتاضطراب  فيالطالب و الطالبات 
    ،بأعلى من الطال نفسيتعانى من اضطراب 

عند اإلناث مقارنة بالذكور يرجع  الذاتمن المالحظ من النتائج  أن ازدياد اضطراب و
قـد   لرجل مماا معإلى اختالف دور الجنس بالنسبة لإلناث في ظل المبالغة في المطالبة بالمساواة 

نجـد  و ،من المسئوليات وثقل كاهلها بكثير ،زيادة العبء على المرأة ومضاعفة دورها دى إلىيؤ
 ،والتفكير في شريك الحياة ،الكثير من األمورفي يشغل تفكيرها مما  ،أن الفتاة تقوم بأكثر من دور
 فـي مما يجعلهـا   ،فكيرهذه المرحلة تكون دائمة الت فيفنجد الفتاة  ،واالرتباط بشكل جاد ورسمي

 معلى الكثير من الحرية فـي تحركـاته   ونيحصل ينر الذوحالة توتر واضطراب بالمقارنة بالذك
عال إبراهيم ( . يؤدى إلى ازدياد ثقافته إذا أحسن استغاللهقد مما  ،وقضاء وقت الفراغ المتاح لديه

اإلناث أكثـر اتصـاال    من كون يتأتىإنما  نوعينأن الفروق بين ال، و)  ١٢٥ص، ٢٠٠٩ مشعل،
الغالب لما يخططه الوالدان لهن و ذلـك   فيعالقاتهن الشخصية مما يجعلهن يخضعن  فيباألسرة 

                                                                                       .ذكورعلى خالف ال
باء واألمهات ألساليب "تختلف درجة استخدام اآل :على أنه صينو :وتفسيرهالفرض الثاني نتائج 

وللتحقق من صحة الفرض استخدام الباحث اختبار ، المعاملة الوالدية السلبية تبعاً لنوع األبناء"
)t.test(  لعينتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطي درجات المجموعتين " الذكور، واإلناث"  على

  .حليل والمعالجة اإلحصائية) نتائج الت٦مقياس أساليب المعاملة الوالدية ويوضح الجدول (



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٨٤( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

المعاملة  لمقياس أساليب  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " ت" )٦( جدول
  "الدرجة الكلية" لدى مجموعتي (الذكور، واالناث)والوالدية 

مقياس أساليب 
 المعاملة الوالدية

 المتوسط ن المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 قيمة" ت"
مستوى 
 الداللة

  رفضال
 ٢,٤٥ ٩,٦٦ ٥٠ ذكور

٠٫٠١ ١٢,٦٢ 
 ١,٨٤ ١٥,١٢ ٥٠ إناث

  التشدد
  ٢,٤٩  ٩,٧٦  ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٩,٢٩ 
  ٢,٢٦  ١٤,١٨  ٥٠ إناث

  التبعية والتحكم
  ٢,٩٧  ٩,٧٤ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٩,٣٧ 
  ٢,٣٨  ١٤,٧٨ ٥٠ إناث

  الحماية الزائدة
  ٢,٥١  ١٠ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ١٠٦٦ 
  ٢,٢٦  ١٥,١٠ ٥٠ إناث

ب في التذبذ
  المعاملة

  ٢,٧٠  ٨,٦٢ ٥٠ ذكور
٠٫٠١  ٨,٥٨ 

  ١,٧٤  ١٢,٥٢ ٥٠ إناث
التفرقة والتميز في 

  المعاملة
  ٢,٠٦  ٩,٤٨ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ١١,٥٦ 
  ٢,٣٢  ١٤,٥٦ ٥٠ إناث

  العقاب
  ٢,٣٣  ٩,٧٨ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ٧,٣٠ 
  ٢,٧٠  ١٣,٤٦ ٥٠ إناث

  الدرجة الكلية
  ١١,٧٣  ٦٧,٠٤ ٥٠ ذكور

٠٫٠١  ١٥,٧٢ 
  ٨,٨٥  ٩٩,٧٢ ٥٠ ثإنا

  ٢,٦٣=٠,٠١مستوى الداللة عند                         ١,٩٨=٠,٠٥مستوى الداللة عند 
) بين متوسطي ٠،٠١وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى ( )٤يتضح من جدول (   

ور، لصالح الـذك درجات " الذكور واإلناث" على مقياس أساليب المعاملة الوالدية" والدرجة الكلية" 
وتتفق هذه النتائج مع نتائج ني، الفرض الثا قبولاألمر الذي يترتب عليه ، وبذلك يتم قبول الفرض

حيث وجدت فروق بين متوسط  ،)٢٠١٢فايز بشير ()، و٢٠١١دراسة هبة اهللا عبد الفتاح السيد (
اسة والء در مع نتائجنتيجة هذه ال ومع ذلك اختلفت .كانت لصالح  الذكور اإلناثدرجات الذكور و

 –الحماية الزائـدة  ( فيأنه ال توجد فروق بين الذكور واإلناث  التي تشير إلى) ٢٠١١العشري (
   .بالذنب و التدليل) لشعورا –اإلذالل 

من األبناء تنعكس على عـدد مـن    نوعينومن الواضح أن الفرق في معاملة الوالدين لل
فالبيئـة تسـمح للبنـات    ، لسلبي أو االعتماديالسمات السلوكية التي يكتسبها األبناء مثل السلوك ا
أي أن أسـلوب المعاملـة يـدعم     ،الذكر األبنباالعتماد على األب بينما ترفض ذلك السلوك من 

   .من األبناء نوعينويعزز أنماطاً سلوكية بينما يرفض أنماطاً سلوكية أخرى إزاء ال



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٨٥( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

األبناء، وخصوصاً في ويتفق الباحثون على أن غياب األب عن المنزل يؤثر في سلوك 
سلوك الصغير، كما يؤثر األب تأثيراً مهماً في التمايز بين اإلناث والـذكور، فاآلبـاء يشـجعون    
البنات على أن يكن جذابات ويتصرفن بشكل حسن ، كما يقوم األب بتعزيز سلوك األنوثـة عنـد   

هار سلوك الرجولـة،  البنات بينما يشجع الذكر على حب االطالع وعلى االعتماد على الذات، وإظ
( هبه اهللا عبد ويكون سلوك األب أكثر ليونة تجاه الصبى ، بينما يضع القيود الكثيرة على البنت، 

  .٢٨،ص  ٢٠١١الفتاح، 
ويرجع االختالف بين الذكور واالناث في المعاملة الوالدية إلي االختالف في الخصائص 

مرحلة المراهقـة  والتـوتر النفسـي     اًوصالنفسية  و طبيعة المرحلة التي تمر بها اإلناث وخص
والحالة غير المستقرة وطبيعة المجتمعات التي تعطي للذكر مساحة للتعبير عن رأيه أو االحتجاج 

  أو الرفض أكثر من اإلناث.
   :وتفسيره لثالثالفرض انتائج 
العينة  داللة إحصائية بين درجات أفراد ات"توجد عالقة ارتباطية سالبة ذ أنه على ينصوالذي 

لدى عينة من  ، ومقياس التوافق النفسيأساليب المعاملة الوالدية "األب، واألم"على مقياس 
الباحث معامل ارتباط  حسبوللتحقق من هذا الفرض "، المراهقين طالب المرحلة الثانوية

لية والدرجة الك" األب، واألم" ، مقياس أساليب المعاملة الوالدية أبعاد) بين Pearsonبيرسون (
  : والدرجة الكلية، والجدول التالي يوضح ذلك مقياس التوافق النفسيوأبعاد 

  



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٨٦( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

) معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس أساليب المعاملة الوالدية ومقياس ٧جدول (
  )١٠٠التوافق النفسي ن= (

  أسالیب المعاملة الوالدیة 

  التوافق النفسي

الوعي وقبول 
مجال التوافق   مجال المرونة  جیةالحالة المزا  الذات

  المدرسي
التوافق 
  األسري

الدرجة 
  الكلیة

  الرفض
  **٠٫٨١-  **٠٫٧٩-  **٠٫٨٠-  **٠٫٧٩-  **٠٫٧٧-  **٠٫٧٦-  آباء

  **٠٫٦٦-  **٠٫٦٣-  **٠٫٦٨-  **٠٫٦٧-  **٠٫٦٣-  **٠٫٦٠-  أمھات

  التشدد
  **٠٫٧٩-  **٠٫٧٥-  **٠٫٧٧-  **٠٫٧٨-  **٠٫٧٧-  **٠٫٧٨-  آباء

  **٠٫٥٨-  **٠٫٥٣-  **٠٫٥٨-  **٠٫٥٩-  **٠٫٥٦-  **٠٫٥٥-  أمھات

  التبعیة والتحكم
  **٠٫٦٦-  **٠٫٦٣-  **٠٫٦١-  **٠٫٦٣-  **٠٫٦٦-  **٠٫٦٤-  آباء

  **٠٫٦٢-  **٠٫٥٨-  **٠٫٥٨-  --٠٫٦٢-  **٠٫٦٤-  **٠٫٦٠-  أمھات

  الحمایة الزائدة
  **٠٫٧٠-  **٠٫٦٦-  **٠٫٦٨-  **٠٫٧٢-  **٠٫٦٦-  **٠٫٧٠-  آباء

  **٠٫٦٢-  **٠٫٥٩-  **٠٫٦٢-  **٠٫٦٦-  **٠٫٥٧-  **٠٫٦٠-  أمھات

التذبذب في 
  المعاملة

  **٠٫٦٦-  **٠٫٦٥-  **٠٫٦٥-  **٠٫٦٦-  **٠٫٦٢-  **٠٫٦٤-  آباء

  **٠٫٦٣-  **٠٫٦٠-  **٠٫٦١-  **٠٫٦٣-  **٠٫٥٩-  **٠٫٦٠-  أمھات

التفرقة والتمیز 
  في المعاملة

  **٠٫٧٥-  **٠٫٧٠-  **٠٫٧٢-  **٠٫٧٢-  **٠٫٧٣-  **٠٫٧٥-  آباء

  **٠٫٦١-  **٠٫٥٧-  **٠٫٦١-  **٠٫٦١-  **٠٫٥٦-  **٠٫٥٩-  ھاتأم

  العقاب
  **٠٫٦٠-  **٠٫٥٨-  **٠٫٥٩-  **٠٫٥٧-  **٠٫٥٦-  **٠٫٦١-  آباء

  **٠٫٤٩-  **٠٫٤٦-  **٠٫٤٩-  **٠٫٤٩-  **٠٫٤٧-  **٠٫٤٩-  أمھات

  الدرجة الكلیة
  **٠٫٨٦-  **٠٫٨٢-  **٠٫٨٣-  **٠٫٨٤-  **٠٫٨٢-  **٠٫٨٤-  آباء

  **٠٫٨٠-  **٠٫٧٦-  **٠٫٧٩-  **٠٫٨١-  **٠٫٧٦-  **٠٫٧٧-  أمھات

  ٠,٠١** دالة عند مستوى 

) وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين أساليب ٥يتضح من جدول(



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٨٧( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

  المعاملة

، وذلك عند درجة الكليةوال مقياس التوافق النفسيأبعاد درجة الكلية، والوالدية " األب، واألم" وال 
الفرض  قبولاألمر الذي يترتب عليه ون الفرض الثالث للدراسة تحقق. ) وبذلك يك٠,٠١(مستوى 

، )٢٠٠٦سابرو (و )٢٠١١( دراسة والء العشري مع نتائجنتيجة ال هذه تتفقلث، والثا
)Martinez ,  Garcia 2007 ًالتي أشارت إلي أن المراهقين الذين تلقوا نمط تنشئة متساهال  (

فهوم الذات مقارنة مع المراهقين الذين تلقوا نمط تنشئة حصلوا على درجات أعلى على مقياس م
  تسلطية، كما أظهر ذلك المراهقون الذين تلقوا نمط النبذ. 

) والتي أظهرت النتائج  ٢٠١٢(  نتائج دراسة حنان الشقرانمع تتفق هذه النتيجة كما 
واإلهمال و بين  ةالزائد أن هناك عالقة (إيجابية) دالة إحصائيا بين النمط التسلطي والحماية

  االضطراب النفسي. 

دالة عالقة  ت) حيث وجد٢٠١١( اهللا عبد الفتاح السيد ةنتائج مع نتائج  هبالتتفق كذلك 
إحصائيا سالبة بين أسلوب إساءة المعاملة  والقسوة والنبذ واإلهمال والتسلط واإلهمال وبين أمن 

  األبناء النفسي.

دية اإليجابية القائمة على التقبل والديمقراطية والحرية وبالتالي فإن أساليب المعاملة الوال
سيسهم في تحقيق األبناء للتوافق النفسي ، بينما أساليب المعاملة الوالدية السلبية القائمة على التسلط 

ن أسلوب التبعية والتحكم كأسلوب وفرض الرأي سيسهم في إيجاد مفهوم سلبى عن الذات، وأ
نطواء وتعانى من اإل ،خصية قلقة غير قادرة على العمل واإلنتاجتنشئة يؤدى إلى تكوين شال

والخجل وليست قادرة على التفكير أو اتخاذ القرار أو تحمل المسئولية بل تحتاج إلى من يقودها 
بل يؤدى إلى شخصية  سليمةالرعاية ال يؤدى إلى بناء شخصية  فيأسلوب المبالغة  ن، وأدائما

  .) ٢٦ ص،٢٠١٢ ،(وهيبه فراج عميقة.تعانى من صعوبات انفعالية 

أن أسلوب الحماية الزائدة هو ادراك  )١٥٨،ص ٢٠٠٩(عالء الدين كفافي، كما يري 
المراهق أن والديه يخافون عليه بصورة كبيرة، ويلبيان كل رغباته، ويظهران درجة كبيرة من 

رة المتسلطة والمسيطرة يكون القلق واللهفة عليه، وأن سلوك األبناء يتأثر باتجاهات الوالدين فاألس
من نتائجها أبناء خاضعون مستسلمون غير واثقين بأنفسهم ويعتمدون على اآلخرين بدرجة كبيرة 
بينما األسرة الرافضة لألبناء والتي ال تهتم بهم قد تؤدى إلى عدم الشعور باألمن والعدوانية 

  ) ٢٣،ص  ٢٠١٤والعصبية وسوء التوافق أيضاً مع اآلخرين. (جمال صالح، 



 

  

  لتوافق النفسي لدي األبناء المراهقينأساليب المعاملة الواالدية وعالقتها با

  )٤٨٨( ٢٠٢٠ أكتوبر  – الثالثونالمجلد   - ٩١٠ المجلة المصرية للدراسات النفسيةالعدد 

وعندما يجد المراهق العطف والحماية من الوالدين  يشعر باألمان وأنه شخص له شأن 
و قيمة هذا ما يجعله يقدر ذاته بشكل إيجابي وهذا ينعكس علي صحته النفسية ويتوافق مع محيطة 

فممارسة الوالدين لألساليب التي تتسم بالعنف ، )١٠٦ص،  ٢٠١٢(أمينة دريبين ،  بشكل جيد.
القسوة وممارسة القهر علي األبناء من شأنها أن تولد سلوكيات غير مرغوبة مثل االنسحاب و

 , ,Evgen(. والعدوان وعدم الرغبة في التفاعل االجتماعي  وتكون عقبة أمام التوافق النفسي

2008; p. 115(.  

 في نمو تكوين شخصية األبناء، اًحاسم اًويؤدي أسلوب التقبل والرفض الوالدي دور
فأسلوب التقبل هو الدفء  والمحبة الذي يمكن لآلباء أن يمنحوه ألبنائهم أما أسلوب الرفض فهو 

( فاطمه فرج ، غياب الدفء حيث يتسم األبناء بسمات اإلعتمادية والتقدير السلبي لذواتهم. 
أن األطفال الذين يمنحون نوعا من الدفء والتقبل والحنان والعطف الوالدي ، و) ٣٨،ص ٢٠١٠

في حين أن األطفال الذين يشعرون ، يكونون على درجة عالية من التوافق والشعور باالطمئنان
بأساليب التفرقة والقسوة واإلهمال الوالدي يكونون على درجة عالية من عدم التوافق ونقص الثقة 

  . )١٤٣ ،ص٢٠١٤ ،( ناصر الغنداني في النفس والشعور بالخوف واالحباط.

أن المعاملة الوالدية التي تتم وفق أسس وقواعد إلى ) ٢٠١١( أشارت والء العشريو
، ويمكن تفسير هذه النتيجة من تتميز بالسواء النفس تعجل بوصولهم إلى االتزان االنفعالي المنشود

خالل الدور الكبير الذي تؤديه األسرة في نمو شخصية األبناء وتحقيق التوافق النفسي وإكسابهم 
  يجابية الخالية من التوترات النفسية.األنماط السلوكية اإل

وعلى الرغم من أن هناك تغيرات شتى طرأت على األسرة الحديثة فإن دورها مازال 
لها تأثير قوي في حياة األبناء،  ةله أهميته وقيمته، وأن أساليب المعاملة الوالدية الصحيح

وى الذى يساعده على المرور والمراهق في هذه المرحلة الحرجة في حاجة إلى المناخ المالئم الس
من عنق الزجاجة وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي وإيجاد شخصية متزنة  خالية من 
الصراعات الداخلية، فإن كل ما يكتسبه المراهق من والدية من خبرات مؤلمة ناجمة عن أساليب 

ذه المرحلة وهو بعيد وبالتالي نجد المراهق يمر بهيجعله عرضة لألمراض النفسية، معاملة خاطئة 
ويتميز بالتوافق النفسي أو إما نجده يمر في تلك المرحلة بالعديد من  ،عن االضرابات

  وتتميز شخصيته باالضطراب وعدم التوافق النفسي.                                                      ،االضطرابات



 

 

    عماد الدين إبراهيم علي محمد الطماوي/ أشراف أ.د/ هبة حسين إسماعيل /ا  

  )٤٨٩( ٢٠٢٠٠أكتوبر - الثالثونمجلد لا٠٩١ جلة المصرية للدراسات النفسية العددلما

  توصيات الدراسة:
 التوافق النفسـي ووضـع بـرامج نفسـية وإرشـادية      يلمضطربضرورة تقديم المساعدة  -١

   .خرينلمساعدتهم لتخطى تلك األزمة والتوافق مع الذات ومع األ                وعالجيـة 

  االهتمام بميول الشباب والعمل على إشباع حاجاتهم وتلبية احتياجاتهم وفقا إلمكانيات المجتمع  -٢
 المتاحة.

الفرصة  وإتاحة، ع عن استخدام أساليب المعاملة الوالدية السلبيةيجب على الوالدين االمتنا - ٣
  .التوافق النفسي عدم ؤدى بهم إلىي قد ياألمر الذ ،الذات بعيدا عن التسلط والرفض  عن  للتعبير

  :ةقرتحامل الدراسات
 .التوافق النفسي وعالقته باالتزان االنفعالي لدى طالب المرحلة اإلعدادية - ١

 .التوافق النفسي لدى المراهقينوتحقيق  نامج عالجي لخفض اضطراب الهويةفعالية بر - ٢

تباين التوافق النفسي واالتزان االنفعالي باختالف أساليب المعاملة الوالدية لدى الشباب  - ٣
  الجامعي.

  
  مراجع الدراسة:

  أوًال: املراجع العربية:
ي االجتماعي لدي ابناء العامالت ). دراسة مقارنة للتوافق النفس٢٠١١أماني حمدي الكحلوت (

، الجامعة ماجستيروغير العامالت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة رساله 
  االسالمية ،غزة.

 أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بظهور االكتئاب عند المراهقين رسالة ).٢٠١٢أمينة دريبين ، (

جتماعية، جامعة أكلي علم نفس عيادي معهد العلوم اإلنسانية واال ماجستير
  محند ،الجزائر.

العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وتحقيق المراهق لهويته النفسية مجلة  ).٢٠١٢حنان الشقران (
     ١٠٩٢:١٠٨١) ص٥(  ٢٦) مجلد العلوم النفسيةالنجاح لألبحاث ، ( ةجامع

ي نزالء دار المالحظة الذكاء الوجداني واألمن النفسي لد ).٢٠١٢خالد عبد العزيز الغنام  (
  ، جامعة أم القري، السعودية.ماجستيراالجتماعية في منطقة القصيم ، رساله  

  بيروت : دار النهضة العربية .  .األسرة والحياة العائلية). ٢٠٠٩سناء الخولي  (
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). اضطراب الهوية وعالقته بمتغيرات الذات وبعض سمات الشخصية ٢٠٠٩عال إبراهيم مشعل ( 
 ب الجامعة ، رسالة ماجستير، قسم الصحة النفسية، كلية التربية جامعة عند طال

  الزقازيق .

  عمان : دار الفكر للنشر والتوزيع . .علم النفس األسري)  ٢٠٠٩عالء الدين كفافي (

المناخ األسرى وعالقته بتقدير الذات لدى عينة من األطفال من  ).٢٠١٠اهللا ( فاطمة فرج عبد
  جامعة عين شمس، القاهرة. معهد الدراسات العليا للطفولة، اجستيرم). رسالة  ١٢: ٩(

). التمرد وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة جامعة االزهر ٢٠١٢فايز خضر بشير (
  ، كلية التربية جامعة االزهر، غزة.رماجستيرسالة 

رة : مكتبة األنجلو القاه .الصحة النفسية في مراحل العمر المختلفة ).٢٠٠٧كلير فهيم  (
  المصرية .

بعض أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتهم  )٢٠٠٩مروة محى الدين عطا السيد (
معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين ماجستير بمرض الوسواس القهري رسالة 

  شمس.

 دركها األبناء وعالقتها باالتزان) .أساليب المعاملة الوالدية كما ي٢٠١٤ناصر بن راشد الغداني ( 

في التربية  ماجستير االنفعالي لدى األطفال المضطربين كالمياً لمحافظة مسقط ،رسالة
  جامعة نزوى. :تخصص إرشاد نفسى ، عمان

رسالة  األمن النفسي وعالقته بالمعاملة الوالدية كما يدركها االبناء ).٢٠١١(  اهللا عبد الفتاح ةهب
  لدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس.، معهد اماجستير

بالذكاء  أساليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناء وعالقتها ).٢٠١١المنعم العشري (  والء عبد
 غير دكتوراهالوجداني لدى المتفوقين دراسياً دراسة سيكولوجية مقارنة، رسالة 

  كلية اآلداب جامعة المنيا. منشورة،

 االتصال بين الوالدين وعالقته بالتوافق النفسي واالجتماعي للمراهقين، ).٢٠١٢فراح (  ةوهيب
  ، في علم النفس كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية ، جامعة الجزائر.ماجستيررسالة 
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The study aimed to identify the relationship between parental treatment 
methods and psychological compatibility among adolescents of secondary 
school students, and the sample consisted of (100) students whose ages 
range between (15-18) years from the martyr al-Husseini Abu Dheif 
Secondary School for boys (Tama), and sought help Researcher on the 
Parenting Methods Scale. Prepared by the researcher (2015) and the 
psychological compatibility scale Prepared by the researcher (2018), and the 
results reached a difference in the degree of psychological compatibility 
depending on the type variable, and the degree of parents' use of negative 
parenting treatment methods varied according to the type of children, while a 
negative relationship was found between treatment methods Parental 

passivity and psychological compatibility                    

 

 
 


