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أ  

  
  



ب  

  
  

  مـالرحي نـالرمح هـالل مـبس
وا قُـوا أَن         " نـآم ا الّـذِين هـا أَينَـاراً      ي لِـيكُمأَهو كُمفُـس

ا مالئِكَـةٌ غِـالظٌ            هـلَيع ةار الْحِجـو اس ا النـهقُودو
ــا   مـ لُـــونفْعيو مهــر ــا أَمـ مـ َا ونــص عـال ي ادشِـــد

ونرمؤ6:التحريم" ي  

  
  

 
 



ج  

 
 أنه ملا فرغ من - رضي ا عنه     -روي عن اإلمام الشافعي     

اقـرأ علـي، فقـرأ    : ل ألحـد تالميـذه    كتابة كتابـه األم، قـا     
: عليه، فأخذ يصحح ما كتب حتى فرغ من القراءة، ثم قال

أعد علي القراءة،  فقـرأ،  فجعـل يـصحح حتـى فـرغ منـه،  ثـم              
ــال ــة   : ق ــرة الثالث ــراءة للم ــد الق ــام   :  أع ــذ، واإلم ــا التلمي فأعاده

حـسبك يـا    : يصحح، فبعدما فرغ من التصحيح للمرة الثالثة، قال       
  بين

تابهٔىب{ ال اال  تا اكم كون  ن  ه  ل ك ا ٕ ًك ً ٔ{  
 

  
  
  



د  

  شــــكر وتقديــــر
  

لَئِن كَفَرتُم إِن عذَابِي "رب العالمین القائل في محكم التنزیلالحمد هللا  و نَّكُمألَزِيد تُم كَرش لَئِن كُمبر إِذْ تَأَذَّنو
دِيدــش  ال" القائــل) لى اهللا علیــه وســلمصــ (محمــدلمرســلین ، والــصالة والــسالم علــى أشــرف ا7: إبــراهیم "لَ
ُیشكر ُ ْ َالله َ ْمن َّ ُیشكر ال َ ُ ْ َالناس َ   .أحمدرواه  "َّ

  

َّأشـــكر اهللا العلـــي القـــدیر الـــذي مـــن علـــي بالـــصبر والتوفیـــق إلتمـــام هـــذه الدراســـة، وأتقـــدم بالـــشكر  َّ َ
 العظـیم سـلیمان المـصدرعبـد / الـدكتور، وأسـتاذي محمد محمـد علیـان/ الدكتورواالمتنان ألستاذي 

ً لم یدخرا جهدا في تقدیم النـصح والمـساعدة، فأنـا مـدین نیواللذلتفضلهما اإلشراف على هذه الدراسة، 
  .لهما على تواضعهما الجم، وتوجیهاتهما بین الفینة واألخرى

  

 صــالح الــدین محمــد أبــو /الــدكتور األســتاذكمــا وأتقــدم بالــشكر الجزیــل لعــضوي لجنــة المناقــشة 
ن أســـهما بتوجیهاتهمـــا فـــي رفـــع ســـویة هـــذه یاللـــذ محمـــد إبـــراهیم عـــسلیة /الـــدكتور، واألســـتاذ یـــةناه

  .ٕالدراسة، واثرائها لتكون على هذه الصورة
  

كما وأتقدم بالشكر الجزیل لألسـاتذة المحكمـین علـى مـا بـذلوه مـن جهـد فـي تحكـیم أداتـي الدراسـة، 
 اللـذین ماجد الزیـان/ والدكتور ،جمال الفلیت/ تورالدكصدیق العزیز لوكذلك أتقدم بالشكر والعرفان ل

ًهم اهللا جمیعــا عنــي خیــر ا، فجــزًقامــا بتنقــیح الدراســة لغویــا، واللــذین لــم یــبخال بمــشورتهما وبنــصحهما
  .الجزاء

  

 علــــى مــــا تحملــــت مــــن عنــــاء ومــــشقة، جعــــل اهللا ذلــــك فــــي میــــزان زوجتــــيوال یفــــوتني أن أشــــكر 
والـشكر موصـول  مـا بذلتـه مـن جهـد فـي طباعـة هـذه الدراسـة،  علـىأزهـارابنة أخي حسناتها، وكذلك 

كمـا وأتقـدم بالـشكر ، لمـا قـاموا بـه مـن مـساعدة، دالیا، وعبد الرحمن، ونـدا، ورنـا، وحنـان، وآالءإلـى 
 علــى مــساعدتهما أســامة أبــو ركبــة/ والزمیــل والــصدیق، محمــد أبــو دوابــة/ للــصدیق والزمیــلالجزیــل 

  .طیلة أیام إجراء الدراسة
  

ٕأشكر كل من بذل جهدا، وأعان علیه في إتمام هذا العمل، واخراجه بهـذا الـشكل، الـذي ... ًأخیراو ً
ن كـان غیـر ذلـك فمنـي ومـن ٕاآمل أن أكون قد وفقت فیه، فان كان كـذلك فهـو بفـضل مـن الـرحمن، و

   العفو والغفران،،،،– تعالى –سأله أالشیطان، و



ه  

  

  
  داءــــاإله

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

یعا هيم  ًا مج تواضع،،، ...ٕ هد ا ملهدي مثرة هذا ا جل ٔ  

  
  



و  

  ملخـص الدراســـــــــة
  

طلبـة جامعـة األزهـر هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین التمـرد وأسـالیب المعاملـة الوالدیـة لـدى 
قیـاس ألسـالیب المعاملـة  مقیـاس للتمـرد ومبإعـداد قـام وقـد ،ي اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفحیـث، بغـزة

 ًاطالبــ) 617 (بلــغ قوامهــاعلــى عینــة المقیاســین هــا، وبعــد تطبیــق  وثباتهاالتحقــق مــن صــدقوالوالدیــة 
  مــــن العــــام الدراســــياألولطالبــــة، والمــــسجلین فـــي الفــــصل ) 338(، وًاطالبــــ )279( وطالبـــة، مــــنهم

 اییس النزعـــة المركزیــــةمقـــ تـــم إجـــراء المعالجـــات اإلحـــصائیة المناســــبة باســـتخدام )م2011-2012(
معامـــــل ارتبـــــاط  (، ومقـــــاییس التـــــشتت) الـــــوزن النـــــسبي- االنحـــــراف المعیـــــاري-المتوســـــط الحـــــسابي(

إلــى توصـلت الدراســة تحلیـل البیانــات ، وبعــد ) والثنــائياألحـادي تحلیـل التبــاین –"ت" اختبــار-بیرسـون
  :ةالنتائج التالی
 الــوزن النــسبي جــاء، وقــد %)46.3 (عینــة الدراســة جــاء بــوزن نــسبيأفــراد التمــرد لــدى  .1

 ، یلیـــــه التمـــــرد علـــــى أنظمـــــة الجامعـــــة بـــــوزن نـــــسبي%)52.8 (للتمـــــرد علـــــى المجتمـــــع
  %).42.8 (، وفي المرتبة األخیرة یأتي التمرد على األسرة بوزن نسبي%)44.3(

وجــود تبــاین كبیــر وملحــوظ فــي اســتجابات أفــراد العینــة علــى أســالیب المعاملــة الوالدیــة  .2
ـــداتبعهـــا یالتـــي   كمـــا یـــدركها األبنـــاء، وكـــان هـــذا التبـــاین لـــصالح أســـلوب اإلرشـــاد نالوال

  .والتوجیه
التمـــرد وبـــین  ، النبـــذ واإلهمـــاللوبأســـ بـــین ًدالـــة إحـــصائیاموجـــب ارتبـــاط وجـــود عالقـــة  .3

 .بأبعاده ودرجته الكلیة لدى أفراد العینة

وبـین  ، النفـسيٕالقـسوة واثـارة األلـم لوبأسـ بـین ًدالـة إحـصائیاموجـب ارتباط وجود عالقة  .4
 .التمرد بأبعاده ودرجته الكلیة لدى أفراد العینة

 التمــرد ، وبــینأســلوب اإلرشــاد والتوجیــه بــین ًدالــة إحــصائیاســالب ارتبــاط وجــود عالقــة  .5
 .بأبعاده ودرجته الكلیة لدى أفراد العینة

منخفـــضي ومرتفعـــي  األفـــرادد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات ووجـــ .6
مـن سـلوب األ، وكانت الفروق لـصالح مرتفعـي مقیاس التمردعلى  ذ واإلهمالأسلوب النب

 .طلبة الجامعة
منخفـــضي ومرتفعـــي  األفـــرادد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات ووجـــ .7

، وكانــت الفــروق لــصالح مرتفعــي مقیــاس التمــردعلــى  ٕالقــسوة واثــارة األلــم النفــسيأســلوب 
 .من طلبة الجامعةسلوب األ



ز  

منخفـــضي ومرتفعـــي  األفـــرادروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطي درجـــات د فـــووجـــ .8
 منخفـــــضي، وكانـــــت الفـــــروق لـــــصالح مقیـــــاس التمـــــردعلـــــى  أســـــلوب اإلرشـــــاد والتوجیـــــه

 .من طلبة الجامعةاألسلوب 
وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطي درجــات مجمــوعتي الطــالب والطالبــات  .9

، وكانـــت الفـــروق لـــصالح  بأبعـــاده ودرجتـــه الكلیـــةمقیـــاس التمـــردمـــن أفـــراد العینـــة علـــى 
  .الذكور من طلبة الجامعة

طلبـة المـستوى األول وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات مجمـوعتي  .10
طلبـة ، وكانـت الفـروق لـصالح بعد التمرد على أنظمة الجامعة في وطلبة المستوى الرابع

ًروقــا بــین متوســطات درجــات طلبــة المــستوى فــي حــین لــم تجــد النتــائج ف، المــستوى الرابــع
  . ودرجته الكلیة، التمردمقیاساألول وطلبة المستوى الرابع في بقیة أبعاد 

 فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات أفــراد العینــة مــن طلبــة عــدم وجــود .11
أو عــدد أفــراد األســرة، ًتبعــا لمتغیــر بأبعــاده ودرجتــه الكلیــة التمــرد مقیــاس الجامعــة علــى 

 .الترتیب المیالدي، أو مستوى تعلیم الوالدین، أو مستوى الدخل الشهري
 المعاملــة لوبي وأســ) إنــاث-ذكــور (ً تــأثیر دال إحــصائیا للتفاعــل بــین الجــنسعــدم وجــود .12

صـــورة  (كمـــا یـــدركها األبنـــاء) ٕالقـــسوة واثـــارة األلـــم النفـــسي، واإلرشـــاد والتوجیـــه (الوالدیـــة
  . التمرد لدى أفراد العینة من طلبة الجامعةسمقیا على ) مرتفع–منخفض ()األب

  المعاملـة الوالدیـةلوب وأسـ) إنـاث-ذكـور (ً تأثیر دال إحصائیا للتفاعل بین الجـنسوجود .13
 مقیـــاس علـــى ) مرتفــع–مـــنخفض  ()صــورة األب (كمــا یـــدركها األبنـــاء) النبــذ واإلهمـــال(

 .التمرد لدى أفراد العینة من طلبة الجامعة
 المعاملــة أســالیب و) إنــاث-ذكــور (ً إحــصائیا للتفاعــل بــین الجــنستــأثیر دال عــدم وجــود .14

كمــا یـــدركها ) ٕالنبــذ واإلهمــال، والقـــسوة واثــارة األلــم النفــسي، واإلرشـــاد والتوجیــه (الوالدیــة
التمـرد لـدى أفـراد العینـة مـن طلبـة مقیاس  على ) مرتفع–منخفض  ()صورة األم (األبناء

 .الجامعة
  

  :ى الباحث بما یليوفي ضوء نتائج الدراسة أوص
 .دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء ظاهرة التمرد عند الشباب .1
ٕتوفیر المرشدین التربویین والنفسیین واعـداد البـرامج اإلرشـادیة للحـد أو التقلیـل مـن ظـاهرة  .2

 .التمرد وتوعیة الطالب بأنظمة وقوانین الجامعة



ح  

اء للتعبیـــر عـــن آرائهـــم واحترامهـــا، توعیـــة اآلبـــاء واألمهـــات بـــضرورة تـــوفیر الفرصـــة لألبنـــ .3
 وغـرس ،ومشاركتهم في تبادل الرأي فیما بینهم بأسلوب مرن، ومـنحهم االسـتقالل والحریـة

 . وروح المودة والتعاون،الثقة في نفوسهم
ـــدین والمعلمـــین بـــضرورة الكـــف عـــن العقـــاب البـــدني واللفظـــي للمراهـــق، ألنـــه  .4 توعیـــة الوال

 . ویشعره بالدونیة، وینمي سلوك التمرد لدیه، ویضعف ثقته بنفسه،أسلوب یحبطه
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 رأـــــ تقأنل ـــــقب
 ...لــــــالطف

 نـــــاآلخرین ــــم أن یلعَّتعل.. قده ت عاش في بیئة تنإذا. 

 اآلخرینم أن یحارب َّتعل..  عاش في بیئة تكرهه إذا.  

 للشرًم أن یكون متوجساَّتعل..  عاش في بیئة تخیفه إذا .  

 على نفسهىم أن یأسَّتعل..  عاش في بیئة تشفق علیه إذا .  

 بالذنبإلحساسام َّتعل..  عاش في بیئة حقودة إذا .  

 م أن یثق في نفسهَّتعل..  عاش في بیئة تشجعه إذا.  

 ًم أن یكون مریضاَّتعل..  عاش في بیئة متساهلة إذا.  

 ًم أن یكون قادراَّتعل..  عاش في بیئة تمدحه إذا.  

 ًم أن یكون محباَّتعل..  عاش في بیئة تقبله إذا.  

 م أن یحب نفسهَّتعل..  عاش في بیئة توافقه إذا.  

 م أن یقدر العدالةَّتعل..  عاش في بیئة تنصفه اإذ.  

 ر الصدقِّقدُم أن یَّتعل..  عاش في بیئة تأتمنه إذا.  

  م أن یتعامل بصدق مع نفسهَّتعل.. إذا عاش في بیئة توفر له األمن.  

 یستحق أن یعیش فیهٌم أن العالم مكانَّتعل..  عاش في بیئة تصادقه إذا .  

  
  Elizabeth B. Hurlok"إلیزابیث هیرلوك"

   Developmental Psychology:عن كتابها
  )15: 1999وفیق مختار، (                                             
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  الفصل األول
  مدخل إلى الدراسة

  

  : الدراسةمقدمة .1 .1
  

فهـــم ، لهـــمن الـــدافئ واآلمـــن  الحـــضإذ تعـــد،  وتـــربیتهم فـــي تنـــشئة األبنـــاءًمهمـــاًتلعـــب األســـرة دورا 
، كمــا أنهـا تتحمـل الجــزء شخـصیتهمالغـد، ورجــال المـستقبل، وهـي تــسهم بـشكل رئـیس فــي بنـاء  شـباب

  .األكبر في حمایتهم من االنحراف والوقوع في المشكالت واالضطرابات النفسیة
  

كنـه مـن التكیــف تلقـن الطفــل ثقافـة الجماعـة ولغتهـا، وعاداتهـا وتقالیــدها، ممـا یمهـي التـي األسـرة و
ٌوالتوافــق مــع الوســط الــذي یعــیش فیــه، وتختلــف طریقــة التنــشئة مــن أســرة ألخــرى، فهنــاك أســر تنــتهج 
ًنهجـــا قائمـــا علـــى الحـــوار والدیمقراطیـــة والتـــسامح، ممـــا یمهـــد الـــسبیل إلقامـــة عالقـــات أســـریة صـــحیة  ً

ٌق بـه، وهنـاك أسـر تنـتهج  ویـستطیع اتخـاذ القـرار الـذي یتعلـ،متماسكة ینتج عنها فرد یعتمد علـى ذاتـه
ًنهجــا اســتبدادیا یقــوم علــى التــسلط والقمــع، ممــا یــؤدي إلــى تمــرد الفــرد وثورتــه وعــدم اســتقاللیته، وقتــل  ً

  .)156: 1992، فایز قنطار (روح اإلبداع والمبادرة وحب الكشف والبحث لدیه
  

مــع هم، وبــین األفـراد  األسـرة الوحــدة األساسـیة لحلقـة الــصراع النفـسي بـین األفــراد داخـل أنفـسوتعـد
بعضهم البعض، والتكیف العام بین أفراد األسرة الواحدة یعتمد على درجة التفهم التـام لموقـع كـل فـرد 

إلــى األخ األكبــر مــن فیهــا بالنــسبة لألفــراد اآلخــرین، ولمــا كانــت المواقــع تختلــف مــن األب إلــى األم و
 ، ومرحلــة عمــره،سب دوره فــي األســرةالــخ، فــإن تواجــد الفــرد فــي موقــع معــین حــ ... األخــت الــصغرى

ً یحتم على بقیـة األفـراد أن یتعـاملوا معـه تبعـا لمواصـفات هـذا الموقـع، وأن یكـون أسـلوب ،ونوع جنسه
التعامــل هــذا علــى درجــة مــن الثبــات الــدائم دون أي محاولــة للتغیــر، إال إذا اقتــضت ظــروف األســرة 

 ووالدیــه إخوتـه لطبیعــة تعامـل ًره فیهـا، وطبقـاً األسـرة طبقـا لــدوذلـك، فكـل فــرد تتـشكل شخـصیته داخــل
معــه، ومــن هنــا فــإن تغیــر أســلوب المعاملــة وعــدم الثبــات فیهــا قــد یــؤدي إلــى نــوع مــن االهتــزاز فــي 

 یـــسرى عبـــد المحـــسن، (حـــدوث الـــصراعات والتـــصدع النفـــسيممـــا یـــؤدي إلـــى مكوناتـــه الشخـــصیة، 
1990 :17.(  
  

النفــسي والجـــسدي، ویحــددها عمـــره الزمنــي، فقـــد طبیعـــة مرحلــة تكوینـــه مـــشاكل اإلنــسان تعكــس و
یعلن الطفل عن مشاكله بـصورة تختلـف عـن الـشخص البـالغ، فهـو یفتقـد قـدرة التعبیـر الكالمـي ولكنـه 

 أو بالـــــصد ، أو بالتـــــدمیر والعــــدوان، أو بالعزلــــة،یمتلــــك موهبــــة التعبیــــر الوجـــــداني، بالبكــــاء والحــــزن
 أو باألوجـــاع واآلالم والـــشكوى العـــضویة، وكـــل هـــذه سلوك،الـــوالهجـــر، أو بـــاالنحراف والـــشذوذ فـــي 
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 األولــى فــي عالقتــه بأمــه، ثــم هالــسبل والطــرق لإلعــالن عــن مــشاكله، تتركــز مــع بدایــة ســنوات عمــر
 للتعامـل معهــا، - غیـر أمـه- ویبـدأ فـي التعــرف علـى مـصادر أخـرى،تتـسع عالقاتـه بالبیئـة مـن حولـه

فـــي حیاتـــه یحتـــاج إلـــى العـــالج الهـــادئ المتعقـــل مـــن ٕوان مـــرور الطفـــل والمراهـــق بالمـــشاكل الحتمیـــة 
  ).12: 1990 یسرى عبد المحسن،(جانب األسرة المسئولة عنه وخاصة الوالدین

  

 معظــم مــشكالت المــراهقین الــسلوكیة النفــسیة تعــود إلــى األســرة بالدرجــة نلقــد أثبتــت الدراســات أو
 وغیــــاب ،شل العالقــــات األســـریة وفـــ، وغیـــاب التوجیــــه الـــسلیم، وجهـــل األم، مـــن قــــسوة األب،األولـــى

 فأولیــاء األمــور یحتــاجون إلــى إرشــاد أســري ،النمذجــة الــصحیحة، وغیــاب المناقــشة والحــوار والتفــسیر
 تساعد هؤالء األبنـاء علـى تحقیـق أهـدافهم، وتوجیـه ،لمعرفة كیفیة معاملة أبنائهم بطرق تربویة سلیمة

  .)315: 1997فافي، عالء الدین ك (تمعهم به أنفسهم ومجن یساعدوًقویماًسلوك التمرد توجیها 
 

یـــسعى فـــي جمیـــع مراحـــل حیاتـــه إلـــى البحـــث عـــن الراحـــة والطمأنینـــة اإلنـــسان ویـــرى الباحـــث أن 
ًالنفــسیة، ویحــاول جاهــدا االبتعــاد عــن كــل مــا یــنغص حیاتــه مــن مواقــف ضــاغطة، فیلجــأ إلــى وســائل 

 ًلــة العمریــة التــي یمــر بهــا الفــرد دوراوطــرق عدیــدة للتكیــف مــع مواقــف الحیــاة المختلفــة، وتلعــب المرح
ًأساسیا في اختیاره تلك الوسائل والطرق، فالطفل یختلف عن المراهق أو الشاب فـي طریقـة تكیفـه مـع 

  .البیئة، في حین یختلف الراشد عن الطفل والمراهق في ذلك
 

 الحیــــاة فهنـــاك أفــــراد یمیلــــون إلــــى االنــــسحاب واالنطــــواء والعزلـــة فــــي كیفیــــة التعامــــل مــــع مواقــــف
الـضاغطة المختلفـة، وهنـاك مـن یمیـل إلـى الثـورة والتمــرد لتفریـغ مـا یعـاني منـه مـن ضـغوط، وهـذا مــا 
ًیبدو واضحا في فترة المراهقة لمـا تتمیـز بـه هـذه الفتـرة مـن انفعـاالت حـادة وظهـور نزعـات االسـتقالل 

لــى مـا یتعرضـون لــه ًوالتمـرد علـى مــصدر الـسلطة، لـذلك فــإن كثیـرا مـن المــراهقین یعلنـون سـخطهم ع
ــــب بممارســــة ســــلوكیات تمی ـــــمــــن أوامــــر ومطال ـــــل إلــــى الثــ ـــــورة والتمـ ــــة،( دوانیةـرد والعــــــ  خولــــه المطارن

2000 :7(.  
  

 عـــزت حجـــازيًوتعتبـــر فتـــرة المراهقـــة والـــشباب هـــي أكثـــر الفتـــرات تمـــردا فـــي حیـــاة الفـــرد، ویبـــین 
 الـذین تعلـیم فـي بالدهـم أن الطلبـة في تصنیفه السـتجابات الـشباب ألوضـاع نظـام ال)148: 1985(

 فــي طریـــق ة وبالدهــم والعــالم، یـــرون الجامعــة والنظــام القـــائم عقبــلجـــیلهم طموحــات وتطلعــات لــدیهم
مـستقرون الًهم الدراسـة كثیـرا فهـم عنـیالـذین ال ت، أمـا ًهم نشطون سیاسیا، میـالون إلـى التمـردوتحقیقها، 
، والــصنف  الدراســة مأخــذ جــدیأخــذون وال ،الحیــاةرص  ولــدیهم قــدر وافــر مــن فــ،ً واجتماعیــاًاقتــصادیا

 تــسمح لهـم بالحـصول علــى شـهادةأولئـك الــذین ال یعنـیهم مـن الجامعــة إال الحـصول علـى الثالـث هـم 
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ٕعمـــل یعیـــشون منـــه، وهـــم ال یعملـــون بالـــسیاسة ولـــیس مـــن مـــشروعاتهم تحـــدي النظـــام القـــائم، وانمـــا 
  .مبررعلى أنه یهدد مستقبلهم بدون رد  إلى التمنوینظرو ، منه قدر اإلمكاناالستفادةیحاولون 

  

ً ویكـون مباشـرا ولـیس فیـه ،التعبیر عن المشاكل فـي مرحلـة الـشباب أكثـر صـراحة ووضـوحیكون و
 یواجــه ویــشرح ویعلــن عــن ألمــه ومعاناتــه، وعــن أحاسیــسه ومــشاعره، وعــن الــشابإخفــاء أو التــواء، ف

 وشـجاعة وقـدرة علـى المواجهـة، ویحتـاج ،مـع الـنفسدوافعه ونزعاته، ولكن األمر یحتاج إلى صراحة 
 ویـصارح نفـسه بحقیقـة ، لكـي یخلـع الفـرد القنـاع مـن أمـام وجهـه،إلى درجة عالیة مـن النـضج النفـسي

 فهـو فـي ذلـك ،أمره، فقد یكون العیب فیه هو، ویكـون اللـوم علیـه هـو، فـإذا مـا صـارح نفـسه بكـل هـذا
یــسرى عبــد  (ًهــذا الحــال ناضــج نفــسیا إلــى حــد كبیــرالحــین علــى بدایــة طریــق التــصحیح، وهــو فــي 

  ).14: 1990 المحسن،
  

 طلبـــة الجامعـــات لیــسوا فـــي منـــأى عــن هـــذه الظـــروف والمواقــف الحیاتیـــة والـــصراعات والواقــع أن
المختلفــة، فهــم یمــرون فــي مرحلــة نمائیــة نفــسیة واجتماعیــة وفــسیولوجیة تنــتج عنهــا مطالــب وحاجــات 

 ، لتحقیـــق االســـتقاللیة والتفـــردً ملحـــةً ورغبـــةًستدعي تحقیقـــا،أهـــداف تـــ وطموحـــات و،ًتـــستدعي إشـــباعا
  .)158: 1999 محمود حسین، نادر الزیود، (والبحث عن الذات

  

الطالــب الجــامعي و مــن أهــم المراحــل فــي حیــاة الفــرد، تعتبــرالمرحلــة الجامعیــة ویــرى الباحــث أن 
ء واألســاتذة، ومواجهــة االمتحانــات،  مــع الــزمالهعالقاتــطبیعــة یعــاني مــن مواقــف وأزمــات تتمثــل فــي 

والمنافسة من أجل النجاح أو التفـوق، والتعامـل مـع أنظمـة الجامعـة وقوانینهـا، ومـا تفرضـه مـن قیـود، 
 مـــع مواقـــف وأزمـــات مـــع اآلبـــاء داخـــل األســـرة، ومـــع أفـــراد تتتـــزامن هـــذه المواقـــف وتلـــك األزمـــاقـــد و

  .ًالمجتمع الذي یعیش فیه أیضا
  

ً، أي أنهــا فتــرة مراهقــة، لــذلك ومنعــا للخلــط  بفتــرة عمریــة انتقالیــةجامعیــة تتمیــزكمــا أن المرحلــة ال
 هـــي الفتـــرة االنتقالیـــة -),1974Encyclopedia (ً طبقـــا لتعریـــف الموســـوعة العلمیـــة-فـــإن المراهقـــة

سـنة ) 21-12 (سنة في الذكور، وبـین عمـر) 25-14 (بین مرحلتي البلوغ والرشد، وتمتد بین عمر
  ).53: 1974انكس، ه (في اإلناث

  

تقــسیم فتــرة المراهقـــة إلــى مــرحلتین فـــرعیتین، ) Schiamberg) 1985 وتبنــى لــورنس ســـشیامبرج
سـنة، فـي حـین تمتـد الثانیـة مـا ) 16-12 (تمتد األولى التي أطلق علیها اسم المراهقة المبكرة ما بین

: 2004و جـــاد، صـــالح أبـــ (ســـنة وحتـــى منتـــصف أو نهایـــة فتـــرة العـــشرینیات مـــن العمـــر) 17 (بـــین
405.(  
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 أو قبلهـا بقلیـل، وتغطـي مرحلـة مـدتها عـشر سـنوات ةوتبدأ مرحلة المراهقة في سن الخامـسة عـشر
تنتهــي فـــي الخامـــسة والعـــشرین أو مــا بعـــدها، ومهمـــا اختلـــف علمـــاء الــنفس فـــي تحدیـــد بدایـــة مرحلـــة 

لــة مـــن الـــزمن، ولیـــست المراهقــة ونهایتهـــا إال أنهـــم جمیعــا یتفقـــون علـــى أنهـــا مرحلــة تغطـــي فتـــرة طوی
مجرد حالة عارضـة زائلـة، ففـي هـذه المرحلـة یتوقـف المراهـق عـن تقبـل األفكـار والمبـادئ والقـیم التـي 

 بحیـث یفكـر فیهـا ویناقـشها وقـد تنتهـي ،یقدمها له عالم الكبار على عالتها كما كان یفعل في طفولتـه
  .)96-57  1994:سیتوارث فنش،وسبیرجون انجلسش  (به إلى رفض بعضها على األقل

  

 كـي ینتقـل ،المراهقة بأنها المرحلة التي یعبرهـا الطفـل) 414: 1997 (ویعرف عالء الدین كفافي
مـن مرحلــة الطفولـة إلــى مرحلـة الرشــد، وتمتـد هــذه المرحلــة طـول العقــد الثـاني تقریبــا مـن عمــر الفــرد، 

  .فهي تبدأ بحدوث البلوغ الجنسي وتنتهي بالوصول إلى سن الرشد
  

مرحلـة المراهقــة بأنهـا عبــارة عــن ) Rabichow Mahon) 2002 :91رابیــشو مـاهون ویـصف 
 المتهور، والتقلبات في المزاج، وأن السمة الممیزة لهذه المرحلة هـي الثـورة واالهتیـاج، عالسلوك المندف

والتــي تخــف فقــط مــن خــالل التقویــة التدریجیــة لمبــادئ الــضبط والكــبح والتهدئــة والتقیــیم، والتــي تأخــذ 
مكانهـا بعـد المراهقـة، وبـذلك فـإن وجهـة النظـر هـذه تـصور المـراهقین بـأنهم أفـراد یحـاولون العمـل فــي 

 مــنهم فــي الوصــول لتكیــف صــحي نــاجح لهــذه التحــدیات، ٌخــضم هیجــان داخلــي عظــیم، ویفــشل كثیــر
  .وبالتالي یعیشون خبرات العزلة أو الوحدة أو االكتئاب أو العنف أو التمرد

  

أن مـن أهـم الـسمات العامـة للمراهقـة العدوانیـة والتمـرد والثـورة ) 1957 (ریوسویرى صموئیل مغـا
ضــد األســرة والمدرســة والــسلطة، والعنــاد واالنتقــام مــن الوالــدین، كمــا أن مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي 

، وتــسلط المــربین وقــسوتهم، وجماعــة الرفــاق الــسوء، وتركیــز ةهــذا النــوع مــن المراهقــة التربیــة المتزمتــ
ــــواحي الدراســــیة فحــــسب، ونبــــذ الریاضــــة والترفیــــه، وضــــعف المــــستوى االقتــــصادي األ ســــرة علــــى الن

یاسرة أبـو هـدروس،  (واالجتماعي، وخطأ الوالدین في توجیه األبناء وعدم إشباعهم لحاجاتهم ومیولهم
2010 :79.(  

  

ات  هـي مـیالد جدیـد مـصحوب بالعدیـد مـن صـعوب- مرحلة التحول الـصعب–إن مرحلة المراهقة 
التكیـف، ففیهـا یؤكـد الجـنس تحكمـه وتـسلطه فــي مجـاالت عدیـدة، وفیهـا تظهـر مـشاعر الـرفض تجــاه 

منـــال عبـــد الحمیـــد،  (الـــسلطة، والبحـــث عـــن هویـــة ســـلبیة مـــضادة للهویـــة التـــي خططهـــا لـــه الوالـــدان
1995 :65.(  

  

ذكر مجــدي كمــا أن جــو األســرة النابــذ یــسهم بــشكل كبیــر فــي دفــع المراهــق للثــورة والتمــرد، حیــث یــ
ـــة ویبحثـــون عـــن مكـــان آخـــر كبیـــت أحـــد  ـــذین یتركـــون منـــزل العائل ًحبیـــب أن كثیـــرا مـــن المـــراهقین ال
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األصدقاء أو األقارب، یعود إلى رفضهم وسخطهم علـى أسـلوب الوالـدین فـي التعامـل معهـم ومحاولـة 
  ).110: 1995مجدي حبیب،  (لفت أنظار الوالدین إلى وجودهم وحاجاتهم

  

فــي إلــى أن الشخـصیة المتمــردة ذات سـمات واضــحة تتمثـل  )289: 1987 (انویـشیر حامــد زهـر
الثورة ضد األسـرة والمدرسـة والـسلطة عمومـا، واالنحرافـات الجنـسیة، والعـدوان علـى األخـوة والـزمالء، 
والعنــاد بقــصد االنتقــام وخاصــة مــن الوالــدین، وتحطــیم أدوات المنــزل، واإلســراف الــشدید فــي اإلنفــاق، 

ائد بروایات المغامرات، والشعور بعـدم التقـدیر، والتـأخر الدراسـي، أمـا العوامـل المـؤثرة فیهـا والتعلق الز
فتتمثـــل فـــي التربیـــة الـــضاغطة والمتزمتـــة، وتـــسلط القـــائمین علـــى تربیـــة المراهـــق، والـــصحبة الـــسیئة، 

 الحاجـات وتركیز األسرة على النواحي الدراسیة، ونبذ األنشطة الریاضیة وقلة األصـدقاء وعـدم إشـباع
  .والمیول

  

ضـوء مــا ســبق أن عالقــة اآلبـاء الــسیئة مــع األبنــاء تمثـل أحــد أبــرز المــشكالت فــي  ویـرى الباحــث
التي یعاني منها اآلباء واألبنـاء علـى حـد سـواء، وقـد أبـدى الكثیـر مـن اآلبـاء حیـرتهم فـي التعامـل مـع 

امـل آبـائهم معهـم، وهـذا بـدوره أبنائهم، كما أبدى الكثیـر مـن األبنـاء تـذمرهم وسـخطهم علـى أسـلوب تع
لخــــروج علــــى القــــیم، إلــــى اًانعكــــس ســــلبا علــــى تكــــیفهم مــــع البیئــــة المحیطــــة بهــــم، وأصــــبحوا یمیلــــون 

  .والقوانین، والعادات، واألعراف؛ أي الخروج على ما ینبغي االلتزام به، ورفض ما ألفه الناس
  

 -ة فــــي البنیــــة الفــــسیوولقــــد أثیــــرت تــــساؤالت عدیــــدة عــــن أســــباب التمــــرد هــــل هــــي أســــباب كامنــــ
ناجیـة  (أم أنها كامنـة فـي بنیـة المجتمـع الـذي تـولى تـشكیل هـذه البنیـة سیكولوجیة لشخصیة المراهق،

 دراسـة موضـوع التمـرد، ومـن إلـى الذي وجه انتباه البـاحثین والدارسـین األمر، )6: 2001مصطفى، 
، Beatric,Rudolf, C. (1998)بیاتریـك وردولـفهؤالء الباحثین والدارسین علـى المـستوى العـالمي 

، )2001 (ابتـسام الالمـي ، وعلـى المـستوى العربـيMiles & Meeus, W (2001)مایلز ومیـوسو
، إال أن دراســة التمــرد علــى المــستوى المحلــي لــم تحــظ بنــصیب وافــر مــن )2006 (ســكینة الوحیــديو

 دراســة اهتمــت أي - فــي حــدود علــم الباحــث- حیــث ال یوجــدالدراســات، ولــم تحــظ باهتمــام البــاحثین
ٕبظاهرة التمرد كمتغیر رئیس، وانما هناك عدد محدود من الدراسات التي اهتمـت بدراسـة التمـرد كأحـد 

ً، ممـا شـكل لـدى الباحـث باعثـا )2002 (جواد الـشیخ خلیـل أبعاد ظاهرة االغتراب النفسي مثل دراسة
 الجامعـــــات علــــى المــــساهمة فــــي توضــــیح مالمــــح تلــــك الظــــاهرة بــــشكل رئــــیس بــــین طــــالب إحــــدى

  .الفلسطینیة وهي جامعة األزهر
  

 -أن التمــرد علــى جمیــع أشــكال الــسلطة المتمثلــة فــي األســرة الباحــث  یــرىًوبنــاء علــى مــا ســبق، 
 - ســــواء المدرســـة أو الجامعــــة- والمؤســــسة التعلیمیـــة -ن أو مـــن ینــــوب عنهمـــااوالتـــي یمثلهـــا الوالــــد
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مواجهـة فـي حـین أن  هـو ظـاهرة سـلبیة، -لتـزام بـه والذي یمثله القوانین وكل ما ینبغي اال-والمجتمع 
المعیقـــات التـــي تقـــف فـــي طریـــق الفـــرد لتحقیـــق رغبـــة مـــشروعة، أو رفـــض بعـــض األفكـــار الموروثـــة 
والفاسدة، أو معاداة البیئة االجتماعیة التـي تحمـل القـوانین الظالمـة، یمكـن أن تواجـه مـن قبـل الـشباب 

  .بالتغییر نحو األفضل
  

أن تحـاول  - من الدراسـات الـسابقةةن مجرد صورو تكأالالتي یرجو لها الباحث  - الدراسةإن هذه
ًتقـــدم فهمـــا موضـــوعیا لمفهـــوم التمـــرد لـــدى الـــشباب العربـــي ال یكـــون أو ،ً وتحدیـــدا الـــشباب الفلـــسطیني،ً

ً حكمـا سـلبیا مـن قبـل األبنـاء بـالقوانینااللتـزامالحكم على جمیع أشكال الـرفض وعـدم   بـل یـستند إلـى ،ً
  . عمیق للمشكلة وأسباب التمرد علیهافهم

  

  : وتساؤالتهامشكلة الدراسة .2. 1
  

، وعقــد اللقــاءات مــع أولیــاء األمــور، للتعــرف إلــى  فــي األدب التربــويطــالعمــن خــالل القــراءة واال
 فـي ومن خـالل معایـشة الباحـث ألوضـاع طلبـة الجامعـاتأهم مشاكل األبناء، وكیفیة التعامل معها، 

 الرفض على الواقع المعـاش سـواء المتعلـق أشكال هناك الكثیر من أنحظ الباحث المحافظات غزة، 
 الطلبـة بــشكل یبــدو فــي صــورة انفعالیــة عنیفــة أحادیــث بــالمجتمع ككــل، وذلــك مــن خــالل أوبالجامعـة 
تبلـورت مـشكلة الدراسـة فـي وبنـاء علیـه  مما لفت انتباه الباحث إلى هـذه الظـاهرة، األحیان،في بعض 
 فرعیــة أخـــرى وذلــك علـــى تــساؤالت  الــرئیس التــالي ومـــا یتبعــه مـــنالتـــساؤلحــث فـــي صــورة ذهــن البا

  :النحو التالي
لــدى طلبــة جامعــة األزهــر  -كمــا یــدركها األبنــاء -أســالیب المعاملــة الوالدیــةالتمــرد بعالقــة مـا 

  ؟زةـــــبغ
  :التساؤالت الفرعیة التالیةإلى ویتفرع هذا التساؤل الرئیس 

 ؟طلبة جامعة األزهر بغزةلدى  التمرد مستوىما  .1
طلبــة جامعــة األزهــر لــدى ًشــیوعا  - كمــا یــدركها األبنــاء- المعاملــة الوالدیــةأكثــر أســالیبمــا  .2

  ؟زةـــــبغ
والتمـرد  - كمـا یـدركها األبنـاء- بـین أسـالیب المعاملـة الوالدیـةًهل توجد عالقة دالة إحصائیا .3

   ؟طلبة جامعة األزهر بغزةلدى 
 أسـالیب المعاملـة الوالدیـةبـاختالف  ةزطلبة جامعة األزهر بغلدى  لتمردامستوى هل یختلف  .4

  ؟األبناءكما یدركها )  مرتفع-منخفض(
  : التالیةة الفرعیت التساؤالإلىهذا التساؤل ویتفرع 
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بــاختالف أســلوب النبــذ  طلبــة جامعــة األزهــر بغــزةلــدى  التمــردمــستوى هــل یختلــف  .1 .4
  دركه األبناء؟كما ی)  مرتفع-منخفض (واإلهمال

القــسوة بــاختالف أســلوب  طلبــة جامعــة األزهــر بغــزةلــدى  التمــردمــستوى هــل یختلــف  .2. 4
  كما یدركه األبناء؟)  مرتفع-منخفض (ٕواثارة األلم النفسي

اإلرشـاد بـاختالف أسـلوب  طلبـة جامعـة األزهـر بغـزةلـدى  التمـردمستوى هل یختلف  .3. 4
 ألبناء؟كما یدركه ا)  مرتفع-منخفض (والتوجیه

  ؟الجنسباختالف  ةزطلبة جامعة األزهر بغلدى  التمردمستوى هل یختلف  .5
  المـــستوى الدراســـيبـــاختالف طلبـــة جامعـــة األزهـــر بغـــزةلـــدى  التمـــردمـــستوى هـــل یختلـــف  .6

 ؟)عــــ راب-أول(
 4 (عــدد أفــراد األســرة بــاختالف طلبــة جامعــة األزهــر بغــزةلــدى  التمــردمــستوى هــل یختلــف  .7

 ؟) أفراد10أكثر من ،  أفراد10 - 5 ،أفراد فأقل
 ترتیـب االبـن فـي األسـرة بـاختالف طلبـة جامعـة األزهـر بغـزةلدى  التمردمستوى هل یختلف  .8

  ؟) األخیر- أوسط- األول-وحید(
أقـل  (مـستوى تعلـیم األب بـاختالف طلبة جامعة األزهر بغزةلدى  التمردمستوى هل یختلف  .9

 ؟) أكثر من ثانوي- ثانوي-من ثانوي
أقـل  (مـستوى تعلـیم األم بـاختالف طلبة جامعة األزهر بغـزةلدى  التمردمستوى  یختلف هل .10

  ؟) أكثر من ثانوي- ثانوي-من ثانوي
 لـدخل الـشهري لألسـرةا بـاختالف طلبـة جامعـة األزهـر بغـزةلـدى  التمـردمستوى هل یختلف  .11

 3000 أكثــر مــن ، شــیكل3000 -2001 ، شــیكل2000 -1001 فأقــل،  شــیكل1000(
 ؟)كلــــشی

أســــالیب المعاملــــة و)  إنـــاث-ذكــــور (الجــــنس للتفاعــــل بـــین ًر دال إحــــصائیایأثتـــهـــل یوجــــد  .12
  على التمرد؟) مرتفع-منخفض (الوالدیة
  :ینإلى التساؤلین الفرعیین التالیهذا التساؤل ویتفرع 

ــــین ًر دال إحــــصائیایأثتــــهــــل یوجــــد  .1. 12 أســــالیب و)  إنــــاث-ذكــــور (الجــــنس للتفاعــــل ب
  ؟ على التمرد) مرتفع-منخفض ()صورة األب (ملة الوالدیةالمعا

ــــین ًر دال إحــــصائیایأثتــــهــــل یوجــــد  .2. 12 أســــالیب و)  إنــــاث-ذكــــور (الجــــنس للتفاعــــل ب
  ؟ على التمرد) مرتفع-منخفض ()األمصورة  (المعاملة الوالدیة
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   :ةــــداف الدراســــأه. 3. 1
  

جامعــة طلبــة أســالیب المعاملــة الوالدیــة لــدى بقتــه تهــدف الدراســة الحالیــة إلــى دراســة التمــرد وعال
  :لذلك فإنها تسعى إلى تحقیق األهداف التالیة، األزهر بغزة

 .طلبة جامعة األزهرلدى التعرف إلى مدى شیوع ظاهرة التمرد  .1
 .طلبة الجامعةلدى ًشیوعا قید الدراسة   المعاملة الوالدیةأكثر أسالیب التعرف إلى .2
 .لدى طلبة الجامعةأسالیب المعاملة الوالدیة والقة بین التمرد  العطبیعةالتعرف إلى  .3
 فـــي ضـــوء بعـــضالتمـــرد متوســـطات درجـــات أفـــراد العینـــة علـــى مقیـــاس معرفـــة الفـــروق فـــي  .4

 -ترتیــــب االبــــن فــــي األســــرة -عــــدد أفــــراد األســــرة -المــــستوى الدراســــي –الجــــنس (المتغیــــرات
 ).دخل الشهري لألسرة ال-مستوى تعلیم الوالدین

ـــة الوالدیـــة علـــى الجـــنس تـــأثیر دال للتفاعـــل بـــین  مـــا إذا كـــان یوجـــدمعرفـــة .5  وأســـالیب المعامل
 .التمرد

  

  :ةــــة الدراســـأهمی. 4. 1
  :ةـــ النظریةــــیاألهم. 1. 4. 1

  فـــي حــدود علـــم–نـــه ال توجــد دراســةإقــد تــسد ثغـــرة فــي البحــوث العلمیـــة المحلیــة؛ حیــث  .1
كمتغیــر رئـــیس، الفلـــسطینیة طلبــة الجامعــات لـــدى  التمــرد تعنــى بدراســـة ظــاهرة -الباحــث

 .هذا المتغیر بأسالیب المعاملة الوالدیة قید الدراسةوكذلك مدى ارتباط 
لمــا ، الجامعیــةمرحلــة المرحلــة مهمــة وهــي تكمــن أهمیــة الدراســة الحالیــة فــي أنهــا تتنــاول  .2

 .لهذه المرحلة من أهمیة كبیرة تتمثل في اآلمال العریضة المعلقة علیهم
 ،رد الــذي یعــاني منــه الــشباب الجــامعي كأیــة ظــاهرة نفــسیة أخــرى لــه أســبابه ومبرراتــهالتمــ .3

 وجعلهـا قابلـة ،ومن هنا فإن البحث الحـالي یـساعد علـى تحدیـد المظـاهر الـسلوكیة للتمـرد
 . كما یسهم في محاولة اقتراح بعض الحلول المناسبة للتخفیف من حدته،للقیاس

 .علومات عن طبیعة دور األسرة خالل تنشئة أبنائهابعض المالدراسة الحالیة توفر قد  .4
قد تلفت هـذه الدراسـة نظـر البـاحثین التربـویین والمهتمـین إلـى إجـراء المزیـد مـن الدراسـات  .5

  .حول التمرد وعالقته بمتغیرات أخرى
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  :األهمیة التطبیقیة. 2. 4. 1
 احتیاجـات أبنـائهم، قد تسهم الدراسة الحالیة في إفادة األسر الفلسطینیة فـي الوقـوف علـى .1

ـــة مـــشكالتهموالعمـــل علـــى حـــل   قـــدر اإلمكـــان مـــن خـــالل تـــوجیههم إلـــى أســـالیب المعامل
 .السلیمة

ــة الحالیــــة فــــي إفــــادة وزارة التربیــــة والتعلــــیم العــــالي فــــي الوقــــوف علــــى  .2 قــــد تــــسهم الدراســ
 .ووضع البرامج والمناهج واألنشطة التي قد تلبي هذه االحتیاجاتاحتیاجات الطلبة، 

تــساعد نتــائج الدراســة الحالیــة مؤســسات المجتمــع المحلــي المعنیــة بالــشباب فــي وضــع قــد  .3
  .الحلول والبرامج المناسبة التي تحد من ظاهرة التمرد

ٕلعـــاملین فـــي مجـــال الـــصحة النفـــسیة فـــي تـــصمیم واعـــداد بـــرامج انتـــائج الدراســـة قـــد تفیـــد  .4
ــــة ، أوشــــخاص الــــذین یعــــانون ظــــاهرة التمــــردإرشــــادیة نفــــسیة تــــساعد األ  المعاملــــة الوالدی

 .السیئة، من إعادة البناء النفسي لدیهم، والمحافظة على صحتهم النفسیة والعقلیة
فـي وأداة قیاس أسالیب المعاملـة الوالدیـة  ،ن من أداة قیاس التمردون آخرثوقد یستفید باح .5

 .إجراء دراسات أخرى
 وومـــسئول ،بـــوي والـــدیني خبـــراء المنـــاهج وبـــرامج اإلرشـــاد النفـــسي والتوجیـــه التریـــستفیدقـــد  .6

 نتـائج أظهرتهـا التـي مـشكالت الاإلعالم في التخطیط لبرامج وقائیة وعالجیـة لحـل بعـض
 .الدراسة

  

  : الدراسةمصطلحات. 5. 1
  

   Rebellion :التمرد.1. 5. 1
  

 ، شــعور الفــرد بــالرفض ومخالفــة أنظمــة الــسلطة المتمثلــة باألســرةأنــهبف الباحــث التمــرد ِّعــر
 نتیجــة محــاوالت تقییــد حریتــه الفكریــة والــسلوكیة، ویترتــب علــى ، والمجتمــع،یمیــةوالمؤســسة التعل

ذلــك الــشعور ســلوك یتــصف بالعــداء والكراهیــة لكــل مــا اصــطلح علیــه المجتمــع مــن قــیم وعــادات 
المـــستخدم فـــي  التمــردالدرجـــة التــي یحـــصل علیهــا الطالـــب علــى مقیـــاس التمــرد ب ویقـــاس ،ونظــم

  .الدراسة الحالیة
  

  Parental Treatment Styles :أسالیب المعاملة الوالدیة .2. 5. 1
  

مجموعـة الطـرق والـسلوكیات التـي یتبعهـا اآلبـاء  الباحث أسالیب المعاملة الوالدیة بأنهاِّعرف 
ــــي المواقــــف الحیاتیـــــة والمراحــــل العمریــــة المختلفـــــة، وهــــذه الطــــرق وتلـــــك  أثنــــاء تربیــــة أبنـــــائهم ف

، إیجابیــة أو ســـلبیة، بحیـــث تــؤدي إلـــى تـــشكیل ةمقـــصودالــسلوكیات قـــد تكـــون مقــصودة أو غیـــر 
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 علـــى المتحـــصلةالدرجـــة بأســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة وتقـــاس ، شخـــصیة األبنـــاء وتوجیـــه ســـلوكهم
  . أسالیب المعاملة الوالدیة المستخدم في الدراسة الحالیةمقیاس

  

  : أسالیب المعاملة الوالدیة في ثالثة أسالیب هيالباحث وقد حدد 
  negligence:لنبذ واإلهمالأسلوب ا .1

ٕویتمثــل هــذا األســلوب فــي نبــذ الوالــدین ألبنــائهم واهمــالهم لهــم، ویتمثــل كــذلك فــي شــعور 
االبـــن بـــأن الوالـــد أو الوالـــدة ال یهـــتم بمعرفـــة أحوالـــه أو أخبـــاره، وینظـــر إلیـــه علـــى أنـــه مجـــرد 

  .شخص یسكن معه
  :ٕأسلوب القسوة واثارة األلم النفسي .2

ـــة والدیـــه أنهمـــا عقابیـــان، ویهددانـــه دائمـــا فـــي حالـــة وهـــو إدراك االبـــن مـــن خـــ ًالل معامل
ًالخطأ، ویعاقبانه جسمیا أو نفسیا دون مناقشته في سلوكیاته ً.  

  Induction: أسلوب اإلرشاد والتوجیه  .3
ویشیر إلى األسالیب التي من خاللهـا یـشرح اآلبـاء ألبنـائهم أسـباب مطـالبتهم لهـم بتغییـر 

  .سلوكهم
  

  :دراسةحدود ال. 6. 1
  

  :حدد الباحث حدود دراسته بما یلي
  

 :الموضوع  -  أ
 كمــا أسـالیب المعاملـة الوالدیـةالتمـرد و الدراسـة علـى تحدیـد العالقـة مــا بـین اقتـصرت  

  . لدى طلبة جامعة األزهر بغزةیدركها األبناء
  

 :مجتمع الدراسة وعینة البحث  - ب
ًطالبــا ) 12262 ( البــالغتكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع طلبــة جامعــة األزهــر بغــزة  

ًطالبــا وطالبــة، مـــنهم ) 617(، وقــد بلـــغ حجــم العینــة الكلـــي ًوطالبــة ًطالبــا بنـــسبة ) 279(ً
  %).54.78(طالبة بنسبة ) 338(، و%)45.22(
  

 :زمن إجراء الدراسة  - ت
  ).م2012-2011( الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي إجراءتم   
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 :متغیرات الدراسة  - ث
أســـلوب النبـــذ (أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة ویتـــضمن ثالثـــة أبعـــاد : المـــستقلالمتغیـــر   

  ). أسلوب اإلرشاد والتوجیه-ٕ أسلوب القسوة واثارة األلم النفسي-واإلهمال
 التمـــرد علـــى –التمـــرد علـــى األســـرة (التمـــرد ویتـــضمن ثالثـــة أبعـــاد : المتغیـــر التـــابع  

  ). التمرد على المجتمع–أنظمة الجامعة 
  

 :دراسةأدوات ال  -  ج
 مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من إعداد الباحث. 
 مقیاس التمرد من إعداد الباحث.  

 

 : والمنهج المتبعاإلحصائیة األسالیب  -  ح
ــتخدم الباحــــث المــــنهج الوصــــفي للتحقــــق مــــن فرضــــیات الدراســــة واإلجابــــة علــــى    اســ

 ومعامـل ،نـسبي والوزن ال، واالنحراف المعیاري،، وقد استخدم المتوسط الحسابيتساؤالتها
 ، بــراون وجثمــان- ومعــاملي ســبیرمان، كرونبــاخ ومعامــل ألفــا،Pearsonارتبــاط بیرســون 

تمـت المعالجـة اإلحـصائیة باسـتخدام ، وقد  وتحلیل التباین األحادي والثنائي،"ت"واختبار 
  ).SPSS(البرنامج اإلحصائي 
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  يــالثانل ـــالفص

  

  ريــار النظـــــاإلط
  

 أسالیب المعاملة الوالدیة:  األوللمحورا. 1. 2
  أسالیب المعاملة الوالدیةتعریفات . 1. 1. 2
  أسالیب المعاملة الوالدیة كما تناولتها بعض الدراسات. 2. 1. 2

 التمرد: الثاني المحور. 2. 2
  التمردتعریف . 1. 2. 2
 النظریات المفسرة للتمرد . 2. 2. 2
 أسباب التمرد. 3. 2. 2

  ب عامتعقی. 3. 2
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  انيـــل الثـــالفص
  ريـــــار النظـــــــــاإلط

  

یتنــــاول الباحـــث المحــــاور األساســــیة للدراســــة، وهـــي أســــالیب المعاملــــة الوالدیــــة فـــي هــــذا الفــــصل 
وكیـف تناولتهـا بعـض  هـا، األول أسـالیب المعاملـة الوالدیـة وتعریفاتالمحـور حیـث یعـرض فـي والتمرد،

  .والنظریات المفسرة له، وأسبابهوتعریفاته التمرد اني الثالمحور الدراسات، وفي 
  

  Parental Treatment Styles أسالیب المعاملة الوالدیة: األولالمحور . 1. 2
  

لقد حث اإلسالم على تهذیب أخالق الصغار، وتـصفیة نفوسـهم وتعویـدهم علـى مكـارم األخـالق، 
 الشفقة والرأفة والعطف والرحمـة، ومعرفـة  الرفق باألطفال وعالج أخطائهم بروح"ص" النبيأمرحیث 

األسـباب التـي أدت إلـى هفــواتهم، ولـم یقـر صــلى اهللا علیـه وسـلم الـشدة والعنــف فـي معاملـة األطفــال، 
 الرحمــة مــن القلــب، وهــدد المتــصف بهــا انًواعتبــر الغلظــة والجفــاء فــي معاملــة األوالد نوعــا مــن فقــد

 هریـرة رضــي اهللا عنــه أن األقـرع بــن حــابس رضــي عــن أبــىفقــد روي  ،بعـدم حــصوله علــى رحمـة اهللا
 مــن الولــد مــا ًإن لــي عــشرة ":ل الحــسن، فقــالِّقبــُی  -علیــه وســلم صــلى اهللا - النبــياهللا عنــه أبــصر 

ُإنه من ال یرحم ال یرحم" – صلى اهللا علیه وسلم- اهللا فقال رسول  ،"ًلت واحدا منهمَّقب   .علیه متفق "َ
  

 علــى ســلوك الطفــل یمكــن إرجاعهــا إلــى أســلوب ُتالحــظوافــق التــي إن مظــاهر التوافــق أو ســوء الت
معاملــة اآلبــاء ألبنــائهم، فاألســرة التــي یــسودها الحــب والحنــان ینــشأ فیهــا الفــرد حیــاة وجدانیــة ســلیمة 
 ویــشعر أنــه مرغــوب ومحبــوب، إلــى جانــب شــعوره بــاألمن الــذي مــن شــأنه أن یؤهلــه لمواجهــة العــالم

 فـإن ،بیة، أما األسرة التي یتسم فیها سلوك الوالدین بالتذبـذب أو التـسلط تتسم باإلیجاة بصورالخارجي
الفرد الذي ینشأ فیها یتولد لدیه شعور بالعداء الداخلي تجاه الوالدین، وهـذا العـداء ال یـتم التعبیـر عنـه 

 رانـــــــاألقق الـــــسلیم مـــــع ـــــــ بنفـــــسه، وعـــــدم قدرتـــــه علــــى التوافتـــــهاب، ممـــــا یــــضعف ثقـــــــًخوفــــا مـــــن العق

)Mouly,1982:149(.  
  

ؤثر علـى مظـاهر یـأن طبیعة أسالیب المعاملـة الوالدیـة ومـا یتلقـاه الطفـل مـن تنـشئة ویرى الباحث 
  .، وقدرته على التوافق السوي أو غیر السوي مع األسرة والمجتمعلشخصیته في المستقب
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  :تعریفات أسالیب المعاملة الوالدیة. 1. 1. 2
  

 مــن أســرة إلــى أخــرى، ومــن شــخص إلــى آخــر، ومــن بیئــة إلــى تختلــف أســالیب المعاملــة الوالدیــة
، لذلك فقد تعـددت هـذه األسـالیب ممـا  هانفس أخرى، بل إنها قد تختلف من وقت إلى آخر في األسرة

  .أدى إلى تعدد تعریفاتها وأبعادها من قبل الباحثین
  

 فقــد أشــارت رشــیدة لقــد تنــاول العدیــد مــن البــاحثین أســالیب المعاملــة الوالدیــة ومــن عــدة جوانــب،و
إلــى أن االتجاهــات الوالدیــة التــي یتبعهــا اآلبــاء فــي تنــشئة األبنــاء إنمــا تعبــر ) 79: 1998 (رمــضان

عن اتجاهات عقلیة لـدى اآلبـاء تجـاه أبنـائهم، وهـذا مـا یطلـق علیـه االتجاهـات الوالدیـة، وحـین تتـرجم 
 أثنـاء التعامـل المباشـر مـع -همـا أو كال-هذه االتجاهات في شكل أداء سلوكي یقوم به أحـد الوالـدین

  .األبناء، فإن هذا ما یطلق علیه أسالیب المعاملة الوالدیة
  

إلــى أن االتجاهــات الوالدیــة هــي التعبیــر ) 182: 1985 (وأشــارت مواهــب عیــاد ولیلــى الخــضري
الظــاهري الســتجابات اآلبــاء نحــو ســلوك أبنــائهم، والــذي یهــدف إلــى توجیــه الطفــل فــي مواقــف حیاتــه 

  .ختلفةالم
  

فقـد أشــار إلـى أن أسـالیب المعاملــة الوالدیـة یـدخل ضــمنها ) 56: 1989 (أمـا عـالء الــدین كفـافي
 منهــا التـأثیر الــذي یحــدث فـي ســلوك الطفــل مـن جــراء الثــواب والعقـاب الــذي یــستخدمه ،عـدة عملیــات

اء اســتجابة الوالــد أو الوالــدة بقــصد تعلیمــه وتدریبــه، أو التــأثیر الــذي یحــدث فــي ســلوك الطفــل مــن جــر
الوالد أو الوالدة أو كلیهما لسلوكه، أو التأثیر الذي یحدث في سلوك الطفـل مـن اشـتراكه فـي المواقـف 

ن بهـدف تعلیمـه األسـالیب الـصحیحة فـي نظرهمـا، أو التـأثیر الـذي ااالجتماعیة التي یتیحهـا لـه الوالـد
ـــدة فـــي ط  وأســـلوب ةتربیـــالریقـــة یحـــدث فـــي ســـلوك الطفـــل مـــن جـــراء تعـــارض أســـلوب الوالـــد أو الوال

  .المعاملة
  

أســـالیب التنــــشئة : لقـــد تـــم اســــتخدام مفهـــوم أســـالیب المعاملــــة الوالدیـــة تحــــت عـــدة مـــسمیات مثــــل
التربیــة أو التنــشئة الوالدیــة، أو  الرعایــة الوالدیــة، أو االتجاهــات الوالدیــة فــي التنــشئة،أو االجتماعیــة، 

: 1997عویـدات،  عبـد اهللا (أسالیب التنـشئة األسـریةأو أسالیب األسرة في تربیة األوالد، أو الوالدیة، 
، وهنــاك العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت مفهــوم أســالیب المعاملــة الوالدیــة كمــا فــي دراســة كــل )84
محمــد ، و)2008 (جــاح الــدویكن، و)2005 (ادي دانیــالفــعفــاف عبــد الو، )2004 ( محمــد علــيمــن

رت الدراسة الحالیة على ذكر أسـالیب المعاملـة الوالدیـة ً، وبناء على ذلك اقتص)2010 (الشیخ حمود
  .طللداللة على المفهوم ومنعا للخل
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كــل ســلوك یــصدر عــن " ملــة الوالدیــة بأنهــاأســالیب المعا) 56:1989 (َّعــرف عــالء الــدین كفــافي
ِالوالــدین أحــدهما أو كلیهمــا، ویــؤثر علــى الطفــل وعلــى نمــو شخــصیته ســواء قــصد مــن هــذا الــسلوك  ُ

  ."یه أو التربیة أم الالتوج
  

اإلجـراءات التـي یتبعهـا " َّفقد عرفت أسالیب المعاملـة الوالدیـة بأنهـا) 83: 2005 (أما هدى قناوي
 أي تحـــــویلهم مـــــن مجـــــرد كائنـــــات بیولوجیـــــة إلـــــى كائنـــــات -ًن فـــــي تنـــــشئة أبنائهمـــــا اجتماعیـــــااالوالـــــد

  ." وما یعتنقاه من اتجاهات توجه سلوكهما في هذا المجال-اجتماعیة
  

 أسالیب المعاملة الوالدیة بأنها مجموعـة األسـالیب التـي )21-20: 1993 (َّوعرف سمیر خطاب
 وال -تمثــل العملیــات النفــسیة والتربویــة التــي تــتم بــین الوالــدین واألبنــاء خــالل مراحــل العمــر المختلفــة

وب التـــسلط، أســـل: وقـــد حـــددها فـــي ثالثـــة أســـالیب كمـــا یـــدركها األبنـــاء وهـــي،-ســـیما المراحـــل المبكـــرة
  .التذبذب، وأسلوب السواءوأسلوب 

  

زَّوقـد عرفهـا   بأنهـا األسـالیب العدیـدة التـي یأخـذها )(Mvies & Ross,1993: 425  وروسمڤی
  . للعمل على تنمیة السلوكیات االجتماعیة اإلیجابیة ألبنائهم،في اعتبارهماآلباء 
  

األسـالیب التـي یمـارس مـن " الدیة بأنهاأسالیب المعاملة الو) 32: 1996 (َّوعرفت جیهان فتح اهللا
 فـي تنـشئة بنـاتهن، وضـبط سـلوكهن، سـواء اتـصف هـذا األسـلوب باألسـلوب ان أدوارهمـاخاللها الوالـد

 التــــسلطي بالدیمقراطیــــة، والتقبــــل، والثــــواب، والمــــساواة، أو اتــــصف باألســــلو: ًاإلنــــساني متمــــثال فــــي
  . وذلك في ضوء ثقافة المجتمعالتسلط، والرفض، والعقاب، والتفرقة،: ًمتمثال في

  

بأنهـا األسـالیب التــي یتبعهـا اآلبـاء مــع األبنـاء، ســواء ) 125-87: 1997 (َّوعرفهـا عابـد النفیعــي
 الـسلیم ووقایتـه مـن االنحـراف، أو سـالبة وغیـر هاالتجاكانت إیجابیة وصحیحة لتأمین نمو الطفل في 

حیــث تــؤدي إلــى االنحــراف فــي مختلــف صـحیحة حیــث تعــوق نمــوه عــن االتجــاه الــصحیح والــسلیم، وب
جوانــب حیاتــه المختلفــة، وبــذلك ال تكــون لدیــه القــدرة علــى التوافــق الشخــصي واالجتمــاعي، وقــد حــدد 

األسـلوب العقـابي، وأسـلوب سـحب الحـب، وأسـلوب : أسالیب المعاملة الوالدیة فـي ثالثـة أسـالیب وهـي
  .اإلرشاد والتوجیه

  

َّفقــد عــرف أســالیب المعاملــة الوالدیــة بأنهــا مــا ) 436-435: 1998 (أمــا عبــد المطلــب القریطــي
یتــشیع لــه اآلبــاء واألمهــات، ویمارســونه مــع األبنــاء مــن طــرق معاملــة، صــریحة أو ضــمنیة، مقــصودة 

  .في توجیههم أو تشكیل سلوكهمأو غیر مقصودة، 
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 التـي یتبعهـا مجموعـة األسـالیب" أسـالیب المعاملـة الوالدیـة بأنهـا )33: 1999 (َّوعرفت عبیر زاید
اآلبــاء مــع األبنــاء فــي مراحــل العمــر المختلفــة، والتــي تعمــل علــى تــشكیل ســلوك هــؤالء األبنــاء ســواء 

ً هذا السلوك إیجابیا أو سلبیاكان ً".  
  

أسالیب المعاملة الوالدیـة بأنهـا مـا یـراه اآلبـاء ویتمـسكون ) 59-57: 2000 (َّوعرفت فاطمة دیب
التــسلط، والحمایــة : ف حیــاتهم المختلفــة، وتتــضمن األســالیب التالیــةبــه أثنــاء معاملــة األبنــاء فــي مواقــ

ٕالزائدة، واإلهمال، والتـدلیل، والقـسوة، واثـارة األلـم النفـسي، والتذبـذب، والتفرقـة، والـسواء، والتـساهل فـي 
  .المعاملة

  

 بأنهـــــا ةأســـــالیب المعاملـــــة الوالدیـــــ) 12-8: 2001 (َّكمـــــا عرفـــــت ســـــهیر أحمـــــد وشـــــحاته محمـــــد
یة أســلوب معــین أو مجموعــة مــن األســالیب المتبعــة فــي تربیــة الطفــل، ویكــون لهــا أثرهــا فــي اســتمرار

، أســالیب ســویة وتــشمل الدیمقراطیــة، وتحقیــق األمــن النفــسي للطفــل: ناتــشكیل شخــصیته، وهــي نوعــ
  . الحمایة الزائدة، والتسلط، واإلهمالوأسالیب غیر سویة وتشمل

  

تلـك الطـرق اإلیجابیـة والـسلبیة "  المعاملـة الوالدیـة بأنهـاأسالیب) 27: 2002 (َّعرفت حنان خوجو
التــي یمارســـها الوالـــدان مـــع أبنــائهم فـــي مواقـــف حیـــاتهم المختلفـــة، ومحاولــة غرســـها فـــي نفوســـهم مـــع 

  ."تمسكهما بعادات المجتمع وتقالیده، والتي تقاس عن طریق تعبیر الوالدین أو استجابة األبناء
  

مجموعـــة األســـالیب " أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة بأنهـــا) 264: 2004 (َّوعرفـــت فاطمـــة الحمیـــدي
والطــرق والـــسلوكیات التـــي یتبعهـــا اآلبـــاء فـــي التعامـــل مــع أبنـــائهم فـــي مواقـــف الحیـــاة الیومیـــة، والتـــي 
تكونـت نتیجـة لمجموعــة مـن الخبـرات والعملیــات المعرفیـة، والتـي تختلــف بـاختالف البیئـة االجتماعیــة 

  ." األبناءوالثقافیة وكما یدركها
  

ن اعامـل بهـا الوالــدُأسـالیب المعاملـة الوالدیــة بأنهـا الطـرق التـي ی) 8: 2005 (َّوعـرف جمـال حمـزة
ــــاءهم ــــة، وقــــد حــــددها باألســــالیب التالیــــة- كمــــا یــــدركونها-أبن المــــساندة :  فــــي مواقــــف الحیــــاة الیومی

  .االجتماعیة، والقسوة، وأسلوب بث القلق والشعور بالذنب
  

التــــي )  إیجابیــــة أو ســــلبیة ( بأنهــــا األســــالیب والطــــرق)343 :ت.ب (م الخــــوليَّكمــــا عرفهــــا هــــشا
یتلقاهـا األبنـاء مـن اآلبـاء، ویــدركونها مـن خـالل تعـاملهم مـع األبنــاء، وتحـدث بـشكل متكـرر ومــستمر 

  .، ومن ثم توجه سلوكهممٕ تفكیرهم وادراكاتهفيالحیاتیة المختلفة، وتؤثر في المواقف 
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  : لتعریفات أسالیب المعاملة الوالدیة تبین للباحث أن السابقالعرضمن خالل 
أســالیب المعاملــة الوالدیــة عملیــة مــستمرة تبــدأ منــذ والدة الطفــل ویبقــى تأثیرهــا حتــى الممــات،  .1

 ،)1999عبیــــر زایــــد، (، و)1993ســــمیر خطــــاب،  (وقــــد اتفــــق فــــي ذلــــك تعریــــف كــــل مــــن
، )2002حنـان خـوج، (، و)2001شحاته محمد،  وسهیر أحمد(، و)2000فاطمة دیب، (و
  ).ت.هشام الخولي، ب(، و)2005جمال حمزة، (، و)2004فاطمة الحمیدي، (و

ًتهـــدف أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة إلـــى تـــشكیل شخـــصیة األبنـــاء وتوجیـــه ســـلوكهم إیجابیـــا أو  .2
، )1996جیهــان فــتح اهللا، (، و)2005هــدى قنــاوي،  (ًســلبیا، وهــذا مــا أشــارت إلیــه تعریفــات

ــــد المطلــــب القریطــــي، (، و)1997، عابــــد النفیعــــي(و ــــد، (، و)1998عب ، )1999عبیــــر زای
  ).ت.هشام الخولي، ب(، و)2001سهیر احمد، شحاته محمد، (و

المعاملـة الوالدیـة عملیــة قـد تكــون صـریحة أو ضـمنیة، مقــصودة أو غیـر مقــصودة، وهـذا مــا  .3
 ).1998عبد المطلب القریطي، (، و)1989عالء الدین كفافي،  (أكده تعریف كل من

اتفقــــت جمیــــع التعریفــــات علــــى أن أســــالیب المعاملــــة الوالدیــــة تــــؤثر علــــى األبنــــاء مــــن كــــال  .4
  . أثرها على البنات فقط في تعریفها)1996 (الجنسین، بینما حددت جیهان فتح اهللا

ـــة الوالدیـــة مـــن خـــالل مواقـــف الحیـــاة  .5 أشـــارت جمیـــع التعریفـــات إلـــى ظهـــور أســـالیب المعامل
سـمیر  (تعریـف أشـارفي حین وعدم اقتصارها على مرحلة محددة، ومراحل العمر المختلفة، 

  .ً، وتحدیدا المراحل المبكرةعلى استمرارها خالل مراحل العمر المختلفة) 1993خطاب، 
 عـــددها مـــن تبـــاین، حیـــث  وتنوعـــت التعریفـــات فـــي تحدیـــد أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــةتعـــددت .6

 .األسالیبلم تحدد بعض التعریفات تلك في حین تعریف آلخر، 
  

ِّیعــــرف  هــــاتحلیلومـــن خــــالل قــــراءة التعریفــــات الــــسابقة   :الباحــــث أســــالیب المعاملــــة الوالدیــــة بأنهــــاُ
مجموعــة الطــرق والــسلوكیات التــي یتبعهــا اآلبــاء أثنــاء تربیــة أبنــائهم فــي المواقــف الحیاتیــة والمراحــل 

، إیجابیـــة أو ة مقـــصودالعمریـــة المختلفـــة، وهـــذه الطـــرق وتلـــك الـــسلوكیات قـــد تكـــون مقـــصودة أو غیـــر
وقـد حـدد أسـالیب المعاملـة الوالدیـة ، سلبیة، بحیث تؤدي إلى تشكیل شخصیة األبنـاء وتوجیـه سـلوكهم

النبـذ ، وأسـلوب ٕ واثـارة األلـم النفـسيأسـلوب العقـابو ،أسلوب اإلرشاد والتوجیـه: في ثالثة أسالیب وهي
  .واإلهمال

  

هـــا تنـــاول الباحـــث عـــرض بعـــضها بـــصورة مـــوجزة، ًونظـــرا لتعـــدد أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة وتنوع
  .وعرض بشيء من التفصیل األسالیب التي تناولتها الدراسة الحالیة
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  :أسالیب المعاملة الوالدیة كما تناولتها بعض الدراسات. 2. 1. 2
  

  : علماء النفس على وجود نوعین من أسالیب المعاملة الوالدیةاتفققد ل
  

 أسالیب معاملة والدیة صحیحة:  
 الحـــب ً وأیـــضا، وعـــدم التفرقـــة،تـــساقاالوهـــي األســـالیب التـــي تتعلـــق باالســـتقالل، والتقبـــل، و

  .تفق العلماء على أن هذه األسالیب ذات تأثیر إیجابياوالرعایة والتشجیع، ولقد 
  

 خاطئةوالدیة  معاملةأسالیب :  
 والحمایـة الزائـدة ،ل واإلهمـا، والتفرقـة، والتذبذب، والرفض،وهي األسالیب التي تتعلق بالتبعیة

 أن هـذه األسـالیب ذات  العلمـاء علـىقاتفـقد وٕ واثارة األلم النفسي، ، والخضوع، والقسوةط،والتسل
  . نحو السلوكیات غیر السویةاالتجاهى ، وقد تؤدي إلتأثیر سلبي

  

أن هنـاك ثالثـة أسـالیب یمكـن أن یتعامـل بهـا  )(.Col, L.,& hall, I  ذكر كول وهـولًأیضا
  :ن مع األبناء وهياالوالد

  

  :سیطرة األم وخضوع األب .1
وهـــي تثیـــر لـــدى األبنـــاء اتجاهـــات واســـتجابات التمـــرد، واضـــطرابات فـــي توافـــق الشخـــصیة، 

  .وانخفاض مستوى اإلنجاز األكادیمي
  

  :سیطرة األب وخضوع األم .2
ًوهـــي تثیـــر لـــدى األبنـــاء اتجاهـــات واســـتجابات الثـــورة والتمـــرد واالســـتقالل المبكـــر هربـــا مـــن 

  .لحمایة الزائدةا
  

  :تساوي األب واألم في عالقة كل منهما باآلخر .3
وهـــي تثیـــر لـــدى األبنـــاء اتجاهـــات واســـتجابات التعـــاون والمـــشاركة والمـــساهمة فـــي التخطـــیط 

  .)26: 2001سهیر إبراهیم، (والتفاهم والرضا بین جمیع األطراف
  

 سـواء الــذي ،التفاعـل األسـريوتتفـق جمیـع الدراسـات العلمیـة رغــم اخـتالف اتجاهاتهـا علـى أهمیــة 
 أو بــین األخــوة، ومــا لهــذا التفاعــل مــن ،ینـشأ بــین الطفــل وأمــه، أو بــین الطفــل وأبیــه، أو بــین الوالــدین

  .)5: 1992هناء آل ثان، (همة للشخصیةمهم في تشكیل السمات المدور بارز و
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 أو ، فتــسلط األبأهمیــة اتــزان العالقــات األســریة،أنــه مــن المهــم األخــذ بالحــسبان ویــرى الباحــث 
، كـل ذلــك یـؤدي إلـى اضـطراب وخلــل الـصغرى ت أو تــدلیل األخـر، أو تحكـم األخ األكبـ،سـیطرة األم

  .في تفاعل أفراد األسرة مع بعضهم البعض من جهة، ومع أفراد المجتمع من جهة أخرى
  

ق ثالثـــة أســـالیب لالتـــصال بـــین الوالـــدین والمراهـــ (Elder,G.,1971:180-183 (لـــدرإأورد وقـــد 
  :يـــــه

  Autocratic Style:األسلوب األوتوقراطي  -  أ
فــي هــذا األســلوب ال یــسمح األب لالبــن بــأن یعبــر عــن آرائــه أو یتــصرف بمفــرده فــي األمــور 

أبنـــاء یتـــسمون بـــأنهم منخفـــضو العاطفـــة ال إلـــى  التعامـــل بهـــذا األســـلوب ویـــؤديالتـــي تخـــصه، 
  .یتمتعون باالستقاللیة

  

 Democratic Style:األسلوب الدیمقراطي  - ب
وفـــي هـــذا األســــلوب یـــشجع األب االبــــن علـــى المـــشاركة فــــي مناقـــشة القــــضایا التـــي تتــــصل 

، فالــدفء الوالــدي هــو عامــل مــساعد علــى االبــنالقــرار النهــائي بموافقــة ، ویكــون اتخــاذ بــسلوكه
ـــدیمقراطیین أكثـــر اعتـــزازا وثقـــة ًااللتـــزام بالمعـــاییر والقـــیم الوالدیـــة، ویكـــون األبنـــاء ذوو اآلبـــاء ال ً ،

  .ویتمتعون باالستقاللیة
  

  Permissive Style:األسلوب التساهلي  - ت
یـستأثر االبــن بـصنع القـرار فــي األمـور التـي تخــصه، ووفیـه یتبـع األب سیاسـة عــدم التـدخل، 

ویتمتــع باســتقاللیة كبیــرة، وانخفــاض فــي العاطفــة، وثقــة بــالنفس فــي تحقیــق األهــداف الشخــصیة، 
  .ها األبناء ذوو اآلباء الدیمقراطیینولكنها تقل عن الثقة التي یتمتع ب

  

ـــــى األبنـــــاء المـــــراهقین  فاألســـــلوب ؛وقـــــد یـــــنعكس اســـــتخدام األســـــرة ألي مـــــن هـــــذه األســـــالیب عل
الـدیمقراطي بمـا فیـه مـن تفاعـل وتفـاهم قـد یــؤدي إلـى جعـل العالقـات األسـریة حاضـنة جاذبـة متفهمــة 

 ًفقــد یخلــق اغترابــا بــین اآلبــاء واألبنــاء، بمــا فیــه مــن ســیطرة واحتكــار للــسلطة، ألبنائهــا، أمــا التــسلطي
ًصبح مرتعـا خـصبا لالنحرافـات الـسلوكیة یـممـا قـد یـؤدي إلـى اعتمـاد المراهـق علـى جماعـة األقـران، ف ً

ًبــدءا مــن إثــارة الــشغب فــي حــصص الدراســة والهــروب مــن المدرســة والتــدخین والمشاكــسات العدوانیــة 
 وتجنــب ،إنــه قــد یــؤدي إلــى خلـق مراهــق یتــسم بالــسلبیةلتـساهلي فانــاح، أمــا األســلوب ُوانتهـاء إلــى الج

 ممـا قـد یجعلـه منقـادا ألي جماعـة قـد توجهـه إلـى سـلوكیات ،إتخاد قرار أو موقف حاسـم أو معـارض
  .)3: 2001،سهیر إبراهیم (تتسم بعدم السویة مثل اإلدمان واإلرهاب والتمرد على القوانین
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 اسـتیاء المراهـق مـن التـدخل الوالـدي فـي الواجبـات كـذلك یرجـع الخـالف بـین المراهـق ووالدیـه إلـى
ـــــات المالیـــــة، وعـــــدم المـــــشاركة فـــــي  ـــــوفیر المتطلب ـــة للمراهـــــق، وعـــــدم ت ــ ـــــاة االجتماعی المدرســـــیة والحی

 ،إن عـدم وجـود تفـاهم"، وسوء المعاملـة الوالدیـة، واإلهمـال، ونقـد الوالـدین ألصـدقاء المراهـقةالمسئولی
ووجود خالفات أسریة تؤدي إلى ضـعف وتقطـع االتـصال األسـري،  ،واهتمام مشترك بین أفراد األسرة

  ).Hurlock,E.,1973: 336-337 ("وبالتالي اتجاه المراهق نحو السلوكیات غیر السویة
  

ًعة بالحـــب والقبـــول والثقـــة بـــاالبن علـــى أن ینمـــو محبـــا لغیـــره، ومتـــصال َّتـــساعد العالقـــات المـــشبو ً
قات واالتجاهـات الـسیئة، والظـروف غیـر المناسـبة مثـل الحمایـة ًباآلخرین، واثقا فیهم، بینما نجد العال

الزائدة، واإلهمال، والتسلط، وتفضیل أحـد األخـوة، وتفـضیل الـذكر علـى األنثـى، أو العكـس أو الطفـل 
ًالــخ، تــؤثر تــأثیرا ســیئا علــى النمــو، وعلــى الــصحة النفــسیة للطفــل.....األصــغر علــى األكبــر  وعلــى ،ً

  .)256: 1984 زهران،حامد (سلوكیات المراهق
  

ًمثـل البوصـلة التـي توجـه سـلوك االبـن، وهـذا التوجیـه قـد یكـون مقـصودا ت األسـرة أنویرى الباحث 
ًوممنهجا، وقد یكون ضمنیا یكتسبه االبن دون وعي أو قصد، فقد یتخذ الوالدان منهجـا تربویـا خاطئـا  ً ً ً ً

ســـلوكیات ســـیئة ال تقبلهـــا األســـرة،  لـــىإ دون وعـــي منهمـــا، وهـــذا یـــؤدي بـــدوره لألبنـــاءأثنـــاء تربیتهمـــا 
  .ویرفضها المجتمع

  

األسـباب التــي تكمـن وراء اتخـاذ الوالــدین لمـنهج تربــوي ) 47-46: 1993 (ویـصنف محمـد علــي
  :إلى ثالثة أسباب خاطئ عند معاملتهم األبناء

  

 أسباب ترجع إلى الوالدین:  
والمــستوى التعلیمــي، والمــستوى وهــي تتعلــق بــالتكوین النفــسي، والخبــرات الــسابقة فــي التربیــة، 

  .االقتصادي، وحجم األسرة
  

 أسباب ترجع إلى االبن:  
وهــي تتعلــق بترتیــب المــیالد، ونــوع االبــن، وســن االبــن، وخصائــصه الجــسمیة، والشخــصیة، 

  .والسلوكیة
  

 أسباب ترجع إلى البیئة:  
  .باألسرةوهي تتعلق بالمحددات الحضاریة والثقافیة المحیطة 

  

: ن أســالیب المعاملــة الوالدیــة تـــشمل أســالیب ســویة تتمثــل فـــيأیـــرى الباحــث  فــي ضــوء مــا ســبق
النبـــذ، : وتـــشمل أیــضا أســـالیب غیـــر ســـویة تتمثـــل فـــيوالنـــصح واإلرشـــاد، التقبــل، والثـــواب والمكافـــأة، 
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والخــضوع، والحمایــة الزائــدة، والتــدلیل، والقــسوة، والــسیطرة، والتذبــذب، والتفرقــة والتفــضیل بــین األبنــاء 
، ویختلف عدد هذه األسـالیب مـن دراسـة إلـى أخـرى، فـبعض الدراسـات دمجـت أكثـر مـن معاملةفي ال

 زینـب غریــبمثــل دراسـة  األسـالیب فــي ثالثـة فقـط،أسـلوب فـي أســلوب واحـد، وبعـضها حــصرت تلـك 
  :ثالثة أسالیب لتعامل اآلباء مع األبناء وهيالتي أشارت إلى ) 11: 1993(

  

  :األسلوب التدعیمي  -  أ
  

 بالـسلوكیات اللفظیـة وغیـر اللفظیـة التـي تتـسم بالمرونـة والتعـاون والرغبـة الحقیقیـة ویعبر عنه
  .في حل المشكالت بطریقة واقعیة تتمیز بالتفاهم والرضا بین األطراف

  

  :األسلوب الدفاعي  - ب
  

 وبالتـالي ، اللفظیـة وغیـر اللفظیـة التـي تتـسم بالتهدیـد والتـشدد والعقـابتویعبر عنه بالـسلوكیا
  .اهات واستجابات دفاعیة مضادة من اآلخرینتثیر اتج

  

  :األسلوب االنسحابي  - ت
  

الالمبـــاالة مـــن خاللـــه  بـــشكل إیجـــابي، وتـــسود هـــاوهـــو یتـــسم بتجنـــب مواجهـــة المـــشكالت وحل
  .وعدم االهتمام

  

  : في ثالثة أسالیب أیضا هيةأما عابد النفیعي فقد حصر أسالیب المعاملة الوالدی
  

  Power Assertion Style :قوةاألسلوب العقابي أو تأكید ال .1
  

  .ویتضمن العقاب البدني أو التهدید به، أو الحرمان من أشیاء أو امتیازات مادیة
  

 Love Withdrawal Style :أسلوب سحب الحب .2
  

ویعبـــر فیــــه اآلبـــاء عــــن عــــدم استحـــسانهم ألطفــــالهم وتجــــاهلهم، ورفـــض الحــــدیث معهــــم، أو 
  .االستماع إلیهم

  

 Induction Style: یهياألسلوب اإلرشادي التوج .3
  

-7: 2000آســیا بركــات، ( لهــم بتغییــر ســلوكهمموفیــه یــشرح اآلبــاء ألبنــائهم أســباب مطــالبته
8.(  
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ثمانیـة أسـالیب یمكـن أن یتعامـل بهـا اآلبـاء مـع  (.Col, L.,& Hall, I (ًأیـضا حـدد كـول وهـول
  :األبناء وهي

  

  Actively Rejection parents Style :أسلوب النبذ الوالدي .1
  

ویعبر عنه بالسلوكیات اللفظیة وغیر اللفظیـة التـي تتـسم بالعالقـات االجتماعیـة المفقـودة بـین 
الوالــدین واألبنــاء، وغیــاب الــدفء والثقــة، ووجــود التــوتر والــصراع داخــل المنــزل، وهــذا األســلوب 

  .یثیر العدوانیة والعزلة واالنسحابیة، باإلضافة إلى المیل والمشاجرة والخصومة
  

  Nonchalant Rejectant Style :لالمباالة والنبذ الوالديأسلوب ا .2
  

ویعبر عنه بالسلوكیات اللفظیة وغیـر اللفظیـة التـي تتـسم بعـدم الحـب مـن قبـل الوالـدین وعـدم 
، وبالتــالي یقــوم االبــن بــبعض الـــسلوكیات غیــر المرغوبــة لجــذب االنتبــاه، ویكتــشف أنـــه ماالهتمــا

  .اع الذي حرم منهیستطیع الحصول من رفاق سنه على اإلشب
  

  Casually Autocratic Style :أسلوب األوتوقراطیة غیر المنتظمة .3
  

 التــي تتـــسم بإلقــاء األوامــر فــي الموضـــوعات ةویعبــر عنــه بالــسلوكیات اللفظیـــة وغیــر اللفظیــ
  .، ویؤدي ذلك إلى استجابات عدوانیة مضادة من األبناء لیحققوا استقاللیتهمالمهمة

  

   Casual Indulgent Style: منتظمأسلوب التساهل غیر ال .4
  

ویعبـر عنـه بالـسلوكیات اللفظیـة وغیــر اللفظیـة التـي تتـسم باالستــسالم، وتـرك االبـن یعمـل مــا 
  . استجابات عدوانیة تخریبیةهیحب، مما قد یثیر لدی

  

 Acceptant Indulgent Style: أسلوب التساهل المتقبل .5
  

التــــي تتــــسم بالعاطفــــة الجیاشــــة، والتــــدلیل، ویعبــــر عنــــه بالــــسلوكیات اللفظیــــة وغیــــر اللفظیــــة 
والتوحــد مــع االبــن، باإلضــافة إلــى تحمــل المـــشقة فــي ســبیل إســعاده، وقــد تثیــر هــذه الـــسلوكیات 
اتجاهـات واســتجابات الـشعور باالعتــداد بـالنفس واالطمئنــان والثقــة لـدى االبــن، ممـا یجعلــه مــدلال 

  .ال یحتمله أحد، وال یحبه إال والداه
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  Indulgent Casual Acceptant Style :تساهل المتقبل غیر المنتظمأسلوب ال .6
  

ویعبـر عنــه بالـسلوكیات اللفظیــة وغیـر اللفظیــة التـي تتــسم بالتـساهل الوالــدي، ففـي حالــة عــدم 
ًطاعــة االبــن یعاملــه أبــواه معاملــة حــسنة بــدال مــن ردعــه وعقابــه، اعتقــادا منهمــا بــأن الحریــة هــي 

 اســتجابات األنانیــة واالســتبداد لــدى تمــا قــد تثیــر هــذه الــسلوكیاأحــسن أســلوب لنمــو القــدرات، م
  .الطفل والتظاهر بالحب لوالدیه

  

  Acceptant Indulgent Democratic Style :أسلوب التساهل المتقبل الدیمقراطي .7
  

ویعبــر عنــه بالــسلوكیات اللفظیــة وغیــر اللفظیــة التــي تتــسم بالمــساواة والمــشاركة والدیمقراطیــة 
 الــسلوكیات اتجاهــات واســتجابات الرضــا والتفــاهم هین الوالــدین واالبــن، وقــد تثیــر هــذوالــصداقة بــ

  .والسعادة واالرتیاح بین أفراد األسرة، وتوافق رغبات االبن مع رغبات اآلخرین
  

  Acceptant Democratic Style :أسلوب التقبل الدیمقراطي .8
  

بالمــــشاركة والتعامــــل بأســــلوب ویعبــــر عنــــه بالــــسلوكیات اللفظیــــة وغیــــر اللفظیــــة التــــي تتــــسم 
منطقي، والتشجیع على إبداء اآلراء، مما قد تثیـر لـدى االبـن اتجاهـات واسـتجابات الثقـة والحـب، 
ومحاولة التقرب إلـى األقـران، وقـد یـؤدي التطـرف أو المبالغـة فـي المعاملـة الدیمقراطیـة إلـى ردود 

  . ألنها تتحول عندئذ إلى تساهل مبالغ فیه،فعل غیر مرغوبة
  

 باختــــصار هــــذه األســــالیب الثمانیــــة إلــــى ثالثــــة أســــالیب ).Baumrind,D (ولقـــد قامــــت بومرینــــد
  :وهي

  

  Indulgent Permissive Style :األسلوب المتساهل المتسامح  -  أ
  

 المعـاییر التـي یـضعها حویعبر عنه بالسلوكیات اللفظیة وغیـر اللفظیـة التـي تتـسم بعـدم وضـو
 ، فتارة یعاقب الوالدان االبـن علـى سـلوك معـین،م اتساق الضبطالوالدان للتعامل مع األبناء، وعد

وتـــارة ال یعقبانــــه علــــى نفــــس الـــسلوك أو ســــلوك مــــشابه، وهــــذا األســـلوب یتــــسم بإخفــــاء الغــــضب 
الوالدي ومحدودیة الدفء، كما یتـسم بـاحترام التعبیـر عـن الرغبـات، وقـد یثیـر هـذا األسـلوب لـدى 

دوانیــة، وعــدم طاعــة أوامــر الكبــار، كمــا أنــه یــؤدي إلــى األبنــاء اتجاهــات واســتجابات دفاعیــة وع
ـــة اإل ، ونقـــص ضـــبط الـــذات، وســـرعة الغـــضب والفـــرح واالنـــدفاع زنجـــانقـــص الثقـــة بـــالنفس، وقل
  .والتهور، وسلوكیات غیر سویة
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 Authoritarian Style : األسلوب التسلطي  - ب
  

د سـلوكیة صـارمة یجـب ویعبر عنه بالسلوكیات اللفظیة وغیر اللفظیة التي تتـسم بوضـع قواعـ
تباعها وعدم الحیاد عنها، وتتسم العالقة بین اآلباء واألبناء بانخفاض الـدفء الوالـدي، وضـعف إ

، قاالتصال اإلیجابي بینهم، وبالتالي قد تثیر هذه السلوكیات اتجاهـات واسـتجابات الخـوف، والقلـ
تقــل قــدرة االبــن علــى تحمــل وســرعة الغــضب، والكآبــة، وكبــت العدوانیــة، والعزلــة، واالنــسحابیة، و

  .المسؤولیة
  

 Democratic Style : األسلوب الدیمقراطي  - ت
  

ویعبـــر عنـــه بالـــسلوكیات اللفظیـــة وغیـــر اللفظیـــة التـــي تتـــسم بوضـــع معـــاییر ســـلوكیة حازمـــة 
 االبـــن مٕواحتــرام رغبــات االبــن، وتوجیــه االبــن غیــر المطیــع، واظهــار الوالــدین االســتیاء عنــد قیــا

هــار الرضـا والتأییــد للــسلوك الــسوي، ویتـسم هــذا األســلوب بقــوة االتــصال، ٕبـسلوك غیــر ســوي، واظ
والـــدفء والحنــــان، والتجــــاوب والقبــــول، والحــــب، واالســــتقاللیة، وقــــد تثیــــر هــــذه الــــسلوكیات الثقــــة 
ـــذات، وزیـــادة النـــشاط والتغلـــب علـــى الـــضغوط، والتعـــاون مـــع الكبـــار، وحـــب  بـــالنفس، وضـــبط ال

، ســــهیر إبــــراهیم (ٕ واقامــــة عالقــــات ســــویة مــــع جماعــــة الرفــــاقاالســــتطالع، والعزیمــــة والتــــصمیم،
2001 :28-31(.  

  

، وعلى الرغم مـن تعـدد واختالفها  ویرى الباحث أنه على الرغم من تنوع أسالیب المعاملة الوالدیة
الدراسات التي تناولت هذه األسالیب بالدراسة إال انـه یمكـن إرجـاع تنـوع واخـتالف هـذه األسـالیب إلـى 

عامـــل التقبـــل والنبـــذ، وعامـــل الخنـــوع : )476 :1983 (محمـــد منـــصوروهمـــا كمـــا یـــذكرهما  ،عــاملین
  .ن بدرجات مختلفة في عالقات اآلباء باألبناءان موجودان النوعاوهذوالسیطرة، 

  

 لكثـــرة عـــددها ، صـــعوبة عنـــد تنـــاولهم أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــةونیجـــدن یالبـــاحثال شـــك فـــي أن و
 بهـــا جمیعهـــا فـــي بحـــث واحـــد، فبعـــضها یتـــشابه ویتـــداخل فـــي المفهـــوم  وصـــعوبة اإلحاطـــة،وأبعادهـــا

ً تحدیــدا دقیقــا لهــذه األســالیب، ومــع ذلــك فــإن هنــاك یكــن هنــاكیتــشابه فــي األبعــاد، لــذا لــم بعــضها و ً
محــاوالت عدیــدة لتحدیــد أنــواع أســالیب المعاملــة الوالدیــة، ومــن أوائــل النمــاذج النظریــة التــي تعــرض 

ـــدین مـــع  الـــذي اشـــتمل علـــى )Symonds() 1939(  أبنـــائهم نمـــوذج ســـیموندسوصـــف ســـلوك الوال
: 2005 عمـرو ســالم، (التقبــل فـي مقابـل الــرفض، والـسیطرة فـي مقابــل الخـضوع: بعـدین رئیـسین همـا

21-22(.  
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ــ وذلــك علــى  ،ســالیب التــي تناولتهــا بعــض الدراســاتم الباحــث بعــرض مختــصر لتلــك األاوعلیــه ق
  :النحو التالي

  

  Acceptance Style:أسلوب التقبل .1
  

ویقــصد بالتقبــل شــعور الطفـــل بــأن والدیــه یــشعران باالرتیـــاح عنــد تواجــده معهمــا، ویعامالنـــه 
ًكــصدیق لهمــا، ویتقبالنــه ذاتیــا كمــا هــو، ویهمهمــا عمــل مــا یــسره، ویكونــان معــه عنــدما یحتــاج 
، إلیهمـــا، وعكـــس التقبـــل هـــو الـــرفض؛ أي شـــعور الطفـــل أنـــه غیـــر مرغـــوب فیـــه مـــن قبـــل والدیـــه

ًویعتبرانه غریبا عنهما، ودائما یشكوان منه، ویثیران المشاكل معه، وال یقـبالن أخطـاءه حتـى ولـو  ً
  .)6: 2004محمد علي، (كانت بسیطة

  

 أن التقبــل مــن أهــم احتیاجـات اإلنــسان، وهــو ضــروري لكــي یــشعر Prestonیـذكر برســتون و
 ل ینمــــي فــــي األبنــــاء الثقــــة، والتقبــــ)34: 1993ســــلمى دملــــج، (اإلنــــسان بالطمأنینــــة فــــي حیاتــــه

  .)100: 1988 فاشي،حعلى ال (بالنفس، واألخالق اإلیجابیة
  

ًإن تقبـل االبــن هــو شــرط مـن شــروط التنــشئة االجتماعیــة الـسلیمة، واألطفــال المقبولــون غالبــا 
ًما یكونـون أكثـر تعاونـا واسـتقرارا وطمأنینـة مـن الناحیـة االنفعالیـة، أمـا عنـدما یحـس الطفـل بعـدم  ً

 نفهـــذا یعنـــي شـــعوره بالنبـــذ، وهـــذا الـــشعور یحـــبط الحاجـــة إلـــى الحـــب، ویزیـــد مـــلـــه  والدیـــه تقبـــل
 عبـــــد اهللا (، ویــــؤدي إلــــى العدوانیــــةوأنظمتـــــه مقاومــــة الفــــرد لقواعــــد المجتمـــــع الــــذي یعــــیش فیــــه

  .)85: 1997عویدات،
  

 كمـــا أن نمـــط التقبـــل لـــه تـــأثیر كبیـــر علـــى ســـلوك األبنـــاء، وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه العدیـــد مـــن
 )(Metzke& Steinhousn,1999: 95-104  وستینهاوســنيالدراســات منهــا دراســة میتزكــ

 المخـــاطرة والدفاعیـــة لـــدى األبنـــاء یرجـــع إلـــى عوامـــل مـــن أهمهـــا عـــدم التـــي أظهـــرت أن ســـلوك
  .إدراكهم الحب والتقبل من قبل اآلباء

  

   Dominance style :أسلوب السیطرة .2
  

 أن الـشدة والـضبط یعطـالن االسـتقالل الـذاتي )Paker & Paterson (یـرى بیكـر وبترسـون
ــــد األبنــــــاء، وینمیــــــان لــــــدیهم مــــــشاعر الــــــنقص والخــــــوف والخجــــــل، وتوص ـــــــعنــ ـــــــل شـ ـــــــیفر وباـ  لـ

)Shaefer & Bell(  أن الـسلوك الوالـدي الـذي یتـصف بـالتحكم النفـسي والـسیطرة یـرتبط إلـى
  ).54: 1989 طاهر، ةمیسر (وسوء التوافق االجتماعي والنفسي لدى األبناءباالنطواء 
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إن فرض الوالدین رأیهما على الطفـل دون االهتمـام برغباتـه أو میولـه یحـد مـن تحقیقـه لذاتـه، 
ًوغالبــا مــا یــؤدي ذلــك إلــى تــشكیل شخــصیة خائفــة مــن الــسلطة، خجولــة غیــر واثقــة بنفــسها وال 

ًلبــا مـــا بغیرهــا، وحــین یكبـــر الطفــل ال یعمــل إال بوجـــود رقابــة وســـلطة، ومثــل هــذه الشخـــصیة غا
ُتعتـــــدي علــــــى ممتلكـــــات اآلخــــــرین، ومحبــــــة للمخالفـــــة، ویقابــــــل هــــــذا الـــــنمط التــــــسلطي، الــــــنمط 
الــدیمقراطي، وهــو النمــوذج الــذي یمیــل فیــه الوالــدان إلــى تقبــل ســلوك الطفــل ودوافعــه بقــدر كبیــر 
 ٕمن المرونة، مع متابعة حثیثة واحترام لشخصیة الطفل وارادته، وتوجیه نـشاطاته بـصورة منطقیـة

  ).85: 1997 عویدات،عبد اهللا(
  

همـا بأعمـال ءمن مظاهر قسوة الوالدین على األبناء الـسیطرة والـتحكم الزائـد، فقـد یكلفـان أبناو
مــصطفى  (ٕشــاقة ال تناســب ســنهم تــؤدي إلــى شــعورهم بــالعجز حتــى وان أظهــروا األدب والخنــوع

  .)107: 1979 فهمي،
  

ًثیرا واضـحا علـى شخـصیة األبنـاء، وكـذلك أن نمط الـسیطرة أو التـسلط یـؤثر تـأویرى الباحث  ً
التـي ) Brook& Tesng1996: 107 (الـنمط الـدیمقراطي، ویـدعم ذلـك دراسـة بـروك وتیـسنك

أشـارت إلــى أن أسـلوب المعاملــة الوالدیـة المتــضمن مـساهمة األبنــاء فـي اتخــاذ القـرارات لــه تــأثیر 
) Vanderzwaard,1999: 23 (مهـم فـي تعـدیل شخـصیة األبنـاء الـسلبیة، ودراسـة فانـدیرزورد

  .ًالتي أشارت أیضا إلى أن األسلوب الدیمقراطي أهم األسالیب في تطور شخصیة األبناء
  

  Submission Style :أسلوب الخضوع .3
  

یلبــي الوالـدان مطالــب الطفـل مهمــا كانـت تافهــة، وقـد یعــود هـذا الــنمط مــن فـي هــذا األسـلوب 
ود نوع من السیطرة عنـد الطفـل یـضلل بهـا والدیـه ٕالعالقة إما إلصابة الطفل أو مرضه، واما لوج

لتحقیق مآربه باستخدام أسلوب الغضب والتشنج، وقد یؤدي الخضوع لمطالبه إلـى الغـرور وعـدم 
  .)221: 1982 ،مختار حمزة (احترام السلطة والثقة الزائدة بالنفس

  

د االجتماعیــة، یــؤدي تبــاع القواعــاإن عــدم قــدرة الوالــدین علــى تعلــیم األبنــاء احتــرام الــسلطة، و
بهــم إلــى االنــضمام إلــى الجماعــات غیــر المرغوبــة، أو اللجــوء إلــى االنحــراف وتحــدي الــسلطة، 

  .)218: 1982 ،مختار حمزة (وعدم قبول اللوم على سلوكهم
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  Over - Protection Style :أسلوب الحمایة الزائدة .4
  

اء علـى الـرغم مـن قـدرة األبنـاء مـن القیـام في هذا النوع من المعاملة یقوم الوالدان بمهـام األبنـ
 التـدخل مـن فبها، حیث یتدخل الوالـدان فـي جمیـع تـصرفات األبنـاء، فـإذا لـم یتقبـل األبنـاء مواقـ

ـــدین اعتبـــر هـــذا التـــدخل تـــسلطا  ، وینـــتج عـــن الحمایـــة الزائـــدة)6: ت.محمـــد إســـماعیل،ب (ًالوال
 والخـــوف واالنـــسحاب، وعـــدم الـــتحكم االعتمادیـــة، وعـــدم التركیـــز، وانخفـــاض مـــستوى قـــوة األنـــا،

كمــــال  (، وســــهولة االنقیــــاد للجماعــــة، والحــــساسیة المفرطــــة للنقــــدةاالنفعــــالي، ورفــــض المــــسئولی
  ).345: 1979الدسوقي، 

  

أن الحمایـة إلـى ) 55: 2002 (مایسه النیال و)122: 1980 (فایزة عبد المجیدوقد أشارت 
 االحتكــاك الزائــد بالطفــل، والتــدلیل، ومنــع الطفــل :الزائــدة مــن قبــل اآلبــاء تتخــذ ثالثــة أشــكال هــي

  .من االستقالل في السلوك
  

كمــا أن أســـلوب الحمایـــة الزائـــدة یتمثـــل فـــي شـــعور االبـــن بـــأن الوالـــد أو الوالـــدة یجعلـــه مركـــز 
 ال یـستطیع أن یحملـه، ًاعنایته الشدید بالمنزل، ویود لو أنه بقـي معـه یعتنـي بـه ویحمـل عنـه همـ

عملــه، ویقلـــق علیـــه كلمـــا خـــرج، وال یطمـــئن إال بعـــد ینبغـــي ًدال منـــه بكـــل مـــا ویحــاول أن یقـــوم بـــ
 ً وال یتركــه یــذهب إلــى بعــض األمــاكن خوفــا علیــه مــن حــدوث شــيء یؤذیــه،عودتــه إلــى المنــزل

  .)124: 1995 النجا، فایزة أبو(
  

ًیعنــــي وضـــع الطفــــل تحـــت جنــــاح األهـــل دون أن ینفــــذ أمــــرا الحمایــــة الزائـــدة أي أن أســـلوب 
ًده اعتقـــادا مـــن أهلـــه أنهـــم یقومـــون بحمایتـــه، إال أنهـــم فـــي الحقیقـــة یحرمونـــه مـــن المـــشاركة بمفـــر

ـــه یخـــاف مـــن القیـــام بأیـــ ـــه اتكالیـــا، وأیـــضا بجعل ًالمجتمعیـــة بجعل محمـــد الـــشیخ  ( فعالیـــة بمفـــردهةً
  .)22: 2010 حمود،

  

ة، وعـدم ویؤثر هذا النمط على النمو المتكامل للطفل، من حیـث عـدم تحمـل الطفـل المـسؤولی
تحملــه لمواقــف الفــشل واإلحبــاط فــي حیاتــه، وتوقــع اإلشــباع المطلــق لحاجاتــه مــن المجتمــع فیمــا 

  .)44: 2001 حسام خزعل، ( األنانیة وحب التملكةبعد، ونمو نزع
  

  Fondling Style:أسلوب التدلیل .5
  

 قیـام بـهعدتهم فـي كـل عمـل یـودون الوهو تلبیة طلبات األبناء المعقولة وغیر المعقولة، ومسا
ن بطفولـــة ی، ومــن أســـباب المبالغـــة فــي التـــدلیل هـــو مــرور الوالـــد)66: 1986 انتــصار یـــونس،(



 29

 محمــد منــصور، (مــاَّ مــرا بهنی فیحــاوالن تجنیــب األبنــاء خیبــة األمــل واإلحبــاط اللــذ،غیــر ســعیدة
1983 :479(.  

  

تهم، ویـسلبهم  فـي أنفـسهم، ویـشعرهم بـالنقص فـي قـدراة األبناءویرى أدلر أن التدلیل یحطم ثق
 ،نمحمـد عبـد الـرحم (استقاللهم واعتمادهم على ذاتهم، ویزرع فیهم االعتقـاد بـأن العـالم كلـه لهـم

1998 :249.(  
  

ـــ ر اآلبـــاء واألمهـــات بـــصورة مبـــالغ فیهـــا عـــن إعجابهمـــا بـــاالبن، وحبـــه، ومرحـــه، ِّوعنـــدما یعب
، وتـــضخیم هوكثــرة مطالبـــ بـــه، یترتــب علـــى ذلــك شـــعور االبــن بـــالغرور الزائــد بـــالنفس، ةوالمباهــا

ال صورته عن ذاته، ویؤدي ذلك إلـى إصـابته بالفـشل عنـدما یتـصادم مـع غیـره مـن النـاس الـذین 
، ویظــل المــدلل )16: 2001 ســهیر أحمــد وشــحاتة محمــد، (یمنحونــه نفــس القــدر مــن اإلعجــاب

 تًطفــال حتـــى فـــي مراهقتـــه، وقـــد یعجـــز عـــن االعتمـــاد علـــى نفـــسه، وال یـــستطیع مواجهـــة األزمـــا
  .)134: 1989 محمد زیدان،(
  

  Oscillation Style :أسلوب التذبذب في المعاملة .6
  

قــد یختلــف الوالــدان فــي معاملــة األبنــاء، فیتــساهل أحــدهما بینمــا یتــشدد اآلخــر، ویــؤدي هــذا 
: 1993 زكریـــا الـــشربیني، (التعامـــل إلـــى االضـــطراب فـــي ســـلوك األبنـــاء، والزعزعـــة فـــي كیـــانهم

دین في معاملة الطفـل بـین اللـین والـشدة، أو القبـول والـرفض، یـؤدي إلـى أي أن تقلب الوال، )13
عبــد النبــي  (وجــود طفــل قلــق بــصفة مــستمرة، وهــذا ال یعینــه علــى تكــوین فكــرة ثابتــة عــن ســلوكه

  ).220: 1993 عبده،
وفي هذا األسلوب یتسم الوالدان بتقلب المزاج، حیث یـدرك االبـن أنـه قـد یعاقـب علـى سـلوكه 

: 2010 محمـد الـشیخ حمــود، (مـرات، وال یعاقـب علـى الـسلوك نفـسه فـي مـرة أخـرىفـي إحـدى ال
29.(  

  

ًأن إتبـاع أسـلوب التذبـذب فـي المعاملـة الوالدیـة غالبـا ) 96-95: 2005 (وترى هـدى قنـاوي
مـــا یترتـــب علیـــه شخـــصیة ازدواجیـــة منقـــسمة علـــى نفـــسها، وهـــي موجـــودة فـــي حیاتنـــا الیومیـــة، 

ًلطفـل الــذي یعــاني مــن التذبـذب فــي معاملتــه غالبـا مــا یــصبح عنــدما ن اإًونـصادفها كثیــرا، حیــث 
  .یكبر مزدوج الشخصیة في معاملة الناس

  

ن أبنـاءهم، فمـن إتحـاد امن شروط االستقرار النفسي ثبات األسالیب التي یعامل بها الوالـدإن 
 ، وقـــــد وجـــــد نــــــول)83: 1976 مـــــصطفي فهمـــــي، (الوالـــــدین یـــــتعلم األبنـــــاء معنـــــى التــــــضامن
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Nowil)( أن بعــض األمهــات یعــاقبن الطفــل إذا وجــه عدوانــه نحــو محتویــات المنــزل، فــي حــین 
  .)67: 1986 انتصار یونس، (یتساهلن إذا وجهه إلى أشقائه

  

  Differential Style :أسلوب التفرقة والتفضیل .7
  

یـب یتمثل هذا األسلوب في التفرقة والتمییز بین األبناء فـي المعاملـة؛ بـسبب الجـنس، أو الترت
 ویخلــق ،، أو أبنــاء الــزوج أو الزوجــة المحبوبــة أو المنبــوذة، ممــا یولــد الحقــد والكراهیــةيالمــیالد

ًبنــاء علــى یكــون الــصراع بــین األبنــاء، وممــا یعــزز عــدم المــساواة بــین األبنــاء، والتفــضیل بیــنهم 
ـــنس، أو الـــــسن، أو أي ســـــبب عرضـــــي آخـــــر كوجـــــود بعـــــض األنمـــــاط الثقافیـــــة  المركــــز، أو الجــ

ً مثـل افتـراض أن الـذكر أكثـر مقاومـة وتحمـال مـن األنثـى ممـا یجعـل الوالـدین أكثـر قلقــا ،عةالـشائ ً
جــابر عبــد الحمیــد  ( یــؤدي إلــى فــروق جوهریــة فــي أســالیب المعاملــةوهــذا ،علــى البنــت مــن الولــد

  ).74: 2000 محمد خلیل، (،)18: 1978 وسلیمان الخضري،
  

وامـــل فــي انحــراف الولـــد النفــسي ســواء كانـــت  مــن أعظــم العدإن عامــل المفاضــلة بـــین األوال
المفاضلة في العطاء أم في المعاملة أم فـي المحبـة، وهـذه الظـاهرة لهـا أسـوأ النتـائج فـي انحـراف 
الولد السلوكیة والنفسیة، ألنها تولد الحسد والكراهیة وتورث حب االعتـداء والمـشاجرة والعـصیان، 

بـن لـه فقبلـه وأجلـسه علـى ا فجـاء ،هللا علیـه وسـلمًقد روى أنـس أن رجـال كـان عنـد النبـي صـلى اف
أال ســویت ): "لى اهللا وعلیــه وســلمصــ (فخــذه، وجــاءت ابنــة لــه فأجلــسها بــین یدیــه، فقــال الرســول

ـــــه وســـــلم( وأیـــــضا قـــــال" بینهمـــــا؟  عبـــــد اهللا (" فـــــي أوالدكـــــماواتقـــــوا اهللا واعـــــدلو") صـــــلى اهللا وعلی
  ).329-327: 1992علوان،

  

  :أسلوب الثواب والمكافأة .8
  

تعتبر الكلمة الحلـوة، أو االبتـسامة، أو النظـرة الحنـون، أو التـصفیق واالحتـضان والتقبیـل مـن 
 ،أنـواع الثـواب والمكافـأة غیـر المادیـة، كمـا أن النقــود والحلـوى واللعـب مـن أنـواع المكافـأة المادیــة

ًوكلتا المكافأتین تؤدیان غرضا واحدا لیهمـا كـل  وتسعیان نحـو هـدف معـین ینبغـي أال یحـصل ع،ً
ًطفــل إال بعــد البــدء فــي الــسلوك المطلــوب منــه، وكمــا هــو معــروف فــإن للمكافــأة دورا فــي دعــم 

  ).75: 2000محمد خلیل، (السلوك
  

مــن خــالل الــسرد الــسابق واالطــالع علــى الدراســات التــي اهتمــت بأســالیب المعاملــة یــرى الباحــث 
ًلتسمیة، فمـثال یتـشابه أسـلوب التـدلیل مـع الوالدیة تشابه تلك األسالیب في الجوهر مع االختالف في ا

أســلوب الحمایــة الزائــدة ومــع أســلوب الخــضوع، وأســلوب العقــاب والقــسوة مــع أســلوب التــسلط، كمــا أن 
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تـــم اســـتخدامه بمعنـــى الـــتحكم، والرقابـــة، والـــضبط، والتـــشدد، والـــسیطرة، ومـــصطلح " التـــسلط"مـــصطلح
ــــدال، والتــــسامح، واالســــتقالل،" التــــساهل" ــــة، والدیمقراطیــــبمعنــــى االعت " التذبــــذب"، ومــــصطلحة والحری

بمعنـى الـرفض، والعـداء، " النبـذ"بمعنى عدم االتساق في المعاملة في المواقف المتـشابهة، ومـصطلح 
  .والمساندة السلبیة، والخضوع، واإلهمال، والتدلیل، والالمباالة

  

والتـــي اعتمـــدها  ،مـــا ســـبق یمكـــن اســـتخالص ثالثـــة أســـالیب رئیـــسة لتعامـــل اآلبـــاء مـــع األبنـــاءوم
المعاملـة  ذلـك فـي ویظهـر لـشمولیتها، -ه مـن إعـداد-مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیةالباحث كأبعاد ل

والمعاملــة بــین لألبنــاء مــدى تقبــل والــدیهم، ی والــذي اإلرشــاد والتوجیــه أســلوبعبــر عنهــا ی التــي الحــسنة
المتمثــل فــي العقــاب البــدني أو النفــسي ٕواثــارة األلــم النفــسي، والقــسوة الــسیئة التــي یعبــر عنهــا أســلوب 

 والعقـاب، یـأتي أسـلوب النبـذ واإلهمـال دیهم لهـم، وبـین اإلرشـاد والتوجیـهبرفض والـیشعر األبناء التي 
  :، وفیما یلي شرح لكل أسلوب من األسالیب الثالثةن باألبناءاوالذي من خالله ال یهتم الوالد

  

  Negligence Style  :أسلوب النبذ واإلهمال: أوال
  

 ان ال یهتمــوالدیـهشـعور االبـن بــأن وٕیتمثـل هـذا األســلوب فـي نبـذ الوالــدین ألبنـائهم واهمـالهم لهــم، 
 یتبعـــان هــذا األســـلوب فــي تربیـــة االبــن ال یحاســـبانه علــى أخطائـــه، نفالوالـــدان اللــذا ،بمعرفــة أحوالــه

 احتیاجــــه للمأكــــل أو ًوینـــسیان مــــا یطلبــــه منهمــــا، وال یهتمــــان بمــــشاكله، ویهمـــالن رعایتــــه بــــدنیا عنــــد
 عنــد نجاحــه فــي المدرســة أو فــي أداء آخــر، ومــن ثــم یــشعرانه بأنــه لــیس لــه قیمــةًالملــبس، ومعنویــا 

  ).6: 2004، عليمحمد (
  

في ترك الطفل دون تشجیع على السلوك المرغوب، أو محاسبته علـى الـسلوك غیـر ًأیضا ویتمثل 
محمـد إســماعیل وآخــرون،  (ینبغــي أن یتجنبــهالمرغـوب، وتركــه دون توجیـه إلــى مــا یجـب فعلــه أو مـا 

  .)6: ت.ب
  

ویتمثــل كــذلك فــي شــعور االبــن بــأن الوالــد أو الوالــدة ال یهــتم أو تهــتم بمعرفــة أحوالــه أو أخبـــاره، 
ه فـي ا، ولـم یحـدث أن اصـطحبمـاه عنـدما یحتـاج إلیهان من أشیاء، وال یـساعدما ما یطلبه منهونوینس

 مــا إلیــه علــى أنـه مجــرد شــخص یــسكن معهانو المناســبات، وینظــرجـازات أنزهـة أو رحلــة فــي أیــام اإل
  .)123: 1995 فایزة أبو النجا،(

  

 ویعتبر اإلهمال، والتهدید بالعقاب، والقسوة في المعاملة، والسخریة، من صـور نبـذ اآلبـاء ألبنـائهم
  .)66: 1986 انتصار یونس،(
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ألهمیـــة وعــدم القیمـــة، وینعــدم لدیـــه  یــشعره بعــدم ا)Runner (ٕوادراك االبــن للنبــذ كمـــا یــرى رونـــر
أن  )(Lazarus األمــن والقــدرة علــى المواجهــة، وینظــر إلــى العــالم مــن حولــه بــسلبیة، ویــرى الزاروس

ــشعور بالتهدیـــد المـــستمر وتوقــــع الخطـــر، ویـــدرك الفــــرد أن إمكاناتـــه غیـــر كافیــــة  النبـــذ یـــؤدي إلـــى الــ
  ).279: 1996عماد مخیمر،  (لمواجهة المواقف

  

ر التــي ال یختلــف فیهــا اثنــان أن مالحظــة الولــد ومراقبتــه لــدى المربــي هــي مــن أفــضل ومــن األمــو
ًأسس التربیة وأظهرها، ذلك ألن الولـد دائمـا موضـوع تحـت مجهـر المالحظـة والمالزمـة حیـث المربـي 
ٕیرصــد علیــه جمیــع تحركاتــه وأقوالــه وأفعالــه واتجاهاتــه، فــإن رأى خیــرا أكرمــه وشــجعه علیــه، وان رأى  ً

: 1992 علـوان، عبـد اهللا (ًرا نهاه عنه، وحذره منه، وبین له عواقبـه الوخیمـة، ونتائجـه الخطیـرةمنه ش
693.(  
  

 التــي یجــب أن یعلمهــا المربــي أن التربیــة بالمالحظــة لــم تقتــصر علــى جانــب المهمــةومــن األمــور 
یمانیـــة، ٕأو جــانبین مــن جوانـــب إصــالح الـــنفس اإلنــسانیة، وانمــا ینبغـــي أن تــشمل جمیـــع الجوانــب اإل

  ).698 :1992 علوان، عبد اهللا (والعقلیة، والخلقیة، والجسمیة، والنفسیة، واالجتماعیة
  

ًأیــضا قـــد یتخـــذ اإلهمـــال أشـــكاال مختلفـــة منهـــا اإلهمــال النفـــسي وهـــو الفـــشل فـــي تزویـــده بالرعایـــة  ً
هدة النفـــسیة وحرمانـــه مـــن العطـــف والحنـــان األبـــوي، والـــسماح لـــه بتعـــاطي المخـــدرات والكحـــول ومـــشا

الخالفـات بـین الوالــدین، ومنهـا اإلهمـال الــصحي ویتمثـل فــي عـدم تزویـده بالغــذاء والملـبس المناســب، 
 أو عــــدم الـــسماح لــــه بـــالخروج أو طــــرده، ومنهــــا ،ٕواهمـــال العنایــــة الطبیـــة، وعــــزل الطفـــل فــــي البیـــت

اســبة اإلهمــال التعلیمــي، ویتمثــل فــي حرمــان الطفــل مــن التعلــیم أو الفــشل فــي وضــعه فــي مدرســة من
  .)79: 2005 هدى قناوي، (لعمره، وعدم تلبیة احتیاجاته التعلیمیة

  

ًوقد یؤدي إهمال االبن إلى أن یسعى دائما إلى إرضاء اآلخرین لكي ینتبهـوا إلیـه، أو قـد یـسترسل 
  .)218: 1982مختار حمزة، (في أحالم الیقظة لیحقق ما یهفو إلیه

  

 أن الطفـــل الـــذي لـــم یخطـــط الوالـــدان )246: 1989 (وقـــد ذكـــرت نایفـــة قطـــامي وغالیـــة الرفـــاعي
لمجیئــه، أو كــان جنــسه یختلــف عــن الجــنس الــذي یرغبــان فیــه، فإنهمــا قــد یــستجیبان لقدومــه بطریقــة 
ســلبیة ولیــست إیجابیــة، علــى الــرغم مــن عــدم تــصریحهما بــذلك، وتــنعكس مــشاعر الــرفض واإلهمــال 

طفل، ویعـاني مـن عـدم تقـدیرهما لذاتـه، ممـا هذه على سلوكیاتهم، وبالتالي تهدد مشاعر األمن لدى ال
  .یشعره باإلحباط وعدم إنجاز المهمات الموكلة له
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  :ٕأسلوب القسوة واثارة األلم النفسي: ثانیا
  

أن أســلوب القــسوة یتمثـل فــي إدراك االبــن مــن خــالل معاملــة ) 12: 2005 (َّبــین جمــال حمــزةلقـد 
ًمبـــرر، ویهددانـــه دائمـــا فـــي حالـــة الخطـــأ، ویعاقبانـــه والدیـــه أنهمـــا عقابیـــان، ویلجـــآن إلـــى عقابـــه دون 

مباشـرة دون مناقـشته فــي سـلوكیاته، وهـذا األســلوب یـؤدي بـدوره إلــى بـث القلـق والــشعور بالـذنب لــدى 
 الوالـدین األسـالیب المتنوعـة التـي تثیـر ضـیقه وآالمـه، والتـي تثیـر لدیـه تبـاعإباالبن؛ أي شعور االبن 

  .من قدره مثل أسالیب التأنیب والتوبیخ واللوممشاعر الدونیة والنقص، وتحط 
  

والعقاب یكون فیه الوالدان همـا صـاحبا الحـق المطلـق فـي ) Rejection style (وأسلوب الرفض
توجیــه األمــور، فتقــوم العالقــة علــى االســتبداد، ممــا یــؤدي إلــى إشــاعة الخــوف بــسبب اســتخدام القــوة 

  .)47: 2001 روال الحافظ، (ب والصفع والتهدیدوالعنف والعقاب، وهذا األسلوب یقوم على الضر
  

ـــدین والوقـــوف أمـــام  )Cruelty Style( ویتمثـــل أســـلوب التـــسلط أو القـــسوة فـــي فـــرض رأي الوال
والقــسوة هــي  ،)74: 2000 محمــد خلیــل، (رغبــات االبــن التلقائیــة دون تحقیقهــا ولــو كانــت مــشروعة

فیـــوال البـــیالوي،  (لـــم الجـــسمي أو النفـــسيكـــل مـــا یـــستخدمه الوالـــدان لتقـــویم الـــسلوك ویـــؤدي إلـــى األ
، وهذا األسلوب من التعامل یولد لدى األبناء كراهیة الـسلطة، وقـد یـدفع بهـم إلـى الجنـوح )7: 1988

ًأو االستـــسالم لوالـــدیهم خوفـــا مـــن العقـــاب، ممـــا یولـــد فـــي نفوســـهم مـــشاعر الـــنقص، ویعرضـــهم إلـــى 
  .)684: 1985 أحمد راجح، (االضطرابات النفسیة

  

 حیـث تبـین لهمـا أن القـسوة مـن ، ذلـك الـرأي)(Davis & Havighurst ڤس وھاڤرستیؤكـد داو
محمــد  (ةاألم أثنـاء تــدریب الطفــل علــى ضـبط اإلخــراج تــؤدي إلــى معاناتـه مــن االضــطرابات الوجدانیــ

  .)79: 1983 منصور،
  

ثـم سـوف یتولـد  العقاب والقسوة قد یكون له أثر معوق النجـذاب األبنـاء نحـو آبـائهم، ومـن كما أن
 ،ابتـسام الالمـي (هانـة وآالمإ بـسبب مـا یتوقعونـه منهـا مـن ،لدیهم شعور بكره السلطة الوالدیة وتجنبها

2001 :23.(  
  

 سـواء بـین أفـراد األسـرة ، الطیبةة األسلوب المتسلط یتمثل في االفتقار إلى العالقات االجتماعیإن
 وربمـــا ، فإنـــه یقابـــل بإنكـــار شـــدیده اهتمــام والدیـــأو مــع العـــالم الخـــارجي، وعنـــدما یـــسعى االبـــن إلثـــارة

اء مقــاییس مـن القـسوة والــصرامة والـشدة بـال ســبب أكثـر مـن الرغبــة بـً وكثیـرا مــا یتخـذ اآل،ًیعاقـب بـدنیا
 وعـــدم الثقـــة بـــالنفس،  ویتـــرك هـــذا األســـلوب الكثیـــر مـــن اآلثـــار، منهـــا الـــشعور بـــالنقص،فـــي الحنـــان،

 اهیـة وكر، والمیـل إلـى االنـسحاب،وعدم القدرة على تحمل المسئولیة ،والشعور الحاد بالذنب واالرتباك
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 وعــدم ، والرهبــة والخــوف مــن الوالــدین، وضــعف االنتمــاء األســري، والــضیق النفــسي،الــسلطة الوالدیــة
التمتــع بالحریــة حتــى لــو منحــت لــه فــي مــستقبل حیاتــه، وفــي حــال عــدم انتبــاه أو غیــاب أحــد الوالــدین 

  .)43-42: 2001 حسام خزعل، ( بالنظام واالنضباطفإنه یمیل إلى اإلخالل
  

یتــصف بعــض اآلبــاء بالــصرامة البالغــة فــي تعــاملهم الیــومي، حیــث تأخــذ هــذه الــصرامة مظــاهر و
، وكبــت االبــنالــشدة المتناهیــة، واألوامــر الــصارمة، والمعارضــة غیــر الواعیــة لرغبــات : مختلفــة منهــا

االبــن ًیكرهــه، وخوفــا مــن مــشاعر الغــضب یــتقمص حریتــه، وتحدیــد ســلوكه وفــق مــا یحبــه األب ومــا 
الطاعــة العمیــاء وهــو یــشعر بــأن إرادتــه قــد ســلبت، فیتنــامى لدیــه الــشعور باالنفجــار والتحــدي، ویأخــذ 

 سلوكیة مختلفة، كالكره، وتجنب المواجهة مع األب، والتمـرد المـستمر عنـد غیـاب ًاهذا الشعور أنماط
  ).31: 2010محمد الشیخ حمود، (األب

  

ًمـــا أســـلوب إثـــارة األلـــم النفـــسي فهـــو إشـــعار الطفـــل بالـــذنب كلمـــا أتـــى ســـلوكا غیـــر مرغـــوب فیـــه، أ
ن مالحظـات نقـد هدامـة لـسلوكه، ممـا یا، حیـث یبـدعـن أخطـاء الطفـلالوالـدین ویتمثل ذلك فـي بحـث 

ًیفقد الطفل ثقته بذاته، ویجعله مترددا في أي عمل یقدم علیـه خوفـا مـن حرمانـه رضـا الكبـار وحـبهم ً ،
سـهیر أحمـد  ( شخصیة إنسحابیة منطویة عدوانیة نحو نفسها غیـر واثقـة مـن نفـسهاكویترتب على ذل
  .)16: 2001 وشحاتة محمد،

  

  Induction Style : أسلوب اإلرشاد والتوجیه: ثالثا
  

 ویشیر إلى األسالیب التي من خاللها یشرح اآلباء ألبنائهم أسـباب مطـالبتهم لهـم بتغییـر سـلوكهم،
لوب الـــسواء، ویترتـــب علیـــه شخـــصیة متزنـــة تتمتـــع بالـــصحة النفـــسیة، وتـــتمكن مـــن تحقیـــق وهـــو أســـ

  ).27: 2002حنان خوج،  (التوافق الشخصي واالجتماعي
  

أن اتجاهــات اآلبـاء نحـو أبنـائهم تتـأثر بعـده عوامــل ) 158: 1989 (ویـرى عبـد الكـریم أبـو الخیـر
بالتقبل أو الرفض، لذا فقـد حـرص اإلسـالم علـى ومتغیرات، فتكون استجاباتهم نحو سلوك أبنائهم إما 

توضـــیح أفـــضل أســـالیب التربیـــة، فهـــو یحـــث اآلبـــاء علـــى التالطـــف مـــع األبنـــاء فـــي القـــول والفعـــل، 
ِألزمــوا أوالدكــم وأحــسنوا ):"لى اهللا علیــه وســلمصــ (ومعــاملتهم بــاللین والمحبــة، وفــي ذلــك یقــول الرســول ِ

 الطریـق الـسلیم الـذي یـستطیع مـن خاللـه اآلبـاء تحقیـق أخرجه أبـو داود، فهـذا الحـدیث یوضـح" أدبهم
  .استجاباتهم نحو سلوك األبناء

  

لــذلك كــان ال بــد مــن أن تكــون معاملــة اآلبــاء لألبنــاء قائمــة علــى سیاســة رشــیدة تفهــم خــصائص 
ـــة المراهقـــة وســـماتها النفـــسیة والجـــسمیة والعقلیـــة واالنفعالیـــة، كمـــا یجـــب إتاحـــة الفرصـــة  بـــن لالمرحل
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 وأن یتم توجیهـه بـالرفق وأسـلوب الـصدیق المخلـص والناصـح األمـین، ،أن یعبر عن مشاعره لمراهقا
ِّعلمـــوا "  حیـــث یقـــول، بتعلـــیم أوالدنـــا الخیـــر)لى اهللا علیـــه وســـلمصـــ (وفـــي هـــذا الـــسیاق یأمرنـــا الرســـول

  ).29: 2002حنان خوج،  (أخرجه أبو داود" أوالدكم وأهلیكم الخیر وأدبوهم
  

إن اهللا رفیــق یحــب " ً علیــه وســلم أیــضا الحــث علــى الرفــق واللــین فــي قولــهومـن وصــایاه صــلى اهللا
إن الرفــق ال یكــون فــي " :)لى اهللا علیــه وســلمصــ (رواه البخــاري ومــسلم، وقولــه" الرفــق فــي األمــر كلــه

ٍشيء إال زانه، وال ینزع من شيء إال شانه رواه مـسلم، فتحقیـر الولـد وتعنیفـه بـشكل مـستمر ودائـم ال " ٍُ
عبـــد اهللا علــــوان،  (ُ الحاضـــرین هـــو مـــن أعظـــم األســــباب فـــي انحرافاتـــه النفـــسیة والخلقیـــةممـــاســـیما أ
1992 :320.(  

  

كما أن من أسـالیب التربیـة الناجحـة أن تكـون األسـرة قـدوة لألبنـاء، تـدعو إلـى الخیـر، وتنهـى عـن 
عــد عـن أســلوب المنكـر، وتلتــزم بالـصدق والوفــاء واإلخـالص، وتــستخدم أسـلوب الثــواب والمكافـأة، وتبت

 حیــث ،القــسوة والترهیــب، ولقــد حــث ســبحانه وتعــالى اآلبــاء علــى اللــین والموعظــة فــي معاملــة األبنــاء
ٌواذ قــــال لقمــــان البنــــه وهــــو یعظــــه یــــا بنــــي ال تــــشرك باللــــه إن الــــشرك لظلــــم عظــــیم" یقــــول ســــبحانه ٌ ِْ ِ َّ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ ُْ ُْ ُ َِ َُ ْ َ َِّ َّ ِ ِ ْ ِْ ُ َّ َ َ َ َُ ْ َ ٕ" 

  .13:لقمان
  

ین للباحــــث أن األســــالیب التربویــــة القائمــــة علــــى الحــــب والــــدفء والتقبــــل فــــي ضــــوء مــــا ســــبق تبــــ
واإلرشــاد والتوجیــه ینــتج عنهــا أبنــاء یتمتعــون بــصحة نفــسیة وشخــصیة ســویة، أمــا األســالیب التربویــة 

  .القائمة على النبذ واإلهمال، وسوء المعاملة، والقسوة، والتسلط، فإنها تؤدي إلى أبناء غیر أسویاء
  

، ةمحــددوأسـالیب مـن الــصعب تحدیـد عالقـة اآلبــاء بأبنـائهم بأبعـاد ثابتــة یــرى أنـه احـث الب كمـا أن
 مبــالتحك أو والنبــذ باإلهمــال أو والتوجیــه، باإلرشــادبالحـب، أو ممزوجــة  هــذه العالقــة تكــونفـیمكن أن 

نهـا، ٕوانمـا علـى خلـیط م ،عتمد استجابة االبـن علـى بعـد واحـد مـن األبعـادت، أو بالتساهل، وال والتسلط
یأمـــل  وهـــذا مـــا ، قـــد یطغـــى علـــى العالقـــة بـــین اآلبـــاء واألبنـــاءًا أو بعـــدًان أســـلوبإ القـــول یمكـــنولكـــن 

  . الحالیةنتائج الدراسةتظهره الباحث أن 
  

  Rebellionالتمرد :  الثانيالمحور. 2. 2
  

 فـي  من التعریفات التي بینت مفهوم التمرد من وجهات نظر مختلفـة، غیـر أنهـا تتفـقالعدیدهناك 
معظمها على أنه شكل من أشكال الرفض المعلن تجاه الـسلطة المتمثلـة فـي األسـرة والنظـام التعلیمـي 
والمجتمع، وینطوي مفهوم التمرد كما جاء في الموسوعة العربیة على معنى تحـدي األوضـاع الـسائدة 

 ،الظلمورفــــضها، وتتنــــوع مظــــاهر التمــــرد بتنــــوع مظــــاهر الــــسلطة وأشــــكالها، وهــــو ولیــــد اإلحــــساس بــــ



 36

 أو األعــــراف، أو كــــل مــــا یحــــول دون ممارســــة اإلنــــسان لتطلعاتـــــه ، أو القــــوانین،واالنــــصیاع للــــنظم
ًورغباته، ولهذا یأخذ التمرد شكال سیاسیا عندما یقوم على رفـض مجموعـة مـن النـاس لـسلطة جماعـة  ً

ًأخرى، أو شـكال اجتماعیـا عنـدما یتمـرد بعـضهم علـى العـادات والتقالیـد والقـیم،  ًیأخـذ شـكال فكریـا كمـا ً ً
ًعنــدما یــراد منــه النیــل مــن األفكــار واآلراء الــسائدة فــي عــصر مــن العــصور، ویــأتي التمــرد فردیــا أو 
ٍجماعیا، یكون فردیا عندما یقدم علیه شخص واحد في بیئـة محـددة، كتمـرد أحـد األبنـاء علـى والدیـه،  ٍ ً ً

ًعمــل، ویكــون جماعیــا كمحــصلة أو تمــرد أحــد الطلبــة علــى مدرســه، أو تمــرد العامــل علــى صــاحب ال
لجهـود مجموعـة مــن األفـراد یـشتركون مــع بعـضهم الــبعض بهمـوم وقـضایا اجتماعیــة، كجهـود الطلبــة 

  ).861: ت.، بتوفیق داود (في المؤسسة التعلیمیة أو العمال في العمل
  

  :تعریف التمرد. 1. 2. 2
  

  :ًلغة
 من مـردة الجـن والـشیاطین، وهـو لفـظ جاء في لسان العرب أن المتمرد هو العاتي الشدید، وأصله

ُومــن َأهــل المدینــة مــردوا "  منظــور باآلیــة الكریمــةنمجــرد بمعنــى الخــروج علــى الــشيء، واستــشهد ابــ َ َ َِ َِ ْْ ِ ْ ِ َ
ٍعلى النفاق ال تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون إلى عذاب عظیم ِِّ َ َ َ ُ ُ ُ ٍَ َ َ َ َ َِ ُّ َِ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُْ َُُّ ِ ِّْ َْ ََّ َ َُ َ َْ ْ   .101 :وبةالت "َ

ِّفـــالتمرد یعنـــي الخـــروج علـــى الـــشيء، والمریـــد الـــشدید المـــرادة مثـــل الخمیـــر والـــسكیر، وقـــال ابـــن ِ ِ ِِّ َِّ 
َّالمرود هو التطاول بالكبر والمعاصي، وتمرد أي عتا وطغى: األعرابي   .)4172: ابن منظور (ُ

  

  :ًاصطالحا
هرهـا األفـراد تجـاه اآلبـاء متمثلـة التمرد بأنه ردة الفعل التي یظ) Pearson) 1958 ف بیرسونَّعر

بمخالفة األنظمة وكسرها، وهو تعبیر عن التنافس والغیرة والعداوة التي یحملهـا األفـراد تجـاه اآلبـاء أو 
  .)13: 2005خلود عبد األحد،  (من یمثلون السلطة

  

 أو ةالـ التمـرد بأنـه محاولـة الفـرد السـتعادة أو اسـترجاع الحریـة المز)Brehm)1966   بـریمفَّعـرو
 أو تـشجیع اآلخــرین ،المهـددة باإلزالـة عـن طریـق القیـام بالـسلوك المحظـور أو الممنـوع بـصورة مباشـرة

 لــــه، أو رؤیــــة اآلخــــرین یقومــــون بــــه، أو ه الممنــــوع، والقیــــام بــــسلوك مــــشابرللقیــــام بالــــسلوك المحظــــو
  .)14: 2005خلود عبد األحد،  ( القیام به بصورة غیر مباشرةىتحریضهم عل

  

بأنه شعور بالرفض لكل مـا یحـیط بـالفرد، ومـا یترتـب علـى  )158: 1989 (أسماء إبراهیم تهفَّعرو
 وازدراء لكــل مــا اصــطلح علیــه المجتمــع وألفــه مــن ةذلــك الــشعور مــن ســلوك یتــصف بالعــداء والكراهیــ

  .عادات وتقالید ونظم
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 كـل مـا عـنم الرضـا بأنه معاناة الفرد من إحساسه بعد) 220: 1991 (شادیة عبد الخالق تهفَّعرو
ٕ واحـساسه باإلحبــاط والغـضب والرغبــة ،یحـیط بـه فــي مجتمعـه مـن موضــوعات تـضم أســالیب للتعامـل

  . والعدوانمفي التعبیر أو االحتجاج والتحطی
  

 م وعـــد،بأنـــه الـــسلوك الـــذي یتـــضمن الثـــورة والغـــضب والعـــصیان )Dowd ) 1991 داودهَّعرفـــو
نیفــة تجـــاه األفــراد واألشـــیاء المحیطــة بـــه، ممــا یـــسبب ، وردة فعـــل عقالطاعــة لمـــا یطلــب مـــن المراهــ

  .)18: 2000 المطارنة، خوله (إلحاق األذى بنفسه أو باآلخرین
  

 األعــــراف والتقالیـــد االجتماعیـــة، ومقاومــــة ىبأنــــه الخـــروج علـــ )89: 1994 (علـــي كـــاظم هَّعرفـــو
  .)الخ......األب، األم، (سلطة اآلخرین

  

بأنـه قـوة فكریـة انفعالیـة تنـتج عنـدما تتنـاقص  )Thomas et al, 2001: 2-12(  تومـاسهَّعرفـو
ـــة االنفعالیـــة تبحـــث عـــن اســـتعادة الـــسلوكیات  حریـــة الفـــرد الشخـــصیة، أو تهـــدد باإللغـــاء، وهـــذه الحال
ًالمهددة محدثة سلوكا تعویضیا أو تصحیحیا یمكن التعبیر عنه إمـا سـلوكیا أو إدراكیـا أو عاطفیـا مـن  ً ً ً ً ً ً

  .ًتصرفات المحظورة اجتماعیا بعض الةخالل ممارس
  

بأنـــه إحـــساس الفـــرد بـــضرورة الثـــورة والتغییـــر، ورفـــض واقعـــه ) 66: 2001 (راشـــد الـــسهل هَّعرفـــو
  .المألوف

  

الــرفض الــذي یظهــره الفــرد لكــل مــا هــو قــائم مــن فكــر أنــه ب) 12: 2001 (ابتــسام الالمــي َّعرفتــهو
الوالدیــــة، التعلیمیـــة، أي ســـلطة فــــي  (فـــةومبـــادئ وعـــادات وتقالیـــد، ومقاومــــة الـــسلطة برموزهـــا المختل

  . والمیل إلى انتقادها وتحدیها،)المجتمع
  

التمـــرد بأنــه مجموعـــة مـــن  )(Donnel et al, 2001: 679-687  دونیـــل وآخــرونَّعــرفو
 یمارســـها الفـــرد عنـــدما تقیـــد حریتـــه فـــي التفكیـــر والتـــصرف، وذلـــك لمحاولـــة اســـتعادة الـــسلوكیات التـــي

  .حریته المفقودة
  

بأنـــه العـــصیان وعـــدم اإلذعـــان لمطالـــب الكبـــار، وبمعنـــى ) 149: 2005 (حنـــان العنـــاني فتـــهَّعرو
  . في الوقت الذي ینبغي أن یعمل فیهمًأكثر تحدیدا عدم قیام الفرد بعمل ما یطلبه األب أو األ

  

بأنــــه ســــلوك یمارســــه الفــــرد، وهــــو مظهــــر مــــن مظــــاهر ) 690: 2006 (فاطمــــة مجاهــــد َّعرفتــــهو
 فــي مراحلهــا األولــى، وهــو متغیــر ینبــع مــن داخــل الفــرد، وهــو احتجــاج صــریح ومعلــن العدوانیــة ولكــن

لـسلطة، وقــد یـصل األمـر إلـى المواجهــة مـع الـسلطة مـن خــالل الـسلوكیات التـي تــصدر ا ةبعـدم طاعـ
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الــنظم أو  -القــوانینأو  -الممثلــون للــسلطةأو  -المدرســةأو  -األســرة (منــه أو مــا یرفــضه مــن أفكــار
  .)الخ.......المدرسیة

  

بأنــــه مجموعــــة مــــن الـــسلوكیات المعبــــرة عــــن رفــــض ) 86: 2010 (یاســــرة أبــــو هـــدروس َّعرفتـــهو
حریــة االختیــار : المراهــق لمحــاوالت تقییــد حریتــه الفكریــة والــسلوكیة التــي تقــع ضــمن ثالثــة أبعــاد هــي

  .لسلوك، وتقبل النصائح، وردود األفعال النفسیة التكیفیةل
  

  :یفات التمرد تبین للباحث أن السابق لتعرالعرضمن خالل 
أن التمـرد هـو سـلوك أو مجموعـة مـن الـسلوكیات یمارسـها الفـرد علـى أغلب التعریفات اتفقت  .1

 أسـماء إبـراهیمللتعبیر عن الرفض لما ینبغي االلتزام به، وقد جـاء ذلـك فـي تعریفـات كـل مـن 
ــــا)2001 (ابتــــسام الالمــــي، وDonnel) 2001(، و Dowd)1991(، و)1989( ن ، وحن

  ).2010 ( ویاسرة أبو هدروس،)2006 (، وفاطمة مجاهد)2005 (العناني
الحریـــة الســتعادة نتیجــة ردة فعــل لمحــاوالت تقییــد حریــة التفكیــر والتــصرف، أو یــأتي التمــرد  .2

،  Pearson) 1958 (الشخــصیة المزالــة أو المهــددة باإلزالــة، وقــد اتفقــت تعریفــات كــل مــن
، Thomas (2001)و ،Donnel) 2001(و،) 1991Dowd(و ،) 1966Brehm(و
  ).2010 (یاسرة أبو هدروسو

ٕبعـض التعریفـات ذكـرت أن التمــرد هـو شـعور واحــساس ورغبـة بـرفض مــا ینبغـي االلتـزام بــه،  .3
، وأســـماء  Pearson) 1958( وقـــد تتـــرجم هـــذه االنفعـــاالت إلـــى ســـلوك، كمـــا فـــي تعریـــف

، )1991 (یة عبـــد الخـــالقشـــادأو تبقـــى كحالـــة وجدانیـــة كمـــا فـــي تعریـــف  ،)1989 (إبـــراهیم
ـــــــسهلو ـــــــا)2001 (راشـــــــد ال ً، أو یمكـــــــن ترجمتهـــــــا ســـــــلوكیا أو إدراكی ـــــــي ً ـــــــا كمـــــــا ف ً أو عاطفی

  .Thomas (2001)تعریف
 شــــادیة عبــــد الخــــالق، و)1989 (، وأســــماء إبــــراهیم Pearson) 1958( تعریفــــات كــــل مــــن .4

ن علـى أن التمـرد مظهـر مــاتفقـت ) 2006 (وفاطمـة مجاهــد، ) 1991Dowd(و، )1991(
  .مظاهر العدوانیة

 ضـــد مـــن یمثـــل الـــسلطة، وقـــد حـــدد ًاعلـــى أن التمـــرد یكـــون موجهـــاتفقـــت جمیـــع التعریفـــات  .5
الــسلطة بالوالــدین، والمؤســسة التعلیمیــة، والمجتمــع بقوانینــه ) 2001 (تعریــف ابتــسام الالمــي

علــى ) 2005 (، وتعریــف حنــان العنــانيPearson) 1958( وأفــراده، فــي حــین أكــد تعریــف
 .والدینسلطة ال

  

ِّیعــرف مــن خــالل التحلیــل الــسابق للتعریفــات المــذكورة   شــعور الفــرد بــالرفض :الباحــث التمــرد بأنــهُ
ومخالفــة أنظمــة الــسلطة المتمثلــة باألســرة والمؤســسة التعلیمیــة والمجتمــع نتیجــة محــاوالت تقییــد حریتــه 
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ة لكـل مـا اصـطلح علیـه الفكریة والسلوكیة، ویترتب على ذلك الـشعور سـلوك یتـصف بالعـداء والكراهیـ
  .تمع من قیم وعادات ونظمالمج

  

المـــستخدم فـــي الدراســـة  علـــى مقیـــاس التمـــرد الفـــردالتمـــرد بالدرجـــة التـــي یحـــصل علیهـــا  ویقـــاس
التمــرد والتمــرد علــى أنظمــة الجامعــة، والتمــرد علــى األســرة، : ي یتكــون مــن ثالثــة أبعــادذوالــ ،الحالیــة

  .على المجتمع
  

  :سرة للتمردالنظریات المف. 2. 2. 2
  

 تلــك -تعــددت التفــسیرات المختلفــة لتمــرد المــراهقین، ومــن أهــم التفــسیرات المبكــرة ألزمــة المراهقــة 
 نظریــة جــورج ســتانلي هــول، والتــي -األزمــة التــي یظهــر مــن خاللهــا رفــض الــسلطة والتمــرد علیهــا 

 المراهقـة علــى ، فهـذه النظریــة تنظـر لمرحلــة )Stress and Strain (تعـرف بنظریـة الــشدة والمحـن
أنهــا مــیالد جدیــد مــصحوب بالعدیــد مــن صــعوبات التكیــف، ففیهــا یؤكــد الجــنس تحكمــه وتــسلطه فــي 
مجـــاالت عدیــــدة، وفیهـــا تظهــــر مـــشاعر الــــرفض تجـــاه ســــلطة المنـــزل والمدرســــة، فهـــي مرحلــــة شــــدة 

لجـنس تعتمد هذه النظریة على أساس بیولـوجي، وتـستند إلـى وراثـة الخـصائص البیولوجیـة ل، وومعاناة
 ،البـشري التـي تكمـن فـي تركیـب الموروثـات، ویمكـن تلخـیص التجربـة البـشریة كلهـا فـي حیـاة اإلنــسان

شــبه  (مــن البدائیــة إلــى فتــرة المعانــاة واأللــم والجهــد إلــى مرحلــة النــضج، فالطفولــة هــي مرحلــة البدائیــة
ة إلـى مرحلـة النـضج في تـاریخ اإلنـسان، والمراهقـة هـي مرحلـة التحـول الـصعب مـن البدائیـ) الحیوانیة

 ،عــزت حجــازي (،)55، 33: 1986 ،كلیــر فهــیم ()التمــدین (التــي تحققــت بالمدنیــة األوربیــة الحدیثــة
1985 :39(.  
  

 وتؤثر خبرات الطفولة غیر السعیدة، أو الظـروف االجتماعیـة المحیطـة بـالفرد إلـى مـا أطلـق علیـه
تـــي تـــؤدي إلـــى اهتـــزاز كـــل مفاهیمـــه ، تلـــك األزمـــة ال)Identity Crisis (أزمـــة الهویـــة) ریكـــسونأ(

الــسابقة عــن تــصور ذاتــه، فیعــاني مــن اإلحــساس العمیــق بالتفاهــة، وعــدم التنظــیم الشخــصي، وعــدم 
ًوجــود هـــدف للحیــاة، كمـــا یــشعر بعـــدم الكفـــاءة، وفقــدان األنـــا، واالغتــراب، وأحیانـــا یبحــث عـــن هویـــة 

الـسلوك الجـانح المتمـرد، وهنـاك عـدة سلبیة مضادة للهویـة التـي خططهـا الوالـدان، ممـا یـؤدي بـه إلـى 
  :أشكال ممكن أن تؤول إلیها أزمة الهویة

، ع حیــث ینــسجم المراهــق مــع رغباتــه المتعارضــة مــع األســرة والمجتمــ:المغــاالة فــي الــرفض .1
 مما یـؤدي إلـى اصـطدامه باألسـرة والـنظم والقـوانین، وفـي تلـك الحالـة ،فینقاد لها بدون تحكم

 .هًقد یجد في التمرد سندا ل
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 فهـو یغـالي فــي االتجـاه المـضاد لرغباتـه العنیفــة، وقـد یقاومهـا بمثلهــا :المغـاالة فـي الخــضوع .2
 .ً منها، وهنا أیضا یصطدم مع األسرة والمدرسة والمجتمع بأشكاله المختلفةبأعنفأو 

  

ً حیـث تــداهم الفــرد رغبــات متناقـضة تجعلــه مرتبكــا وعـاجزا عــن التعبیــر عــن :االرتبــاك الحــاد .3 ً
جـل عمـل أي شـيء أ من إرادته، فیفقد القدرة على جمع  بشكل یتواءم مع الواقعوآرائهرغباته 

 .ویصاب تفكیر الفرد باالضطراب والتقلبات المزاجیة
  

 للمداهمــة بالرغبـــات المتناقــضة نجـــد نتــائج الكبـــت اآلخـــر علـــى النقــیض :التبلــد والالمبـــاالة .4
 تكبــت الرغبــات التــي تــصاحبها نأ األفــضلالــشامل مــن تبلــد فــي المــشاعر وال مبــاالة، فمــن 

ن أطـاع فهــي طاعـة عمیــاء، إفــ یتحــرك ویـتكلم بــال اقتنـاع اآللـةالمتاعـب، ویـصیر المراهــق ك
 .)7: 2001ناجیة مصطفى،  (ن رفض فهو رفضٕاو

  

ًخذ االغتراب محـورا لتفـسیر التمـرد لـدى المـراهقین، حیـث یـشیرُّاتًأیضا  إلـى أن ) ستونیـكنكنیـث  (ِ
َّالتمــرد بــدون ســبب، بمعنــى الــرفض بــدون تقــدیم نقــد بنــاء بمــا یجــب أن یكــون، االغتــراب یأخــذ شــكل 

  :فعندما یغترب المراهق فإنه یواجه اختیارات ثالثة هي
  االنسحاب من الواقع المسبب لالغتراب، حیث یفضل عدم المواجهة والهـروب، أو الالمبـاالة

  .أو الیأس
 ورفض ضمني حیث ینشأ عنه قبول ظاهري ، للنظام القائمالخضوع.  
 8: 2001 ،ناجیة مصطفى (التمرد من أجل تغییر الواقع وتجاوز حالة االغتراب(. 
  

أن التمــرد فــي أبــسط معانیــه هــو الخــروج عــن المــألوف والــرفض یــرى الباحــث مــا ســبق فــي ضــوء 
 یكـون نتیجـة انتقـال الصریح لكل ما یحیط بالمجتمع من نظم وقوانین وأسالیب للتعامـل، وهـذا الـرفض

نــه أ مرحلــة یعتقــد المراهــق فیهــا إلــى) مرحلــة الطفولــة ( مــن مرحلــة عمریــة تتمیــز بعــدم المــسئولیةالفــرد
 حیــث یفــضل ، حالـة مــن االغتـرابإلــىمـسئول ویمكــن االعتمـاد علیــه، وهـذا االنتقــال یــؤدي بـالمراهق 
یعتمـد ، وهـذا  علیهـا، أو التمـرد للسلطةعدم المواجهة والهروب، أو القبول الظاهري والرفض الضمني

  . لهاألسرةعلى خبرة الفرد الطفولیة وكیفیة معاملة 
  

  : سیكولوجیة العدوان كتفسیر للتمرد
  

ن الباحـــث إوحیـــث ،  هاوتحدیــد لقــد أســـهم علــم الـــنفس بنـــصیب وافــر فـــي تعریــف ظـــاهرة العـــدوان
سـلوك یمارســه الفـرد، وهـو مظهـر مــن  التمـرد هـو بــأن) 690: 2006 (فاطمـة مجاهـدیمیـل إلـى رأي 
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فهـذا یعنـي أن التمـرد ر العدوانیـة ولكـن فـي مراحلهـا األولـى، وهـو متغیـر ینبـع مـن داخـل الفـرد، مظـاه
  .یحمل معنى التعدي، وهو مخالفة صریحة أو ضمنیة لمعاییر السلوك المتفق علیها

  

 یحــددان الــسلوك، فــإذا واجــه الفــرد نأن دافعــي الجــنس والعــدوان همــا اللــذا) 1856 (ویــرى فرویــد
) will (ضــین مــع بعــضهما، فــال بــد أن یــسود الــدافع األقــوى لدیــه، وبهــذا تكــون اإلرادةدافعــین متعار

  .)Hjelle, 1976: 41 (ًهي المیزان تمیل نحو الكفة األكثر ثقال
  

 مـن غرائـز العـدوان والمـوت والتـدمیر، ًواعتبر فروید أن غرائز الحیـاة والجـنس والبقـاء أكثـر ضـعفا
تین ترتكــــزان منـــذ الطفولــــة األولـــى فــــي العالقـــات مــــع الوالــــدین ویـــذهب فرویــــد إلـــى أن هــــاتین الغریـــز

وبخاصة األم، فموقف الطفل االنفعالي من أمـه متجـاذب، یتـضمن أقـصى درجـات الحـب مـع أقـصى 
مـصطفى سـویف،  (درجات الغضب، وقد وجد أن هذه الصورة هـي النمـوذج األولـي لكـل عالقـة تالیـة

1988 :25-42(.  
  

ن عالقـــة لهـــا معنـــى مـــع والدیـــه تكـــون نموذجـــا لـــه فیمـــا بعـــد لكـــل فـــاالبن الـــذي یعجـــز عـــن تكـــوی
 رغباتـه الجنـسیة ٕواشـباع اللـذة مبـدأ فـي مرحلـة بحثـه عـن ًنه یظل ثابتاإ ف،اآلخرینالعالقات بینه وبین 

 الثــورة والتمــرد علــى معــاییر المجتمــع إلــىي یتحــول ذ والــ،مــن غیــر االكتــراث بالنتــائج المترتبــة علیهــا
  .)78: 1969 هول ولندزي، (فترة المراهقة والشبابالسلطة في ورموز 

  

ًكمــا یــرى فرویــد أن مــا یزرعــه الوالــدان فــي نفــوس األبنــاء خــالل الــسنوات األولــى ســیظهر الحقــا 
  ).75: 1969هول ولندزي،  (على شخصیاتهم

  

 أنـه اختلـف عنـه مـن ناحیـة إال مع فروید على أن العدوان غریزة فطریـة، )1870 (ولقد اتفق أدلر
ســتقاللها عــن غریــزة الجــنس، كمــا أنــه اعتبــر العدوانیــة المبــالغ فیهــا بمثابــة تعــویض زائــد لإلحــساس ا

نمـو مـن الــذات، فالـذات المهــضومة الحقـوق تــنهض  بـالنقص، ویـرى أتبــاع أدلـر أن التمــرد هـو بمثابــة
  .)4 :2001 ،ناجیة مصطفى (وتثور على السلطة التي تعطي لنفسها امتیازات ال تمنحها لسواها

  

أهمیة كبیرة لمشاكل الحیاة التي یجب علـى كـل فـرد حلهـا، وتطـرق إلـى المـشاكل أدلر  أعطى وقد
ًالتــي تتــضمن ســلوكا نحــو اآلخــرین، ویــسلك الفــرد فــي الغالــب فــي حلــه لتلــك المــشاكل ســلوك التمــرد 

ًوالقــــسوة دون اعتبــــار لآلخــــرین، فهــــو یهــــاجم اآلخــــرین ویكــــون مؤذیــــا وجانحــــا ومتمــــردا، وقــــد یهــــا ً جم ً
: 1983دافیـدوف،  (اآلخرین عن طریق مواجهة نفسه، فهو یرى بمهاجمـة نفـسه كأنـه یـؤذي اآلخـرین

589.(  
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 أولیــةًیولــد مــزودا باســتعدادات   أن الفــرد)Dollard & Miller (لــردوالرد ومیلویــرى كــل مــن 
 الـتعلم مبـادئً هذه االستعدادات بالتعدیل والتطـویر بنـاء علـى تبدأتمثل المادة الخام لشخصیته، حیث 

  .)(jelle & Ziegler, 1981: 215  التربویة وفي مقدمتها العائلةاألوساطفي 
  

فـرض العالقـة بـین اإلحبـاط والعـدوان كمفهـوم  )(Dollard & Miller لـرلقـد تبنـى دوالرد ومیلو
ن الــوعي باإلحبــاط أو الحرمــان یعنــي الخطــر والتهدیــد إلشــباع إلتفــسیر التمــرد علــى الــسلطة، حیــث 

ات اإلنـــسان األساســــیة، فـــإذا عجـــز اإلنــــسان عـــن التعامــــل مـــع هـــذا الخطــــر وتغییـــره بالوســــائل حاجـــ
، فیلجــأ إلــى العــدوان بــصورة وبــدرجات مختلفــة، ةالمــشروعة، اســتثیرت فــي نفــسه النزعــة إلــى العدوانیــ

وذلـــك لتحطـــیم مــــصادر اإلحبـــاط ورمــــوزه، ســـواء علـــى مــــستوى العائلـــة، أو مــــستوى المدرســـة، وهــــذا 
 إال أن العالقة بین اإلحباط والتمرد على السلطة لیـست عالقـة میكانیكیـة، ،یأخذ شكل التمردالعدوان 

ًفهنــاك عوامــل یمكــن أن تحــول دون التمــرد رغــم وجــود اإلحبــاط، كــأن یكــون ســائدا فــي األســرة أو فــي 
ح ًالمدرسـة مجموعـة مـن التفـسیرات لألوامـر والقـوانین؛ فمـثال أن یفـسر الطالـب حـضور طـابور الــصبا

، هــاوقوانین ، ولــسماع تعلیمــات اإلدارة المدرســةولممارســة الریاضــةلالســتماع إلــى اإلذاعــة المدرســیة، 
  .)5-4 :2001 ،ناجیة مصطفى (ةهو استعداد نفسي لتقبل الحصص الدراسی

  

 وظهــور حــاالت التمــردأن الــصراع بــین األب واالبــن ) Horney() 1885 (وتــرى كــارین هــورني
 الرغبـة – )Oedipus Complex ( بـسبب عقـدة أودیـب كمـا یعتقـد فرویـدًاتجـانال یكـون لدى األبناء 

 الرغبـــة الجنـــسیة للفتـــاة نحـــو – )Electra Complex ( وعقـــدة الكتـــرا-الجنـــسیة للولـــد نحـــو والدتـــه
 عــن حــسد االبــن للـــسلطة االجتماعیــة لــألب، وهــذا یتعلــق بــاألدوار االجتماعیـــة ًناتجــإ وانمــا -والــدها

 فـي طریقـة معاملـة الوالـدین أساسـیةً أیـضا قلـق نـاتج عـن اضـطرابات و، وهـاألسرةوأنماط السلطة في 
: 1969 هـول ولنـدزي، ( في حمایة االبن أو توجیه عقوبـات صـارمة بحقـهاإلسراف كالنبذ أو ألبنائهم

  .)209: 1981 الزاروس، (،)178
  

یهم یــسبب لهــم أن شــعور األبنــاء بعــدم األمــن فــي عالقــتهم مــع والــد) Horney (تــرى هــورنيكمــا 
 أســالیب توافقیــة مختلفــة للتخفیــف مــن حدتــه، ومــع مــرور الــزمن تثبــت اتخــاذالقلــق الــذي یــدفعهم إلــى 

هـذه األســالیب فــي شخــصیاتهم فیــصحبون عــدوانیین أو مبــالغین فــي الخــضوع، وقــد یتخــذون ألنفــسهم 
 ، ولنـدزيهـول( ًصورا مثالیة غیـر واقعیـة، أو یغرقـون فـي اإلشـفاق علـى ذاتهـم لكـسب تعـاطف النـاس

1969 :178.(  
  

أن هنــــاك طــــریقتین یمكــــن أن یــــسلكهما الفــــرد فــــي محاولتــــه إلیجــــاد معنــــى ) 1900 (ویــــرى فــــروم
وانتماء في الحیاة، األولى هـي تحقیـق حریـة موجبـة مـن خـالل محاولـة إعـادة اإلتحـاد مـع األشـخاص 
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عادة األمـان فهـي عـن طریـق  السـتاألخـرىاآلخرین دون التنازل عن حریة الفرد وكرامته، أما الطریقـة 
التخلــي والتنــازل عــن حریــة الفــرد وفردیتــه، والخیــار بــین االرتــداد والنكــوص لألمــان مــن جهــة، والتقــدم 
نحو الحریة من جهة أخرى شيء ال یمكن تجنبه، وأن كل رغبـات اإلنـسان یحـددها هـذا االسـتقطاب، 

ًإن ســـلوكه یـــصبح أكثـــر مـــیال إلـــى ویـــرى أنـــه إذا تمـــت إعاقـــة حاجـــات الخلـــق واإلبـــداع عنـــد الفـــرد، فـــ
  .)124: 1983شلتز،  (التخریب والتمرد

  

ــــة، وأن ) 1902 (ویــــرى روجــــرز ــــشعور بالحری ــــدى الفــــرد هــــو ال أن مــــن خــــواص تحقیــــق الــــذات ل
األشخاص المحققین لذاتهم یشعرون بصدق وحریة، ویتحركـون فـي أي اتجـاه یرغبـون، وأكثـر مـا یهـم 

بـــل اآلخـــرین أو حتـــى مـــن قبـــل أنفـــسهم ألن یـــسلكون بطریقـــة أنهـــم ال یـــشعرون بـــأنهم مجبـــرون مـــن ق
  .)274: 1983شلتز،  (واحدة، وطریقة واحدة فقط

  

 ًاأن للــسیاق االجتمــاعي الــذي ینــشأ فیــه الفــرد تــأثیر) 1902 (أریكــسونفــي الوقــت الــذي یــرى فیــه 
 التــي  فــي تكــوین شخــصیته، ولهــذا یؤكــد علــى دور كــل مــن التنــشئة االجتماعیــة والمــشكالتًاواضــح

ًیواجههـــا الفـــرد خـــالل عملیـــة نمـــوه، حیـــث تـــنعكس إمـــا ســـلبا أو إیجابـــا فـــي تكـــوین شخـــصیته عمـــاد  (ً
ویرى أن الثقة في الذات واآلخـرین والعـالم تنـشأ مـن خبـرات الرعایـة األولـى ، )209: 2002الزغلول، 

طیعون الثقـــة التــي تخلـــق لــدى األبنـــاء اإلحــساس بالتقبـــل، والفــشل فـــي تكوینهــا یـــشعرهم بــأنهم ال یـــست
 ُفــیمن حــولهم، ممــا یــؤدي إلــى التــشكك والخــوف مــن الــرفض، وتوقــع الخــذالن والتقــدیر الــسلبي للــذات

  ).26: 1995 فاتن السید،(
  

ویمكـن أن یـصبح المراهقـون متمـردین ومتعـصبین وقلیلـي االحتمـال وقاسـین فـي اسـتبعاد اآلخــرین 
  .)Mhci,1997: 325 (الذین قد یخالفونهم الرأي

  

أن األشــــخاص المحققــــین لــــذاتهم ذاتیــــین ومــــستقلین، فهــــم یــــرون أنفــــسهم ) 1908 (اســــلوویــــرى م
ًأحـرارا، فیقـاومون الـضغوط االجتماعیــة والثقافیـة، وال یمیلـون إلـى التفكیــر والـسلوك المرسـوم لهـم، وقــد 

ون ٕال یتمردون بصراحة على المعاییر الثقافیة، أو یتحدون القـوانین االجتماعیـة مباشـرة، وانمـا یخـضع
  .)384 - 383: 2000، محمد عبد اهللا (لطبیعتهم الداخلیة ولیس للقیم الثقافیة

  

 واإلرادة المـضادة) Will (عنـد وصـفة للشخـصیة تـصنیفین، اإلرادة) 1952 (وقد أوضح أوتورانك
)Counter-will(وهمـــــا فـــــي صـــــراع دائـــــم، وســـــبب هـــــذا الـــــصراع هـــــو الخـــــوف مـــــن االنفــــــصال ، 
)Separation(،اد مــن فقـد الهویــة والخـوف المــض) Identity(،ط ونتیجــة لهـذا الــصراع تنمــو األنمــا 

  .)53: 1981 الزاروس، (المختلفة للشخصیة
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أول من بحث في ردود أفعـال األشـخاص نحـو اسـتعادة ) J.W. Brehm)() 1966میعد جاك بری
مهددة بالسلب، ویرى أن األفراد قـد یقومـون بأفعـال دون معـرفتهم سـبب قیـامهم حریاتهم المسلوبة أو ال

  .)Christier, 2001:2 (بها، وقد یقومون بأعمال یكونون مضطرین للقیام بها
  

ریمویعتقد  تقلص الحریـة الشخـصیة للفـرد، أو تـ أن رد الفعـل النفـسي هـو قـوة دافعیـة تنـشأ عنـدما ب
وتعمــل تلــك الدافعیــة علــى اســتعادة الــسلوك الــذي تعــرض للتهدیــد أو تتعــرض للتهدیــد، أو االســتبعاد، 

ًاالســتبعاد، ویمكـــن أن یعبـــر عنهـــا الفــرد ســـلوكیا أو إدراكیـــا أو عاطفیـــا ً  رد الفعـــل أثنـــاء، ویكــون الفـــرد ً
  .)Buboltz, 2001: 1 ( وغیر عقالني نوعا مااألفق وضیق ًاعاطفی
  

د وحیاتـه، ولكـن هـذه الحریـة إذا قیـدت أو هـددت ویرى بریم أن الحریة أمر طبیعي فـي سـلوك الفـر
بالتقییــد؛ فإنــه یــصبح لــدى الفــرد قــوة مــضادة لألحــوال والبیئــة المــسئولة عــن تقییــد حریتــه، فیحــدث مــا 
یـسمى بــالتمرد النفـسي لــدى الفـرد، والــذي یتوقـف حجــم التمـرد فیهــا علـى أهمیــة الـسلوك الحــر المعــاق 

  .)69: 2005 ،أنور البنا ومحمد عسلیة (تهدید للسلوكأو المهدد باإلعاقة، ونسبته، وحجم ال
  

ًفأهمیة السلوك تتناسب طردیـا مـع حجـم التمـرد النفـسي لدیـه، وأیـضا یـزداد حجـم التمـرد كلمـا كـان  ً
احتمــال تنفیــذ الــسلوك المهــدد أو المــزال أكبــر مــن قبــل اآلخــرین، ویكــون حجــم التهدیــد أكبــر إذا كــان 

ه فــي ـ لنفــوذ الفــرد أو یــزدادون علیــٍاوـدیــد ذوي نفــوذ اجتمــاعي مــساألشــخاص الــذین ینفــذون هــذا الته
ــــــــنفـــــــوذهم، أم ـــــــه فـــــــال یكــ ـــــــل من ـــــــوذهم أق ــــــــا إذا كـــــــان نف ـــــــر علــ ـــــــأثیر كبی ـــــــدهم ت ــــــــون لتهدی  ى التمـــــــردــ

)Brehm,1977: 35(.  
  

إن الطریقة التي یستجیب بها الفرد للتمرد سوف تتـأثر بكـل مـن التبریـر والمـشروعیة، ممـا سـیخلق 
 ســـعد جـــالل، ( تحـــد مـــن محـــاوالت الفـــرد المباشـــرة أو غیـــر المباشـــرة الســـترداد الحریـــة المفقـــودةًقیـــودا

1972 :363(.  
  

التــأثیر :  أن مــصطلحي التبریــر والمــشروعیة لهمــا تــأثیر مــن نــاحیتین األولــىBrehmویــرى بــریم 
 مــن التـــأخر التــأثیر علــى القیــود ضـــد آثــار التمــرد، فــإذا منــع األب ابنــه: واألخــرىفــي حجــم التمــرد، 

ًوالــسهر لــیال مــع أصــدقائه نتیجــة ظــروف أو وضــع معــین، یكــون األب قــد أعطــى االبــن تبریــرا مقنعــا  ً ً
بسبب المنع، وفـي هـذه الحالـة یمـس التهدیـد القلیـل مـن الحریـة، وال یزیـد مـن درجـة التمـرد لـدى االبـن 

یـر مبـررة لتقییـد حریـة طالما أن هناك مـشروعیة مـن المنـع، أمـا إذا كانـت المحاولـة غیـر مـشروعة وغ
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 لعـدد أكبـر ًاالفرد، فإن هذا یؤدي إلى زیادة أو اسـتثارة كمیـة أكبـر مـن التمـرد ألن الفـرد سـیتوقع تهدیـد
  .)Brehm, 1981: 12)(،Helman, 1997: 1)من سلوكیاته

  

ًویرى بریم أیضا أن من أهم آثـار التمـرد النفـسي هـو شـعور الفـرد أثنـاء تمـرده أنـه قـادر علـى فعـل 
ً یریــده، ولــیس مجبــرا علــى فعــل مــا ال یریــده، وهــو الــذي یــتحكم فــي ســلوكه، ولــذا فــإذا كــان حجــم مــا

ًالتمـــرد كبیـــرا نـــسبیا فـــستظهر مـــشاعر عدائیـــة، وبهـــذا یكـــون التمـــرد حالـــة مـــن حـــاالت الدافعیـــة غیـــر  ً
لدیـه المتمدنة، ویتجه ضد األفعال االجتماعیـة لآلخـرین، وقـد ینكـر الفـرد بأنـه غاضـب، أو ینكـر بـأن 

  .):Engs&Hanson, 1989 1 (الدافع السترداد حریته
  

  :ویتم استعادة السلوك المزال أو المهدد باإلزالة حسب وجهة نظر بریم بطریقتین
 ًاقــد یــستعید الفــرد حریتــه للــسلوك المــزال أو المهــدد باإلزالــة بــصورة مباشــرة؛ فــإذا كــان طالبــ -1

السلوك أو التهدید بـالمنع مـن قبـل الوالـدین، یعتقد أن لدیه الحریة في التدخین، وتم منع هذا 
فقــد تكــون اســتعادة هــذا الــسلوك بزیــادة كمیــة الــسجائر المدخنــة أي بــصورة مباشــرة، أمــا إذا 
كــان هنــاك أكثــر مــن ســلوك یعتقــد الفــرد حریــة القیــام بهــا، وتــم منــع ســلوك معــین، فقــد تكــون 

تقـــد أن لـــه حریـــة فـــي التـــدخین اســـتعادة الحریـــة بالقیـــام بالـــسلوك اآلخـــر،  فالطالـــب الـــذي یع
ًوالسهر لیال مع أصدقائه وتم منعه من التدخین من قبل الوالدین، فقـد تكـون اسـتعادة الحریـة 

 .)Plank,1998: 2 (له بالقیام بالسلوك اآلخر وهو التأخر والسهر لیال مع أصدقائه
یـق غیـر المباشـر إذا لم یستطع الفرد استعادة حریته بـالطریق المباشـر، فإنـه سـیلجأ إلـى الطر -2

الســتعاده تلــك الحریــة، فالفتــاة التـــي تمنــع مــن ارتــداء مالبـــس معینــة، فإنهــا تحــاول اســـتعاده 
حریتهــا باســتخدام مــساحیق التجمیــل بــشكل أكبــر، أو االهتمــام بتــسریحة شــعرها بــشكل یلفــت 

ك ًاالنتباه، وقد یكون بالطریق غیر المباشر أیـضا عـن طریـق تـشجیع اآلخـرین بالقیـام بالـسلو
المحظـــور، فــــاالبن المحــــروم مــــن التــــدخین قــــد یــــشعر باســــتعادة حریتــــه إذا اســــتمر أخــــوه أو 

 .)Brehm,1981:93-96 (صدیقه في التدخین
  

للفــرد نتیجــة ) التمــرد ( أن رد الفعــل النفــسيBrehmنظریــة بــریم عرضــه لمــن خــالل یــرى الباحــث 
 وهــو زیــادة هــذا الــسلوك ، مباشــرسـلب أو إعاقــة مــا یعتقــد أن لــه الحریــة فــي عملــه یكـون إمــا بأســلوب

، أو بأســــلوب غیــــر مباشــــر ویتمثــــل بتحــــریض )كــــل ممنــــوع مرغــــوب ( أو المهــــدد باإلعاقــــة،المعــــاق
  .اآلخرین على القیام بذلك السلوك لعدم قدرته على التحدي المباشر للسلطة
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ًالنظریات التي تطرح تفسیرا لظاهرة سـلوك التمـرد، فقـد هـدفت تعد نظریة الحرمان النسبي من أهم 
تیــد إلــى فهــم الــدوافع واألســباب التــي تــؤدي إلــى التمــرد االجتمــاعي والــسیاسي، ومؤســس هــذه النظریــة 

 أن كل مجتمـع لدیـه نـوعیتین مـن )?Why Men Rebel (هیذكر في كتابحیث  )Ted Gurr (جار
ــــات التــــي تــــؤثر فــــي ــــة األولــــى هــــي اإلحــــساس بالحرمــــان حالــــة الرضــــا أواآللی التوقعــــات أو : ، اآللی

 ً، وطبقـا)Value Capabilities (اإلمكانـات:  هـيواألخـرى، )Value Expectations (التطلعـات
سمح لهـم بتحقیــق یـلهـذه النظریـة فإنـه طالمـا أن مـستوى اإلمكانیـات المتــاح لـدى األفـراد والمجموعـات 

 بدرجـة ال یتوقـع معهـا ًى اإلحـساس بالحرمـان یكـون منخفـضاالتطلعات التـي تبـدو مناسـبة، فـإن مـستو
حدوث حاالت تمرد جماعیة أو ثـورة، ولكـن احتمـاالت التمـرد تتزایـد عنـدما تتـسع الهـوة بـین التوقعـات 

أن الــشرط المــسبق للتمــرد والعنــف هــو الحرمــان النــسبي  )Ted Gurr (أكــد تیــد جــار وواإلمكانــات،
 النــسبي بــین التوقــع المــشروع والواقــع الــذي یــؤدي إلــى ســیطرة مــا الــذي هــو فــي أبــسط معانیــه التفــاوت

یسمیه بالموقف اإلحباطي، وهو موقف یواجه فیه الفرد عوائـق نفـسیة تحـول دون حـصوله علـى قیمـة 
معینــــــة، أو احتفاظــــــه بهــــــا، مــــــع وعیــــــه بــــــالقوى الكامنــــــة خلــــــف هــــــذه اإلعاقــــــة، ممــــــا یدفعــــــه إلــــــى 

  ).14: 2010 مادي،زیاد الص (،)(Bernard, 1995: 93التمرد
  

  Bandura's Theory of Social Learning :نظریة باندورا في التعلم االجتماعي
  

 نظریــات علــم الــنفس التــي تــساعد بــشكل كبیــر فــي فهــم مــا یــدور داخــل ىحــدإتمثــل هــذه النظریــة 
  . لهاناإلنسان، ویعتبر باندورا أحد المنظرین األساسیی

  

المالحظـة، واالكتـساب، : ملیـة تتـشكل عبـر مراحـل ثالثـة هـي إلـى الـتعلم علـى أنـه عبانـدورا ینظر
والموافقــــة أو القبــــول، ویقــــصد بالمالحظــــة مالحظــــة النمــــوذج أو القــــدوة، أمــــا االكتــــساب فهــــو توجیــــه 
االنتبــاه إلــى دالالت ومحــددات القــدوة وتخزینهــا فــي الــذاكرة، ویــتم قیــاس االكتــساب عــن طریــق تكــرار 

ــ)Acceptance (ن یتمثــل القبــول أو التقبــلالمالحظــة لــسلوك النمــوذج، فــي حــی  ِن المالحــظ وافــقأ ب
ــــم یــــستعمل (أو لــــم یتقبــــل) اســــتعمل( ــــه ) ل ًدالالت القــــدوة واشــــاراته أو ســــلوكه بوصــــفها مرشــــدا ألفعال ٕ

  ).184: 2004 محمد عودة الریماوي، (وسلوكه
  

، واألداء ) بــهمــا تعلمــه الــشخص ویــستطیع القیــام (فنظریــة الــتعلم االجتمــاعي تمیــز بــین االكتــساب
ـــم یـــستعمل  ِوهـــو مـــا یـــستطیع الـــشخص بالفعـــل القیـــام بـــه، فـــالمالحظ إمـــا أن یكـــون قـــد اســـتعمل أو ل

  ).404: 1983شلتز،  (ًدالالت القدوة بوصفها مرشدا لسلوكه
  



 47

ــــي للمواقــــف والمثیــــرات التــــي و ــــه حــــر ال یــــستجیب علــــى نحــــو آل ینظــــر بانــــدورا إلــــى اإلنــــسان بأن
ـــــــتواجه ــــــوم بمعــــ ــــــسیرها واعطاه، فهــــــو یق عمــــــاد  ( المعــــــاني الخاصــــــة بهــــــااهــــــئٕالجــــــة المعلومــــــات وتف

  .)126: 2002الزغلول،
  

 یتعلمونــه؛ ألن الفــرد یمكــن أن یقلــد الــسلوك ءوفــي نظــر بانــدورا فــإن النــاس ال یقومــون بكــل شــي
شــــلتز  (المــــؤدي إلــــى نتــــائج إیجابیــــة، ویــــرفض الــــسلوك الــــذي ال یحبــــه أو یــــؤدي إلــــى نتــــائج عقابیــــة

  .)54: 1983ودوان،
  

مـــن خـــالل العـــرض الـــسابق یمیـــل الباحـــث إلـــى األخـــذ بجمیـــع النظریـــات المفـــسرة للتمـــرد بطریقـــة 
 بحیــث تكمــل كــل منهــا األخــرى، وعــدم االقتــصار علــى وجهــة نظــر واحــدة، فكــل نظریــة لهــا ،تكاملیــة
ن سـلوك التمـرد یمكــن أن إیتخللهـا أیـضا جوانــب قـصور، وبـشكل عـام یمكــن القـول یجابیـة، وإجوانـب 

یرجــــع لعوامــــل وراثیــــة، أو فــــسیولوجیة، أو مكتــــسبة مــــن البیئــــة، وقــــد تكــــون هــــذه العوامــــل متفرقــــة أو 
  .بنسب متفاوتةومجتمعة 

  

  :أسباب التمرد. 3. 2. 2
  

للتمرد أسباب متعددة شأنه شأن أي سلوك آخـر، منهـا الوراثـة ومنهـا أسـباب بیولوجیـة ذات صـلة 
، ومنهــا )1991 (Quayمثلمــا وجــد كــوى ) Activation & Inhibition (بتنــشیط الــسلوك وكفــه

 والثقافة التي ینتمي إلیها، كمـا أن للتمـرد أسـباب أخـرى أسـریة ، والمنطقة التي یعیش فیها المرء،الفقر
بحتــة، فلألســرة أهمیــة كبیــرة فــي إســعاد األبنــاء، والحفــاظ علــى صــحتهم الجــسمیة والنفــسیة والعقلیــة، 

ًنفعالي لدیهم، ولكن قـد تظهـر أحیانـا بعـض الـصعوبات التـي تعـوق وكذلك توفیر التكیف، واالتزان اال
ًأداء دور األسرة، مما یولـد صـداما بـین توقعـات أفرادهـا یـؤثر علـى وحـدة األسـرة ممـا یـؤثر سـلبا علـى  ً

  .)8: 2006سكینة الوحیدي، (الصحة النفسیة ألفرادها
  

لــــى الحرمــــان األســــري ظهــــور ســــلوك التمــــرد لــــدى المــــراهقین إ) Felton) 1978ویرجــــع فلتــــون
ٕ أو كلیهمـا، إضـافة إلــى التغیـرات التـي تـدفع المراهـق إلـى العنـاد واعــالن نالمتمثـل بفقـدان أحـد الوالـدی

ًالعــصیان، أو تدفعــه إلــى الرغبــة فــي االســتقالل، كمــا یرجــع ذلــك أیــضا إلــى العوامــل البیولوجیــة التــي 
 الطـــول والـــوزن، وظهـــور بعـــض تتمثـــل فـــي التغیـــرات الجـــسمیة التـــي تظهـــر بـــشكل واضـــح فـــي زیـــادة

العیــوب التــي تقلــق المراهــق كحــب الــشباب، وعــدم تناســق جــسمه، ممــا یجعلــه محــط ســخریة زمالئــه، 
إلــى أن المراهــق ) 2000 (ویــشیر العیــسوي، ویدفعــه هــذا األمــر إلــى التمــرد لــدفع الــسخریة عــن نفــسه

ة عنـــدما یتعـــرض إلـــى یمیـــل فـــي الغالـــب إلـــى ممارســـة ســـلوك التمـــرد والعنـــف إلثبـــات ذاتـــه، وبخاصـــ
اإلهانــة والنقـــد والتجــریح، وشـــعور المراهــق بـــنقص العاطفـــة والحرمــان مـــن الــدفء والحنـــان األســـري، 
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ٕوارغــام المراهــق علــى ممارســة أســالیب وطــرق معینــة فــي التعامــل مــع اآلخــرین، وفــي تنــاول الطعــام 
غالهم عنــه، ویعمــد إلــى  نحــوه نتیجــة انــشهوارتــداء المالبــس، وقــد یلجــأ للتمــرد كــي یلفــت أنظــار والدیــ

ســـكینة  (ًالثـــورة والعـــصیان معتقـــدا أنهمـــا الـــسبیل إلـــى توكیـــد الـــذات، وتحقیـــق الرغبـــات أو الطموحـــات
  ).25: 2006الوحیدي،

  

 التــي تــؤدي إلــى ســلوك التمــرد والغــضب والعنــف عنــد األســباب) 1986 ( میخائیــلســعدأویلخــص 
  : بالتاليالمراهقین

  

 :المساس بالكرامة .1
ر بأنه قد وصل إلى مرحلة تجعله یتساوى مع البالغین، لذا یجـب أن یعامـل معاملـة فالمراهق یشع

 فعنـدما یـشعر بـأن هنـاك مـن یقـدم علـى أهانتـه أو تجریحـه بـشكل ،الكبار مـن حیـث االحتـرام والتقـدیر
 ویغـضب ویحـاول رد هـذه ،خوته فـي المنـزلإ وأحاسیسه أمام زمالئه أو حتى أمام هیسيء إلى مشاعر

 أو حتـــى قـــد یلجـــأ إلـــى ، فقـــد یتـــرك المنـــزل أو یقـــدم علـــى ضـــرب زمالئـــه،بأســـلوبه الخـــاصاإلهانـــة 
  .االنتحار

  

 :ها إلى اآلخرینئٕسراره وافشاأالكشف عن  .2
یحــــاول الــــشاب أو الفتــــاة فــــي مرحلــــة المراهقــــة خلــــق عــــالم خــــاص بــــه تلفــــه األســــرار ویحــــیط بــــه 

ه ئخوتــه أو أصــدقاإقــربین لــه مــن راره إال بعــض األشــخاص المأســ فــال یحــاول إخبــار أحــد ب،الغمــوض
نــه إ ولكــن إذا مــا شــعر المراهــق بــأن أســراره قــد علــم بهــا اآلخــرون ف،علــى أن تبقــى فــي طــي الكتمــان

  .یغضب ویثور
  

 :االعتداء على ممتلكاته الشخصیة الخاصة به .3
 یحاول المراهق الحفاظ على األشیاء الخاصة به والتي قد یكون لها مكانة خاصـة كهـدایا الوالـدین

د االقتــراب حــ ألح وال یــسمیهــا، علً لــذا فهــو یحــرص تمامــا، علیهــا نتیجــة تفوقــهیحــصلأو الهــدایا التــي 
 وال ، وقــد یلجــأ إلــى القــوة الســتردادها،نــه یثــور ویغــضبإٕ واذا مــا حــصل واســتولى علیهــا أحــد ف،منهــا

  .یقبل البدیل مهما كان
  

 :الغیرة والحسد .4
ي ـــــخوتــه قــد تفــوق علیــه فإ أحــد زمالئــه أو أحــد قــد تظهــر هــذه الحالــة لــدى لمراهــق عنــدما یــرى

خولــه المطارنــة،  (بــه، فــي حــین لــم یأبــه بــه أحــد همواهتمــام وحــصل علــى احتــرام اآلخــرین ،جانــب مــا
2000 :11(.  
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  :أسباب التمرد لدى طلبة الجامعة بالمجتمع الفلسطیني
  

تمـع الفلـسطیني وهـي  شـرائح المجأهـم طلبة الجامعات بمحافظـات غـزة یمثلـون فئـة مـن أنال شك 
 وآمـــالهم وأهـــدافهمفئـــة الـــشباب، وهـــم كغیـــرهم مـــن الـــشباب فـــي كـــل مكـــان فـــي العـــالم لهـــم رغبـــاتهم 

وطموحاتهم التي یسعون جاهدین لتحقیقها، لكن هنـاك العدیـد مـن العقبـات والموانـع التـي تحـول بیـنهم 
 خــصوصیة ینفــرد بهــا  خاصــة وأن للــشباب الفلــسطیني بمحافظــات غــزةاألهــداف،وبــین تحقــیقهم لهــذه 

 مـا یحـدث مـن تمـرد لـدى طلبـة الجامعـة بــشكل أنعـن كـل الـشباب فـي العـالم، وبالتـالي یـرى الباحــث 
  :ا منهأسبابهعام في محافظات غزة له 

  

  االغتیــال مــن تلمحــاوالشــعور هــؤالء الــشباب بــالظلم نتیجــة مــا یعانونــه جــراء تعرضــهم 
 .قوات االحتالل الصهیونيقبل 

  سیاســیة داخلیــة خاصــة حالــة االنقــسام أحــداثاب لمــا یمــرون بــه مــن  الــشبهــؤالءرفــض 
 . علیهم بشكل سلبيآثارهاالداخلي التي تنعكس 

  في سجن كبیر جراء الحصار المفروض على قطاع غزةبأنهمشعور هؤالء الشباب . 
  االقتــصادیة فــي األوضــاععــدم تلبیــة حاجــات الــشباب المادیــة واالقتــصادیة نتیجــة ســوء 

 .ما یسبب لهم المعاناةقطاع غزة م
  

 التمـرد سـواء فـي شـكله الـداخلي إلـى تعتبر من العوامل التي تدفع هؤالء الـشباب األسبابكل هذه 
  .أو في شكله الخارجي المعلن ضد السلطة وضد المجتمع ككل األسري

  

  :امـــتعقیب ع. 3. 2
  

 هنــاك أنلتمــرد تبــین  المعاملــة الوالدیــة واألســالیب النظــري اإلطــارفــي ضــوء اســتعراض الباحــث 
 والمـــساندة واأللفــة المعاملـــة الوالدیــة التــي یغلــب فیهـــا الحــب والتقبــل فأســالیبعالقــة بــین المتغیــرین، 

 القــــسوة أن، فــــي حــــین واألبنــــاء اآلبــــاء والتوجیــــه تفــــرز عالقــــة دفء وتواصــــل بــــین واإلرشــــادوالــــدعم 
 تفـرز عالقــة اآلبــاء مـن قبـل األبنــاءمـع  فــي التعامـل والالمبـاالة والنبـذ اإلهمــال أو ،والـسیطرة والـتحكم

 توجـه وأسـباب هنـاك عوامـل أنتتسم بالعصیان والتمرد ومخالفـة مـا ینبغـي االلتـزام بـه، ویـرى الباحـث 
 منهـا الفطـري ومنهـا المكتـسب، وحـاول الباحـث مـن خـالل الدراسـة الحالیـة واألبنـاء اآلباءالعالقة بین 

 مثـل عوامـل األبنـاءتـسهم فـي ظهـور سـلوك التمـرد لـدى  یلقي الضوء على بعض العوامل التي قد أن
الجنس والمستوى الدراسي، والترتیب المیالدي، ومستوى تعلـیم الوالـدین، والـدخل الـشهري، وعـدد أفـراد 

  .رةـــاألس
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  ثــل الثالــالفص

  

  ةــابقــات ســـدراس
  

 دـــتمهی. 1. 3
 ها ببعض المتغیرات وعالقتأسالیب المعاملة الوالدیة دراسات تناولت . 2. 3
 دراسات تناولت متغیر التمرد وعالقته ببعض المتغیرات األخرى. 3. 3
  ملخص للدراسات السابقة. 4. 3
  تعقیب عام على الدراسات السابقة. 5. 3
 ةــــ الدراسیاتفرض. 6. 3
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  الفصل الثالث
  دراسات سابقة

  

  دـــــتمهی. 1. 3
  

كن الحصول علیه مـن دراسـات سـابقة ذات عالقـة بموضـوع  الباحث في هذا الفصل ما تمیعرض
، وقـد تفاوتـت وعناصـرها  الدراسة، وقد كان الهدف من هذا العرض اإللمـام بموضـوع الدراسـة الحالیـة

هـذه الدراســات فــي أهـدافها وتــساؤالتها وأدواتهــا وعیناتهــا، حیـث اســتفاد الباحــث منهـا فــي رســم اإلطــار 
باســتعراض الباحــث قــام  المناســبة لهــا، وقــد الفرضــیات وضــع إلــىضــافة النظــري للدراســة الحالیــة، باإل

  :الدراسات السابقة كما یلي
  

  :وعالقتها ببعض المتغیراتأسالیب المعاملة الوالدیة دراسات تناولت . 2. 3
  

ــــاء بمختلــــف  ــــدین لألبن ــــة الوال ــــة وأجنبیــــة عالقــــة أســــالیب معامل لقــــد بینــــت دراســــات محلیــــة وعربی
 هـــدفت إلـــى والتـــي ،)2010 (حمـــود محمـــد الـــشیخ دراســـة، ومـــن تلـــك الدراســـات المتغیــرات النفـــسیة

 والجـانحین، والفــروق بــین ،َّمعرفـة أســالیب المعاملـة الوالدیــة المتــذكرة لـدى كــل مـن األحــداث األســویاء
 والفروق بین اآلباء واألمهـات فـي أسـالیب المعاملـة ،األسویاء والجانحین في أسالیب المعاملة الوالدیة

) 180 ( مـنهم األسـویاء،ً فـردا)275 (لدیة كما یتذكرها األبناء، وكانت عینة الدراسة قد تألفت مـنالوا
ًفــردا مـــن معهـــد ) 95 (مــن طلبـــة الــصف الحـــادي عـــشر مــن مـــدارس محافظــات دمـــشق، والجـــانحین

 .E َّاألحــداث الجــانحین، وقــد طبــق الباحــث مقیــاس أســالیب المعاملــة الوالدیــة المتــذكرة مــن إعــداد

Braehler, M. Eismann, J.Schumacher  حیـث قــام بترجمتـه مــن اللغـة األلمانیــة إلـى اللغــة
، )الــرفض، والعقــاب، والــدفء االنفعــالي، والحمایــة الزائــدة (:العربیــة، وتكــون مــن أربعــة أســالیب هــي

ـــة الوالدیـــة بـــین  وتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي أســـالیب المعامل
 األسویاء والجانحین، ما عدا في أسلوب العقـاب لـصالح الجـانحین، وعـدم وجـود فـروق ذات األحداث

داللـة إحـصائیة فـي أسـالیب المعاملــة الوالدیـة بـین اإلنـاث الــسویات واإلنـاث الجانحـات، وبـین الــذكور 
، وعــدم وجــود الجــانحینو األســویاء والــذكور الجــانحین مــا عــدا فــي أســلوب العقــاب لــصالح الجانحــات

َّروق ذات داللـــة إحــــصائیة فـــي أســـالیب المعاملــــة الوالدیـــة المتـــذكرة لــــدى الجـــانحین تعـــزى لمتغیــــر فـــ
  .ســـالجن

  

الفـروق بـین الـذكور  الكـشف عـن یـههـدفت إلمن ضمن ما  دراسة )2009 (إنعام شعیبيوأجرت 
تخــاذ األبنــاء  المعاملــة الوالدیــة والوبالعالقــة بــین أســواإلنــاث فــي أســلوب المعاملــة الوالدیــة، ومعرفــة 
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متغیـــرات المـــستوى االجتمـــاعي بعـــض ذلك معرفـــة العالقـــة بـــین كـــ و،للقـــرارات فـــي المرحلـــة الثانویـــة
واالقتــصادي وأســلوب المعاملــة الوالدیــة لألبنــاء، وقــد تــم اختیــار عینــة قــصدیة مــن طــالب وطالبــات 

) 300 (اوعــددهالمرحلــة الثانویــة مــن مــستویات اجتماعیــة واقتــصادیة مختلفــة بمدینــة مكــة المكرمــة 
 فــي اســتمارة البیانــات الدراســةوتمثلــت أدوات ًطالبــة، ) 152 (ًطالبــا، و) 148 (بواقــعطالـب وطالبــة، 
، كیفیـــة اتخـــاذ أبنـــاء المرحلـــة الثانویـــة للقـــرارات مـــن إعـــداد الباحثـــة، واســـتبیان  واألبنـــاءالعامــة لألســـرة

 قـــد أظهـــرت وكانـــت النتـــائج ،)1998 ( مـــن إعـــداد عابـــد النفیعـــيومقیـــاس أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة
وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین الــذكور واإلنــاث فــي أســلوب المعاملــة الوالدیــة لــألب، وذلــك 

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین الــذكور واإلنــاث فــي أســلوب المعاملــة ، ولــصالح الــذكور
الوالدیــة ومجــاالت اتخــاذ األبنـــاء  بـــین أســالیب المعاملــة ةوجــود عالقــة ارتبــاط موجبــ، والوالدیــة لــألم

 بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة لــألب واألم وبعــض متغیــرات ةوجــود عالقــة ارتبــاط موجبــ، ولقــراراتهم
  .المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة

  

 دراســة هــدفت إلــى الكــشف عــن ســمة الخجــل وأثــر المعاملــة )2009 ( حجــاب الحــازميوأجــرت
رف إلــى طبیعــة العالقــة بـین المعاملــة الوالدیــة وسـمة الخجــل لــدى الطــالب الوالدیـة فــي ظهــوره، والتعـ

 الخجـل للــدریني ومقیـاس) م1997 (المـراهقین، واسـتخدمت الباحثـة مقیــاس المعاملـة الوالدیـة للنفیعــي
 مـــن طـــالب المرحلـــة الثانویـــة النهاریـــة ًطالبـــا) 277 ( علـــى عینـــة مـــنمـــاتـــم تطبیقه، وقـــد )م1981(

، وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط  بالمملكــة العربیــة الــسعودیةبیاالحكومیــة بمحافظــة صــ
طردیــة بــین األســلوب العقــابي لــألم واكتــساب األبنــاء لــسمة الخجــل، وبــین أســلوب ســحب الحــب لــألم 
واكتـــساب األبنـــاء لـــسمة الخجـــل، ووجـــود عالقـــة ارتبـــاط عكـــسیة بـــین أســـلوب اإلرشـــاد مـــن قبـــل األم 

سـمة الخجـل، ووجـود عالقـة ارتبـاط طردیـة بـین أسـلوب سـحب الحـب لـألب وواكتـساب األبنـاء لـسمة 
الخجــل، ووجــود فــروق ســمة والخجــل، ووجــود عالقــة ارتبــاط عكــسیة بــین األســلوب اإلرشــادي لــألب 

  . بین أسالیب المعاملة الوالدیة لألب واألم كما یدركها األبناء تعزى لمتغیر العمرًدالة إحصائیا
  

 األســریة ة بدراســة كــان هــدفها معرفــة العالقــة بــین أســالیب التنــشئ)2009 ( الحربــيعبــد هللاقــام و
ٕوكل من التفاؤل والتشاؤم، وامكانیـة التنبـؤ بالتفـاؤل والتـشاؤم مـن خـالل أسـالیب التنـشئة األسـریة، وقـد 

طالبــة مــن ) 356 (، وًاطالبــ) 273 ( وطالبــة، مــنهمًاطالبـ) 629 (أجریـت الدراســة علــى عینــة قوامهــا
طبیعـي بمنطقـة جـازان، وقـد اسـتخدم الشرعي والـثـانوي الالثاني متوسط والصف الثاني طالب الصف 
 الوالدیة كما یـدركها األبنـاء، ترجمـة ة ألسالیب المعامل- سویدي األصل- )(EMBO الباحث مقیاس

ً، وقد كان من نتائج الدراسة وجود عالقة دالـة إحـصائیا بـین )1989 ( والمغربينوتعریب عبد الرحم
ـــة التـــشا ـــة الالســـویة، ووجـــود عالقـــة دالـــة إحـــصائیا بـــین التفـــاؤل وأســـالیب المعامل ًؤم وأســـالیب المعامل
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ًالسویة، وعدم وجود فروق دالـة إحـصائیا فـي معاملـة األب الـسویة بـین الـذكور واإلنـاث، وعـدم وجـود 
  .فروق في معاملة األب واألم تعزى لمتغیر المرحلة الدراسیة، أو متغیر الدخل الشهري

  

تعرف العالقة بین أسـالیب الرعایـة الوالدیـة كمـا إلى هدفت بدراسة  )2009 (مروة النجارامت وق
یــدركها األبنـــاء واتجاهــاتهم نحـــو آبــائهم فـــي الــشیخوخة، والتعـــرف إلــى درجـــات األبنــاء علـــى مقیـــاس 

 وقـد أسالیب الرعایة الوالدیـة، حیـث اسـتخدمت الباحثـة مقیـاس أسـالیب الرعایـة الوالدیـة مـن إعـدادها،
ســـنة مـــن  )49 -19 ( والـــذین تقـــع أعمـــارهم مـــا بـــین،مـــن كـــال الجنـــسین) 408 (تألفـــت العینـــة مـــن

، وقــد تبــین مــن نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ارتبــاط بــین أبعـــاد )م2007 (محافظــات غــزة فــي العــام
،  ومعظــم أبعــاد مقیــاس اتجاهــات األبنــاء نحــو آبــائهم فــي الــشیخوخة،مقیــاس أســالیب الرعایــة الوالدیــة

ً إحــصائیا فـي أسـالیب الرعایـة الوالدیـة لــألم ولـألب تعـزى لمتغیـر الجــنس، أو ًوعـدم وجـود فـروق دالـة
ًمتغیــر العمــر، أو متغیــر المهنــة، ووجــود فــروق دالــة إحــصائیا فــي اتجاهــات األبنــاء نحــو آبــائهم فــي 

نــاء ذوي الدرجــة ٍالــشیخوخة بــین كــل مــن األبنــاء ذوي الدرجــة المرتفعــة علــى األبعــاد اإلیجابیــة، واألب
المرتفعة علـى األبعـاد الـسلبیة لمقیـاس أسـالیب الرعایـة الوالدیـة لـألم ولـألب، والفـروق لـصالح األبعـاد 

  .ةـــاإلیجابی
  

  إلـى الكـشف عـن الفـروق فـي سـمات الشخـصیة وأسـالیب)2008 (إسعاد البنـاكما هدفت دراسة 
 ،قران في المدرسة ونظـرائهم غیـر الـضحایاالمعاملة الوالدیة المدركة بین التالمیذ ضحایا مشاغبة األ

وكــذلك التعــرف إلــى طبیعــة العالقــة بــین تعــرض التالمیــذ لمــشاغبة األقــران فــي المدرســة، وأســالیب 
ًالمعاملــة الوالدیــة المدركــة لــدیهم، هــذا باإلضــافة إلــى الكــشف عــن أكثــر تلــك األســالیب إســهاما فــي 

م فـي المدرسـة، ولتحقیـق تلـك األهـداف أعـدت الباحثـة التنبؤ بإمكانیة تعرض التالمیذ لمشاغبة أقرانه
 ضحیة مشاغبة األقران، ومقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة كما یـدركها األبنـاء، وكانـت لمقیاس الطف

 مــن مــدارس ابتــدائي واإلنــاثتالمیــذ مــن الــذكور ) 104 (عینــة الدراســة مــن ضــحایا مــشاغبة األقــران
ًلنتــائج وجـود فــروق دالـة إحــصائیا بـین التالمیــذ الـضحایا وغیــر  اوبینـتٕواعـدادي بمحافظـة الدقهلیــة،  ً

مــن أبعــاد الشخــصیة لــصالح التالمیــذ الــضحایا، ووجــود ) عــدم االتــزان االنفعــالي (الــضحایا فــي بعــد
ـــدیهم ـــة الوالدیـــة المدركـــة ل ـــة إحـــصائیا بینهمـــا فـــي أســـالیب المعامل ًفـــروق دال  -التفرقـــة و -الـــرفض  (ً

، كمـا تبـین الـصالح التالمیـذ الـضحای) التـسلطو -القسوة و -التذبذب و -همال اإلو -الحمایة الزائدة و
وجــود ارتبــاط موجــب دال بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة موضــع البحــث، وتعــرض الطفــل لمــشاغبة 

 فاالرتباط بینهما سـالب دال، وأشـارت النتـائج إلـى أن أسـالیب المعاملـة ،)السواء (األقران عدا أسلوب
ًهـــي أكثـــر األســـالیب إســـهاما فـــي التنبـــؤ ) القـــسوةو -التذبـــذبو -الحمایـــة الزائـــدةو -لـــرفضا (الوالدیـــة

  .بإمكانیة تعرض التلمیذ لمشاغبة أقرانه
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  درجـــة تعـــرض األطفـــال فـــي البیئـــةتعـــرفإلـــى  هـــدفت دراســـة )2008 ( نجـــاح الـــدویكأجـــرتو
 ، والــذكاء االجتمــاعي، العــامثــر ذلــك علــى الــذكاءأ و،الفلــسطینیة إلــى ســوء المعاملــة الوالدیــة واإلهمــال

 طفـل )200 ( الدراسـة مـنةتكونت عینـ، وقد  وكذلك على التحصیل الدراسي،الذكاء االنفعالي لدیهمو
) 12-9 ( بـینم تراوحـت أعمـاره،من تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة بمـدارس وكالـة الغـوث فـي مدینـة غـزة

 الــــصف الخــــامس والــــسادس مــــن  تلمیــــذة مــــن)100( و، تلمیــــذ)100 ( واشــــتملت العینــــة علــــى،ســــنة
ادیین عـادیین وغیـر العـمقیاس اإلسـاءة واإلهمـال لألطفـال ال، وقد استخدمت الباحثة المرحلة األساسیة
اختبــار الـــذكاء ، و)1978 (اختبـــار الــذكاء المــصور مــن إعـــداد صــالح، و)2005 (مــن إعــداد أباظــة

ـــذكاء االجتمـــاعي لألطفـــال، واالنفعـــالي لألطفـــال ، وقـــد أظهـــرت مـــن إعـــداد الباحثـــة مـــا وه،اختبـــار ال
ًوجود فروق ذات داللة إحـصائیة بـین متوسـط درجـات األطفـال األكثـر تعرضـا لـسوء المعاملـة  النتائج

كــل ً ومتوســط درجـات األطفــال األقـل تعرضــا لـسوء المعاملــة الوالدیـة واإلهمــال فـي ،الوالدیـة واإلهمـال
األقـل  ل لـصالح األطفـاالتحـصیل الدراسـي، ومـاعيالـذكاء االجت، والـذكاء االنفعـالي، والذكاء العاممن 

فــروق ذات داللـــة إحــصائیة بـــین متوســط درجـــات ، ووجــود ًتعرضــا لــسوء المعاملـــة الوالدیــة واإلهمـــال
  . لصالح الذكورالذكور ومتوسط درجات اإلناث على مقیاس سوء المعاملة واإلهمال

  

كـشف عـن العالقـة بـین أسـالیب ال دراسة كان من بین ما هدفت إلیـه )2007 (أحمد على وأجرى
عــن تــأثیر ً أیــضا الكــشف، و واضــطراب الوسـاوس القهریــة لــدیهم،المعاملـة الوالدیــة كمــا یــدركها األبنــاء

ـــة الوالدیـــةىالعمـــر والجـــنس علـــ  ًا مراهقـــ)74 (مـــنالـــسیكومتریة ، وقـــد تألفـــت العینـــة  أســـالیب المعامل
وتلمیــــذات المرحلــــة اإلعدادیــــة بمحافظــــة مــــن تالمیــــذ  مراهقــــة )26(و ،ًامراهقــــ )48 (ومراهقــــة بواقــــع

ذوي مـن )  إنـاث2 ذكـور، و2 ( كان قوامها أربع حاالت مـن المـراهقیناإلكلینیكیةالشرقیة، أما العینة 
مقیـاس أسـالیب المعاملـة الوالدیـة إعـداد بعـض المقـاییس منهـا ، وقد استخدم الباحـث الوساوس القهریة

 بـــین أبعـــاد أســـالیب ًإحـــصائیا ارتبـــاط ســـالبة دالـــة  وجـــود عالقـــةوتوصـــلت الدراســـة إلـــى، علـــيمحمـــد 
الــذكور بــین وجــود فــروق  والمعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها األبنــاء وأبعــاد اضــطراب الوســاوس القهریــة،

  .لصالح الذكور) لألب ولألم (واإلناث في جمیع أبعاد المعاملة الوالدیة
  

الكـشف عـن العالقـة بـین لیـه إ ت هـدف دراسة كان من بـین مـا)2007 (شیماء نصر كذلك أجرت
ًوأیــضا الكــشف عــن ،  المهــارات االجتماعیــةى ومــستو،أســالیب المعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها األبنــاء

) 510 (عینــة قوامهــاى  ولقــد أجریــت علــ،الفــروق فــي أســالیب المعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها األبنــاء
 - 15 (تتــراوح أعمــارهم مــا بــینة، طالبــ) 259(، وًاطالبــ) 251 (، مــنهمطــالب مــن الــذكور واإلنــاث

ــــة وثومــــن مــــستویات اجتماع، ً عامــــا مــــن المــــدارس الثانویــــة بمحافظــــة القــــاهرة)17 ، قافیــــة مختلفــــةی
ـــ مقیـــاس أســـالیب و، اســـتمارة البیانـــات األولیـــة:  مجموعـــة مـــن األدوات وهـــيىواعتمـــدت الدراســـة عل

وتوصــلت ،  الباحثــةمــن إعــدادتماعیــة مقیــاس المهــارات االجو، المعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها األبنــاء
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ً دالـــة إحـــصائیا بـــین أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة التـــي تتـــسم ة عالقـــة ارتبـــاط موجبـــوجـــود ىالدراســـة إلـــ
ـــــل ـــــدینو ،االســـــتقاللیةو ،بالتقب ـــــب الوال ـــــسامح مـــــن جان ـــــاس المهـــــارات ،الت ـــــة لمقی ـــــین الدرجـــــة الكلی  وب

بــین  و،التــسامحو ،االســتقاللیةو ، بــین التقبــلًد عالقــة ارتبــاط ســالبة دالــة إحــصائیاوجــ، وواالجتماعیــة
ـــة إحـــصائیاوجـــ، ووالتعبیـــر عـــن المـــشاعر الـــسلبیة ــــالقة ارتبـــاط ســـالبة دال  بـــین أســـلوب الـــرفض ًد عــ

 المهـارات االجتماعیـة ىمـستوبـین  و،)األم، واألب (التحكم من جانبو، التبعیةو، اإلهمــالو، التشـــددو
  .  األبناء من الجنسینىلد

  

 Scholteوآخـرون  سـكولتدراسات األجنبیة التي تناولت أسالیب المعاملة الوالدیة دراسـة ومن ال
 خــوةإلا والتـي هـدفت إلـى معرفــة أثـر أسـالیب المعاملــة الوالدیـة المختلفـة علــى العالقـة بـین ،)2007(

ى، مـن ناحیـة أخـر) العنف و،التخریب و،السرقة (األشقاء من ناحیة، وعلى ثالثة أشكال من االنحراف
، خــوةاإلكــل أســرة لــدیها زوج مــن ،  أســرة هولندیــة)416 (وقــد أجریــت الدراســة علــى عینــة تكونــت مــن
خـوة أشـقاء تتـراوح أعمـارهم مـا إ متغیـر العمـر حیـث كـان ،وتم تقسیمهم إلى مجمـوعتین وفقـا لمتغیـرین

 نسســنة، ومتغیــر الجــ) 17-15 (ســنة، والمجموعــة األخــرى تتــراوح أعمــارهم مــابین) 15 -13 (بــین
 ألسالیب المعاملـة الوالدیـة مـن إعـدادهم، وكانـت نتـائج ًا، وقد استخدم الباحثون مقیاس) إناث–ذكور (

الدراسة قد توصـلت إلـى أن أسـالیب المعاملـة الوالدیـة المختلفـة تـؤثر علـى طبیعـة العالقـة بـین األخـوة 
لوالدیـــة یـــؤثر علـــى وتوصـــلت إلـــى أن ســـوء المعاملـــة ا، األشـــقاء، ویظهـــر األثـــر فـــي مرحلـــة المراهقـــة

 تتـــراوح أعمـــارهم مـــابینن مـــســـنة أكثـــر م) 15-13 (اإلخـــوة األشـــقاء الـــذین تتـــراوح أعمـــارهم مـــا بـــین
  .سنة) 15-17(

  

بحـث تــأثیر  هــدفت دراسـة) Lansford& others2006 ( النــسفورد وآخــرونأیـضا أجـرى 
 كـان مـن ً طفـال)585 ( وقـد بلغـت عینـة الدراسـة،سوء المعاملة الجسدیة على أطفال فـي سـن الثامنـة

 وكـان مـن ،األمهـات واألطفـال أنفـسهمالجسدیة كمـا أخبـرت  تعرضوا لسوء المعاملة )%11.8 (بینهم
ً جـدا مـن الكفـاءة ٍنتائج الدراسة أن األطفال الذین تعرضوا لسوء المعاملة الجسدیة لدیهم مستوى متدن

لكفـاءة االجتماعیـة عالیـة بـسبب الـدعم سـاءة لـدیهم اإلیتعرضـوا ل بینمـا األطفـال الـذین لـم ،االجتماعیة
ً جــسدیا عــداء للمجتمــع وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ إلــیهماألطفــال المــساء   كــذلك أظهــر،األســري الكــافي ً

  .راراتــــالق
  

لكـــشف عـــن العالقـــة بـــین أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة كمـــا یـــدركها األبنـــاء، وكـــل مـــن المـــستوى ول
 )2005 (عفــاف دانیــال أجــرت ،والترتیــب اإلنجــابي لألبنــاء االجتمــاعي االقتــصادي الثقــافي لألســرة،

تلمیـذ وتلمیـذة مـن تالمیـذ الـصفین ) 200 ( جمعت البیانات البحثیة من عینة مكونـة مـنحیث ،دراسة
) 11-10 (الرابع والخامس االبتدائي من ثالث مدارس حكومیـة بمدینـة الفیـوم، تراوحـت أعمـارهم مـن
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، وأوضــحت النتــائج وجــود  مــن إعــداد الباحثــةب المعاملــة الوالدیــةســنة، وقــد تــم تطبیــق اختبــار أســالی
ــــذ ذوي المــــستویات االجتماعیــــة االقتــــصادی ــروق ذات داللــــة إحــــصائیة بــــین إدراك التالمی ــــة ةفــ  الثقافی

 ةالمرتفعة ألسـالیب المعاملـة الوالدیـة، وبـین إدراك أقـرانهم مـن ذوي المـستویات االجتماعیـة االقتـصادی
 ألسالیب المعاملة الوالدیة لصالح ذوي المـستویات االجتماعیـة االقتـصادیة الثقافیـة الثقافیة المنخفضة

وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي إدراك التالمیـــذ ألســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة حـــسب و ،المرتفعـــة
الترتیب اإلنجابي لصالح الترتیب اإلنجابي األوسط، وعدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین كـل 

الـذكور واإلنــاث فـي إدراكهـم ألســالیب المعاملـة الوالدیــة، وعـدم وجـود فــروق ذات داللـة إحــصائیة مـن 
بین تالمیذ الصف الرابع االبتدائي وتالمیـذ الـصف الخـامس االبتـدائي فـي إدراكهـم ألسـالیب المعاملـة 

  .ةـــالوالدی
  

ك العـــدواني العالقـــة بـــین الـــسلوتعـــرف  إلـــى بدراســـة هـــدفت )2004 (فاطمـــة الحمیـــديوقامـــت 
وأســالیب المعاملـــة الوالدیـــة لــدى عینـــة مـــن طلبـــة المرحلــة اإلعدادیـــة بدولـــة قطــر، وقـــد تكونـــت عینـــة 

-13 ( بــینأعمــارهم الجنــسیة القطریــة وتتــراوح إلــى وطالبــة ممــن ینتمــون ًاطالبــ) 834 (الدراســة مــن
 المعاملـة أسـالیب، ومقیـاس مـن إعـدادها وقـد اسـتخدمت الباحثـة مقیـاس الـسلوك العـدواني، ًاعام) 15

ازدیـــاد الـــسلوك العـــدواني لـــدى الطـــالب ، وكـــان مـــن بـــین نتـــائج الدراســـة ًإعـــدادها أیـــضاالوالدیـــة مـــن 
 معاملـــة أســالیبعــن نظــرائهم ) بعــد القـــساوة ( معاملـــة والدیــة ســالبةأســالیبوالطالبــات ممــن یخبــرون 

لـسلوك العـدواني والتـي منهـا بعض أبعاد مقیـاس ا وذلك في ،)بعد التقدیر وبعد التوجیه (والدیة موجبة
بعــد ً، وكـذلك وجــود فـروق دالــة احـصائیا بـین مرتفعــي ومنخفـضي بعــد التقـدیر وبعـد التمـرد والعــصیان

 منخفــــضيلـــصالح والدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس الـــسلوك العـــدواني التوجیـــه علـــى بعـــد التمـــرد والعـــصیان 
  .نـــالبعدی
  

ف المـشاكل النفـسیة الناتجـة عـن سـوء تعرإلى بدراسة هدفت ) Cousins) 2004كزنز قام أیضا
 فـــي  واســـتخدمأســـترالیا، فـــي جنـــوب وایلـــز فـــي ل علـــى األطفـــاأجریـــت وقـــد ، اآلبـــاء واألمهـــاتةمعاملـــ

الدراسة أسلوب المراقبة واإلشراف على األسر التي تعامل أطفالها بعنـف، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة 
 المعاملــة تــؤثر علــى ذه نفــسیة، وأظهــرت أن هــأن ســوء المعاملــة العاطفیــة لألطفــال یخلــق آثــار ســلبیة

  . للحیاة، وتضعف لدیهم القدرة على تحدید الهویة المستقبلیةلنظرة األطفا
  

الكــشف عــن العالقــة بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة وبعــض ســمات الشخــصیة، والتحــصیل وحــول 
 ًاطالبـــ) 270 (علـــى عینـــة مـــن دراســـة )2003 (عبـــد الحمیـــد الـــشاعرأجـــرى الدراســـي للطـــالب، 

طالبــة مــن طلبــة كلیــة التربیــة والعلــوم والــصیدلة فــي جامعــة  )145 (، وًاطالبــ) 125 (وطالبــة، مــنهم
 وقــد طبــق الباحــث ،ســنة) 21-18 (م، تراوحــت أعمــارهم مــا بــین2003-2002األزهــر فــي العــام 
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وســى مرشــاد أبــو ناهیــة وصــالح الــدین تعریــب  (مقیــاس أســالیب المعاملــة الوالدیــة مــن إعــداد شــیفر
 بـــین أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة ً، وكـــان مـــن بـــین نتـــائج الدراســـة وجـــود ارتبـــاط دال إحـــصائیا)1987

 اخـتالف المكونـات ًوبعض سمات الشخصیة من جهة، والتحـصیل الدراسـي مـن جهـة أخـرى، وأیـضا
العاملیــــة لمتغیــــرات الدراســــة ألســــالیب المعاملــــة الوالدیــــة، وســــمات الشخــــصیة، والتحــــصیل الدراســــي 

بالتحــصیل الدراســي هــو  ًاؤ أن أكثــر المتغیــرات تنبــًاختالف الجــنس، وتبــین مــن نتــائج الدراســة أیــضابــ
  .أسلوب التقبل واالستقالل للوالدین

  

الفروق بین مرتفعـي ومنخفـضي أسـالیب  هدفت إلى معرفة بدراسة) 2003 (عمر حربأیضا قام 
ـــة الوالدیـــة  حیـــثفـــي مجـــاالت النـــشاط النقـــابي، ) ع الـــتحكم والتـــشجی- االســـتقالل –التقبـــل  (المعامل

صــالح ترجمــة  (اســتخدم مقیــاس أســالیب التنــشئة الوالدیــة قــام بتجمیعــه مــن قائمــة المعاملــة الوالدیــة
، ومقیـاس المعاملـة الوالدیـة مـن إعـداد أنـور )1965 عن شـیفر1987موسى رشاد أبو ناهیة والدین 

طــالب ) 308 (ت عینــة الدراســة مــن، وتكونــ)1991 (ریــاض عبــد الــرحیم وعبــد العزیــز المغیــصیب
طالبة من أعضاء اتحادات مجـالس الطلبـة ومـا ) 100(طالب، و) 208 (، منهممن الذكور واإلناث

األقـصى، وكـان و –اإلسـالمیة و –األزهـر : ینبثق عنها من لجان وأندیة وفـرق فـي الجامعـات الـثالث
شئة الوالدیــة والنــشاط النقــابي، ووجــود  بــین أســالیب التنـًمـن نتــائج الدراســة وجــود ارتبـاط دال إحــصائیا

االســتقالل الممنــوح و -التقبــل ( بــین مرتفعــي ومنخفــضي أسـالیب التنــشئة الوالدیــةً إحــصائیاًفـروق دالــة
، وعـــدم وجــــود )الثقـــافيو -االجتمـــاعيو -الـــسیاسي (، ومجـــاالت النـــشاط النقـــابي الثالثــــة)مـــن األب

ـــة لـــصالح مرتفعـــي بـــین الفـــریقین فـــي النـــشاط الً إحـــصائیاًفـــروق دالـــة  ریاضـــي، كمـــا توجـــد فـــروق دال
فــــي النــــشاط الــــسیاسي ) التــــشجیع (فــــي مجــــال النــــشاط الــــسیاسي فقــــط، ولــــصالح مرتفعــــي) الــــتحكم(

  .يـــوالثقاف
  

ـــة وللتعـــرف  ـــة الوالدیـــة واضـــطراب المـــسلك لـــدى طـــالب المرحل إلـــى العالقـــة بـــین أســـالیب المعامل
بــه كـل مـن هــذه المتغیـرات فـي تفــسیر اخـتالف عــدد  تتنبـأمعرفـة مــا ، واإلعدادیـة بمـدارس قطــاع غـزة

 دراسـة علـى) 2002 (بشرى أبـو لیلـة أجرت أفراد األسرة واختالف مستوى تعلیم كل من األب واألم
ًطالبــــا، وعینــــة ) 167 ( طــــالب المرحلــــة اإلعدادیــــة مــــضطربي المــــسلك وعــــددهمن مــــةعینــــة قــــصدی

مـــدارس المرحلـــة اإلعدادیـــة مـــن ، ًالبـــطا) 170 (عـــشوائیة منتظمـــة مـــن الطـــالب األســـویاء وعـــددهم
تـم تطبیـق أدوات الدراسـة علـى و ،الحكومیة للذكور بمدیریتي غزة والـشمال التعلیمیتـین فـي قطـاع غـزة

 وقـد اسـتخدمت الباحثـة ،)م2001 -2000 (عینة البحث في نهایة الفصل الثاني من العـام الدراسـي
ـــة الوالدیـــة -  إعـــداد الباحثـــة–مقیـــاس اضـــطراب المـــسلك : أداتـــین وهمـــا  – ومقیـــاس أســـالیب المعامل

ًن أكثــر أســالیب المعاملــة الوالدیــة شــیوعا أ نتــائج البحــث بینــتوقــد ، -)1989 (إعــداد فــاروق جبریــل
ً، وأخیــرا )عــدم اتــساق/اتــساق (ثــم أســلوب ،)تــشدد/تــسامح  ( یلیــه أســلوب،)تــسلط/اعتــدال (هــو أســلوب
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تــسامح  (ً إحــصائیا بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــةًعالقــة ارتبــاط دالــة، ووجــود )إهمــال/حمایــة (أســلوب
جمیـع مظـاهر اضـطراب المـسلك، ووجـود ، وبـین )إهمـال/حمایـة (و ،)عـدم اتـساق/اتساق (و، )تشدد/

وعامــل العــدوان التفــاعلي فقـــط،  )تــسلط/اعتــدال (ًإحــصائیا بــین أســلوب المعاملـــةعالقــة ارتبــاط دالــة 
وبــاقي عوامــل اضــطراب ) تــسلط/اعتــدال (أســلوب المعاملــةً إحــصائیا بــین ًبینمــا ال توجــد عالقــة دالــة

 فــي أســالیب المعاملــة الوالدیــة كمــا یــدركها األبنــاء تعــزى ً إحــصائیاًفــروق دالــة، وعــدم وجــود المــسلك
بــین ) إهمــال/حمایــة (ً إحــصائیا فــي أســلوب المعاملــة الوالدیــةًروق دالــة، ووجــود فــلمــستوى تعلــیم األب

صالح األمهــــات لــــ جــــامعي، وذلــــك تعلــــیم واألمهــــات المتعلمــــات ،ياألمهــــات المتعلمــــات تعلــــیم أساســــ
ًالمتعلمات تعلیما أساسیا  بینمـا ال ،)ن األمهـات الجامعیـاتمـأي أنهن یعاملن أبنـاءهن بإهمـال أكثـر  (ً

،  فــي بــاقي أســالیب المعاملــة الوالدیــة تعــزى الخــتالف مــستوى تعلــیم األمً إحــصائیاًتوجــد فــروق دالــة
 بـین أفـراد العینـة األسـویاء ومـضطربي المـسلك بالنـسبة ألسـالیب المعاملـة ًصائیا إحً فروق دالةووجود
ً إحــصائیا بــین أفــراد العینــة ً فــروق دالــة، وعــدم وجــود)إهمــال/حمایــة(و ،)عــدم اتــساق/اتــساق (الوالدیــة

، )تــشدد/تــسامح (و، )تــسلط/اعتــدال (األســویاء والمــضطربین فــي إدراكهــم ألســالیب المعاملــة الوالدیــة
غیـر عـدد تً إحـصائیا فـي أسـالیب المعاملـة الوالدیـة كمـا یـدركها األبنـاء تعـزى لمًفروق دالة وجود وعدم

  .رةـــراد األســـــأف
  

 الكـشف عـن العالقـة بـین كـل مـن الخجـل )2002 (حنـان خـوجكما كان مـن بـین أهـداف دراسـة 
طالبــة مــن ) 484 (دراســةوالــشعور بالوحــدة النفــسیة، وأســالیب المعاملــة الوالدیــة، وقــد شــملت عینــة ال

ــــة المتوســــطة بمدینــــة مكــــة المكرمــــة، واســــتخدمت الباحثــــة مقیــــاس الخجــــل  ــــدرینيطالبــــات المرحل ، لل
 ، ومقیـــاس أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة للنفیعـــي)1998 (فـــسیة للدســـوقيومقیـــاس الـــشعور بالوحـــدة الن

  إحــــصائیة بــــین، وكــــان مــــن بــــین نتــــائج الدراســــة وجــــود عالقــــة ارتبــــاط موجبــــة ذات داللــــة)1988(
لــألم والخجــل ) األســلوب العقــابي (العینــة الكلیــة، وبــینأفــراد لــألب والخجــل لــدى ) األســلوب العقــابي(

العینــة الكلیــة، أفــراد م والخجـل لــدى لــألب ولــأل) أسـلوب ســحب الحــب (العینــة الكلیــة، وبــینأفــراد لـدى 
لـألب ولـألم والخجـل ) اإلرشـادأسـلوب التوجیـه و (ووجود عالقة ارتباط سالبة ذات داللة إحصائیة بین

لـألب واألم والـشعور ) األسـلوب العقـابي (بـیندالـة العینة الكلیة، وعدم وجود عالقـة ارتبـاط أفراد لدى 
) أسـلوب سـحب الحـب (بـیندالـة ، وعـدم وجـود عالقـة ارتبـاط  الكلیـةبالوحدة النفـسیة لـدى أفـراد العینـة

ـــة العینـــةأفـــراد لـــألب والـــشعور بالوحـــدة النفـــسیة لـــدى   الكلیـــة، ووجـــود عالقـــة ارتبـــاط ســـالبة ذات دالل
العینـة الكلیـة، ووجـود أفـراد لـألم والـشعور بالوحـدة النفـسیة لـدى ) أسـلوب سـحب الحـب (إحصائیة بـین

لـــألب ولـــألم والـــشعور ) أســـلوب التوجیـــه واإلرشـــاد (عالقـــة ارتبـــاط ســـالبة ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین
  .ةالعینة الكلیأفراد بالوحدة النفسیة لدى 
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 العالقـــة بـــین إلــىالتعـــرف  بدراســـة مــن بـــین مـــا هــدفت إلیـــه )2000 (آســـیا بركـــاتكــذلك قامـــت 
  أي أســـــالیب المعاملـــــة الوالدیـــــةإلـــــىالتعــــرف ، وواالكتئـــــاب) األب، واألم (أســــالیب المعاملـــــة الوالدیـــــة

 لدراسـة مـن، وقـد تألفـت عینـة اًأكثر إسهاما في تبـاین درجـة االكتئـاب لـدى أفـراد العینـة) األب، واألم(
حالـــة مـــن المـــراجعین للعیـــادة النفـــسیة فـــي مستـــشفى الـــصحة النفـــسیة بالطـــائف المشخـــصین ) 135(

أنثــــى، وقــــد ) 74(، وًاذكــــر) 61 (مــــنهم ســــنة، )٢٤-١٢ (تراوحــــت أعمــــارهم بــــین كحــــاالت اكتئــــاب
ـــة الوالدیـــةاســـتخدمت الباحثـــة  مقیـــاس ، و)1988 (النفیعـــيعابـــد إعـــداد مـــن  مقیـــاس أســـالیب المعامل

د عالقـة ارتبـاط موجبـة ودالـة والدراسـة وجـ، وبینت نتائج )1993 (إعداد الدلیم وآخرونمن  كتئاباال
أسـلوب سـحب  (لألب واالكتئاب لدى عینـة المـراهقین الـذكور، وبـین) األسلوب العقابي (ًإحصائیا بین

ن أســالیب ً إحــصائیا بــیدالــة عالقــة ارتبــاط تظهــر ولــم ،لــألب واالكتئــاب لــدى عینــة المــراهقین) الحــب
التوجیــــه  (بــــین أســــلوب ًإحــــصائیاعالقــــة ارتبــــاط ســــالبة دالــــة ، ووجــــود معاملــــة األم واالكتئــــاب لــــدیهم

ً توجـد عالقـة ارتبـاط دالـة إحـصائیا بـین أسـالیب ولـم، لألب واالكتئاب لـدى عینـة المراهقـات) واإلرشاد
) األســلوب العقــابي (بــینًد عالقــة ارتبــاط موجبــة دالــة إحــصائیا ووجــ، ومعاملــة األم واالكتئــاب لــدیهن

أسـلوب اإلرشــاد  (ًد عالقــة ارتبـاط سـالبة دالـة إحــصائیا بـینووجـ، ولـألب واالكتئـاب لـدى العینــة الكلیـة
ًن أكثـر إسـهاما فـي یأسـلوب وجـود ً، وأظهـرت النتـائج أیـضالألب واالكتئاب لدى العینة الكلیة) والتوجیه

ب الحـــب، أســـلوب ســـح (ین والمراهقـــات همـــاتبـــاین درجـــة االكتئـــاب لـــدى العینـــة الكلیـــة مـــن المـــراهق
  .لألب) وأسلوب التوجیه واإلرشاد

  

 دراسة كان من بین مـا هـدفت إلیـه الكـشف عـن أسـالیب المعاملـة )2000 (خالد الزهرانيوأجرى 
 كـــشف العالقـــة بـــین أســـالیب ًالوالدیــة كمـــا یراهـــا طـــالب وطالبـــات المرحلـــة الثانویـــة فـــي مكـــة، وأیـــضا

 لـدیهم، والتعـرف إلـى الفـروق بـین طـالب) أ ( قبـل األب واألم وبـین سـلوك الـنمطالمعاملة الوالدیة مـن
َّوطالبــات المرحلــة الثانویــة فــي المعاملــة الوالدیــة كمــا یرونهــا مــن قبــل األب واألم، حیــث بــین الباحــث 

 والحاجــــة إلــــى ،عــــرض ســــلوكي أو نمـــط فــــي الحیـــاة یتــــسم بالتنــــافس الـــشدید:"بأنـــه) أ (ســـلوك الــــنمط
ٕالعدوان، وااللتزام، والشعور بضغوط الوقت والحاحه، وقبول تحـدي المـسئولیات، والـسرعة، نجاز، واإل

، وقـــد تألفـــت عینـــة الدراســـة مـــن طـــالب وطالبـــات المرحلـــة "واقتنـــاص الفـــرص، والتـــوتر، وشـــدة التنبـــه
ب  مقیـاس أسـالی، واسـتخدم الباحـثًطالبة )182(، وًطالبا) 170 (الثانویة بمدینة مكة المكرمة، بواقع

ـــنمط)1988 ( إعـــداد عابـــد النفیعـــيالمعاملـــة الوالدیـــة مـــن إعـــداد عـــادل مـــن ) أ (، ومقیـــاس ســـلوك ال
األسـلوب العقـابي  ( ارتبـاط بـینة، وكان من بین نتائج الدراسة عـدم وجـود عالقـ)1991 ( كریميشكر

ـــة الثانویـــة  مـــن قبـــل األب واألم وبـــین )أو أســـلوب ســـحب الحـــب كمـــا یدركـــه طـــالب وطالبـــات المرحل
أسلوب سحب الحـب كمـا تدركـه طالبـات المرحلـة  (، ووجود عالقة ارتباط موجب بین)أ (لوك النمطس

ــــة ــــنمط) األم ( مــــن قبــــل)الثانوی ــــین ســــلوك ال ــــین)أ (وب ــــاط موجــــب ب األســــلوب  (، ووجــــود عالقــــة ارتب



 60

وبـــین ) األم(و) األب ( مـــن قبـــل)اإلرشـــادي التـــوجیهي كمـــا یدركـــه طـــالب وطالبـــات المرحلـــة الثانویـــة
ً، وأیــضا بینـت النتـائج وجــود فـروق ذات داللـة إحــصائیة بـین إدراك طـالب وطالبــات )أ ( الـنمطسـلوك

األســـلوب العقـــابي  ( وذلـــك فـــي،)األب (المرحلـــة الثانویـــة لـــبعض أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة مـــن قبـــل
 ً إحـــصائیا فـــيً لـــصالح مجموعـــة الـــذكور، بینمـــا ال توجـــد بیـــنهم فـــروق دالـــة)وأســـلوب ســـحب الحـــب

، ووجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بـین )األب ( كمـا یرونـه مـن قبـل)لوب اإلرشـادي التـوجیهياألسـ(
 وذلــك فــي، )األم (إدراك طــالب وطالبــات المرحلــة الثانویــة لــبعض أســالیب المعاملــة الوالدیــة مــن قبــل

ــــصالح اإلنــــاث، بینمــــا ال ت(  ًوجــــد بیــــنهم فــــروق دالــــة إحــــصائیا فــــياألســــلوب اإلرشــــادي التــــوجیهي ل
، ووجـــود فـــروق ذات داللــــة )األم ( كمــــا یرونـــه مـــن قبــــل)ســـلوب العقـــابي وأســــلوب ســـحب الحـــباأل(

فــي إدراكهــم ألســلوب ســحب الحــب كمــا یرونــه مــن قبــل ) أ (إحــصائیة بــین األنمــاط الــسلوكیة للــنمط
 فــــي إدراكهــــم ًاألب لــــصالح مجموعــــة الــــنمط التوســــطي، بینمــــا ال توجــــد بیــــنهم فــــروق دالــــة إحــــصائیا

، ووجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین األنمـــاط الـــسلوكیة )األم (حـــب مـــن قبـــلألســـلوب ســـحب ال
لـصالح مجموعـة سـلوك ) األم(و) األب (في إدراكهم لألسلوب اإلرشادي التوجیهي مـن قبـل) أ (للنمط
  ).أ (طــــالنم

  

 Frankel, Boetsch& Harmon  وهـــارمونوبـــوتش،انكـــل، رف ا أجـــرى كـــل مـــنــــأیـــض

 إلى معرفة ما إذا كانت توجد فـروق فـي الـذكاء بـین األطفـال الـذین یتعرضـون دراسة هدفت )2000(
ًطفـال مـن أطفـال مـا قبـل المدرسـة ) 14 (تكونـت عینـة الدراسـة مـنولسوء المعاملة وأقرانهم العـادیین، 

 ومجموعــــة مــــن األطفــــال ، لــــسوء المعاملــــة الوالدیــــةتعرضــــواســــنوات ) 6-3 (تراوحــــت أعمــــارهم بــــین
 أظهـــرتیـــق اختبـــارات وكـــسلر المعدلـــة لـــذكاء األطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة االبتدائیـــة، العـــادیین، وبتطب

 لـسوء المعاملـة االنتائج وجود فروق ذات داللـة إحـصائیة بـین متوسـط درجـات األطفـال الـذین تعرضـو
  .صالح األطفال العادیینلاختبارات للذكاء وذلك ) 5 (من) 4 (وأقرانهم العادیین في

  

 دراسـة هـدفت إلـى فحـص العالقـات بـین )Jang Mikyung 1999 (یج جانج میكنـأجـرىكما 
 وبــین خـصائص شـبكات اإلمــداد االجتمـاعي وخاصـة الــشبكة ،تـذكر الـدفء األبــوي والـضبط األسـري

ًطالبـا قبـل التخــرج، وقـد اسـتخدمت الدراســة ) 139 (الموجهـة، وطبقـت الدراسـة علــى عینـة مكونـة مــن
 ومیـزان ، ومقیـاس الـدعم االجتمـاعي، لمخـزون الـسلوك األبـويًا وتقریـر،مقیاس القبول والرفض األبـوي

الـــشبكة الموجهـــة كـــأدوات رئیـــسة لجمـــع البیانـــات، وتبـــین مـــن نتـــائج الدراســـة أن معظـــم أفـــراد العینـــة 
 كذلك فـإن تـذكر دفء األب ،استدعوا آباءهم من منطقة الدفء اإلیجابیة لتوجیهات الشبكة الموجهة

 ،بالمـشاركة مـع إدراك كمیـة الـدعم االجتمـاعي والرضـا والقناعـة بهـذا الـدعمًواألم كانت أیضا إیجابیة 
وقــــد أكــــدت نتــــائج الدراســــة علــــى أهمیــــة دور اآلبــــاء واألمهــــات فــــي التــــأثیر علــــى اســــتعداد أطفــــالهم 

  .الستخدام الدعم االجتماعي ومدى إدراكهم لشبكات الدعم االجتماعي في طبیعة العالقات بینهم
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هـدفت  دراسـة) Griesinger L. Edward1999 (لوراسـن إدوارد  جریـسنجر أیـضا أجـرى
التعـــرف إلـــى دور البنـــاء األســـري كمؤشـــر للكفـــاءة االجتماعیـــة لـــدى أطفـــال المدرســـة االبتدائیـــة كمـــا 

 ویتمثـــل هـــذا البنـــاء األســـري فـــي أنمـــاط والدیـــة محـــددة ومالمـــح للبیئـــة ،)الوحیـــدات (أدركتهـــا أمهـــاتهم
ماعیــة عنــد أطفــال المدرســة االبتدائیــة كمــا أدركتهــا أمهــاتهم، وقــد شــملت األســریة تنبــئ بالكفــاءة االجت

 مـــن ً طفــال)51(، و)أي بهــا األب واألم (مــن أســر ســلیمة) 73 (، مــنهمًطفــال) 124 (عینــة الدراســة
 متعـدد األبعـاد للكفـاءة االجتماعیـة ًا، وقـد اسـتخدمت الدراسـة نموذجـ)أي األم فیها وحیدة (أسر مطلقة

 فـي مـستویات ًهمـام، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن البناء األسري لـم یلعـب دورا كأداة للدراسة
الكفــاءة االجتماعیــة عنــد أطفــال المرحلــة االبتدائیــة كمــا أدركتهــا أمهــاتهم، كمــا أثبتــت الدراســة أن نــوع 

ر كفــاءة ن أطفــال األســر الــسلیمة أكثــإ؛ حیــث ااألســرة لــه دور فــي رفــع الكفــاءة االجتماعیــة ألبنائهمــ
  ).أي التي بها أم وحیدة (اجتماعیة من أطفال األسر المطلقة

  

دراسة هدفت إلى فحص العالقـة بـین ) Jean L. Deborah1999 ( جان لیفي دیبورا وأجرى
األسـالیب الوالدیـة واألهـداف االجتماعیـة لألطفـال العـدوانیین، وطبقـت علـى عینـة مـن طـالب الــصف 

 م أطفــال عــدوانیین بمالمــح افتراضــیة، والتــي فیهــا الطفــل هــو بطــلتقــدیتــم  حیــث ،الخــامس االبتــدائي
م تقــدیم أســئلة فــي موضــوعات متعــددة، مثــل مــا هــي األهــداف االجتماعیــة للبطــل تــالروایــة، بعــد ذلــك 

 حیـث تـم عرضـها األولفي كل من هذه المالمح، وقد تم عرض هـذا التـصمیم علـى نـصف األطفـال 
 مـع أبـوین - أي المالمـح االفتراضـیة - وبعد ساعة تم عرضـها مع مالمح افتراضیة ألم حازمة قویة

 ثـــم ،ًتلقـــوا مالمـــح افتراضـــیة مـــع والـــد متـــساهل أوالفقـــد األطفـــال مـــن نـــصف اآلخـــر أمـــا المتــساهلین، 
نماذج والدیة حازمة قویة قدمت أثناء الساعة التالیـة، وهـذا یعتبـر أداة الدراسـة التـي تـم جمـع البیانـات 

ٕرت النتـائج إلـى أن األطفـال الـذین كـانوا أكثـر احتمـاال لتولیـد وانتـاج أهـداف قبـل من خاللها، وقـد أشـا ً
اجتماعیة هم أولئك الذین تعرضوا للنماذج األبویـة المتـساهلة أكثـر مـن أولئـك الـذین تعرضـوا للنمـاذج 

 ً كمـا أشـارت نتـائج الدراسـة أیـضا إلـى أن هنـاك عالقـة وطیـدة بـین التعـرض لألهـداف،الحازمة القویة
 وتعــدل هــذه األهــداف بواســطة خبــرة األطفــال الــسابقة كمــا أن هنــاك ،االجتماعیــة لألطفــال والوالــدین

  .ًارتباطا بین األسالیب الوالدیة والحاالت المزاجیة لألطفال واألهداف االجتماعیة
  

ـــا أدرأیـــضا أجـــرت هـــدفت إلـــى عمـــل مقارنـــة فـــي  دراســـة) Deanna Ader ) 1998 دیان
الوالدیــة لمواجهــة الــسلوكیات المــشكلة بــین مجموعــات عرقیــة مختلفــة، وطبقــت االتجاهــات واألســالیب 

 ًافـــرد) 31(أفـــراد أمـــریكیین مـــن األفارقـــة الـــسود، و) 3 (ًفـــردا مـــنهم) 70 (الدراســـة علـــى عینـــة قوامهـــا
أفــــــراد مــــــن ) 8(وأفــــــراد أمــــــریكیین التینیــــــین، ) 7(، وًا أوربیــــــًا أمریكیــــــًافــــــرد) 21(، وًاســــــیویآ ًاأمریكیــــــ
 مـن آبــاء أكملـوا فقــط ًافـرد) 46 (ًیین األصـلیین، وشــملت العینـة أیـضا عینــة فرعیـة مكونـة مــناألمـریك

الجـزء الخــاص باألسـالیب الوالدیــة فــي اسـتمارة جمــع البیانـات، وقــد اســتخدمت الدراسـة مقیــاس الطــرق 
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ــــاك  ــــائج هــــذه الدراســــة أن هن ــــة كــــأداة أساســــیة لهــــا، وأظهــــرت نت ــداد الباحث ــــة مــــن إعــ الخاصــــة الوالدی
ختالفــات فــي الطــرق واألســالیب الوالدیــة الخاصــة بــین المجموعــات العرقیــة التــي شــملتها العینــة كــل ا

 ومدى توظیفها في مواجهـة الـسلوكیات المـشكلة بـین هـذه المجموعـات ،حسب العرق الذي ینتمي إلیه
  .العرقیة المختلفة

  

  :تناولت أسالیب المعاملة الوالدیةالتي دراسات التعقیب على 
  

اجعــة البحــوث والدراســات الـسابقة التــي تمكــن الباحــث مـن جمعهــا وعرضــها، والتــي تناولــت بعـد مر
  :أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها ببعض المتغیرات اتضح للباحث ما یلي

 :المعاملة الوالدیة في عالقتهـا بمتغیـرات مختلفـة مثـلأسالیب وفرة الدراسات التي تناولت  .1
ـــذكاء، والتحـــصیل، اتخـــاذ األبنـــاء للقـــرارات، وات جاهـــاتهم نحـــو آبـــائهم فـــي الـــشیخوخة، وال

المعاملـة الوالدیـة علـى العالقـة بـین  واضطراب الوساوس القهریة، والقیم األخالقیة وتأثیر
خــوة، واالنحـــراف، والمــستوى االجتمـــاعي واالقتــصادي والثقـــافي، وســمات الشخـــصیة، اإل

والخجـــل، والـــشعور بالوحـــدة ؤم، والتفـــاؤل والتـــشاوالنـــشاط النقـــابي، واضـــطراب المـــسلك، 
ـــم تتنـــاول أیـــ ـــة الوالدیـــة ةالنفـــسیة، واالكتئـــاب، فـــي حـــین ل  دراســـة عالقـــة أســـالیب المعامل

 والتــي - وهــذا فــي حــدود علــم الباحــث-)2001 (يبــالتمرد باســتثناء دراســة ابتــسام الالمــ
والتـــي ســـیتم عرضـــها فـــي الدراســـات التـــي تناولـــت متغیـــر  (أجریـــت علـــى البیئـــة العراقیـــة

  .، مما زاد من دافعیة الباحث إلى تطبیق الدراسة الحالیة على البیئة الفلسطینیة)التمرد
، هٕمــن حیــث الهــدف كانــت أغلــب الدراســات تهــدف إلــى بحــث ســوء معاملــة االبــن واهمالــ .2

، ودراســة إنعــام )2010 (وتــأثیر ذلــك علــى الشخــصیة، مثــل دراســة محمــد الــشیخ حمــود
  الحربـــــــياهللاعبـــــــد ودراســـــــة ، )2009 (مي، ودراســـــــة حجـــــــاب الحـــــــاز)2009 (يشـــــــعیب

، ودراسـة نجـاح )2008 (، ودراسـة إسـعاد البنـا)2009 (ودراسة مروة النجـار ،)2009(
ـــــدویك ، )2007 (نـــــصر، ودراســـــة شـــــیماء )2007 (، ودراســـــة أحمـــــد علـــــي)2008 (ال
، ودراسـة عبـد Lansford & others)2006 (، ودراسـة Scholte )2007( ودراسـة
 ، ودراســـــة حنـــــان خـــــوج)2002 (، ودراســـــة بـــــشرى أبـــــو لیلـــــة)2003 ( الـــــشاعرالحمیـــــد

 ، ودراســــة)2000 (، ودراســــة خالــــد الزهرانــــي)2000 ( آســــیا بركــــاتة، ودارســــ)2002(
)2000( Frankel, Boetsch& Harmon   

 نمــن حیــث العینــة فقــد تــشابهت بعــض الدراســات فــي اختیــار عــدد كبیــر مــن المفحوصــی .3
 ،)2007 (شـیماء نـصر ، ودراسـة)2009 ( الحربـيعبـد هللا دراسـة :الدراسة مثللتطبیق 
ودراسـة فاطمـة ، Lansford & others)2006 (ودراسـة، Scholte )2007( ودراسـة
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، حیـث )2002 ( حنـان خـوجة، ودارس)2003 (ودراسة عمر حرب، )2004 (الحمیدي
  .484، 516، 834، 585، 832، 510 ،629 :بلغ حجم العینة على التوالي

 :د طبقــت الدراســات فــي بیئــات مختلفــة، منهــا البیئــة الفلــسطینیة مثــلمــن حیــث البیئــة، فقــ .4
ودراســـة عبـــد الحمیـــد  ،)2008 (ودراســـة نجـــاح الـــدویك ،)2009 (دراســـة مـــروة النجـــار

ـــة ،)2003 (ودراســـة عمـــر حـــرب ،)2003 (الـــشاعر ، )2002 (ودراســـة بـــشرى أبـــو لیل
 ســـة حجـــاب الحـــازميودرا ،)2009 (يدراســـة إنعـــام شـــعیب :ومنهـــا البیئـــة الـــسعودیة مثـــل

 ةودارســـ، )2009 (عبـــد هللا الحربـــيودراســـة  ،)2002 ( حنـــان خـــوجةودارســـ ،)2009(
ـــد الزهرانـــي ،)2000 (آســـیا بركـــات  ، ومنهـــا البیئـــة المـــصریة مثـــل)2000 (ودراســـة خال

 ودراســـــة شــــیماء نـــــصر ،)2007 (ودراســــة أحمـــــد علــــي ،)2008 (دراســــة إســــعاد البنـــــا
 دراســـة محمـــد :، ومنهـــا البیئـــة الـــسوریة مثـــل)2005 (، ودراســـة عفـــاف دانیـــال)2007(

 ،)2004 (دراســة فاطمــة الحمیــدي :القطریــة مثــل، ومنهــا البیئــة )2010 (حمــودالــشیخ 
 & Lansford)2006 (ودراسـة، Scholte )2007 (األجنبیة مثل دراسةومنها البیئة 

others2000 (، ودراســة( Frankel, Boetsch& Harmon ودراســة ،) 1999 (
Jang Mikyung1999 (، ودراســــــــة( Griesinger Edwardودراســــــــة ، 

)1999(Jean L. Deborah ،ودراسة) 1998(Deanna Ader.  
مـــن حیــــث أدوات الدراســــة، فقــــد اختلفــــت الدراســــات فــــي كیفیــــة قیــــاس أســــالیب المعاملــــة  .5

 نفــسه كمــا فــي دراســة مــروة ثالوالدیــة، فــبعض الدراســات كانــت األداة مــن إعــداد الباحــ
، )2007 (، ودراســـــة شـــــیماء نـــــصر)2008 (، ودراســـــة إســـــعاد البنـــــا)2009 (النجـــــار

ة، )Scholte) 2007ودراســـة   ودراســـة عفـــاف دانیـــال، &Lansford)2006 (ودراس
، ودراســـة )2003 (ودراســة عمـــر حـــرب، )2004 (ودراســة فاطمـــة الحمیـــدي، )2005(

others ،)1999(Jang Mikyung  ودراســة ،Deanna Ader )1998( وبعــض ،
، )2009 ( اســــتخدمت مقیــــاس عابــــد النفیعــــي كمــــا فــــي دراســــة أنعــــام شــــعیبيالدراســــات

 ، ودراســة آســیا بركــات)2002 (، ودراســة حنــان خــوج)2009 (ودراسـة حجــاب الحــازمي
فقـــــد ) 2008 (، أمـــــا دراســـــة نجـــــاح دویـــــك)2000 (، ودراســـــة خالـــــد الزهرانـــــي)2000(

، علــي محمــد اســتخدمت مقیــاس) 2007 (اسـتخدمت مقیــاس أباظــة، ودراســة أحمــد علـي
اســــتخدمت مقیـــاس فــــاروق جبریـــل، وهنــــاك دراســــات ) 2002 (ودراســـة بــــشرى أبـــو لیلــــة

 عبـد اهللاودراسـة ، )2010 (عربیة استخدمت مقاییس أجنبیة كدراسة محمد الـشیخ حمـود
  ).2003 (ودراسة عبد الحمید الشاعر، )2009 (الحربي
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 واإلهمــال یــؤثر ة الوالدیــمــن حیــث النتــائج، فقــد تــشابهت الدراســات فــي أن ســوء المعاملــة .6
ســــریة، وكــــذلك علــــى  فــــي العالقــــات األلًســــلبا علــــى ســــمات الشخــــصیة، وأنمــــاط التفاعــــ

 .العالقات االجتماعیة
  

  :تناولت متغیر التمرد وعالقته ببعض المتغیرات األخرىدراسات  .3. 3
  

"  لــــ  )QMPR (تقنــین مقیــاسهــدفت إلـــى  دراســة بـــإجراء )2010 (هــدروس أبـــو ةیاســرقامــت 
 )Merz:1983(Measurement Of Psychological Reactance) Questionnaire Of( "میـرز

ًواعداده لیكون صالحا للتطبیق كمقیـاس للتمـرد النفـسي لـدى المـراهقین علـى البیئـة الفلـسطینیة بقطـاع  ٕ
ًقامــت الباحثـــة بترجمــة المقیـــاس األجنبـــي وتعریبــه مطلقـــة علیــه اســـما جدیــدا هـــو، حیـــث غــزة ً مقیـــاس "ً

ًواناثـا  ًین ذكـورامـراهقمـن ال) 402 (طبقـت المقیـاس المتـرجم والمعـرب علـىو، "تمـرد النفـسيال تراوحــت ٕ
مدرســـة ثانویـــة فـــي مختلـــف مـــدیریات التربیـــة ) 14 (ســـنة، مـــوزعین علـــى) 21 –17 (أعمـــارهم بـــین

 إلـى عــدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة بــینوالتعلـیم بقطـاع غـزة، وقـد دلــت نتـائج تقنـین المقیـاس 
عــــدد أفــــراد األســــرة، أو متغیــــر الترتیــــب الجــــنس، أو متغیــــر اســــتجابات أفــــراد العینــــة تعــــزى لمتغیــــر 

  .المیالدي
  

دراسة كـان مـن بـین أهـدافها التعـرف إلـى الفـروق الدالـة ) 2007 (علي عبد المطلبكذلك أجرى 
ًإحــــــصائیا بــــــین متوســــــطات درجــــــات الــــــذكور، ومتوســــــطات درجــــــات اإلنــــــاث علــــــى مقیــــــاس بعــــــض 

طالـب وطالبـة مـن طـالب التعلـیم الثـانوي فـي صـعید ) 500 (ابات السلوكیة لدى عینة بلغـتاالضطر
ًوجــود فــروق دالــة إحــصائیا بــین متوســطات درجــات الــذكور ومتوســطات مــصر، وقــد أظهــرت النتــائج 

  .، لصالح الذكورت اإلناث على كل من التمرد، والعدوان، والعنفادرج
  

ت األسـریة كالتواصــل والمرونـة والتماســك، وبـین التمــرد وللكـشف عــن العالقـة بــین بعـض التفــاعال
ًطالبـا وطالبـة ) 451 (دراسة على عینـة تألفـت مـن) 2006 (سكینة الوحیديلدى المراهقین، أجرت  ً

، وقـــد اســـتخدمت )م2006-2005 (مـــن طلبـــة الـــصف العاشـــر فـــي محافظـــة عمـــان للعـــام الدراســـي
، ومقیـــاس التماســـك األســـري، ومقیـــاس )2000 ةالمطارنـــ خولـــه (الباحثـــة مقیـــاس التمـــرد مـــن إعـــداد

المرونة األسریة، ومقیاس التواصـل األسـري، وجمیعهـا مـن إعـداد الباحثـة، وقـد أظهـرت النتـائج وجـود 
عالقة ارتباط سالبة بین تواصل األسرة ومرونتهـا وتماسـكها مـن جهـة، وبـین تمـرد المـراهقین فیهـا مـن 

كور واإلنـــاث فـــي العالقـــة بـــین التمـــرد مـــن جهـــة ، وعـــدم وجـــود فـــروق جوهریـــة بـــین الـــذجهـــة أخـــرى
  .والتواصل والمرونة والتماسك من جهة أخرى
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ولمعرفــة مــدى فاعلیـــة برنــامج إرشـــادي فــي التخفیـــف مــن حــدة ســـلوك التمــرد لـــدى بعــض الطلبـــة 
 ًالبـــاط) 150 ( علــى عینـــة مــن مقارنـــةدراســة )2006 (فاطمـــة مجاهـــدوالطالبــات المـــراهقین أجــرت 

) 80 (، بواقــعبالقــاهرة  المــشتركة) الهیئــةآمــون ( مــن مدرســةأدبــي الثالــث الثــانوي مــن الــصف وطالبــة
 وطالبــة مــن الحاصــلین ًاطالبــ) 40 (وقــد تكونــت عینــة البحــث التجریبیــة مــنطالبــة، ) 70 (، وًابــطال

، وقــد )17-16 (علــى أعلــى الــدرجات علــى مقیــاس ســلوك التمــرد، وتــراوح ســن عینــة البحــث مــا بــین
، واســتمارة تقیــیم للبرنــامج، وجمیعهــا مـــن ًا إرشــادیًاوبرنامجــ ،ة مقیــاس ســلوك التمــرداســتخدمت الباحثــ

فاعلیــة البرنــامج اإلرشــادي فــي التخفیــف مــن حــدة ســلوك التمــرد إعــداد الباحثــة، وقــد أظهــرت النتــائج 
  .لدى بعض الطلبة والطالبات المراهقین

  

  أثـر برنـامج تربـوي فـي تخفیـفهدفت التعـرف إلـى بدراسة) 2005 (خلود عبد األحدأیضا قامت 
ـــة الفـــرق ألثـــ ًالتمـــرد النفـــسي لـــدى المـــراهقین ذكـــورا واناثـــا، ومعرفـــة دالل ر هـــذا البرنـــامج تبعـــا لمتغیـــر ًٕ

ًطالبــا وطالبــة، مــنهم) 78 (ت الدراســة علــى عینــة مؤلفــة مــنیــ، وقــد أجرسالجــن  وطالبــة ًاطالبــ) 40 (ً
ًطالبــا وطالبــة للمجمو) 38 (للمجموعــة التجریبیــة، و عــة الــضابطة مــن طلبــة معهــدي الفنــون الجمیلــة ً

، وقـد اسـتخدمت الباحثـة )م2005-2004 (لكال الجنسین فـي محافظـة نینـوي بـالعراق للعـام الدراسـي
 البرنــامج التربــوي الــذي اســتهدف التخفیــف مــن التمـــرد لــدى أفــراد العینــة، ومقیــاس للتمــرد مــن إعـــداد

یــة البرنــامج التربــوي المــستخدم فــي تخفیــف التمــرد ، وقــد أظهــرت النتــائج فاعل)2001الالمــيابتــسام (
النفـــسي لـــدى عینـــة البحـــث، وتفوقـــت المجموعـــة التجریبیـــة ذكـــور علـــى المجموعـــة الـــضابطة ذكـــور، 

 فـــروق للمجمــــوعتین ةوالمجموعـــة التجریبیــــة إنـــاث علــــى المجموعـــة الــــضابطة إنـــاث، ولــــم تظهـــر أیــــ
  . للمجموعتینًاامج كان متساویًالتجریبیتین وفقا لمتغیر الجنس، أي أن تأثیر البرن

  

كـــان مــن بــین أهــدافها التعـــرف إلــى العالقــة بـــین ) 2005 (مـــصطفى محمــدوفــي دراســة أجراهــا 
االغتـراب النفـسي وبعـض المتغیـرات النفــسیة لـدى طلبـة جامعـة المنیــا، حیـث اسـتخدم الباحـث مقیــاس 

 قوامهــا، وكانـت العینــة لتــشاؤمالتمـرد والــرفض واحـد أبعــاده بعــد أاالغتـراب النفــسي مـن إعــداده، وكــان 
 مــــن غیــــر ًطالبــــا) 150 (و مــــن الممارســــین للنــــشاط الریاضــــي، ًاطالبــــ) 150 (طالـــب مــــنهم) 300(

فــي ضــوء وســنة، ) 20.14 ( للنــشاط الریاضــي، وقــد بلــغ المتوســط الحــسابي لعمــر العینــةینالممارســ
مارسـین للنـشاط الریاضـي  وجود فروق دالة بـین الممارسـین وغیـر المىنتائج البحث توصل الباحث إل

  .لصالح غیر الممارسین للنشاط الریاضي) التمرد والرفض والتشاؤم (في بعد االغتراب
  

كـان موضـوعها دراسـة  )Pavlidis. K & Mccauley, S.,) 2003بافلیدز ومـاكاليوأجـرى 
قین مـــن المـــراه) 60 ( وتكونـــت العینـــة مـــن،عـــن االعتمادیـــة والعالقـــات األســـریة فـــي حیـــاة المـــراهقین

 لألغــراض النفــسیة لــدى ًا وطبــق علــیهم مقیاســ، ســنة)20-17 ( تراوحــت أعمــارهم مــا بــینناألمــریكیی
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وأشــارت ،  لالســتقاللیة لــدى المــراهقینًامقیاســ، و للتفاعــل بــین المــراهقین ووالــدیهمًامقیاســ، والمــراهقین
 وعـدم ،زائـدة مـن الوالـدین والحمایـة ال، وزیـادة الـضوابط الوالدیـة،نتائج الدراسة إلى أن الـرفض الوالـدي

 االكتئـــاب أعـــراض ومـــشكالته الـــسلوكیة، كمـــا قـــد یزیـــد مـــن ها بـــالمراهق قـــد یزیـــد مـــن تمـــردمـــاهتمامه
 الدراسـة إلـى أن المـشكالت الـسلوكیة كـالتمرد تنتـشر بـین وأشـارتواالعتمادیة لـدى بعـض المـراهقین، 

  .الذكور أكثر من اإلناث
  

  H. Prosen, J. Towes, R. Martenرت مـارتن هـاري بـروش وجـون تـویس وروبـكـذلك أجـرى 
دراســة ألقـــت الــضوء علـــى دائـــرة حیــاة األســـرة، وعالقــة أزمـــة منتـــصف العمــر لآلبـــاء بأزمـــة  )(2003

، وتكونــت عینــة الدراســة مــن بعــض المــراهقین المتمــردین فــي أســر یمــر )المتمــردین (هویــة المــراهقین
حثون نمـــوذج المقابلـــة الشخـــصیة مـــع المـــراهقین ن بأزمـــة منتـــصف العمـــر، واســـتخدم البـــاافیهـــا الوالـــد

ًوأسرهم، وكانت النتائج قـد بینـت أن نمـو الهویـة لـدى المـراهقین غالبـا مـا یكـون ضـد الـسلطة األبویـة، 
وأن التمـــرد یظهـــر بدرجـــة كبیـــرة علـــى الـــسلطة األبویـــة مـــن خـــالل منـــع أو عـــدم تلبیـــة المطالـــب التـــي 

  .یحتاجها المراهقون
  

هـدفت إلـى معرفـة العالقـة بـین درجـة االغتــراب  دراسـة )2002 (یخ خلیـلجـواد الـش أجـرى أیـضا
 ودرجـــة الـــصحة النفـــسیة، كمـــا هـــدفت إلـــى معرفـــة الفـــروق فـــي االغتـــراب والـــصحة النفـــسیة بالنـــسبة

، وقـد تكونـت عینـة الدراسـة )االنتمـاء الـسیاسي/مـستوى التعلـیم/نوع التعلـیم/اإلقامة/التخصص/الجنس(
مــن مــدارس وجامعــات محافظـــة  ًطالبــة) 340 (و، ًطالبـــا) 260 (مــنهم طالــب وطالبــة،) 600 (مــن

، وقد استخدم الباحـث مقیـاس االغتـراب مـن إعـداد أحمـد أبـو طواحینـه، )م2002-2001 (غزة للعام
 النتــائج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة بینــتومقیــاس الــصحة النفــسیة مــن إعــداد فــضل أبــو هــین، وقــد 

ــــصالح طلبــــة ا ــــة الكلیــــات المختلطــــة، ولجامعــــة، إحــــصائیة فــــي التمــــرد ل ــــة ولــــصالح طلب لــــصالح طلب
  .األحزاب الوطنیة

  

فـــي درجـــة التمـــرد النفـــسي تبعـــا لمتغیـــر الجـــنس وتبعـــا ألســـالیب المعاملـــة ق و الفـــرإلـــىلتعـــرف ول
ـــــصرامة  (الوالدیـــــة بأبعادهـــــا األربعـــــة ـــــسامح–ال ـــــدفء (و، ) الت ـــــدافئ (و، ) العـــــداء–ال ـــــسامح ال  –المت

 دراســة )2001 (ابتــسام الالمــي، أجــرت ) الــصارم العــدائي–الــصارم الــدافئ (و، )المتــسامح العــدائي
ًطالبــا وطالبــة مــن طلبــة كلیــات الجامعــة المستنــصریة للعــام الدراســي) 359 (كونــت مــنتعینــة علــى  ً 

مـــن اإلنــاث، وتـــم اســـتخدام مقیـــاس التمـــرد ) 164(مـــن الـــذكور، و) 195 (، مــنهم)م1999-2000(
الــذكور واإلنــاث فــي وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین  تــائج الدراســةنمــن إعــداد الباحثــة، وبینــت 

فـــي درجـــة التمـــرد النفـــسي تبعـــا فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة درجـــة التمـــرد النفـــسي لـــصالح الـــذكور، و
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حیــث یــزداد )  التــسامح–الــصرامة (و)  العــداء–الــدفء  (ألســالیب المعاملــة الوالدیــة ببعــدیها الرئیــسین
  . العداءالتمرد بزیادة درجة

  

هـدفت إلـى قیـاس شـعور التمـرد  Miles & Meeus, W (2001) مایلز ومیوسوفي دراسة أجراها 
سـنة، ) 16-15 (المراهقین الذین تتراوح أعمارهم مـا بـینمن لدى المراهقین، تم الحصول على عینة 

تین بوالیـة مراهقـة مـن بلـدتین صـغیر) 85(، وًامراهقـ) 89 ( ومراهقـة، بواقـعًامراهقـ) 174 (مكونة مـن
 وهــــي اختبــــار لقیــــاس  فــــي هــــذه الدراســــةً، واســــتخدم الباحــــث عــــددا مــــن المقــــاییسةتنــــیس األمریكیــــ

 للتمــرد، ًا النظریــة المتوســطة، ومقیاســرالالمعیاریــة، واختبــارین لالبتكــار المبــدع، وقائمــة لتقیــیم األفكــا
 والـشعور ةالـشعور بالالمعیاریـوقد أظهرت النتائج أنه كلما ارتفع المـستوى التعلیمـي للوالـدین كلمـا قـل 

 بــــین الــــشعور ًا وثیقــــًابـــالتمرد لــــدى المــــراهقین بدرجــــة دالــــة، كــــذلك أظهــــرت النتــــائج أن هنــــاك ارتباطــــ
  . والتمرد، وبین تعارض إدراك آباء المراهقین بطریقة تنشئة المراهقینةبالالمعیاری

  

بــین الـضغوط النفــسیة  دراســة هـدفت التعــرف إلـى العالقـة )2000 ( المطارنـةخولــهأیـضا أجـرت 
ًوالتمــــرد لــــدى المــــراهقین، ومــــدى اخــــتالف هــــذه العالقــــة تبعــــا لمتغیــــرات الــــصف والجــــنس والمــــستوى 
التعلیمــي لكــل مــن األب واألم، وكــذلك معرفــة أثــر كــل مــن هــذه المتغیــرات فــي الــضغوط النفــسیة مــن 

ًطالبــا وطالبــة) 861 (جهــة والتمــرد مــن جهــة أخــرى، وأجریــت علــى عینــة مؤلفــة مــن ) 435 (، مــنهمً
ًطالبا وطالبـة فـي الـصف التاسـع و ًطالبـا وطالبـة فـي الـصف العاشـر، وقـد اسـتخدمت الباحثـة ) 426(ً ً

، وقد أظهرت النتائج وجـود عالقـة إیجابیـة )Dowd, 1991 ( للتمرد لدى المراهقین من إعدادًامقیاس
ف، والجــنس، والمــستوى ًبــین الــضغوط النفــسیة والتمــرد، ووجــود اخــتالف فــي هــذه العالقــة تبعــا للــص

 عنــد طلبــة الــصف التاســع دالتعلیمــي لكــل مــن األب واألم، وأن العالقــة بــین الــضغوط النفــسیة والتمــر
كانـت أعلـى منهـا عنــد طلبـة الـصف العاشــر، وأن العالقـة بـین الـضغوط النفــسیة والتمـرد عنـد اإلنــاث 

ذي داللـة إحـصائیة للجـنس فـي ًكانت أكثر منها عند الذكور، وأظهرت النتـائج أیـضا عـدم وجـود أثـر 
، ًمستوى التمرد، وكانت أعلـى مـستویات التمـرد لـدى الطلبـة الـذین كـان مـستوى تعلـیم أمهـاتهم جامعیـا

  . ًوأن أدنى مستویات التمرد كانت لدى الطلبة الذین كان مستوى تعلیم أمهاتهم أمیا
  

ــدولــم تقتــصر الدراســات علــى فئــة العــادیین، فقــد قــام   بدراســة علــى األطفــال )2000 (جمــال فای
الــصم فــي مرحلــة التعلــیم األساســي، وكــان مــن ضــمن مــا هــدفت إلیــه التعــرف إلــى حجــم المــشكالت 

 مــن ثــالث عینـــات ةالــسلوكیة، ودرجــة حــدتها لــدى التالمیــذ الــصم، وقـــد تألفــت عینــة الدراســة الرئیــس
ًتلمیـــذا وتلمیـــذة) 138 (فرعیـــة، العینـــة األولـــى  مـــن جانـــب المعلمـــین، تـــم تقـــدیر مـــشكالتهم الـــسلوكیة ً

ًتلمیــذا وتلمیــذة تــم تقــدیر مــشكالتهم الــسلوكیة مــن جانــب األخــصائیین، والعینــة ) 67 (والعینــة الثانیــة ً
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ًتلمیذا وتلمیذة تـم تقـدیر مـشكالتهم الـسلوكیة مـن جانـب المـشرفین التربـویین، و) 70 (األخیرة كـان مـن ً
  .في مشكالت سلوك التمرد والعصیان مفروق دالة إحصائیا بینهلم تظهر  انتائج الدارسة أنه

  

العالقـــة بــین االغتــراب واإلبــداع والتفـــاؤل والتــشاؤم لــدى طالبــات جامعـــة إلــى التعــرف ومــن أجــل 
 طالبـــة مـــن )200 (كونـــت مـــن دراســـة علـــى عینـــة ت)2000 (عبـــد اللطیـــف خلیفـــة، أجـــرى الكویـــت
 ،ىوالالمعنــ ،الالهــدفو ،جــزالع (بعــادأقــام الباحــث بإعــداد مقیــاس االغتــراب مــن ســتة ، وقــد الجامعــة

ـــة ، و)العزلـــة االجتماعیـــةو ،التمـــردو ،الالمعیاریـــةو كانـــت أهـــم النتـــائج وجـــود عالقـــة ارتبـــاط موجبـــة دال
ًإحــصائیا بــین االغتــراب والتــشاؤم، وعالقــة ارتبــاط ســالبة دالــة إحــصائیا بــین االغتــراب والتفــاؤل لــدى 

  .عینة الدراسة
  

هـدفت إلـى دراسـة سـلوك التمـرد دراسـة  Beatric, Rudolf, C. (1998) بیاتریـك وردولـفوأجـرى 
المراهـــــق غیــــــر و -االنطــــــواءو -الهـــــروب مــــــن المدرســـــةو -عــــــدم طاعـــــة الوالــــــدین (لـــــدى المـــــراهقین

 ًامراهقــ) 96 ( لمعرفــة ســیكولوجیة المراهــق وبنــاء شخــصیته، وتكونــت عینــة الدراســة مــن،)االجتمــاعي
دراسـة  (لوكیة النفـسیة التـي یعـاني منهـا المراهـقومراهقة من أصل كندي، وذلـك لمعرفـة المـشاكل الـس

ســـنة، وتكونـــت العینـــة مـــن مجمـــوعتین؛ األولـــى تعرضـــت ) 17-13 (مـــن ســـن) اســـتطالعیة تتبعیـــة
للمــشاكل الــسلوكیة النفــسیة مــع تقلیــل مــن اإلیجابیــات بــصورة أكبــر مــن المجموعــة الثانیــة، واســتخدم 

المقابلـــة المقننـــة، وكانـــت نتـــائج الدراســـة بینـــت أنـــه الباحثـــان اســـتبیان المـــشاكل الـــسلوكیة للمـــراهقین، و
یمكن تخفیف حدة المشاكل النفسیة لدى المـراهقین الـصغار مـن خـالل المقـابالت الشخـصیة والبـرامج 

  .ةـــــاإلرشادی
  

ــة إبــراهیمكــذلك أجــرت   دراســة كــان هــدفها التعــرف إلــى أهــم مظــاهر المــشكالت )1998 (جمیل
مدارس الثانویة، والبحث عن عالقة تلك المـشكالت بمتغیـر حـضور المدرسیة لدى طالب وطالبات ال

  بـسبب الــسفر للعمـل خـارج الـوطن، وقـد تــم تطبیـق الدراسـة علـى عینـة بلغــتهغیابـ/ األب مـع األسـرة
ًطالبـــا مـــن األبنـــاء غـــائبي األب بـــسبب الـــسفر، وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة اســـتبیان المـــشكالت، ) 244(

 المدرســیة، وكــان مــن بــین مــا أشــارت إلیــه النتــائج أن أهــم المــشكالت والمقــابالت المهنیــة، والــسجالت
، واالغتــراب عــن األســرة، والتمــرد، ةالمدرســیة التــي یعــاني منهــا طــالب المرحلــة الثانویــة هــي العدوانیــ

، كمـــا بینـــت النتـــائج وجـــود تفاعـــل بـــین أبعـــاد تلـــك )وفقـــدان الهـــدف، وضـــعف االنتمـــاء إلـــى المجتمـــع
ألب المــسافر خــارج الــوطن مــن جهــة، وبــین متغیــر الجــنس ومتغیــر الــصف المــشكالت وبــین غیــاب ا

  . من جهة أخرىالدراسي ومتغیر تعلیم األم
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 دراسة هـدفت إلـى معرفـة أثـر كـل )1998 ( میسون سلمانوفي إطار الدراسات التجریبیة أجرت
یت الدراسـة علـى من حجم التهدید وأهمیة السلوك في استثارة التمرد النفسي لدى طلبة الجامعة، وأجر

ًطالبــا وطالبــة تــم اختیــارهم عــشوائیا مــن كلیتــي اآلداب واللغــا) 128 (عینــة مؤلفــة مــن  مــن جامعــة تً
بغـداد، وتــم اسـتخدام مقیــاس التمـرد مــن إعـداد الباحثــة، وتعـریض المجموعــات لمـستویات مختلفــة مــن 

 وأهمیــة ٍ إلــى تهدیـد عــالحجـم التهدیــد وأهمیـة الــسلوك، وقــد أظهـرت النتــائج أن الطلبــة الـذین تعرضــوا
ًعالیة للسلوك كانوا أكثـر تمـردا مـن الطلبـة الـذین تعرضـوا إلـى تهدیـد مـنخفض وأهمیـة قلیلـة للـسلوك، 
ًوأن الذكور كانوا أكثر تمردا من اإلناث، وأن هناك فروقا في التمرد النفـسي وفـق المتغیـرات المـستقلة 

ًس، وقــد أظهــرت النتــائج أیــضا تــأثیر األهمیــة التــي تمثلــت فــي حجــم التهدیــد، وأهمیــة الــسلوك، والجــن
العالیــة للــسلوك فــي ظــروف التهدیــد العــالي فــي التمــرد النفــسي عنــد اإلنــاث والــذكور أكبــر مــن تــأثیر 

  .األهمیة العالیة في ظروف التهدید المنخفض
  

هـدفت إلـى الكـشف عـن العوامـل التـي تحـدد ظـاهرة االغتـراب،  بدراسـة) 1997 (محمد عیـدقام و
) 214 (ة العالقة بین هذه العوامل وكل من القلق وتحقیق الذات، وقد تألفـت عینـة الدراسـة مـنودراس

ســنة مــن كلیــات اآلداب والتربیــة والعلــوم والطــب واالقتــصاد ) 25-18 (ًطالبــا تراوحــت أعمــارهم بــین
، واســتخدم الباحــث مقیــاس  فــي جامعــة عــین شــمسوالعلــوم الــسیاسیة والهندســة والخدمــة االجتماعیــة

االغتـراب النفــسي مـن إعــداده، وشـمل بعــد التمـرد كأحــد أبعـاده، وأظهــرت النتـائج وجــود عالقـة ارتبــاط 
موجب بین التمرد من جهـة، والدوجماطبقیـة والقلـق والتـسلطیة مـن جهـة أخـرى، ووجـود عالقـة ارتبـاط 

  .سالبة ودالة بین التمرد وتحقیق الذات
  

هـدفت إلـى تقـصي دراسـة  Hellman and Mcmillin (1997)هیلمـان ومـاكملین ىوأجـر
األسباب التي تدفع المراهق إعالن التمرد والثورة ضد مظاهر السلطة، وقـد أجریـت علـى عینـة مؤلفـة 

ــــة مــــن إحــــدى كلیــــات الوســــط الغربــــي األمریكــــي،) 80 (مــــن ًطالبــــا وطالب وأظهــــرت النتــــائج أن أهــــم  ً
ساس المراهـق بوجـود خطـر مـا األحداث التي تسببت في ظهور سـلوك التمـرد لـدى المـراهقین هـي إحـ

یهدد حریته وكیانه المستقل سواء كـان هـذا التهدیـد مـن داخـل األسـرة مـن قبـل الوالـدین، أو مـن داخـل 
  .المدرسة من قبل اإلدارة المدرسیة والمدرسین

  

 هدفت إلى المقارنـة بـین اتجاهـات الطالبـات )1996 (جیهان عاطف فتح اهللاوفي دراسة أجرتها 
لــسلطة الوالدیـة والمدرســة، والتعــرف إلـى اتجاهــاتهن نحــو أنمـاط الــسلطة التــي یتعــاملن الریفیـات نحــو ا

معهـا بمعرفـة مــا تتـسم بـه االتجاهــات مـن تمـرد، أو اســتقاللیة، أو خـضوع، وقـد تكونــت عینـة الدراســة 
القـــرى فــي مركـــز كـــوم فـــي إحــدى طالبـــة مــن الطالبـــات الریفیــات المقیمـــات إقامـــة دائمــة ) 190 (مــن

المقیــدات بأحــد الــصفوف الثالثــة بمــدراس الثــانوي العــام، وتمثلــت أدوات الدراســة فــي مقیــاس حمــادة، و
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الــسلطة الوالدیـــة، ومقیـــاس الـــسلطة المدرســـیة، ومقیـــاس االتجـــاه نحـــو الـــسلطة، وكـــان مـــن بـــین نتـــائج 
ًالدراســة أن الطالبــات كــن أعلــى تمــردا تجــاه الــسلطة بــصفة عامــة، ویلیهــا الــسلطة المدرســیة، ویلیهــا 
الــسلطة الوالدیــة، وكــان االتجــاه نحــو الخــضوع لطالبــات العینــة األعلــى نحــو الــسلطة الوالدیــة، وتلیهــا 

  .السلطة المدرسیة، وتلیها السلطة بصفة عامة
  

ومـن أجــل التعــرف إلــى درجــة العالقـة بــین حجــم األســرة وأســلوب الوالـدین فــي التعامــل مــع األبنــاء 
 )1995 (مجــدي حبیــب والعنــف لــدى األبنــاء، أجــرى وأثــر تلــك العالقــة علــى ظهــور ســلوك التمــرد

طالــب مــن طلبــة المــدارس فــي مدینــة طنطــا، حیــث قــسم أفــراد ) 200 (دراســة علــى عینــة تألفــت مــن
 كبیـــرة - متوســـطة الحجـــم-صـــغیرة الحجـــم (ثـــالث مجموعـــات حـــسب عـــدد أفـــراد األســـرةالعینـــة إلـــى 

رت نتـائج الدراسـة إلـى أن أبنـاء األسـر  وأشـا مقیـاس للتمـرد مـن إعـداده،، وقد اسـتخدم الباحـث)الحجم
، وأن اآلبـــاء مً كــانوا أقـــل مــیال إلـــى الـــسلوكیات المتمــردة مـــن أبنــاء األســـر كبیــرة الحجـــصــغیرة الحجـــم

  .ًالذین كانوا یلجئون إلى القسوة والعقاب والنبذ واإلهمال كان أبناؤهم أكثر میال إلى التمرد والعنف
  

راهـــق إعـــالن التمـــرد والثـــورة ضـــد مظـــاهر الـــسلطة، أجـــرى وللتعـــرف إلـــى األســـباب التـــي تـــدفع الم
 دراســـة علـــى عینـــة مـــن الـــشباب فـــي مدینـــة ســـدني االســـترالیة بلـــغ )M.H.,Sung) 1994 ســـانج
ســنة، وتبـین مــن نتــائج الدراســة ) 24-17 (ًطالبــا وطالبــة تراوحــت أعمـارهم مــا بــین) 1734 (حجمهـا

ســنة ) 19 -17 ( المتمــردة قــد ظهــرت لــدى الــشباب الــذین تراوحــت أعمــارهم بــینتالــسلوكیاأن أكثــر 
 كمـا سـنة،) 24-20 ( عنـد أفـراد العینـة الـذین تراوحـت أعمـارهم مـا بـینتالسلوكیافي حین قلت هذه 

  .أشارت النتائج أن الذكور أكثر میال إلى سلوك التمرد من اإلناث
  

 إلى تقصي األسباب والعوامل المؤدیـة إلـى ظهـور هدفت بدراسة) 1993 (إبراهیم علیانقام كما 
 مـن مدینـة الزقـازیق، طـالب وطالبـات) 207 (سلوك التمرد لدى المراهقین، وتألفت عینة الدراسـة مـن

همت فـــي أســـســـنة، وبینـــت نتـــائج الدراســـة أن أهـــم العوامـــل التـــي ) 17-13 (تراوحـــت أعمـــارهم بـــین
مراهــق بــالرفض والنبــذ مــن قبــل الوالــدین، وعــدم تــشكیل ســلوك التمــرد لــدى المــراهقین هــي إحــساس ال

ٕتقبل الوالدین لألبناء في األسرة، وعدم تفهم األسـرة لمـشاكل األبنـاء، ومحاولـة حلهـا، واشـعار المراهـق 
 النتـــائج أن األبنـــاء الـــذین عاشـــوا فـــي أجـــواء أســـریة یـــسودها تبالنبـــذ وعـــدم التقبـــل والرعایـــة، كمـــا بینـــ

بل الوالدین كانوا یتمیـزون بـسلوك متمـرد أكثـر مـن األبنـاء الـذین عاشـوا التجاهل واإلهمال والنبذ من ق
فــي أجــواء أســریة متقبلــة لألبنــاء ومهتمــة بمــشاكلهم المختلفــة، كمــا أن النتــائج أشــارت إلــى أن ســلوك 

  .ًالتمرد أكثر شیوعا عند الذكور منه عند اإلناث
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لبــة الجــامعیین نحــو الــسلطة  بدراســة هــدفت التعــرف إلــى اتجــاه الط)1993 (عــصام أحمــدقــام و
اســتخدم الباحـــث ، وقـــد  وطالبــةطالـــب) 400 (وعالقتــه بالتنـــشئة الوالدیــة، وتألفـــت عینــة الدراســـة مــن

 األســرة مــن إعــداد اختبــار االتجــاه نحــو الــسلطة مــن إعــداد احمــد خیــري حــافظ، واختبــار االتجــاه نحــو
باحــث، وأظهــرت نتــائج الدراســة أن إلهــامي عبــد العزیــز، ومقیــاس الــسلطة لتكملــة الجمــل مــن إعــداد ال

ًالــذكور أكثــر تمــردا مــن اإلنــاث فــي حــین أن اإلنــاث أكثــر خــضوعا مــن الــذكور، ولــم تظهــر النتــائج 
فــروق بــین طــالب وطالبــات الحــضر والریــف فــي ســلوك التمــرد، فــي حــین ظهــرت الفــروق بیــنهم فــي 

طلبــة ة لــسلوك التمــرد مــن  وأظهــرت النتــائج أن طلبــة الكلیــات العملیــة أكثــر ممارســ،ســلوك الخــضوع
  .الكلیات النظریة، ولم یتضح فرق بین طالب السنة األولى والرابعة في سلوك التمرد

  

ومــن أجــل التعــرف إلــى أهــم المــشاكل الــسلوكیة لــدى المــراهقین مــن وجهــة نظــر مدرســي التربیــة 
ًا ومدرسـا طالبـ) 375 (عینـة مـن دراسـة علـى) 1993 (كمـال أبـو الـربالریاضیة والمـراهقین، أجـرى  ً

ســـنة، وأشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن ) 16-12 (مـــن مـــدارس عمـــان، تراوحـــت أعمـــار الطلبـــة بـــین
ً شـیوعا عنـد المـراهقین، وتمثلـت مظـاهر هـذا الـسلوك بـشكل واضـح تسلوك التمرد من أكثـر الـسلوكیا

التــأخیر عــن فــي رفــض قــرارات اإلدارة المدرســیة، وعــدم التقیــد بهــا، وعــدم االلتــزام بــالزي المدرســي، و
الطــابور الــصباحي، ورفــض المـــشاركة فــي األنــشطة المدرســیة، وقـــد بینــت النتــائج أن هــذه المظـــاهر 

  .ًالسلوكیة كانت أكثر ظهورا لدى الطلبة الذكور منها لدى الطلبة اإلناث
  

 مرتفعـي الفـروق بـین إلـىالتعـرف بدراسة كان من بین أهـدافها ) 1990 (إسعاد البنا كذلك قامت
، الالمعیاریـــةالالمعنــى، والعجــز، والعزلــة، :  درجــة الــشعور بـــاالغتراب وأبعــادهفــيالقلــق  ومنخفــضي

 من طـالب المـدارس الثانویـة ً وطالبةًطالبا) 211 (، وقد أجریت الدراسة على عینة مؤلفة منوالتمرد
 يومنخفــض مرتفعــي بــین ً إحـصائیاً دالــةًهنـاك فروقــافـي محافظــة المنــصورة، وقـد أظهــرت النتــائج أن 

لــصالح مرتفعــي العزلـة، العجــز، والتمــرد :  الدرجــة الكلیــة للـشعور بــاالغتراب وأبعــاده الثالثــةفــيالقلـق 
  .قـــــلــــالق

  

 Richard Marohnریتشارد مـاروهنمعرفة العالقة بین تمرد المراهقین واالستقالل، أجرى ول

ین حـــــضروا للعـــــالج مـــــنهج دراســـــة الحالـــــة مـــــع أحـــــد المـــــراهقین الـــــذفیهـــــا دراســـــة اســـــتخدم  (1989)
، واســتخدم مــنهج التحلیـــل النفــسي للفرویـــدیین الجــدد، وقـــد مستــشفى مــن خـــالل المقابلــة الشخـــصیةبال

 أو مــن یحلــون -أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن حالــة التمــرد ســلوك داخلــي مباشــر موجــه إلــى اآلبــاء 
 أو المجتمـع أو ،عایـة وربمـا یتـضمن ذلـك التمـرد علـى المؤسـسة التـي ینـضم إلیهـا فاقـدى الر-محلهم 
المعلمین والمعالجین، وقد ركزت هذه الدراسة على تأكید أن التمـرد متغیـر ینبـع مـن داخـل  وأالسلطة 

  .الشخص، ویعود ذلك إلى النظریات النرجسیة الحدیثة ووجهة نظر علماء نفس الذات
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العقلیــة، أجــرى جــل تحدیـد العالقــة بــین الـشعور بــاالغتراب وبعـض المتغیــرات العقلیــة وغیـر أومـن 
ًطالبــا وطالبــة، مــنهم) 304 ( دراســة تألفــت عینــة الدراســة فیهــا مــن)1988 (عــالء الــشعراوي ً) 94 (

 ًطالبــة مــن القــسمین العلمــي واألدبــي مــن طــالب كلیــة التربیــة بــدمیاط، وقــد اســتخدم) 210(ًطالبــا، و
سـتعداد العقلـي مـن الباحث مقیاس الشعور باالغتراب مـن إعـداد عـادل األشـول وآخـرون، ومقیـاس اال

إعداد رمزیـة الغریـب واختبـار القـدرة علـى التفكیـر االبتكـاري مـن إعـداد سـید خیـر اهللا، ومقیـاس وجهـة 
الـــضبط مـــن إعـــداد طلعـــت عبـــد الـــرحیم، واســـتفتاء القـــیم لحامـــد زهـــران وآخـــرون، ومقیـــاس المـــسئولیة 

ً دال إحــصائیا بــین التمــرد االجتماعیــة مــن إعــداد ســید عثمــان، وأظهــرت نتــائج الدراســة وجــود ارتبــاط
 االجتماعیـــة لـــدى كـــل مـــن ةًكبعـــد مـــن أبعـــاد االغتـــراب، وبـــین الـــذكاء، وأیـــضا بـــین التمـــرد والمـــسؤولی

  .الطالب والطالبات
  

 دراســـة هـــدفت التعـــرف إلـــى أهـــم االضـــطرابات الـــسلوكیة لـــدى )1988 (مدیحـــه جنـــاديوأجـــرت 
ًطالبـا ) 677 (ة بها، وتألفـت عینـة الدراسـة مـنالمراهقین، وتقصي العوامل واألسباب المؤثرة والمرتبط

 وقـــد اســـتخدمت الباحثـــةســـنة، ) 16-12 (ًوطالبـــة مـــن مدینـــة أســـیوط مـــصر تراوحـــت أعمـــارهم بـــین
بینــت نتــائج الدراســة أن أبــرز االضــطرابات الــسلوكیة و، مقیــاس لالضــطرابات الــسلوكیة مــن إعــدادها

عـدوان، وكانـت عنـد الـذكور أكثـر منهـا عنـد اإلنـاث، ًوضوحا وانتشارا بین أفراد العینة كانـت التمـرد وال
ن إوقد كانت أهـم العوامـل المـؤثرة فـي االضـطرابات الـسلوكیة لـدى المـراهقین هـي حجـم األسـرة حیـث 

ــــى ااألســــر كبیــــرة الحجــــم مــــال أبناؤهــــا  لتمــــرد أكثــــر مــــن األســــر صــــغیرة الحجــــم، وكــــذلك الوضــــع إل
ني قـــد أســـهم فـــي ظهـــور ســـلوك التمـــرد لـــدى االقتـــصادي حیـــث لـــوحظ أن الوضـــع االقتـــصادي المتـــد

األبنــاء بــشكل أكبــر مــن الوضــع االقتــصادي الجیــد، وكــذلك أســهم الجــو األســري المتماســك فــي تقلیــل 
  .عدم االستقرار األسري في زیادة سلوك التمرد لدى األبناء أسهم  في حین،سلوك التمرد

  

مـــشاكل الـــسلوكیة التـــي دراســـة هـــدفت إلـــى تقـــصي أهـــم ال) 1984 (منـــذر الـــضامنكـــذلك أجـــرى 
ن فـي المـدارس اإلعدادیـة والثانویـة فـي مدینـة إربـد، وكانـت عینـة الدراسـة ویعـاني منهـا الطلبـة المراهقـ

ًمراهقـا ومراهقـة تراوحــت أعمـارهم بـین) 672 (قـد تكونـت مــن ، وأشـارت النتـائج إلــى )ًعامــا19 -13 (ً
 سـهمتأالعنـف، وأن أهـم األسـباب التـي  عدائیة لدى المراهقین هو سلوك التمـرد وتأن أكثر السلوكیا

فـــي ظهـــور هـــذا الـــسلوك هـــي طبیعـــة الجـــو العـــائلي المتـــسم بـــالرفض والنبـــذ، وكثـــرة المـــشاجرات بـــین 
الوالــدین واألخــوة، والجــو الــصفي المتمثــل فــي ســوء اإلدارة المدرســیة، وعــدم تفهــم مطالــب المــراهقین، 

  .وفقدان الثقة بین المدرس والطالب، وقلق االمتحان
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  :تناولت التمردالتي دراسات التعقیب على 
  

  :ما یلي تضح للباحثامن خالل العرض السابق لبعض الدراسات التي تناولت ظاهرة التمرد 
  ("میـــــرز" لــــــ  ) QMPR (تقنـــــین مقیـــــاسب اهتمـــــت )2010 ( یاســـــرة أبـــــو هـــــدروسدراســـــة .1

Merz:1983( علــى األصــل ألمــانيحیــث تــم تقنــین المقیــاس  للتمــرد فــي البیئــة الفلــسطینیة 
 مقیـاس تمـرد الدراسـة أبعاد هذا المقیاس تختلف عن وأبعادعینة من مدارس محافظات غزة، 

، وقـــد دلـــت نتـــائج التقنـــین إلـــى عـــدم وجــود فـــروق بـــین اســـتجابات أفـــراد العینـــة تعـــزى الحالیــة
  .للجنس، أو عدد أفراد األسرة، أو الترتیب المیالدي للفرد بین إخوته

دراســة فـي  ذلـك ظهــر وقـد ،ةبــصورة أوضـح منهـا لــدى الفتـا الفتـىى مظـاهر التمـرد تظهــر لـد .2
 & Pavlidis. K) 2003 (بافلیــدز ومــاكاليودراســة ، )2007 (علــي عبــد المطلــب
Mccauley, S.,  ،1998 (میــسون ســلمان ودراســة، )2001 (ابتــسام الالمــي ودراســة( ،

إبــــراهیم  ةودراســــ ،)1994 (M.H.,Sungســــانج  ودراســـة ،)1993 ( عــــصام أحمــــدودراســـة
فــي  ،)1988 (مدیحــه جنــادي ودراســة، )1993 (كمــال أبــو الــرب ودراســة ،)1993 (علیــان

 أن التمـرد اأظهرتـ )1996 (ان فـتح اهللاهـجی ودراسة ،)1998 (جمیلة إبراهیمة حین أن دراس
، )2010 (دراســة یاســرة أبــو هــدروسالــذكور، ولــم تظهــر أكثــر منــه بــین اإلنــاث ینتــشر بــین 

  . في مستوى التمردواإلناث فروق بین الذكور أیة )2000 (طارنة خوله المدراسةو
 ،التمــرد:  أبرزهــا مــنالطلبــةأشــارت الدراســات إلــى وجــود العدیــد مــن المــشكالت التــي تواجــه  .3

 ، والعدوانیـة، وضـعف االنتمـاء إلـى المجتمـع، وفقدان الهـدف،واالغتراب عن األسرة ،العنفو
 علـي عبـد المطلـبدراسـة ومـن هـذه الدراسـات مادیـة، واالعتالمدرسـیة، اإلدارة ورفض قرارات 

 جمـال فایـد ودراسـة ،Miles & Meeus, W., (2001)مـایلز ومیـوس ودراسـة  ،)2007(
 ودراســــة، )1984 (منــــذر الـــضامن، ودراســـة )1993 ( الــــربأبـــوكمــــال ودراســـة  ،)2000(

 ردولــف  بیاتریــك وودراســة، )1998 (جمیلــة إبــراهیم  ودراســة،)2003 (بافلیــدز ومــاكالي

Beatric, Rudolf, C. (1998).  
 ، جیـــدة مـــع اآلخـــریناجتماعیــة یتمتعـــون بعالقـــات  الالمتمــردین بعـــض الدراســـات أن كــشفت .4

هـــاري بـــروش وجـــون تـــویس  ذلـــك فـــي دراســـة ظهـــرقـــد  و، الـــسلطةبوبـــاألخص مـــع أصـــحا
مـایلز ومیـوس ، ودراسـة H. Prosen, J. Towes, R. Marten (2003)وروبـرت مـارتن 

Miles & Meeus, W., (2001) ، ودراسـة بیاتریـك وردولـف Beatric, Rudolf, C. 

(1998). 
وعالقتــه أبعــاده، حــد أبعــض الدراســات بدراســة االغتــراب النفــسي الــذي یعتبــر التمــرد اهتمــت  .5

 مـــصطفى محمـــد دراســـةو ،)2002 (جـــواد الـــشیخ خلیــل مثــل دراســـة أخـــرى نفـــسیة تبمتغیــرا
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 ودراســـة ،)1997 (محمـــد عیـــد ودراســـة ،)2000 (عبـــد اللطیـــف خلیفـــة ودراســـة ،)2005(
 .)1990 ( إسعاد البناودراسة ،)1988 (عالء الشعراوي

كـــشفت نتـــائج بعـــض الدراســـات عـــن إمكانیـــة التخفیـــف مـــن حـــدة التمـــرد باســـتخدام األســـالیب  .6
ـــــل دراســـــة فاطمـــــة مجاهـــــداإلرشـــــادیة المناســـــبة ـــــد األحـــــدودراســـــة، )2006 (، مث ـــــود عب   خل

 Beatric, Rudolf, C. (1998) وردولف بیاتریك ، ودراسة )2005(
هیلمـــان معرفـــة أســـباب التمـــرد والثـــورة عنـــد المراهـــق مثـــل دراســـة ببعـــض الدراســـات اهتمـــت  .7

وكـذلك ، )1993 (إبـراهیم علیـان ودراسـة، Hellman and Mcmillin (1997) ومـاكملین
 مانمیـــسون ســــل مثـــل دراســــة  الــــسلوك فـــي اســــتثارة الفـــردوأهمیـــةثـــر حجــــم التهدیـــد، أمعرفـــة 

 أنــه مكتــسب مثــل دراســة أم، وهــل التمــرد ســلوك داخلــي ینبــع مــن داخــل الــشخص )1998(
 .Richard Marohn (1989)ریتشارد ماروهن

تــسهم فــي ظهــور التمــرد لــدى التــي عوامــل  هنــاك العدیــد مــن الأنتبــین مــن الدراســات الــسابقة  .8
ذ، وكثـرة المـشاجرات بـین طبیعة الجو العائلي المتسم بالرفض والنب ، ومن هذه العواملاألبناء

وقـد والـضغوط النفـسیة التـي یتعـرض إلیهـا المراهـق، ، الـسیئ، والجو الصفي واألخوةالوالدین 
 ودراســة ،Hellman and Mcmillin (1997) هیلمـان ومــاكملینظهـر ذلـك فــي دراسـة 

  ابتـــــــسام الالمـــــــيودراســـــــة، )1984 (منـــــــذر الـــــــضامن ودراســـــــة ،)1993 (إبـــــــراهیم علیـــــــان
 .)2000 ( خوله المطارنةاسةودر، )2001(

أظهـــرت الدراســـات أن المـــستوى االقتـــصادي، وحجـــم األســـرة وتماســـكها ومرونتهـــا، والمـــستوى  .9
تـسهم جمیعهـا فـي ظهـور التمـرد لـدى والمستوى االقتصادي واالجتمـاعي، التعلیمي للوالدین، 

 Milesمـایلز ومیـوس ودراسـة  ،)2006 (سـكینة الوحیـدي دراسـةاألبنـاء، ویظهـر ذلـك فـي 

& Meeus, W., (2001) ،مدیحــه جنــادي ودراســة ،)1995 (مجــدي حبیــب ودراســة 
 .)2000 ( خوله المطارنةودراسة، )1988(
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  :ملخص للدراسات السابقة. 4. 3
  

  الدراسات التي تناولت أسالیب المعاملة الوالدیة: ًأوال
اسم الباحث وعنوان   م

  الدراسة
  جـــالنتائ  دواتاأل  عینة الدراسة  داف الدراسةــأه

ـــشیخ  1 ـــود محمـــد ال  حم
)2010(  

ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل
الوالدیـــــة كمـــــا یـــــدركها 
األبنــــــــــــــاء األســــــــــــــویاء 

دراســـــــــة  (والجـــــــــانحون
میدانیـــــــة مقارنـــــــة فـــــــي 

  )محافظة دمشق

أســــــالیب التعـــــرف إلـــــى 
ــــدى  ــــة ل المعاملــــة الوالدی
كـــــــــل مـــــــــن األحـــــــــداث 
األســــــویاء والجـــــــانحین، 

 والفــروق هموالفــروق بیــن
ـــــاء واألم هـــــات بـــــین اآلب

فـــــي أســـــالیب المعاملـــــة 
  الوالدیة 

مـــــــــــــــــــن ) 180 (
األســــــــــویاء مــــــــــن 
ــــــــــصف  ــــــــــة ال طلب

 والحــــادي عــــشر 
مــــــــــــــــــــــــــــــن ) 95(

مـــــــــن الجـــــــــانحین 
  معهد األحداث 

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 
الوالدیــــــــــــــــــــــــــــة 

 ياأللمــــــــــــــــــــــــان
 .Eإعــــداد 

Braehler, 
M. 

Eismann, 
J.Schuma

cher  

عــدم وجــود فـــروق فــي أســـالیب 
المعاملــة الوالدیــة بــین األســویاء 

نحین مــــــا عــــــدا أســــــلوب الجــــــاو
العقـــــــــاب لـــــــــصالح الجـــــــــانحین 
والجانحـات، وعــدم وجـود فــروق 
ــــــــــي  ذات داللــــــــــة إحــــــــــصائیة ف
أســالیب المعاملـــة الوالدیــة لـــدى 
الجـــــــــــانحین تعـــــــــــزى لمتغیـــــــــــر 

  .الجنس

 إنعـــــــــــــام شـــــــــــــعیبي  2
)2009 (  

ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل
الوالدیــــــــــــة وعالقتهــــــــــــا 
باتخـاذ األبنـاء لقـراراتهم 

  في المرحلة الثانویة

ــــــروق االكــــــشف عــــــن  لف
بین الذكور واإلناث فـي 
أســـــــــــــــلوب المعاملـــــــــــــــة 
الوالدیـــــــــــــــة، ومعرفـــــــــــــــة 

 لوبالعالقــــــة بــــــین أســــــ
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة الوالدی المعامل

  متغیرات البعض و

طالـــــــــب ) 300 (
ـــــــــة ـــــــــانوي وطالب  ث

مــــــن مــــــستویات و
اجتماعیــــــــــــــــــــــــــــــــة 
واقتــــــــــــــــــــــــــــصادیة 
مختلفـــــــة بمدینـــــــة 

  .مكة

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
 عابــــد النفیعــــي

)1998( 
 كیفیـة ومقیـاس
بنــــاء األاتخــــاذ 
  للقرارات

ــــــــذكور  ــــــــروق بــــــــین ال وجــــــــود ف
واإلنـــاث فـــي أســـلوب المعاملـــة 

، الوالدیــة لــألب لــصالح الــذكور
عــدم وجــود فــروق بــین الــذكور و

واإلنـــاث فـــي أســـلوب المعاملـــة 
وجــــود عالقــــة ، والوالدیــــة لــــألم

ارتبـــــاط موجـــــب بـــــین أســـــالیب 
المعاملة الوالدیـة واتخـاذ األبنـاء 

ـــــــراراتهم ت وبعـــــــض متغیـــــــرا، لق
المـــــــــــــــــــــستوى االجتمــــــــــــــــــــــاعي 

  واالقتصادي لألسرة
 حجـــــــــاب الحـــــــــازمي  3

)2009(  
ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل

ها كمـــــا یـــــدركالوالدیـــــة 
الطـــــــــالب المراهقـــــــــون 

صـــــــــــــــبیا  بمحافظـــــــــــــــة
  وعالقتها بسمة الخجل

الكــــــــــشف عــــــــــن أثــــــــــر 
المعاملـــــة الوالدیـــــة فـــــي 

ســـــمة الخجـــــل،  ظهـــــور
  .هما العالقة بینومعرفة

 طالـــــــــب) 277 (
فــــــــــــي المرحلــــــــــــة 

فظــة  بمحاةثانویــال
 بالمملكــــــة صــــــبیا

  العربیة السعودیة

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
لمعاملــــــــــــــــــــــــة ل

إعــداد  الوالدیــة
 عابــــد النفیعــــي

)1997 ( 
 ومقیــــاس

  لخجل ل

 تـــــــــزداد ســـــــــمة الخجـــــــــل مـــــــــع
ــــــــابي  أســــــــلوب واألســــــــلوب العق

وتقـل مــع أســلوب سـحب الحــب 
 فــــــروق بــــــین توجــــــدواإلرشــــــاد 

أسـالیب المعاملـة الوالدیـة لــألب 
واألم كمــا یــدركها األبنــاء تعــزى 

  .لعمرلمتغیر ا
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اسم الباحث وعنوان   م
  الدراسة

  جـــالنتائ  دواتاأل  عینة الدراسة  داف الدراسةــأه

  الحربــــــــــيعبـــــــــد هللا  4
)2009(  

أســـــــــــــــالیب التنـــــــــــــــشئة 
األســریة وعالقتهــا بكــل 
 ممــــن التفــــاؤل والتــــشاؤ

لــدى عینــة مــن تالمیــذ 
المرحلـــــــــة المتوســـــــــطة 
والثانویـــــــــــــة بمنطقـــــــــــــة 

  جازان

معرفـــــــة العالقـــــــة بـــــــین 
 األسریة ةأسالیب التنشئ

وكــــــــــل مــــــــــن التفــــــــــاؤل 
ـــــــــــة  ـــــــــــشاؤم، وامكانی ٕوالت
التنبـؤ بالتفـاؤل والتــشاؤم 

ســــــــالیب مــــــــن خــــــــالل أ
  التنشئة األسریة

مـــــــــــــــــــن ) 629 (
ــــــــــلط ــــــــــصف ةب  ال

الثـــــــاني متوســــــــط 
والــــــصف الثــــــاني 
ثـــــــــانوي شــــــــــرعي 
وطبیعـــي بمنطقـــة 

  جازان

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
)EMBO) 

ألســـــــــــــــــــــــالیب 
 ةالمعاملــــــــــــــــــــــــ

ــــــة كمــــــا  الوالدی
  یدركها األبناء

ـــــة الالســـــویة ـــــد مـــــن المعامل  تزی
، والمعاملـة التشاؤم لـدى األبنـاء

،  تزید مـن التفـاؤل لـدیهمالسویة
وق فــي معاملــة وعــدم وجــود فــر

األب الـــــــــسویة بـــــــــین الـــــــــذكور 
واإلناث، وعدم وجود فروق فـي 
معاملـــــــــــــة األب واألم تعـــــــــــــزى 
لمتغیــــر المرحلـــــة الدراســـــیة، أو 

  .متغیر الدخل الشهري
 مـــــــــــــروة النجـــــــــــــار  5

)2009(  
أســـــــــــــــالیب الرعایـــــــــــــــة 
الوالدیـــــة كمـــــا یـــــدركها 
ــــــــــاء واتجاهــــــــــاتهم  األبن
ـــــــــــي  نحـــــــــــو آبـــــــــــائهم ف

  الشیخوخة

ــــــة  ــــــى العالق التعــــــرف إل
ــــــین  أســــــالیب الرعایــــــة ب

ــــــــــــة واتجاهــــــــــــات  الوالدی
 نحــو آبــائهم فــي األبنــاء

الـــــــشیخوخة، والتعـــــــرف 
ـــــــاء  إلـــــــى درجـــــــات األبن
ـــــاس أســـــالیب  ـــــى مقی عل

  الرعایة الوالدیة

مـن كــال ) 408 (
الجنــــــــــسین مــــــــــن 

  .محافظات غزة 

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ســـــــــــــــــــــــالیب أل

الرعایـــــــــــــــــــــــــــــة 
 إعــداد الوالدیــة
  الباحثة

عــدم وجــود فـــروق فــي أســـالیب 
لجـــنس لالرعایـــة الوالدیـــة تعـــزى 

العمــــــر أو المهنــــــة ووجـــــــود  أو
فـــــروق فـــــي اتجاهـــــات األبنـــــاء 
ــــــي الــــــشیخوخة  نحــــــو آبــــــائهم ف

األبنــــــاء ذوي الدرجــــــة لــــــصالح 
 المرتفعة على األبعـاد اإلیجابیـة

  .مقیاسلل
  )2008 (إسعاد البنا  6

ســـــــــــمات الشخـــــــــــصیة 
وأســـــــــــالیب المعاملـــــــــــة 
الوالدیـــة المدركـــة لـــدى 
التالمیــــــــــــــذ ضـــــــــــــــحایا 
مـــــشاغبة األقـــــران فـــــي 

  المدرسة

الكشف عن الفروق فـي 
ســـــــــــــمات الشخـــــــــــــصیة 
وأســـــــــــــالیب المعاملـــــــــــــة 
الوالدیـــــة بـــــین التالمیـــــذ 
ضحایا مشاغبة األقـران 
فـــي المدرســـة ونظـــرائهم 

الكــشف وغیــر الــضحایا 
عن أكثر تلك األسالیب 
ًإســـــــــهاما فـــــــــي التنبـــــــــؤ 
بإمكانیـــــــــــــــة تعـــــــــــــــرض 
التالمیـــــــــــــذ لمـــــــــــــشاغبة 

  .أقرانهم في المدرسة

ــــــــذ تال) 104 ( می
مـــــــــــــن ضـــــــــــــحایا 

ان مـــــشاغبة األقـــــر
مــــــــــــن مـــــــــــــدارس 

  .محافظة الدقهلیة

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

إعــداد الوالدیــة 
 الباحثـــــــــــــــــــــــــــــة

ومقیـــــــــــــــــــــــــاس 
 ضــحیة لالطفــ

مـــــــــــــــــــــــــشاغبة 
  األقران

أكثــــر الــــضحایا  التالمیــــذ غیــــر
ــــــزان انفعــــــالي مــــــن  التالمیــــــذ ات

بینهمـــا ووجـــود فـــروق الـــضحایا 
ــــسیئةســــالیباألفــــي   لــــصالح  ال

وجــــــــود و، االتالمیــــــــذ الــــــــضحای
یب  ســــالاألارتبـــاط موجــــب بــــین 

موضـــــــــع البحـــــــــث، وتعـــــــــرض 
الطفــــل لمــــشاغبة األقــــران عــــدا 

كمــــــــــا أن ) الـــــــــسواء (أســـــــــلوب
هـــي أكثـــر األســـالیب الالســـویة 

ــــــة  ــــــي التنبــــــؤ بإمكانی ًإســــــهاما ف
  .تعرض التلمیذ لمشاغبة أقرانه

  
  
  



 77

اسم الباحث وعنوان   م
  الدراسة

  جـــالنتائ  دواتاأل  عینة الدراسة  داف الدراسةــأه

 نجــــــــــــاح الـــــــــــــدویك  7
)2008(  

ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل
الوالدیــــــــــــة وعالقتهــــــــــــا 
بالـــــــــذكاء والتحـــــــــصیل 
الدراســي لــدى األطفــال 

 الطفولــــــة فــــــي مرحلــــــة
  المتأخرة

ــــــــى درجــــــــة التعــــــــرف  إل
تعـــــرض األطفـــــال إلـــــى 
ســـوء المعاملـــة الوالدیــــة 

ثـــــر ذلـــــك أ و،واإلهمـــــال
 ،علـــــــى الـــــــذكاء العــــــــام
 ،والــــــــذكاء االجتمــــــــاعي

الـــــــــــــذكاء االنفعـــــــــــــالي و
التحـــــــــصیل الدراســـــــــي و

  لدیهم

ـــــــــــــذ )200 (  تلمی
وتلمیـــــــــــــذة مـــــــــــــن 
الــــصف الخــــامس 

مدارس بوالسادس 
وكالــــــــــة الغــــــــــوث 

  .مدینة غزةب

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ءة اإلســـــــــــــــــــــــــــا

واإلهمـــــــــــــــــــــال 
 لألطفـــــــــــــــــــــــــال
 إعـــــداد أباظـــــة

)2005( 
ومقــــــــــــــــــــــاییس 

  أخرى

ً تعرضــــا لــــسوء األطفــــال األقــــل
أكثر المعاملة الوالدیة واإلهمال 

ذكاء الـ، وعـامالذكاء درجة في ال
، جتمـاعياالذكاء الـ، ونفعالياال
ــــذكور دراســــيالتحــــصیل الو ، وال

أكثـر مــن اإلنــاث تعرضــا لــسوء 
  .المعاملة واإلهمال

  )2007 (أحمد على  8
ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل
الوالدیـــــة كمـــــا یـــــدركها 
األبنــــــــــــــاء وعالقتهــــــــــــــا 
باضـــــطراب الوســـــاوس 
 القهریــة لــدى المــراهقین

دراســـــــــة ســـــــــیكومتریة (
  )إكلینیكیة

الكــــــشف عــــــن العالقــــــة 
بــــین أســــالیب المعاملــــة 
الوالدیـــــــــــة واضـــــــــــطراب 

، الوســـــــــــاوس القهریـــــــــــة
الكـــشف عـــن المعادلـــة و

التنبؤیــــــــــة الضــــــــــطراب 
الوســــواس القهــــري مــــن 

لیب المعاملــة خــالل أســا
  الوالدیة 

العینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 مــــنالـــسیكومتریة 

  وًامراهقـــــــــ )48(
ـــــــــــــــــة )26(  مراهق
العینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و

 2 اإلكلینیكیـــــــــــــــــة
   إناث2ذكور، و

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
ـــــــيمحمـــــــد   عل

اییس مقــــــــــــــــــــــو
  .أخرى

األســـــالیب الالســـــویة للمعاملـــــة 
ظهـــــــور إلـــــــى الوالدیـــــــة تـــــــؤدى 

ـــــــــادة أعـــــــــراض الوســـــــــاوس  وزی
مـــــــن نبـــــــؤ التیمكـــــــن والقهریـــــــة 

أســـــــــالیب المعاملـــــــــة الوالدیــــــــــة 
  .باضطراب الوساوس القهریة

ـــــــــــــصر  9  شـــــــــــــیماء ن
)2007(  

ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل
الوالدیـــــة كمـــــا یـــــدركها 
األبنــاء وعالقتهــا بــالقیم 

 لــدى طــالب األخالقیــة
  المرحلة الثانویة

الكــــــشف عــــــن العالقــــــة 
بــــین أســــالیب المعاملــــة 

 ىالوالدیـــــــــــــــة ومـــــــــــــــستو
، المهــــارات االجتماعیــــة

 الفـــــروق والكـــــشف عـــــن
فـــــي أســـــالیب المعاملـــــة 

  الوالدیة

مـــــــــــــــــــن ) 510 (
ـــــــة  المـــــــدارس طلب

الثانویــة بمحافظــة 
  القاهرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ســـــــــــــــــــــــالیب أل

 المعاملــــــــــــــــــــــــة
إعــداد الوالدیــة 

الباحثـــــــــــــــــــــــــــــة 
مقیـــــــــــــــــــــــــاس و
لمهــــــــــــــــــــــارات ل

  االجتماعیة

أســـــــــالیب المعاملـــــــــة الوالدیــــــــــة 
ــــــــد مــــــــن مــــــــستوى  الــــــــسویة تزی

 لــــــــدى المهــــــــارات االجتماعیــــــــة
أســـــالیب المعاملـــــة الجنـــــسین، و

ــــــل مــــــن والدیــــــة ال الالســــــویة تقل
 المهــــارات االجتماعیــــة ىمــــستو

  .  األبناء من الجنسینىلد

 وآخــــــــرون ســــــــكولت  10
)2007(  

Differential 
Parental 
Treatment, 
Sibling 
Relationships 
and Delinquency 

معرفـــــــة أثـــــــر أســـــــالیب 
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة الوالدی المعامل
المختلفـــة علـــى العالقـــة 

قاء مـن بین األخوة األشـ
ناحیــــــة، وعلـــــــى ثالثـــــــة 
 أشــــكال مــــن االنحــــراف

 أســـــــــــرة 416 ( (
كــــــــــل ، هولندیــــــــــة

أســـــرة لـــــدیها زوج 
  من األخوة 

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ألســـــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
   الباحثین

أســـــــــالیب المعاملـــــــــة الوالدیــــــــــة 
المختلفـــــة تـــــؤثر علـــــى طبیعـــــة 
 العالقــــة بــــین األخــــوة األشــــقاء،

وســــوء المعاملــــة الوالدیــــة یــــؤثر 
علـــــى اإلخـــــوة األشـــــقاء الــــــذین 

-13 (مــارهم مــا بــینتتــراوح أع
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in Adolescence )التخریــــــــــــب،الــــــــــــسرقة ،
ــــــــف ــــــــة ) العن مــــــــن ناحی

  أخرى

مــن أعمــارهم ســنة أكثــر م) 15
  )17-15 (ما بین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــسفورد   11 الن
2006وآخرون  

Developmental 
trajectories of 
externalizing 
and internalizing 
behaviors 

ــــــــــأثیر ســــــــــوء  بحــــــــــث ت
المعاملــة الجــسدیة علــى 

   في سن الثامنةأطفال

 ً طفـــــــــــــال)585 (
 كـــــان مـــــن بیـــــنهم

)11.8%( 
ــــــــسوء  تعرضــــــــوا ل

  الجسدیة المعاملة 

أســـــــــــــــــــــــــــــلوب 
ــــــــــــــــــــــــــــة  المقابل

  الشخصیة

األطفـــال الـــذین تعرضـــوا لـــسوء 
المعاملة الجسدیة لدیهم مستوى 
ــــــــــاءة  ًمتــــــــــدن جــــــــــدا مــــــــــن الكف

ــــم عكــــس الــــذین  ،االجتماعیــــة ل
وأظهـــــــر  ،ٍیتعرضـــــــوا لإلســـــــاءة

ً جـــسدیا إلـــیهماألطفـــال المـــساء 
ًداء للمجتمع وعـدم قـدرة علـى ع

  .اتخاذ القرارات
 عفــــــــــــاف دانیــــــــــــال  12

)2005(  
ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل
الوالدیـــــة كمـــــا یـــــدركها 
األبنـــاء وعالقتهـــا بكـــل 
مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــستوى 
االجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي 
االقتــــــــصادي الثقــــــــافي 
لألســــــــــــــرة والترتیــــــــــــــب 

  اإلنجابي لألبناء

الكــــــشف عــــــن العالقــــــة 
بــــین أســــالیب المعاملــــة 
الوالدیــــــة كمــــــا یـــــــدركها 

نـــــــــاء، وكـــــــــل مـــــــــن األب
المـــــــستوى االجتمـــــــاعي 
ــــــــــصادي الثقــــــــــافي  االقت
ــــــــــــــب  لألســــــــــــــرة، والترتی

  اإلنجابي لألبناء

ـــــــــــــذ ) 200 ( تلمی
وتلمیـــــــــــــذة مـــــــــــــن 
ــــــصفین  تالمیــــــذ ال
ـــــع والخـــــامس  الراب

مدینة  مدارس من
  الفیوم

اختبــــــــــــــــــــــــــــــار 
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
  الباحثة

 المـــــــــــــــستویات والتالمیـــــــــــــــذ ذو
ـــــــــــــــصادی  ةاالجتماعیـــــــــــــــة االقت

یــــــــدركون  المرتفعــــــــة الثقافیــــــــة
 أســــــــالیب المعاملــــــــة الوالدیــــــــة

وال فــــــــرق بــــــــین إدراك  أكثــــــــر،
ــــــر  الــــــذكور واإلنــــــاث، أو متغی

  الصف

 فاطمـــــــــة الحمیـــــــــدي  13
)2004(  

دراســـــــــــــــــة للـــــــــــــــــسلوك 
العـــــــــــدواني وعالقتـــــــــــه 
بأســـــــــــالیب المعاملـــــــــــة 
الوالدیـة لـدى عینـة مــن 
ـــــــــــــــــــة  طلبـــــــــــــــــــة المرحل

  اإلعدادیة بدولة قطر

ــــــى ــــــة التعــــــرف إل  العالق
واني بــــین الــــسلوك العــــد

وأســـــــــــــالیب المعاملـــــــــــــة 
الوالدیــة لــدى عینــة مــن 
طلبة المرحلة اإلعدادیـة 

  .بدولة قطر

 ًاطالبــــــــــــ) 834 (
وطالبـــــــــــة ممـــــــــــن 
ینتمـــــــــــــون إلـــــــــــــى 
  الجنسیة القطریة 

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ــــــــــــــــــــــــــــسلوك  ال
العـــــــــــــــــــــــدواني 
ومقیـــــــــــــــــــــــــاس 
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 
الوالدیـــــــة مـــــــن 

  . الباحثةإعداد

 كأحـــد التمـــرد والعــصیانازدیــاد 
من السلوك العدواني لدى  أبعاد

أســــالیب معاملــــة عــــن یخبـــرون 
ــــــة ســــــالبة  كــــــذلك وجــــــود ووالدی

فــروق بــین مرتفعــي ومنخفــضي 
بعـد التقـدیر وبعــد التوجیـه علــى 
بعــد التمــرد والعــصیان والدرجــة 
الكلیة لمقیاس السلوك العـدواني 

  .لصالح منخفضي البعدین
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 ,(2004) كزنـــــز  14
When is it 
serious enough? 
The protection 
of children of 
parents with a 
mental health 
problem  

 المــــشاكل إلــــىالتعــــرف 
ــــــسیة الناتجــــــة عــــــن  النف

ـــــــ  اآلبـــــــاء ةســـــــوء معامل
  واألمهات

 فـي جنـوب لأطفا
  وایلز في أسترالیا

أســـــــــــــــــــــــــــــلوب 
المراقبــــــــــــــــــــــــــــة 
واإلشـــــــــــــــــــراف 
علــــــى األســــــر 
التـــــــي تعامـــــــل 
  أطفالها بعنف

ســـــــــــوء المعاملـــــــــــة العاطفیـــــــــــة 
ــــــال ی ــــــارلألطف  ســــــلبیة ًاخلــــــق آث
لمعاملـــــة تـــــؤثر  اذههـــــنفـــــسیة، و

 للحیـــــاة، لعلـــــى نظـــــرة األطفـــــا
وتـــــضعف لـــــدیهم القـــــدرة علـــــى 

  .تحدید الهویة المستقبلیة

 عبــد الحمیــد الـــشاعر  15
)2003(  

أســـــــــــــــالیب معاملـــــــــــــــة 
الوالـــــــــــــــدین لألبنـــــــــــــــاء 
وعالقتهــــــــــا بــــــــــسماتهم 
الشخـــصیة وتحـــصیلهم 
ــــــة  ــــــدى طلب الدراســــــي ل

  الجامعة

الكــــــشف عــــــن العالقــــــة 
بــــین أســــالیب المعاملــــة 

ســمات الوالدیــة وبعــض 
الشخـــصیة، والتحــــصیل 

  الدراسي للطالب

 ًاطالبــــــــــــ) 395 (
 مـــــــــــــن وطالبـــــــــــــة

 جامعـــــــة األزهـــــــر
  بغزة

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
شــــیفر تعریــــب 
صـــــــالح أبـــــــو 
ناهیـــــة ورشـــــاد 
 موســـــــــــــــــــــــــــــــى

)1987(  

وجود ارتبـاط دال إحـصائیا بـین 
أســـــــــالیب المعاملـــــــــة الوالدیــــــــــة 
وبعــض ســمات الشخــصیة مــن 

 مــن جهــة، والتحــصیل الدراســي
أن أكثــــــــــــر وجهــــــــــــة أخــــــــــــرى، 

ًالمتغیـــــــرات تنبـــــــؤا بالتحــــــــصیل 
الدراســـــي هـــــو أســـــلوب التقبـــــل 

  .واالستقالل للوالدین

  )2003 (عمر حرب  16
العالقـــــة بـــــین أســـــالیب 
التنـــــــــــــــشئة الوالدیــــــــــــــــة 
ــــدى  والنــــشاط النقــــابي ل
ـــــة الجامعـــــات فـــــي  طلب

  محافظات غزة

الفــــــــروق بــــــــین  معرفـــــــة
مرتفعـــــــــي ومنخفـــــــــضي 
أســــــــــــــالیب المعاملـــــــــــــــة 

 –التقبـــــــــــــل  (الوالدیــــــــــــة
 -  الـــتحكم–االســتقالل 

فــي مجـــاالت ) التــشجیع
  النشاط النقابي

 ًاطالبــــــــــــ) 516 (
وطالبـــــــــــة، مـــــــــــن 
أعــضاء اتحــادات 

  مجالس الطلبة

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ســـــــــــــــــــــــالیب أل

المعاملــــــــــــــــــــــــة 
 إعــداد الوالدیــة
   الباحث

وجــــــود ارتبـــــــاط بـــــــین أســـــــالیب 
التنــــــــــشئة الوالدیــــــــــة والنــــــــــشاط 
ــــــین  النقــــــابي، ووجــــــود فــــــروق ب

بعـــــــض مرتفعـــــــي ومنخفـــــــضي 
بعـض لیب التنشئة الوالدیة وأسا

  مجاالت النشاط النقابي 

ـــــــة  17 ـــــــو لیل  بـــــــشرى أب
)2002(  

ـــــــــــــة  أســـــــــــــالیب المعامل
الوالدیـــــة كمـــــا یـــــدركها 
األبنــــــــــــــاء وعالقتهــــــــــــــا 
باضـــــــــطراب المـــــــــسلك 
لــــدى طــــالب المرحلــــة 
اإلعدادیـــــــــة بمـــــــــدارس 

  محافظات غزة

ــــــة التعــــــرف  ــــــى العالق إل
بــــین أســــالیب المعاملــــة 
الوالدیـــــــــــة واضـــــــــــطراب 

الب المـــــسلك لــــــدى طــــــ
ــــــــــــة  ــــــــــــة اإلعدادی المرحل

  .بمدارس قطاع غزة

 ًاطالبــــــــــــ) 167 (
الطـــــــــــالب  نمـــــــــــ

مـــــــــــــــــــــــــــــضطربي 
 والمــــــــــــــــــــــــــــــسلك 

طالـــــــــــــب ) 170(
مـن األسـویاء مــن 
نفــــــــــس الــــــــــصف 

  الدراسي الواحد 

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
 فـــاروق جبریـــل

)1989 (
مقیـــــــــــــــــــــــــاس و

اضـــــــــــــــــــطراب 
  المسلك 

بعـض عالقة ارتبـاط بـین وجود 
یـة، وبـین أسالیب المعاملة الوالد

جمیــــــــــع مظــــــــــاهر اضــــــــــطراب 
ـــــة المـــــسلك،  ووجـــــود فـــــروق دال

ــــــــــــــبعض  إحــــــــــــــصائیا تبعــــــــــــــا ل
  .المتغیرات
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اسم الباحث وعنوان   م
  الدراسة

  جـــالنتائ  دواتاأل  عینة الدراسة  داف الدراسةــأه

  )2002 (حنان خوج  18
ــــه بكــــل  الخجــــل وعالقت
مــــن الـــــشعور بالوحـــــدة 
النفـــــــــــــسیة وأســـــــــــــالیب 
المعاملـــة الوالدیـــة لـــدى 
عینـــــــة مــــــــن طالبــــــــات 
المرحلـــــــــة المتوســـــــــطة 

  بمدینة مكة المكرمة

الكــــــشف عــــــن العالقــــــة 
ل بـــــین كـــــل مـــــن الخجـــــ

والــــــــــــــشعور بالوحــــــــــــــدة 
النفـــــــــــــسیة، وأســـــــــــــالیب 

  .المعاملة الوالدیة

طالبــــــــــة ) 484 (
ــــــــــــات  مــــــــــــن طالب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المرحل
المتوســطة بمدینــة 

  .مكة المكرمة

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 
الوالدیــة إعــداد 
 عابــــد النفیعــــي

)1998(  

وجود عالقة ارتباط موجبة بـین 
 الالســــویة مــــن جهــــة األســــالیب

 والــــــشعور الخجــــــلوكــــــل مــــــن 
  من جهة أخـرىفسیةبالوحدة الن

ووجود عالقة ارتباط سالبة بـین 
 الــــــسوي مــــــن جهــــــة األســــــلوب

لــــــــشعور بالوحـــــــــدة  واالخجــــــــلو
  . من جهة أخرىالنفسیة

  )2000 (آسیا بركات  19
 بی أســـــالنی بـــــالعالقـــــة

 ةیـــــــــــــالمعاملـــــــــــــة الوالد
 بعــض واالكتئــاب لــدى

 والمراهقــــات نیالمــــراهق
 لمستــــــشفى نیالمــــــراجع

ـــــــــــــــس ـــــــــــــــصحة النف  ةیال
  بالطائف

العالقــــــة ن الكــــــشف عــــــ
بــــین أســــالیب المعاملــــة 

ــــــــــة واالكتئــــــــــاب ، الوالدی
ســالیب األ إلــىالتعــرف و
ــــــــي األ ًكثــــــــر إســــــــهاما ف

تبــــاین درجــــة االكتئــــاب 
  لدى أفراد العینة

حالــــــــــــــة ) 135 (
ــــــــــــــادة مــــــــــــــن ا لعی

النفـــــــــــــسیة فـــــــــــــي 
مستــشفى الــصحة 
النفـــسیة بالطـــائف 
المشخـــــــــــــــــــــــصین 

   كحاالت اكتئاب

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
 لنفیعــــيعابــــد ا

)1988( 
مقیـــــــــــــــــــــــــاس و

   االكتئاب

وجود عالقة ارتباط موجبة بـین 
األســـالیب الالســـویة واالكتئـــاب 
ووجود عالقة ارتباط سالبة بـین 
 األســـلوب الـــسوي واالكتئــــاب و

أسلوب سحب الحب، وأسلوب (
 همـــا لـــألب) التوجیـــه واإلرشـــاد

ًكثـــر إســـهاما فـــي األســـلوبان األ
ــــــدى  تبــــــاین درجــــــة االكتئــــــاب ل

  .یةالعینة الكل
ــــــــــــي  20 ــــــــــــد الزهران  خال

)2000(  
دراســــــة العالقــــــة بـــــــین 
أســــــــــــــالب المعاملــــــــــــــة 
 الوالدیة، وسلوك الـنمط

لـــــــــــــــدى طـــــــــــــــالب ) أ(
وطالبــــــــــــات المرحلــــــــــــة 
ـــــة مكـــــة  ـــــة بمدین الثانوی

  المكرمة

الكـــــشف عـــــن أســـــالیب 
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــة الوالدی المعامل
والكــــشف عــــن العالقــــة 
بــــین أســــالیب المعاملــــة 
ــــــین ســــــلوك  ــــــة وب الوالدی

  .لدیهم) أ (النمط

مـــــــــــــــــــن ) 352 (
الثانویــــــــــة بـــــــــة طل

بمدینــــــــــــة مكــــــــــــة 
  المكرمة 

ــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
أســــــــــــــــــــــــــــالیب 
المعاملــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
 عابــــد النفیعــــي

)1988(  

 ارتبــاط بـــین ةعــدم وجــود عالقــ
 وبـین سـلوك األسالیب الالسویة

ووجود عالقـة ارتبـاط  )أ (النمط
ــــین األســــلوب  ــــسويموجــــب ب  ال

، ووجــود )أ (وبــین ســلوك الــنمط
فروق ذات داللة إحـصائیة بـین 

ـــة إد راك بعـــض أســـالیب المعامل
) األب (الوالدیــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل

ــــذكور،  ــــصالح ال وعــــدم وجــــود ل
ــــــــة إحــــــــصائیا فــــــــي  ــــــــروق دال ًف

  .أخرىأسالیب 
ــــــــل، رف  21 ــــــــوتش،انك  وب

)2000 (وهارمون  
Elevated picture 
completion scores, a 
possible indicator of 
hyper vigilance in 

كانــــــت معرفــــــة مــــــا إذا 
فــروق فــي الــذكاء هنــاك 

بـــــــین األطفـــــــال الـــــــذین 
یتعرضـــــــــــــــون لـــــــــــــــسوء 

 ًطفـــــــــــــــــــال) 14 (
ــــــــسوء تعرضــــــــوا  ل

 ،المعاملـة الوالدیـة
ومجموعـــــــة مــــــــن 

ــــــــــــــــــــــارات  اختب
وكـــــــــــــــــــــــــــــسلر 
المعدلــة لــذكاء 
ـــــــال مـــــــا  األطف

وجـــــــــــود فـــــــــــروق ذات داللـــــــــــة 
درجــات إحــصائیة بــین متوســط 
 لـــسوء ااألطفـــال الـــذین تعرضـــو

 المعاملــة وأقــرانهم العــادیین فـــي
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maltreated 
preschoolers  المعاملــــــــــــــة وأقــــــــــــــرانهم

  العادیین
األطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

  .العادیین
قبــــل المدرســــة 

  االبتدائیة
اختبـــارات للـــذكاء ) 5 (مــن) 4(

  صالح األطفال العادیینلوذلك 
 (جـــــانج میكنـــــیج  22

1999(   
Recollections of 
parental warmth 
and control, 
current attachment 
style, and 
perceptions of the 
support network 
parenting style 

فحــــص العالقــــات بـــــین 
تـــــذكر الـــــدفء األبـــــوي 
والـضبط األسـري، وبـین 
خـــــــــــصائص شـــــــــــبكات 
اإلمــــــــــداد االجتمــــــــــاعي 
وخاصــــــــــــــــة الــــــــــــــــشبكة 

  الموجهة

 عینـــة مكونـــة مـــن
ًطالبــــــــــــــــا ) 139(

  قبل التخرج

مقیــاس القبــول 
والــــــــــــــــــــــــرفض 
األبـــــــــــــــــــــــــــــــوي 
ومقیاس الدعم 
االجتمــــــــــــــاعي 
ومیزان الشبكة 

  الموجهة 

ـــــة اســـــتدعوا  معظـــــم أفـــــراد العین
ــــــة الــــــدفء آ ــــــاءهم مــــــن منطق ب

ــــــة لتوجیهــــــات الــــــشبكة  اإلیجابی
نتــائج علــى الأكــدت والموجهــة، 

أهمیة دور اآلباء واألمهات في 
التـــأثیر علـــى اســـتعداد أطفـــالهم 
الســـــتخدام الـــــدعم االجتمــــــاعي 
ومــدى إدراكهــم لــشبكات الـــدعم 
االجتمــــــــــــاعي فــــــــــــي طبیعــــــــــــة 

  .العالقات بینهم
جریــــــسنجر لوراســــــن   23

  ) 1999 (إدوارد 
Environment 
Characteristics 
as Predictors of 
the Mother 
Perceived 
 

التعــرف إلــى دور البنــاء 
األسري كمؤشر للكفـاءة 
االجتماعیـة لـدى أطفــال 
المدرســة االبتدائیــة كمــا 
 أدركتهــــــــــــــــا أمهــــــــــــــــاتهم

، ویتمثـــــــل )الوحیـــــــدات(
هــذا البنــاء األســري فــي 
أنمــــــاط والدیــــــة محــــــددة 
ومالمــح للبیئــة األســریة 

فـــــــــــــــــــــاءة تنبـــــــــــــــــــــئ بالك
االجتماعیــة عنــد أطفــال 
المدرســة االبتدائیــة كمــا 

  أدركتها أمهاتهم

، ًطفـــــــــال) 124 (
مــــن ) 73 (مــــنهم

أي  (أســـر ســـلیمة
 ،)األم وبهــــا األب

 ًطفــــــــــــــال) 51 (و
 مـــن أســـر مطلقـــة

األم فیهــــــــــــــــا  أي(
  )وحیدة

نمـــوذج متعـــدد 
األبعاد للكفاءة 

  االجتماعیة

البنــــاء األســــري لــــم یلعــــب دورا 
فـــــاءة ًهامـــــا فـــــي مـــــستویات الك

االجتماعیة عند أطفال المرحلـة 
االبتدائیة كما أدركتها أمهـاتهم، 
كمـــــا أثبتــــــت الدراســــــة أن نــــــوع 
األسـرة لـه دور فـي رفـع الكفـاءة 

ن إاالجتماعیــة ألبنــائهم؛ حیــث 
ـــــر  ـــــسلیمة أكث ـــــال األســـــر ال أطف
ـــــة مـــــن أطفـــــال  ـــــاءة اجتماعی كف

أي التـــي بهـــا  (األســـر المطلقـــة
  ).أم وحیدة

  
  

 ( جــان لیفــي دیبــورا  24
1999 (  

Parenting styles 
and the social 
goals of 
aggressive 
children 
 

ـــــــین  ـــــــة ب فحـــــــص العالق
األســـــــــــــالیب الوالدیـــــــــــــة 
ـــــة  واألهـــــداف االجتماعی

  لألطفال العدوانیین

عینــة مــن طــالب 
الــــصف الخــــامس 

  االبتدائي

الــذین تعرضــوا للنمــاذج األبویــة   
ًكـــانوا أكثـــر احتمـــاال المتـــساهلة 

ـــــــد وانتـــــــاج أهـــــــل داف قبـــــــل ٕتولی
هنـــاك ارتبـــاط بـــین و ،اجتماعیـــة

ــــــة والحــــــاالت  األســــــالیب الوالدی
المزاجیـــــة لألطفـــــال واألهـــــداف 

  .االجتماعیة
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ـــــــــــــــــــــا أدر  25  دیان

)1998 (  
Parenting Styles 
and Discipline 
Methods among 
Different Ethnic 
Groups 

عمــــــــــل مقارنــــــــــة فــــــــــي 
االتجاهـــــات واألســـــالیب 
ـــــــــــــــة لمواجهـــــــــــــــة  الوالدی

شكلة بین السلوكیات الم
ـــــــــــــة  مجموعـــــــــــــات عرقی

  مختلفة

 عینـــــــــــة قوامهــــــــــــا
ــــــردا ) 70( مــــــن ًف

مجموعات عرقیـة 
  مختلفة

مقیـاس الطـرق 
الخاصـــــــــــــــــــــــــة 

 إعــداد الوالدیــة
  الباحثة

ـــــاك اختالفـــــات فـــــي الطـــــرق  هن
یــــــة الخاصــــــة واألســــــالیب الوالد

، بــــــــین المجموعـــــــــات العرقیـــــــــة
ومـــــدى توظیفهـــــا فـــــي مواجهـــــة 
الـــسلوكیات المـــشكلة بـــین هـــذه 

  .ة المختلفةالمجموعات العرقی

  الدراسات التي تناولت التمرد: ًثانیا
اسم الباحث وعنوان   م

  الدراسة
  النتائج  األدوات  عینة الدراسة  أهداف الدراسة

 یاســـرة أبــــو هــــدروس  1
)2010(  

ــــــــــــــــــــاس  تقنــــــــــــــــــــین مقی
)QMPR (میرز" لـ "  

المقیــــــــاس علــــــــى تقنــــــــین 
البیئـــة الفلـــسطینیة بقطـــاع 

  .غزة 

مــــــــــن ) 402 (
مــــن  ینمــــراهقال

ویـــة  ثانمـــدارس
  بقطاع غزة

  تقنین مقیاس
Merz 

(1983)  

 فــــــــــــيعــــــــــــدم وجــــــــــــود فــــــــــــروق 
االســــتجابات تعــــزى للجــــنس، أو 
عــــدد أفــــراد األســــرة، أو الترتیــــب 

  .المیالدي
 علــــي عبــــد المطلــــب  2

)2007(  
ـــــــــــــــامج إرشـــــــــــــــادي  برن
ســلوكي لخفــض بعــض 
االضــطرابات الــسلوكیة 
لــدى عینــة مــن طــالب 
ـــــــي  ـــــــانوي ف ـــــــیم الث التعل

  صعید مصر

 بــین التعــرف إلــى الفــروق
ـــــــى والـــــــذكور  اإلنـــــــاث عل

مقیـــــــــــــــــــــــاس بعـــــــــــــــــــــــض 
  االضطرابات السلوكیة

مــــــــــن ) 500 (
 التعلـــــــیم ةبــــــلط

  الثانوي 

مقیــــــاس بعــــــض 
االضـــــــــــــــطرابات 

  السلوكیة
  

  اإلناث  من ًا تمردأكثرالذكور 

 ســـــــــكینة الوحیـــــــــدي  3
)2006(  

ـــــین تواصـــــل  العالقـــــة ب
ــــــــــــــــة  األســــــــــــــــرة األردنی
ومرونتهــــــــا وتماســــــــكها 
مـــــــــن جهـــــــــة، وتمـــــــــرد 
المــــــراهقین فیهــــــا مـــــــن 

  هة أخرىج
  
  
  

الكــشف عــن العالقــة بــین 
بعض التفاعالت األسریة 
كالتواصـــــــــــــل والمرونـــــــــــــة 
والتماســــك، وبــــین التمــــرد 

  .لدى المراهقین

) 451 (
 وطالبـــــة ًاطالبـــــ

مــــــــــــن طلبــــــــــــة 
الصف العاشـر 
فـــــــي محافظـــــــة 

  .عمان

مقیــــــاس التمـــــــرد 
ومقیـــــــــــــــــــــــــــــــــاس 
التماسك األسري 
ومقیـاس المرونـة 
األسریة ومقیـاس 
التواصـــــــــــــــــــــــــــــــل 

 مــــــــــن األســــــــــري
  لباحثةإعداد ا

تواصــــــــــل األســــــــــرة كلمــــــــــا ازداد 
  .قل التمردومرونتها وتماسكها 
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 فاطمة محمـود مجاهـد  4
)2006(  

ـــــامج  ـــــة برن مـــــدى فاعلی
إرشـــادي فـــي التخفیـــف 
مــن حــدة ســلوك التمــرد 
لـــــــدى بعـــــــض الطلبـــــــة 
 والطالبــــــات المــــــراهقین

  )دراسة مقارنة(

فاعلیــــة برنــــامج إرشـــــادي 
فــــي التخفیـــــف مـــــن حـــــدة 

 سلوك التمرد 
  

) 150 (
ب وطالبــــة طالـــ

مــــــــن الــــــــصف 
الثالـــث الثـــانوي 
 مــــــــن مدرســـــــــة

) آمـــون الهیئـــة(
 المـــــــــــــــــــــــشتركة

  .بالقاهرة

مقیــــــاس ســـــــلوك 
التمــرد، وبرنــامج 
إرشــــــــــــــــــــــــــــــادي، 
ــــــیم  واســــــتمارة تقی

ـــــــــامج  مـــــــــن للبرن
  إعداد الباحثة

فاعلیــة البرنــامج أظهــرت النتــائج 
اإلرشادي في التخفیـف مـن حـدة 

  سلوك التمرد

ــــــد األحــــــد  5 ــــــود عب  خل
)2005(  

ربــوي فــي أثــر برنــامج ت
تخفیــف التمــرد النفــسي 

  .لدى المراهقین

التعــرف إلـــى أثـــر برنـــامج 
تربــوي فــي تخفیــف التمــرد 

  النفسي 

مــــــــــــــــن ) 78 (
طلبة معهد فـي 
محافظــة نینــوي 

  بالعراق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــامج  البرن
ــــــــــــــــــــــــــــــــوي،  الترب
 ومقیــــاس للتمــــرد

مـــــــــــــن إعــــــــــــــداد 
 ابتــــــسام الالمــــــي

)2001(  

فــــــي فاعلیـــــة البرنــــــامج التربــــــوي 
  .تخفیف التمرد لدى المراهقین

 مــــــــــصطفى محمــــــــــد  6
)2005(  

ــــــــــــراب  النفــــــــــــسي االغت
وعالقتــــــــــــــه بـــــــــــــــبعض 
المتغیرات النفسیة لـدى 
الممارســـــــــــــین وغیـــــــــــــر 
ــــــــــشاط  الممارســــــــــین للن
الریاضـــــــــــــي بالمـــــــــــــدن 
الجامعیــــــــــــة بجامعــــــــــــة 

  المنیا

التعــرف إلــى العالقــة بــین 
االغتراب النفـسي وبعـض 
المتغیــــرات النفــــسیة لــــدى 

  .طلبة جامعة المنیا

) 300 (
 مــــــــــنطالــــــــــب 

الممارســـــــــــــــــــین 
ط للنــــــــــــــــــــــــــــــــشا

الریاضــــــــــــــــــــي، 
غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر و

   ینالممارس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ـــــــــــــــــــــــــــــراب  االغت

ـــــــــــسي  ن مـــــــــــالنف
   الباحثإعداد

ــــــشاط الریاضــــــي والممارســــــ ن للن
  .غیر الممارسین من ًاأقل تمرد

7  Pavlidis. K & 
Mccauley, S., 
( 2003(  
Autonomy and 
relatedness in 
family 
interactions with 
depressed 
adolescents 

 إلقــــــــــاء الـــــــــــضوء علـــــــــــى 
ـــــــــات االعتما دیـــــــــة والعالق

األســـــــــــریة فــــــــــــي حیــــــــــــاة 
  .المراهقین

مــــــــــــــــن ) 60 (
المـــــــــــــــــــــــراهقین 

  األمریكیین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
لألغــــــــــــــــــــــــــراض 
ـــــــــسیة لـــــــــدى  النف
المــــــــــــــــــــــــراهقین، 
ومقیـاس للتفاعــل 
ــــــین المــــــراهقین  ب

  .ووالدیهم

الــــــــــــرفض الوالــــــــــــدي، وزیــــــــــــادة 
الـــــــضوابط الوالدیـــــــة، والحمایـــــــة 
ـــــــدین، وعـــــــدم  ـــــــدة مـــــــن الوال الزائ
اهتمامهما بالمراهق قـد یزیـد مـن 

ه ومــــــــشكالته الــــــــسلوكیة، تمــــــــرد
نتـشر بـین الـذكور أكثــر یالتمـرد و

  .من اإلناث
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8  H. Prosen, J. 
Towes, R. 
Marten (2003) 
The life cycle of 
the family: 
partial mid life 
crisis and 
adolescent 
rebellion 

 الـــضوء علـــى دائـــرة إلقـــاء
ـــــــة  ـــــــاة األســـــــرة، وعالق حی
أزمـــــــة منتـــــــصف العمـــــــر 

ــــــــــاء بأزمــــــــــة ه ویــــــــــة لآلب
  )المتمردین (المراهقین

ن ومراهقــــــــــــــــــــــــــ
ن فـــــي ومتمـــــرد

أســر یمــر فیهــا 
الوالـــدین بأزمـــة 
منتــــــــــــــــــــــــــصف 

  العمر

نمــــوذج المقابلــــة 
الشخــــــصیة مــــــع 
المــــــــــــــــــــــــــــراهقین 

  وأسرهم

التمــرد یظهــر بدرجــة كبیــرة علــى 
الــسلطة األبویــة مــن خــالل عــدم 
تلبیـــــة المطالـــــب التـــــي یحتاجهـــــا 

  .المراهقون

 جــــواد الــــشیخ خلیــــل  9
)2002(  

وعالقتــــــــــه االغتــــــــــراب 
بالـــصحة النفـــسیة لـــدى 
طلبــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــات 
ـــــــــــــــــي  الفلـــــــــــــــــسطینیة ف

  .محافظات غزة

معرفـة العالقــة بـین درجــة 
االغتــراب ودرجــة الــصحة 

  .النفسیة

) 600 (
 طالـــب وطالبــــة

مــــــــن مــــــــدارس 
وجامعــــــــــــــــــــــات 

  .محافظة غزة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
إعـــداد االغتـــراب 

أحمـــــــــــــــد أبـــــــــــــــو 
 طواحینـــــــــــــــــــــــــــــــه

لــصحة لومقیـاس 
  .النفسیة

ــــة الكلیــــات وطلبــــة الجامعــــة  طلب
طلبـــــــــة األحــــــــــزاب والمختلطـــــــــة 

  .ًا هم األكثر تمردالوطنیة

ـــــــــــي  10 ـــــــــــسام الالم  ابت
)2001(  

أســـــــــــــالیب المعاملـــــــــــــة 
الوالدیــــــــــــة وعالقتهـــــــــــــا 
ـــــدى  بـــــالتمرد النفـــــسي ل

  الشباب

فـــي ق و الفـــرإلـــىلتعـــرف ا
درجــة التمــرد تبعــا لمتغیــر 
الجـــــنس وتبعـــــا ألســـــالیب 

  المعاملة الوالدیة 

) 359 (
ًطالبـــــا وطالبـــــة  ً
مــــــــــــن طلبــــــــــــة 
الجامعــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــصریة  المستن

  بالعراق

مقیــــــاس التمـــــــرد 
مـــــــــــــن إعــــــــــــــداد 

  الباحثة

،  مــن اإلنــاثًاأكثــر تمــردالــذكور 
ـــــــزداد  ـــــــادة التمـــــــرد وی درجـــــــة بزی

  .العداء

11  Miles&Meeus, 
W., (2001) 
Adolescent 
Political 
Rebellion 

قیــاس شــعور التمــرد لــدى 
 المراهقین

  

) 174 (
 ومراهقـة ًامراهق

ــــــــــدتین  مــــــــــن بل
ـــــــة تنـــــــیس  بوالی

  یةاألمریك

عــــــــدة مقـــــــــاییس 
مقیـــــــــاس منهـــــــــا 
  للتمرد

كلمــــا ارتفــــع المــــستوى التعلیمــــي 
  للوالدین قل الشعور بالتمرد 

ــــــــــه  12   المطارنــــــــــةخول
)2000(  

العالقــــــة بــــــین الــــــضغوط 
النفــــــــسیة والتمــــــــرد لــــــــدى 
المـــراهقین واثـــر كـــل مـــن 
صـــــــــــــــــــــــفهم وجنـــــــــــــــــــــــسهم 
والمـــــــــــــــستوى التعلیمـــــــــــــــي 

  لوالدیهم في ذلك

التعــرف إلــى العالقــة بــین 
 والتمــرد الــضغوط النفــسیة

ومــــــــدى اخــــــــتالف هــــــــذه 
لمتغیـــــرات لًالعالقـــــة تبعـــــا 

  التصنیفیة

مــــــــــن ) 861 (
الـــــصف طلبـــــة 

التاســــــــــــــــــــــــــــــــــع 
ــــــــــــــــــــــــــــصف  وال
 العاشـــــــــــــــــــــــــــــــر

  باألردن

مقیــــــاس للتمـــــــرد 
ـــــدى المـــــراهقین  ل
مـــــــــــــن إعــــــــــــــداد 

Dowd  

ـــــضغوط یـــــزداد التمـــــرد بزیـــــادة  ال
النفـــسیة، وتختلـــف هـــذه العالقـــة 

  للمتغیرات التصنیفیة ًتبعا 
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 )2000 (جمـــال فایـــد  13
ســتخدام مجموعــة أثــر ا

مـــــــــــــــــــن األســـــــــــــــــــالیب 
اإلرشــادیة علــى تعــدیل 
بعــض جوانــب الــسلوك 
المــشكل لــدى األطفـــال 

  الصم 

ـــــــــــى حجـــــــــــم  التعـــــــــــرف إل
المـــــــــــشكالت الـــــــــــسلوكیة 
ودرجــــــــــة حــــــــــدتها لــــــــــدى 

  .التالمیذ الصم

 ًاتلمیذ) 275 (
وتلمیــــــــذة  تــــــــم 
تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدیر 
مــــــــــــــــــــشكالتهم 

  السلوكیة 

اســــــتمارة جمــــــع 
، البیانـــــــــــــــــــــــــــات

 اختبـــــار الـــــذكاء
، )جودانـــــــــــــــــف(

   إرشادي برنامج

ـــم تظهـــر  ـــة إحـــصائیا ل فـــروق دال
 في مشكالت سلوك التمرد مبینه

  .والعصیان
  

 عبـــد اللطیـــف خلیفـــة  14
العالقــة بــین  )2000(

ــــــــــداع  ــــــــــراب واإلب االغت
  .والتفاؤل والتشاؤم

العالقــة بــین إلــى التعــرف 
ـــــــــــــــداع  االغتـــــــــــــــراب واإلب

  والتفاؤل والتشاؤم 

) 200( 
طالبـــــــــــة مـــــــــــن 
طالبات جامعـة 

  الكویت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
مـــــــن غتــــــراب لال

  الباحث إعداد 

ــــــراب زاد التمــــــرد  كلمــــــا زاد االغت
  والتشاؤم

15  Beatric, Rudolf, 
C. 
(1998)Borderlin
e adolescent 
boys and girls in 
rebellion 

دراســــــــة ســــــــلوك التمــــــــرد 
ــــــــــــــة ســــــــــــــیكولوجیة  لمعرف

  .المراهق وبناء شخصیته

 ًامراهقــــــ) 96 (
ومراهقــــــة مـــــــن 

  .أصل كندي

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبیان 
المـــــــــــــــــــــــــــــــشاكل 

ة الـــــــــــــــــــــــــــــــسلوكی
للمــــــــــــــــــــــــراهقین، 
  والمقابلة المقننة

یمكـــــن تخفیـــــف حـــــدة المـــــشاكل 
النفــــسیة مـــــن خــــالل المقـــــابالت 

  .الشخصیة والبرامج اإلرشادیة

 جمیلـــــــــــة إبـــــــــــراهیم  16
مقارنـــــــــــــــــــــــة  )1998(

للمــــــشكالت المدرســــــیة 
لطلبـــــــــــــــة وطالبـــــــــــــــات 

 ةالمرحلـــــــــــــــة الثانویـــــــــــــــ
  حاضري وغائبي األب

التعــرف إلــى أهــم مظــاهر 
المشكالت المدرسیة لـدى 

طالبات المدارس طالب و
  .الثانویة

) 244 (
ًطالبــــــــــــا مــــــــــــن 
األبنــــاء غــــائبي 
ـــــــــــــسبب  األب ب

  السفر

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتبیان 
المــــــــــــــــــــشكالت، 
ـــــــــــــــــــــــابالت  والمق
المهنیــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
والــــــــــــــــــــــــسجالت 

  المدرسیة

المـــــــشكالت التمـــــــرد مـــــــن أهـــــــم 
المدرســــــیة التـــــــي یعـــــــاني منهـــــــا 

وهناك تفاعل بینه وبـین طالب ال
   .بعض المتغیرات

 میــــــــــسون ســــــــــلمان  17
أثـــــر بعـــــض  )1998(

غیــــرات فــــي التمــــرد المت
  النفسي دراسة تجریبیة

معرفـة أثــر كــل مــن حجــم 
التهدیــــد وأهمیــــة الــــسلوك 
  في استثارة التمرد النفسي 

) 128 (
 وطالبـــــة ًاطالبـــــ

مـــــــــن جامعـــــــــة 
  .بغداد

 لتمـــــــردلمقیــــــاس 
وتعـــــــــــــــــــــــــــــریض 
المجموعـــــــــــــــــــات 
لمــــــــــــــــــــــــــستویات 
ـــــــــــة مـــــــــــن  مختلف
حجــــــــم التهدیــــــــد 

  .وأهمیة السلوك
  
  
  

الطلبة الذین تعرضـوا إلـى تهدیـد 
وأهمیـــــة عالیـــــة للـــــسلوك عـــــالي 

ًكــانوا أكثــر تمــردا والــذكور كــانوا 
  .ًأكثر تمردا من اإلناث
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 )1997 (محمــد عیــد  18
دراســـــــــــــــــــة تحلیلــــــــــــــــــــه 
ــــــــــه  ــــــــــراب وعالقت لالغت
بـــــــــــبعض المتغیـــــــــــرات 

  النفسیة لدى الشباب

الكشف عن العوامل التـي 
تحــــدد ظــــاهرة االغتــــراب، 
ودراســة العالقــة بــین هــذه 
العوامـــل وكـــل مـــن القلـــق 

  اتوتحقیق الذ

) 214 (
 مــن كلیــة ًاطالبـ

التربیــة بجامعــة 
  .عین شمس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
ـــــــــــــــــــــــــــــراب  االغت
ـــــــــــسي مـــــــــــن  النف

  إعداد الباحث

یزداد التمرد بزیادة الدوجماطبقیة 
والقلــق والتـــسلطیة ویقـــل بتحقیـــق 

  .الذات

19  Hellman and 
Mcmillin 
(1997)The 
Relationship 
Between 
Psychological 
Reactance and 
Self-Esteem 

 األســــــباب التــــــي تقــــــصي
ـــــــدفع المراهـــــــق إعـــــــالن  ت
التمــــــــــرد والثــــــــــورة ضــــــــــد 

  مظاهر السلطة

 ًاطالبــــــــــ) 80 (
وطالبــــــــة مـــــــــن 
ـــــات  إحـــــدى كلی
الوســـط الغربـــي 

  األمریكي

إحـــساس المراهـــق بوجـــود خطـــر   
یهــدد حریتــه مــن داخــل األســـرة، 
أو من داخل المدرسة یؤدي إلى 

  ظهور التمرد

 جیهـــــــــان فـــــــــتح اهللا  20
 اتجاهــــــــــــــات )1996(

لریفیــــــــــات الطالبــــــــــات ا
ــــسلطة الوالدیــــة  نحــــو ال

  .والمدرسیة

المقارنـــــة بـــــین اتجاهـــــات 
ـــــات نحـــــو الـــــسلطة  الطالب
الوالدیــــــــــــــة والمدرســـــــــــــــة، 
والتعـــرف إلـــى اتجاهـــاتهن 

  .نحو أنماط السلطة

) 190 (
طالبـــــــــــة مـــــــــــن 
الریــــــــــف فـــــــــــي 
مركــــــــــز كــــــــــوم 
حمــــــــادة، مــــــــن 
صـــــــــــــــــــــــــــــفوف 

  .الثانوي العام

مقیــــاس الــــسلطة 
الوالدیــــــــــــــــــــــــــــــــة، 
ومقیــاس الــسلطة 
المدرســـــــــــــــــــــــــیة، 

 االتجــاه ومقیــاس
  .نحو السلطة

ًالطالبــــــات أعلــــــى تمــــــردا تجــــــاه 
ـــــصفة عامـــــة، ویلیهـــــا  ـــــسلطة ب ال
الــــــــــسلطة المدرســــــــــیة، ویلیهــــــــــا 

  .السلطة الوالدیة

 مجــــــــــــدي حبیـــــــــــــب  21
أســـــــــــــــــــــــــلوب )1995(

المعاملة الوالدیة وحجم 
األســــــــــــرة كمحــــــــــــددات 
مبكـــرة لتطـــرف األبنـــاء 

  في استجاباتهم

التعــــــــــرف إلــــــــــى درجــــــــــة 
 بــین حجــم األســرة العالقــة

، وأثــــر  الوالــــدینوأســــلوب
   على ظهور التمرد ذلك

) 200 (
طالــــــــــب مــــــــــن 
ـــــة مـــــدارس  طلب

  .مدینة طنطا

للتمـــــــرد مقیــــــاس 
مـــــــــــــن إعــــــــــــــداد 

  .الباحث

 الحجــــــــم كبیــــــــرةأبنــــــــاء األســــــــر 
واألبنــاء الــذین تعرضــوا لمعاملــة 

   .ًاتمردوالدیة سیئة أكثر 

22  M.H.,Sung 
( 1994( Psycholog
yical Reactance 
Effects of Age 
and Gender 
 

التعــــــرف إلــــــى األســــــباب 
التـــــــــي تــــــــــدفع المراهــــــــــق 
إعالن التمرد والثورة ضـد 

  مظاهر السلطة

مـــن ) 1734 (
ــــــــلط ــــــــة ةب  مدین

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــدني 
  االسترالیة

ًاألصــــــغر ســــــنا أكثــــــر الــــــشباب   
 مـــن ًاالـــذكور أكثـــر تمـــردوًتمـــردا 
  .اإلناث

 إبـــــــــــراهیم علیــــــــــــان  23
دراســـــــــــــــــــــــــة  )1993(

ـــــین القبـــــول  /العالقـــــة ب
الرفض الوالدي وتوكیـد 

تقصي األسباب والعوامـل 
المؤدیة إلى ظهور سلوك 

  التمرد لدى المراهقین

) 207 (
طالـــب وطالبــــة 

  مــــــــدارسمــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مدین

ـــــــل    الـــــــرفض والنبـــــــذ وعـــــــدم التقب
ســــــاهمت فـــــــي تــــــشكیل ســـــــلوك 

ًتمـردا مــن أكثـر والـذكور ، التمـرد
  .اإلناث
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لعدوانیـــة لـــدى الـــذات وا
  المراهقین

  .الزقازیق

ـــــــرب  24 ـــــــو ال  كمـــــــال أب
)1993(  

كیة المــــــشكالت الــــــسلو
فــــــي مرحلــــــة الطفولــــــة 
المبكرة من وجهة نظـر 
مدرســــــــــــــــي التربیــــــــــــــــة 

  الریاضیة

التعرف إلى أهم المـشاكل 
الـــسلوكیة لـــدى المـــراهقین 
مــن وجهــة نظــر مدرســـي 
التربیــــــــــــــــــة الریاضــــــــــــــــــیة 

  والمراهقین

) 375 (
 ًا ومدرســــًاطالبــــ

مــــــــن مــــــــدارس 
  .عمان

ســــــــــلوك التمــــــــــرد مــــــــــن أكثــــــــــر   
ً، وأكثر ظهـورا ً شیوعاتالسلوكیا

  .لدى الذكور

 عـــــــــــــصام أحمـــــــــــــد  25
)1993(  

صـــــورة الــــــسلطة لــــــدى 
طـــــــــــــــالب الجامعـــــــــــــــة 
وعالقتهـــــــــــا بالتنـــــــــــشئة 

  الوالدیة

التعرف إلـى اتجـاه الطلبـة 
الجـــامعیین نحــــو الــــسلطة 
وعالقتـــــــــــــــــه بالتنـــــــــــــــــشئة 

  .الوالدیة

) 400 (
طالـــب وطالبــــة 

  جامعیین

ـــــار االتجـــــاه  اختب
نحـــــــــو الـــــــــسلطة  
واختبـــار االتجـــاه 
نحــــــــــو األســـــــــــرة 
ومقیــاس الــسلطة 

  للتكملة الجم

 مــن اإلنـــاث ًالــذكور أكثــر تمــردا
ــــــین طــــــالب  وال یوجــــــد فــــــروق ب
ــــــف أو  وطالبــــــات الحــــــضر والری
طالب السنة األولى والرابعة فـي 
ــــة الكلیــــات  ســــلوك التمــــرد، وطلب

 مــــن طلبــــة ًاالعملیـــة أكثــــر تمــــرد
  .الكلیات النظریة

ـــــــــــــــا  26  إســـــــــــــــعاد البن
ـــــــــــــــــراب )1990( االغت

والقلــــــق لــــــدى طــــــالب 
المرحلـــــــــــــــة الثانویـــــــــــــــة 

افعهم وعالقتهمـــــــــا بـــــــــد
  لإلنجاز

التعــرف إلــى الفــروق بــین 
مرتفعي ومنخفضي القلـق 
ـــــــــــشعور  فـــــــــــي درجـــــــــــة ال

 .باالغتراب
  

مــــــــــن ) 211 (
المــدارس طلبــة 

الثانویــــــــة فــــــــي 
محافظـــــــــــــــــــــــــــة 

  .المنصورة

  .ًاتمرد القلق أكثر ومرتفع  

27  Richard 
Marohn (1989) 
Treatment of 
adolescent 
rebellion by the 
reconstual of 
stimuli 

ة العالقــة بــین تمــرد عرفــم
  .المراهقین واالستقالل

أحـــد المـــراهقین 
الـــذین حـــضروا 
للعــــــــــــــــــــــــــــــــالج 

  بالمستشفى

مـــــــــنهج دراســـــــــة 
مـــــــنهج والحالــــــة 

التحلیـــل النفــــسي 
ـــــــــــــــــــــــــدیین  للفروی

  .الجدد

التمــــرد متغیــــر ینبــــع مــــن داخــــل 
موجــــه إلــــى اآلبـــــاء  و،الــــشخص

وربمــا یتــضمن ذلــك التمــرد علــى 
  .المؤسسة

 عـــــــــالء الــــــــــشعراوي  28
)1988(  

ور بــــــــــاالغتراب الـــــــــشع
وعالقتــــــــــــــه بـــــــــــــــبعض 
ــــــــــــة  المتغیــــــــــــرات العقلی

ــــــــــین  ــــــــــة ب ــــــــــد العالق تحدی
الــــــــــــــشعور بــــــــــــــاالغتراب 
وبعض المتغیـرات العقلیـة 

 وغیر العقلیة 
  

مــــــــــن ) 304 (
 كلیــــــــــة طلبــــــــــة

  التربیة بدمیاط

مقیــــاس الــــشعور 
وعــدة بــاالغتراب 

  .مقاییس أخرى

 وبـــین  ارتبـــاط بـــین التمـــردوجـــود
ًء، وأیـــــــضا بـــــــین التمـــــــرد الـــــــذكا

  والمسؤولیة االجتماعیة 
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اسم الباحث وعنوان   م
  الدراسة

  النتائج  األدوات  عینة الدراسة  أهداف الدراسة

وغیـــــــر العقلیـــــــة لـــــــدى 
  طالب الجامعة

ـــــــــــادي  29  مدیحـــــــــــه جن
)1988(  

دراســـة تحلیلیـــة لـــبعض 
االضــطرابات الــسلوكیة 
وعالقتهـــا بتقبـــل الـــذات 
ـــــــــــــرات  وبعـــــــــــــض متغی
الشخــــــــــــــــصیة لــــــــــــــــدى 

  المراهق

التعــــــــــــرف إلــــــــــــى أهــــــــــــم 
ـــــــسلوكیة  االضـــــــطرابات ال
لــدى المــراهقین، وتقـــصي 
العوامل واألسباب المـؤثرة 

   .والمرتبطة بها

) 677 (
ًطالبـــــا وطالبـــــة  ً
ـــــــــــة  مـــــــــــن مدین
  أسیوط مصر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس  مقی
 تلالضــــــــــــــطرابا

الــــــــسلوكیة مــــــــن 
  .الباحثةإعداد 

أبـــرز االضـــطرابات حـــد أالتمـــرد 
عنــد وًالــسلوكیة وضــوحا وانتــشارا 
ویتـأثر الذكور أكثر من اإلنـاث، 
  .ببعض المتغیرات األخرى

 منـــــــــــذر الـــــــــــضامن  30
)1984(  

المــــــشكالت الــــــسلوكیة 
لــــــدى المـــــــراهقین فـــــــي 

  ألردنا

تقـــــــصي أهـــــــم المـــــــشاكل 
ـــــــي یعـــــــاني  ـــــــسلوكیة الت ال

ـــــة المراهقـــــ ن ومنهـــــا الطلب
فــــي المــــدارس اإلعدادیــــة 

  .والثانویة في مدینة إربد

) 672 (
  ومراهقة ًامراهق

أكثـــــر الـــــسلوكیات أحـــــد التمـــــرد   
ویـــساعد عدائیـــة لـــدى المـــراهقین 

الرفض والنبذ، وكثرة المشاجرات 
  .على ظهورهبین الوالدین 

  

  : عام على الدراسات السابقةتعقیب. 5. 3
  

بعــد أن قــام الباحــث فــي هــذا الفــصل بعــرض مــا تمكــن الحــصول علیــه مــن دراســات ســابقة ذات 
عالقــة بموضــوع الدراســة، وحیــث كــان الهــدف مــن هــذا العــرض اإللمــام بموضــوع وعناصــر الدراســة 

 اسـتفاد الباحـث منهـا وقـد، الحالیة، فقد تفاوتت هذه الدراسات في أهدافها وتـساؤالتها وأدواتهـا وعیناتهـا
تمكـــن و المناســـبة لهـــا، الفرضـــیاتفـــي رســـم اإلطـــار النظـــري للدراســـة الحالیـــة، باإلضـــافة إلـــى وضـــع 

  :الباحث من مالحظة التالي
 وهـذا فـي ، التي تناولت ظاهرة التمرد لدى طلبة الجامعـاتةقلة الدراسات والبحوث العربی .1

  .حدود علم الباحث
أسـالیب بتناولـت عالقـة التمـرد في البیئة الفلسطینیة دراسات عدم عثور الباحث على أیة  .2

 ظـــــاهرة التمـــــرد وعالقــــة هـــــذه الظـــــاهرة تدراســـــة تناولــــأیـــــة المعاملــــة الوالدیـــــة، أو حتــــى 
 .بمتغیرات أخرى

سبب تمرد الطلبة علـى الـسلطة هـو طبیعـة النمـو فـي هـذه المرحلـة باإلضـافة إلـى بعـض  .3
  . واهتماماتهمالعوامل البیئیة التي ال تشبع حاجاتهم
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ة ییظهـــر التمـــرد بدرجـــة كبیـــرة علـــى الـــسلطة الوالدیـــة، ثـــم یـــنعكس علـــى الـــسلطة المدرســـ .4
 .ه بأنظمته وقوانینه وعاداته وقیمةالمتمثلوالجامعیة وسلطة المجتمع 

 الــسابقة علــى دور مرحلــة المراهقــة فــي شــیوع ظــاهرة التمــرد لمــا اتأكــدت معظــم الدراســ .5
 . والتمرد والثورة على الكبار،ع بین األجیالتتمیز به تلك المرحلة من صرا

ن ألســالیب المعاملــة الوالدیــة دور كبیــر فــي تمــرد المــراهقین، فأســلوب العقــاب واإلهمــال أ .6
 .ر في نشوء تلك الظاهرةی كبدور لها والالمباالةوالنبذ 

  

  :وتنفرد الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة فیما یلي
 الرئیــسین، أســالیب المعاملــة الوالدیــة والتمــرد، وهــو مــا تــم درســت العالقــة بــین المتغیــرین .1

 العراقیــــة، ةفقــــط، والتــــي كانــــت علــــى البیئــــ) 2001 (يتناولــــه فــــي دراســــة ابتــــسام الالمــــ
  .وتختلف فیها أبعاد التمرد وأبعاد أسالیب المعاملة الوالدیة عن أبعاد الدراسة الحالیة

، وقـد )2001 (يابتـسام الالمـ لدراسة ًأجریت الدراسة في قطاع غزة، وهو ما كان مغایرا .2
أثـارت الظــروف غیـر العادیــة التــي یمـر بهــا قطـاع غــزة فــضول الباحـث إلجــراء الدراســة، 

  .ومعرفة العالقة بین أسالیب المعاملة الوالدیة والتمرد
، ةیــالثانوالمرحلـة  قـد طبقـت علــى طلبـة تأغلـب الدراسـات التـي أجریــت علـى التمـرد كانــ .3

علــى أسـالیب المعاملــة الوالدیـة كانــت قـد طبقــت علـى األطفــال، أمــا وأغلـب التــي أجریـت 
  .هذه الدراسة فقد طبقت على طلبة الجامعة

 . الوالدیةةتم تصمیم أداتین جدیدتین لقیاس التمرد وأسالیب المعامل .4
  

  : الدراسةضیاتفر. 6. 3
  

د مـن أوائـل الدراسـات ن الدراسة الحالیة تعـًونظرا ألفي ضوء اإلطار النظري، والدراسات السابقة، 
 التــي تتنــاول متغیــر التمــرد وعالقتــه بأســالیب المعاملــة الوالدیــة، - علــى حــد علــم الباحــث–الفلــسطینیة

 :لدراسة على النحو التاليصفریة ل یاتقام الباحث بصیاغة فرضفقد 
 -  كمـا یـدركها األبنــاء-ًال توجـد عالقـة ارتبـاط دالـة إحـصائیا بـین أسـالیب المعاملـة الوالدیـة  .1

 .والتمرد لدى طلبة جامعة األزهر بغزة
ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبـة علـى مقیـاس التمـرد تعـزى  .2

 .كما یدركها األبناء) مرتفع -منخفض (ألسالیب المعاملة الوالدیة
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  : الفرضیات الفرعیة التالیةإلىویتفرع 
ـــة إحـــصائیة بـــ .1. 2  علـــى مقیـــاس الطلبـــةمتوســـطات درجـــات ین ال توجـــد فـــروق ذات دالل

  .كما یدركه األبناء)  مرتفع-منخفض  (النبذ واإلهمالب وسل تعزى ألالتمرد
ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات الطلبـــة علـــى مقیـــاس  .2. 2 ال توجـــد فـــروق ذات دالل

كمــــا یدركــــه )  مرتفــــع-مــــنخفض  (ٕالقــــسوة واثــــارة األلــــم النفــــسيالتمــــرد تعــــزى ألســــلوب 
  .األبناء

ـــة إحـــصائیة بـــین متوســـطات درجـــات الطلبـــة علـــى مقیـــاس  .3. 2 ال توجـــد فـــروق ذات دالل
 .كما یدركه األبناء)  مرتفع-منخفض  (اإلرشاد والتوجیهالتمرد تعزى ألسلوب 

 تعـزى التمـرد علـى مقیـاس الطلبـةمتوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین  .3
 .) إناث–ذكور  (الجنسلمتغیر 

تعـزى  التمـرد علـى مقیـاس الطلبـةمتوسطات درجات  فروق ذات داللة إحصائیة بین ال توجد .4
 .) رابع–أول  (لمستوى الدراسيلمتغیر ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبـة علـى مقیـاس التمـرد تعـزى  .5
 ).د أفرا10 أكثر من - أفراد10 إلى 5 - أفراد فأقل4 (عدد أفراد األسرةلمتغیر 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبـة علـى مقیـاس التمـرد تعـزى  .6
 ). األخیر- أوسط- األول-وحید (ترتیب االبن في األسرةلمتغیر 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبـة علـى مقیـاس التمـرد تعـزى  .7
 ). أكثر من ثانوي- ثانوي-أقل من ثانوي (مستوى تعلیم األبلمتغیر 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبـة علـى مقیـاس التمـرد تعـزى  .8
 ). أكثر من ثانوي- ثانوي-أقل من ثانوي (مستوى تعلیم األملمتغیر 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبـة علـى مقیـاس التمـرد تعـزى  .9
ـــــر ا ـــــدخل المتغی  2001 شـــــیكل، 2000 -1001 شـــــیكل فأقـــــل، 1000 (لـــــشهري لألســـــرةل

 .) شیكل3000 شیكل، أكثر من 3000 -شیكل
 أسـالیب المعاملـة الوالدیـةو)  إنـاث–ذكـور  (الجـنسللتفاعـل بـین ًاحـصائیا ر دال یأثتـال یوجد  .10

 .على التمرد)  مرتفع-منخفض (
  : الفرضیتین الفرعیتین التالیتینإلىویتفرع 

ـــــجـــــد ال یو .1. 10 ـــــاث–ذكـــــور  (للتفاعـــــل بـــــین الجـــــنسًاحـــــصائیا ر دال یأثت أســـــالیب و)  إن
 .على التمرد)  مرتفع-منخفض  ()صورة األب (المعاملة الوالدیة

ـــــال یوجـــــد  .2. 10 ـــــاث–ذكـــــور  (للتفاعـــــل بـــــین الجـــــنسًاحـــــصائیا ر دال یأثت أســـــالیب و)  إن
 .على التمرد)  مرتفع-منخفض  ()صورة األم (المعاملة الوالدیة
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  الفصل الرابع
  الدراسة ٕمنهج واجراءات

  

  :دــــتمهی. 1. 4
  

ٕیتــضمن هــذا الفــصل وصــفا تفــصیلیا لخطــوات واجــراءات الدراســة مــن حیــث المنهجیــة، ومجتمــع  ً ً
دراســــة وتطبیقهمــــا علــــى عینــــة الدراســــة، واألســــالیب اإلحــــصائیة التــــي الدراســــة، وعینتهــــا، وأداتــــي ال

داتــي الدراســة، ومــن ثــم إجــراءات الدراســة، ألثبــات الصدق والــاســتخدمت فــي تحلیــل البیانــات الختبــار 
وجمــع البیانــات مــن العینــة الكلیــة الفعلیــة، للتوصــل إلــى النتــائج النهائیــة، باإلضــافة إلــى الــصعوبات 

  : أثناء إعداد الدراسة وذلك على النحو التاليالتي واجهت الباحث 
  

  :منهج الدراسة. 2. 4
  

،  الدراسـة واإلجابـة علـى أسـئلتهافرضیاتللتحقق من المنهج الوصفي  ته الباحث في دراساستخدم
ویقـوم البحـث الوصـفي بوصـف مـا هـو كـائن، وتفـسیره، ویهـتم بتحدیـد الظـروف والعالقـات التـي توجـد 

  .)102: 2004ن أبو ناهیة،صالح الدی (في الواقع
  

وتفـسیر التمــرد، وكــذلك وصـف وتفــسیر أســالیب عتمــد الباحـث علــى هــذا المـنهج فــي وصــف وقـد ا
  .المعاملة الوالدیة لدى طلبة جامعة األزهر

  

  :مجتمع الدراسة. 3. 4
  

الفــصل الدراســي خــالل  والمــسجلین ،جمیــع طلبــة جامعــة األزهــر بغــزةیتكــون مجتمــع الدراســة مــن 
  والبــــــالغ عــــــددهممــــــن ســــــكان محافظــــــات غــــــزةو، )م2012 – 2011 ( العــــــام الجــــــامعي مــــــناألول

  :یوضحان وصف مجتمع الدراسة) 2. 4  (،)1. 4 (نطالب وطالبة، والجدوال) 12262(
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  )1. 4 (جدول
   أعداد ووصف مجتمع الدراسةیبین

  المجموع  الطالبات  الطالب  الكلیة  م
  825  539  286  العلوم الطبیة التطبیقیة  1
  661  273  388  الهندسة وتكنولوجیا المعلومات  2
  107  10  97  الشریعة  3
  649  291  358  العلوم  4
  3962  2758  1204  التربیة  5
  1951  705  1246  االقتصاد والعلوم اإلداریة  6
  1672  853  819  اآلداب والعلوم اإلنسانیة  7
  141  104  37  طب األسنان  8
  227  152  75  الطب  9
  1008  216  792  الحقوق  10
  749  582  167  الصیدلة  11
  310  51  259  الزراعة والبیئة  12
  12262  6534  5728  المجموع  

  

  )2. 4 (جدول
   مجتمع الدراسةٕنسبة ذكور واناث یبین

  النسبة المئویة  العدد  الجنس
  %46.71  5728  طالب

  %53.29  6534  طالبات

  %100  12262  المجموع
  

 :عینة الدراسة. 4. 4
مـــن مجتمـــع الدراســـة، وبنـــسبة تمثـــل كافـــة خـــصائص  طبقیـــةباحـــث باختیـــار عینـــة عـــشوائیة  القـــام

لفـــصل األول مـــن دائـــرة القبـــول خـــالل ا المـــسجلین ه وذلـــك بعـــد حـــصر كافـــة أفـــراد، األصـــليمجتمــعال
حدیـد األعـداد المطلوبـة وفق المتغیرات التصنیفیة لتمجتمع ال بتقسیم قاموالتسجیل بجامعة األزهر، ثم 

  :، وقد تألفت العینة منللعینة
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 :استطالعیةعینة . 1. 4. 4
 وطالبـة مـن مجتمـع ًاطالبـ) 55 (قام الباحث باختیار عینـة عـشوائیة اسـتطالعیة قوامهـا

ـــیهم بهـــدف التحقـــق  صـــالحیة مـــن الدراســـة األصـــلي، حیـــث تـــم تطبیـــق أداتـــي الدراســـة عل
ثبــات لألداتـین بــالطرق علـى العینــة الفعلیـة مــن خـالل حــساب الـصدق وال األداتـین للتطبیــق

 لعـدم اكتمـال االسـتجابات علیهـا تاسـتبیانا) 5 (، وقد تـم اسـتبعاد عـدداإلحصائیة المالئمة
. 4 ( والجـدولطالبـة،) 29 (، وًاطالبـ) 21 ( وطالبة، منهمًاطالب) 50 (لیصبح عدد العینة

  :یبین الوصف الدقیق لتلك العینة) 3
  )3. 4 (جدول

  )50=ن (تطالعیة االس وصف عینة الدراسةیبین
  %  العدد  المتغیر  البیان

    42  21  ذكور
  58  29  إناث  الجنس

المستوى   48  24  األول
  52  26  الرابع  الدراسي

  20  10  أقل من ثانوي

  36  18  ثانوي

مستوى 
تعلیم 
  44  22  أكثر من ثانوي  األب

  28  14  أقل من ثانوي
  38  19  ثانوي

مستوى 
تعلیم 
  34  17  أكثر من ثانوي  األم

  8  4  أفراد فأقل4
  82  41  أفراد10 – 5

عدد 
أفراد 
  10  5  أفراد10أكثر من   األسرة

  8  4  وحید
  18  9  األول
  52  26  أوسط

الترتیب 
المیالدي 

بین 
  22  11  األخیر  األخوة

  28  14   1000أقل من 
1001 - 2000   14  28  
2001- 3000   12  24  

الدخل 
الشهري 
لألسرة 
  20  10   3000ثر من أك  بالشیكل
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  :عینة التطبیق الفعلیة. 2. 4. 4
ــــى الوصــــول ألهــــداف الدراســــة واإلجابــــة علــــى أســــئلتها والتحقــــق مــــن هــــي و التــــي هــــدفت إل

 . وطالبة تم اختیارها بالطریقة العشوائیة الطبقیةًاطالب) 670 (وقد بلغت، فرضیاتها
اســتبانة لــم ) 25 (إلجابــة، واســتبانة غیــر مكتملــة ا) 28 (ســتعراض البیانــات تبــین أنوبعــد ا

ـــذلك تـــم اســـتثناؤها مـــن التحلیـــل حیـــث بلـــغ حجـــم العینـــة الكلـــي  تتـــسم اإلجابـــات فیهـــا بالجدیـــة، ل
ــــــة، مــــــنهم) 617( ــــــا وطالب ًطالب ــــــ) 279 (ً ــــــة ) 338 (، و%)45.22 ( بنــــــسبةًاطالب  بنــــــسبةطالب
  :یبین الوصف الدقیق للعینة) 4.4 (، والجدول%)54.78(

  

  )4. 4 (جدول
  )617=ن (عینة الدراسةیبین وصف 

  %  العدد  المتغیر  البیان
   45.2 279  ذكور

 54.8 338  إناث  الجنس
المستوى  69.2 427  األول

 30.8 190  الرابع  الدراسي
 20.9 129  أقل من ثانوي

 25.8 159  ثانوي
مستوى 
تعلیم 
 53.3 329  أكثر من ثانوي  األب

 19.3 119  أقل من ثانوي
 47.6 294  ثانوي

مستوى 
تعلیم 
 33.1 204  أكثر من ثانوي  األم

 5.8 36  أفراد فأقل4
 75.5 466  أفراد10 – 5

عدد 
أفراد 
 18.6 115  أفراد10أكثر من   األسرة

 2.1 13  وحید
 22.5 139  األول
 62.7 387  أوسط

الترتیب 
المیالدي 

بین 
 12.6 78  األخیر  األخوة

 27.4 169   1000 أقل من
1001 - 2000   174 28.2 
2001- 3000   120 19.4 

الدخل 
الشهري 
لألسرة 
 25.0 154   3000أكثر من   بالشیكل
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  :متغیرات الدراسة. 5. 4
  

 :المتغیر المستقل. 1. 5. 4
  

ٕ أسـلوب القـسوة واثـارة -أسـلوب النبـذ واإلهمـال ( ویتضمن ثالثة أبعادأسالیب المعاملة الوالدیة
  ).التوجیهأسلوب اإلرشاد و -األلم النفسي

  

 :المتغیر التابع. 2. 5. 4
  

 التمـــرد – التمــرد علـــى أنظمــة الجامعــة –التمــرد علـــى األســرة  (ویتــضمن ثالثـــة أبعــاد التمــرد
  ).على المجتمع

  

 :أدوات الدراسة. 6. 4
  

 ،الجــنس ( المتغیــراتت، حیــث شــمل)2ملحــق رقــم  (األولیــة اســتمارة البیانــات بإعــداد الباحــث قــام
مــستوى تعلــیم األب، مـــستوى عـــدد أفــراد األســرة، الترتیـــب المــیالدي بــین األخـــوة،   الدراســي،المــستوى

 الباحـــــث قـــــام، ولتحقیــــق أهـــــداف الدراســــة وقیـــــاس المتغیــــرات، )دخل الــــشهري لألســـــرةتعلــــیم األم، الـــــ
وبعـد  ،ذات العالقـة بمفـاهیم الدراسـة والدراسات الـسابقة  التربويواألدب النفسي التراثباالطالع على 

هما احـــدإتـــین،  إعـــداد أداإلـــى الباحـــث لجـــأ ، علـــى المقـــاییس المـــستخدمة فـــي هـــذا المـــضمارأن اطلـــع
 الــصورة بإعــداد وقــام لقیــاس أســالیب المعاملــة الوالدیــة، واألخــرى لقیــاس التمــرد لــدى طلبــة الجامعــة،

، وسـیأتي شـرح )1ملحـق رقـم  (لتحكیمهـاات  الجامعـأسـاتذةعرضها على بعض من و تینلألدا األولیة
  . لكل مقیاس من المقیاسینمفصل

  

 :مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة. 1. 6. 4
  

قام الباحث بإعداد مقیاس أسـالیب المعاملـة الوالدیـة، والـذي اشـتمل علـى ثالثـة أسـالیب تمثـل 
أسـلوب النبـذ واإلهمــال  مـن خـاللطرفـي المعاملـة المتمثلـة فـي التقبـل أو الـرفض الوالـدي لألبنـاء، 

ٕالتوجیــه، وأســلوب القــسوة واثــارة األلــم النفــسي؛ فالمعاملــة القائمــة علــى اإلرشــاد أســلوب اإلرشــاد وو
القـسوة التـي تـصل إلـى حـد العقـاب البـدني أو واإلهمـال ووالتوجیه تبین لألبناء مدى تقبل والـدیهم، 

  .النفسي تشعرهم برفض والدیهم لهم
  

وهــي ) أ (ن؛ الــصورة ومــن صــورتیًاموقفــ) 20 (تكــون المقیــاس فــي صــورته األولیــة مــنولقــد 
 أثنـاء تعاملـه مـع والـده، – أو قد یمـر بهـا مـستقبال –خاصة بمواقف حیاتیة مختلفة مر بها المفحوص
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 منهــا أســلوب یتبعــه فقــرةتمثــل كــل فقــرات أثنــاء تعاملــه مــع والدتــه، ولكــل موقــف ثــالث ) ب (والــصورة
ِن أثنـــاء تـــربیتهم األبنـــاء، وقـــد وضـــع أمـــام كـــل فقـــرة مـــن فقـــرااالوالـــد  بـــدائل حـــسب ةت المقیـــاس خمـــسُ

 4= درجـــة، غالبـــا3= درجـــة، أحیانـــا2= درجـــة، نـــادرا1=أبـــدا (وعلـــى النحـــو التـــالي) لیكـــرت (أســـلوب
، وجمیــع الفقــرات تــصحح بهــذا االتجــاه وال توجــد فقــرات عكــسیة، ویــتم حــساب ) درجــة5=درجــة، دائمــا

ة، وذلـك بجمـع درجاتــه درجـة المفحـوص بـشكل مـستقل علــى كـل أسـلوب مـن أسـالیب المعاملــة الوالدیـ
صـــورتي  (فــي الفئـــات الخمـــس لألســلوب، وتتـــراوح الـــدرجات الكلیــة للمفحـــوص علـــى كــل أســـلوب فـــي

علـى ) 100 ( من الحد األعلـىالمفحوص، ویدل اقتراب درجة ) درجة100 - 20 (بین) األب واألم
اب الدرجـة مـن أن ذلك األسلوب هو األسلوب المتبع فـي تعامـل األب أو األم معـه، فـي حـین أن اقتـر

یعنــي أن ذلــك األســلوب یكــاد یكــون غیــر متبــع فــي تعامــل الوالــدین معــه، وعلــى ) 20 (الحــد األدنــى
أمـام الفقـرة تحـت العمـود  ) X  (المفحوص أن یحدد مدى انطباق كل فقرة علیه، وذلك بوضع عالمة

  .الذي یتفق مع رأیه
  

  :األداةصدق 
  

، ولقـد تـم )254: 1997صـفوت فـرج، (سـه هو أن تقیس ما صممت لقیاةدایقصد بصدق األ
  :التحقق من صدق مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة من خالل

  

 :صدق المحكمین .1
  

مواقـــف علـــى عــدد مـــن األســـاتذة المقیــاس فـــي صـــورته األولیــة ومـــا تـــضمنه مــن تــم عـــرض 
 لتحدیــد )3ملحــق رقــم  (المحكمــین مــن ذوي الخبــرة واالختــصاص فــي میــدان التربیــة وعلــم الــنفس

الحیتها ووضــــوحها، والتحقــــق مــــن صــــدق المحتــــوى، وتــــم قبــــول المواقــــف جمیعهــــا مــــن قبــــل صــــ
  .المحكمین، ثم جرى تعدیل المواقف والفقرات التي اتفق على غموضها

  

  Internal Consistency:صدق االتساق الداخلي .2
  

ربقـام الباحـث بتطبیـق األداة علـى العینـة االسـتطالعیة لحـسا ین كل فق اط ب ة  معامل االرتب

رات  ن فق ة األداةم ة الكلی ع الدرج رة، م ھ الفق ي إلی ذي تنتم د ال داول للبع  ،)6. 4 (،)5. 4 (والج

  :توضح ذلك) 7. 4(
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  )5. 4 (جدول
  فقرات أسلوب النبذ واإلهمالیبین معامل ارتباط درجة كل فقرة من 
  الكلیة لألسلوبدرجة المع من مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة 

  صورة األم  صورة األب
  مستوى الداللة   االرتباط  الفقرة  الموقف  مستوى الداللة   االرتباط  الفقرة  الموقف

 0.01دالة عند  0.621 أ 1 0.01دالة عند  0.723 ت 1
 0.01دالة عند  0.494 ت  2 0.01دالة عند  0.562 أ  2
 0.01دالة عند  0.572 أ 3 0.01دالة عند  0.486 أ 3
 0.01دالة عند  0.567 أ  4 0.01دالة عند  0.552 أ 4
 0.05دالة عند  0.366 ت 5 0.01دالة عند  0.677 ت 5
 0.05دالة عند  0.359 أ 6 0.01دالة عند  0.559 أ 6
 0.01دالة عند  0.553 ب 7 0.01دالة عند  0.372 ب 7
 0.05دالة عند  0.367 ت 8 0.01دالة عند  0.554 ب 8
 0.01دالة عند  0.533 ت 9 0.01دالة عند  0.731 ت 9
 0.01دالة عند  0.476 ب 10 0.01دالة عند  0.535 ب 10
 0.01دالة عند  0.615 ت 11 0.01دالة عند  0.610 أ 11
 0.01دالة عند  0.731 أ 12 0.01دالة عند  0.672 أ 12
 0.01دالة عند  0.642 ب 13 0.01دالة عند  0.736 أ 13
 0.01دالة عند  0.533 ب 14 0.05دالة عند  0.363 ب 14
 0.01دالة عند  0.562 ت 15 0.01دالة عند  0.668 أ 15
 0.01دالة عند  0.599 ت 16 0.01دالة عند  0.615 ت 16
 0.05دالة عند  0.336 ب 17 0.01دالة عند  0.549 ب 17
 0.01دالة عند  0.462 ب 18 0.01دالة عند  0.421 ب 18
 0.01دالة عند  0.417 ت 19 0.01دالة عند   0.430 ت 19
 0.01دالة عند  0.651 أ 20 0.01دالة عند  0.483 أ 20

  α ≥ 0.01( =0.372 (، وعند0.288= )α ≥ 0.05 (عند) 48= ح.د (الجدولیة) ر (قیمة
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  )6. 4 (جدول
  ٕفقرات أسلوب القسوة واثارة األلم النفسيیبین معامل ارتباط درجة كل فقرة من 

  الكلیة لألسلوبدرجة المع لة الوالدیة من مقیاس أسالیب المعام
  صورة األم  صورة األب

  مستوى الداللة   االرتباط  الفقرة  الموقف  مستوى الداللة   االرتباط  الفقرة  الموقف
 0.01دالة عند  0.481 ت 1 0.01دالة عند  0.710  ب 1
 0.01دالة عند  0.577 ب 2 0.01دالة عند  0.443  ت 2
 0.01دالة عند  0.705 ت 3 0.01دالة عند  0.376  ت 3
 0.01دالة عند  0.588 ت 4 0.01دالة عند  0.542  ب 4
 0.01دالة عند  0.562 ب 5 0.01دالة عند  0.528  ب 5
 0.01دالة عند  0.695 ت 6 0.01دالة عند  0.587  ت 6
 0.01دالة عند  0.783 أ 7 0.01دالة عند  0.641  أ 7
 0.01دالة عند  0.637 ب 8 0.01دالة عند  0.649  ت 8
 0.01دالة عند  0.602 ب 9 0.01دالة عند  0.395  أ 9
 0.01دالة عند  0.639 أ 10 0.01دالة عند  0.568  أ 10
 0.01دالة عند  0.541 ب 11 0.01دالة عند  0.703  ت 11
 0.01دالة عند  0.675 ت 12 0.01دالة عند  0.715  ت 12
 0.01ة عند دال 0.679 أ 13 0.01دالة عند  0.732  ت 13
 0.01دالة عند  0.503 أ 14 0.01دالة عند  0.686  أ 14
 0.01دالة عند  0.731 ب 15 0.01دالة عند  0.401  ت 15
 0.01دالة عند  0.785 ب 16 0.01دالة عند  0.415  ب 16
 0.01دالة عند  0.402 أ 17 0.05دالة عند  0.352  أ 17
 0.01 عند دالة 0.646 أ 18 0.01دالة عند  0.726  أ 18
 0.01دالة عند  0.539 ب 19 0.01دالة عند  0.388  ب 19
 0.01دالة عند  0.481 ت 20 0.01دالة عند  0.542  ت 20

  α ≥ 0.01( =0.372 (، وعند0.288= )α ≥ 0.05 (عند) 48= ح.د (الجدولیة) ر (قیمة
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  )7. 4 (جدول
 اد والتوجیهیبین معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات أسلوب اإلرش

  من مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة مع الدرجة الكلیة لألسلوب
 صورة األم صورة األب

 مستوى الداللة  االرتباط الفقرة الموقف مستوى الداللة  االرتباط الفقرة الموقف
 0.01دالة عند  0.741 ب 1 0.01دالة عند  0.771 أ 1
 0.01 عند دالة 0.626 أ 2 0.01دالة عند  0.843 ب 2
 0.01دالة عند  0.582 ب 3 0.01دالة عند  0.599 ب 3
 0.01دالة عند  0.769 ب  4 0.01دالة عند  0.533 ت 4
 0.01دالة عند  0.606 أ 5 0.01دالة عند  0.805 أ  5
 0.01دالة عند  0.426 ب 6 0.01دالة عند  0.771 ب 6
 0.01دالة عند  0.509 ت 7 0.01دالة عند  0.607 ت 7
 0.01دالة عند  0.537 أ 8 0.01دالة عند  0.675 أ 8
 0.01دالة عند  0.433 أ 9 0.01دالة عند  0.611 ب 9
 0.01دالة عند  0.702 ت 10 0.01دالة عند  0.768 ت 10
 0.01دالة عند  0.574 أ 11 0.01دالة عند  0.603 ب 11
 0.01دالة عند  0.634 ب 12 0.01دالة عند  0.602 ب 12
 0.01دالة عند  0.572 ت 13 0.01دالة عند  0.407 ب 13
 0.01دالة عند  0.686 ت 14 0.01دالة عند  0.721 ت 14
 0.01دالة عند  0.383 أ 15 0.01دالة عند  0.619 ب 15
 0.01دالة عند  0.609 أ 16 0.01دالة عند  0.518 أ 16
 0.01دالة عند  0.502 ت 17 0.01دالة عند  0.454 ت 17
 0.01دالة عند  0.724 ت 18 0.01دالة عند  0.702 ت 18
 0.01دالة عند  0.793 أ 19 0.01دالة عند  0.741 أ 19
 0.01دالة عند  0.521 ب 20 0.01دالة عند  0.749 ب 20

  α ≥ 0.01( =0.372 (، وعند0.288= )α ≥ 0.05 (عند) 48= ح.د (الجدولیة) ر (قیمة
  
  
  
  
  



 101

 بقة أن درجـات جمیـع فقـرات مقیـاس أسـالیب المعاملـة الوالدیـةیتبین مـن الجـداول الثالثـة الـسا
 حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد الذي تنتمـي إلیـه عنـد مـستوى) األب واألم (بصورتیه)  فقرة60(
وتتراوح معامالت االرتباط بـین كـل فقـرة والدرجـة الكلیـة للبعـد الـذي ، )0.05 (، وعند مستوى)0.01(

مما یدلل على أن المقیاس یتسم بـصدق اتـساق داخلـي أي أنـه ) 0.843 - 0.336 (تنتمي إلیه بین
ملحــق  (ًاموقفــ) 20 (وبالتــالي یبقــى المقیــاس فــي صــورته النهائیــة یتكــون مــن، یقــیس مــا صــمم لقیاســه

  . من األبعاد الثالثةًا وكل موقف یتكون من ثالث فقرات تمثل كل فقرة بعد،)4رقم 
  

  :ثبات األداة
  

  .ًي األداة النتائج نفسها تقریبا إذا أعید تطبیقها على نفس العینة مرة ثانیةویقصد به أن تعط
  :ولقد قام الباحث بحساب معامل الثبات بالطرق التالیة

  

 :طریقة التجزئة النصفیة  -  أ
  

ـــة حـــساب تـــم  الثبـــات بطریقـــة التجزئـــة النـــصفیة لكـــل بعـــد مـــن أبعـــاد مقیـــاس أســـالیب المعامل
 معامالت ارتباط بیرسون بین النـصفین، ومعـامالت الثبـات بعـد التعـدیل الوالدیة، والجدول التالي یبین

  : براون التنبؤیة-باستخدام معادلة سبیرمان 
  

  )8. 4 (جدول
  والثبات بطریقة التجزئة النصفیةرتباط اال تیبین معامال

  )األب واألم (لكل بعد من أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة
  صورة األم  األبصورة 

عدد   البعد
معامل   الفقرات

  االرتباط
معامل 
  الثبات

معامل 
  االرتباط

معامل 
  الثبات

 0.887 0.871 0.823 0.700 20 اإلهمالأسلوب النبذ 

 0.763 0.618 0.860 0.755 20 ٕ القسوة واثارة األلم النفسيأسلوب

 0.871 0.772 0.842 0.726 20 أسلوب اإلرشاد والتوجیه
  

بعــــد بعـــاد مقیــــاس أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة معـــامالت الثبـــات ألبق أن یتبـــین مـــن الجـــدول الــــسا
ًقـــیم مقبولـــة علمیـــا ممـــا وجمیعهـــا ) 0.887 – 0.763 (تراوحـــت بـــین) صـــورتي األب واألم (التعـــدیل

  .یشیر إلى أن المقیاس یتسم بدرجة جیدة من الثبات
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  :معامل ألفا كرونباخ  - ب
  

، ومعامـــل ألفـــا أداة إحـــصائیة بـــات المقیـــاسألفـــا كرونبـــاخ لحـــساب ثاســـتخدم الباحـــث معامـــل 
. 4 (، والجـدولساب اتساق وتجانس المقیـاس الواحـدحساسة ألخطاء العینة والمقیاس، ویتم بها ح

  :التالي یوضح ذلك) 9
  

  )9. 4 (جدول
  والثبات بمعامل ألفا كرونباخ رتباط اال تیبین معامال

  )األب واألم (لدیةلفقرات كل بعد من أبعاد مقیاس أسالیب المعاملة الوا

  البعد
عدد 
  الفقرات

  معامل ألفا
  صورة األب

معامل ألفا 
  صورة األم

 0.918 0.842  20 اإلهمالأسلوب النبذ 

 0.816 0.887 20 ٕ القسوة واثارة األلم النفسيأسلوب

 0.905 0.855 20 أسلوب اإلرشاد والتوجیه
  

 س أســـالیب المعاملـــة الوالدیــــةبعـــاد مقیــــامعـــامالت الثبـــات ألیتبـــین مـــن الجـــدول الــــسابق أن 
قـیم وجمیعهـا ) 0.918 – 0.816 (تراوحـت بـینباستخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ ) صورتي األب واألم(

  .ًمقبولة علمیا، مما یبین أن المقیاس یتسم بدرجة جیدة من الثبات
  

وبــذلك یتــضح للباحــث أن مقیــاس أســالیب المعاملــة الوالدیــة یتــسم بدرجــة جیــدة مــن الــصدق 
  .)4ملحق رقم  (ثبات تطمئن الباحث لتطبیقه على العینة الكلیة للدراسةوال

  

  :مقیاس التمرد. 2. 6. 4
  

بعــد االطــالع علــى التــراث التربــوي ومــا شــمله مــن مقــاییس ودراســات ســابقة ذات العالقــة قــام 
قـرة موزعـة علـى ثالثـة ف) 42 (فـي صـورته األولیـة مـنلتمرد، والذي تكون لالباحث بإعداد مقیاس 

  .ة الجامعة، والتمرد على المجتمعالتمرد على األسرة، والتمرد على أنظم: أبعاد وهي
  

 بــدائل حــسب أســلوب لیكــرت علــى ةتــم وضــع أمــام كــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس خمــسوقــد 
، ویـتم ) درجـة5= درجة، دائمـا4= درجة، غالبا3= درجة، أحیانا2= درجة، نادرا1=أبدا (النحو التالي

لیـــة للمفحـــوص علـــى المقیـــاس بجمـــع درجاتـــه فـــي الفئـــات الخمـــس للمقیـــاس، مـــع حـــساب الدرجـــة الك
= ً درجـة، نـادرا5= ًأبـدا (مراعاة الفقرات العكسیة التصحیح حیث یـتم احتـساب درجاتهـا بـشكل عكـسي
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، وعلــى المفحــوص أن یحــدد مــدى ) درجــة1= ً درجــة ، دائمــا2= ً درجــة ، غالبــا3= ً درجــة، أحیانــا4
  .أمام الفقرة تحت العمود الذي یتفق مع رأیه) X (، وذلك بوضع عالمةانطباق كل فقرة علیه

  

  :دق األداةــــــص
  

  :صدق المحكمین .1
  

تــم عـــرض المقیـــاس علـــى عــدد مـــن األســـاتذة المحكمـــین مــن ذوي الخبـــرة واالختـــصاص فـــي 
ــــم الــــنفس لتحدیــــد صــــالحیتها ووضــــوحها، والتحقــــق مــــن صــــدق  )5ملحــــق رقــــم  (میــــدان التربیــــة وعل

فقــرات مــن قبــل المحكمــین لعــدم صــالحیتها، ثــم جــرى تعــدیل الفقــرات التــي ) 5 ( وتــم حــذفالمحتــوى،
 فقــرة موزعــة علــى ثالثــة أبعــاد) 37 (المقیــاس یتكــون مــنأصــبح وبعــد التحكــیم اتفــق علــى غموضــها، 

  :التالي یبین ذلك) 10. 4 (، والجدول)6ملحق رقم (
  

  )10. 4 (جدول
  عد وأرقام الفقرات السالبة في كل بعدیبین أبعاد مقیاس التمرد وفقرات كل ب

  أرقام الفقرات  البعد
الفقرات 
  السالبة

عدد 
  الفقرات

التمرد على 
  األسرة

1 ،4 ،7 ،10 ،13 ،16 ،19 ،
22 ،25 ،28 ،31  16  11  

التمرد على 
  أنظمة الجامعة

2 ،5 ،8 ،11 ،14 ،17 ،20 ،
23 ،26 ،29 ،32 ،34 ،35 ،37  5 ،37  14  

التمرد على 
  المجتمع

3 ،6 ،9 ،12 ،15 ،18 ،21 ،
24 ،27 ،30 ،33 ،36  

12 ،
18 ،30  12  

  

  :صدق االتساق الداخلي
  

  : من خالل الخطوات التالیةحساب صدق االتساق الداخليتم 
  :مقیاس التمردالكلیة لدرجة الحساب معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة و -1
  

، مقیـاس التمـرد موضـوع الدراسـةلكلیة لادرجة المعامالت االرتباط بین درجة كل فقرة وتم حساب 
  :ذلكبین ی التالي )11. 4 (والجدول
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  )11. 4 (جدول
  الكلیة للمقیاسدرجة فقرات مقیاس التمرد والیبین معامل ارتباط درجة كل فقرة من 

  مستوى الداللة   معامل االرتباط  رقم الفقرة  مستوى الداللة   معامل االرتباط  رقم الفقرة
 ًغیر دالة إحصائیا  0.228 20 0.01ند دالة ع  0.526 1
 0.01دالة عند   0.393  21 0.01دالة عند   0.465 2
 0.01دالة عند   0.464 22 0.01دالة عند   0.429 3
 0.01دالة عند   0.554 23 0.01دالة عند  0.510 4
 0.01دالة عند   0.681 24 ًغیر دالة إحصائیا  0.131 5
 0.01الة عند د 0.397 25 0.01دالة عند   0.513 6
 0.01دالة عند   0.503 26 0.01دالة عند   0.503 7
 ًغیر دالة إحصائیا  0.246 27 ًغیر دالة إحصائیا  0.204 8
 ًغیر دالة إحصائیا  0.115 28 0.01دالة عند   0.491 9
 0.01دالة عند   0.418 29 ًغیر دالة إحصائیا  0.195 10
 ًإحصائیاغیر دالة   0.209 30 0.01دالة عند   0.517 11
 0.01دالة عند   0.550 31 ًغیر دالة إحصائیا  0.218 12
 0.01دالة عند   0.662 32 0.01دالة عند  0.371 13
 0.01دالة عند   0.501 33 0.01دالة عند   0.631 14
 0.01دالة عند   0.512 34 0.01دالة عند   0.548 15
 0.01دالة عند  0.611 35 0.01دالة عند   0.370 16
 0.01دالة عند   0.453  36 0.01دالة عند   0.563 17
 0.01دالة عند   0.126 37 ًغیر دالة إحصائیا 0.195 18
    0.01دالة عند   0.631 19

  α ≥ 0.01( =0.372 (، وعند0.288= )α ≥ 0.05 (عند) 48= ح.د (الجدولیة) ر (قیمة
  

عنــد ت ارتباطــات دالــة حققــ)  فقــرة27 (یتبــین مــن الجــدول الــسابق أن معظــم فقــرات مقیــاس التمــرد
فقــرات ارتباطـات دالــة مــع ) 10 (ولـم تحقــق مــع الدرجـة الكلیــة للمقیــاس، )α ≥ 0.01 (مـستوى داللــة

، وبالتـــالي تـــم )37، 30، 28، 27، 20، 18، 12، 10، 8، 5 (الدرجـــة الكلیـــة للمقیـــاس، وأرقامهـــا
  .)7ملحق رقم  (فقرة) 27 ( المقیاس یتكون منوأصبححذفها 
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  :عامالت االرتباط بین درجة كل فقرة ودرجة البعد الذي تنتمي إلیهحساب م -2
  

معامالت االرتباط بـین درجـة كـل فقـرة ودرجـة البعـد الـذي تنتمـي إلیـه مـن أبعـاد مقیـاس تم حساب 
  : ذلكبینیوالجدول التالي ، التمرد موضوع الدراسة

  

  )12. 4 (جدول
   الذي تنتمي إلیهلبعد امع درجةلتمرد فقرات مقیاس ایبین معامل ارتباط درجة كل فقرة من 

  مستوى الداللة  االرتباط  رقم الفقرة  البعد  مستوى الداللة  االرتباط  رقم الفقرة  البعد
 0.01دالة عند   0.490  3 0.01دالة عند   0.590  1
 0.01دالة عند   0.461 6 0.01دالة عند   0.620 4
 0.01دالة عند   0.479 9 0.01دالة عند   0.683 7
 0.01دالة عند   0.669 15 0.01دالة عند   0.529 13
 0.01دالة عند   0.481 21 0.01دالة عند   0.373 16
 0.01دالة عند   0.648 24 0.01دالة عند   0.744 19
 0.01دالة عند   0.665 33 0.01دالة عند   0.457 22
 0.01د دالة عن  0.703 25

التمرد . 3
على 
  المجتمع

 0.01دالة عند  0.504 36

التمرد . 1
  على األسرة

 0.01دالة عند  0.723  31
 0.01دالة عند   0.528 2
 0.01دالة عند   0.667 11
 0.01دالة عند   0.725 14
 0.01دالة عند   0.530 17
 0.01دالة عند   0.653 23
 0.01دالة عند   0.535 26
 0.01ند دالة ع  0.414 29
 0.01دالة عند   0.802 32
 0.01دالة عند   0.489 34

التمرد . 2
على أنظمة 

 الجامعة

 0.01دالة عند  0.587 35

 

  α ≥ 0.01( =0.372 (، وعند0.288= )α ≥ 0.05 (عند) 48= ح.د (الجدولیة) ر (قیمة
  

حققــت ارتباطــات دالــة عنــد )  فقــرة27 (یتبــین مــن الجــدول الــسابق أن جمیــع فقــرات مقیــاس التمــرد
 مــع درجــة البعــد الــذي تنتمــي إلیــه، وبــذلك یكــون الباحــث قــد تحقــق مــن صــدق )α ≥ 0.01 (مــستوى

  .االتساق الداخلي لمقیاس التمرد
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 :حساب معامالت االرتباط بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة للمقیاس -3
 

  )13. 4 (جدول
  یبین معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد مقیاس التمرد مع الدرجة الكلیة له

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  البعد
 0.01دالة عند   0.866  التمرد على األسرة

 0.01دالة عند   0.943  التمرد على أنظمة الجامعة

 0.01دالة عند  0.906  التمرد على المجتمع

  α ≥ 0.01( =0.372 (، وعند0.288= )α ≥ 0.05 (عند) 48= ح.د (الجدولیة) ر (قیمة
  

 بـین )α ≥ 0.01 (ًه توجد ارتباطات دالة إحصائیا عند مـستوى داللـةیتبین من الجدول السابق أن
  .درجة كل بعد من أبعاد مقیاس التمرد والدرجة الكلیة للمقیاس

  

صــورته وبـذلك یكـون الباحـث قـد تحقــق مـن صـدق االتـساق الـداخلي للمقیــاس ویبقـى المقیـاس فـي 
فـي صــورته النهائیــة المقیــاس وص علــى الكلیــة للمفحـ ةدرجـالتتــراوح  و،فقــرة) 27 (النهائیـة یتكــون مـن

بینمـــا تــدل الدرجـــة المنخفـــضة  ،تمــرد مرتفـــع، وتـــدل الدرجــة المرتفعـــة علـــى ) درجـــة135 - 27 (بــین
  .تمرد منخفضعلى 

  

  :المقیاسثبات 
  

  :لحساب ثبات مقیاس التمرد تم استخدام الطرق التالیة
  :طریقة التجزئة النصفیة  -  أ

  

 ، ودرجـات الفقـرات الزوجیـة) فقـرة14 (الفقرات الفردیةتم حساب معامل االرتباط بین درجات 
، وقــد بلغـــت ) فقــرة27= مجمـــوع الفقــرات (، والمكونــة لمقیــاس التمـــرد فــي صــورته النهائیــة) فقــرة13(

 التنبؤیـــة جثمــان، ثــم اســتخدم الباحـــث معادلــة )0.805 (قیمــة معامــل ارتبـــاط بیرســون بــین النـــصفین
، وقـد بلغــت )ن غیـر متــساوییناالنـصف (ًرات المقیـاس فردیــالتعـدیل طـول المقیــاس بـسبب كـون عــدد فقـ

ًوهـي قیمـة مقبولـة علمیـا، األمـر الـذي یـدلل ) 0.892 (قیمة معامل الثبات بعد التعدیل بتلك المعادلـة
  .درجة جیدة من الثبات تفي بمتطلبات الدراسةعلى 
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  :معامل ألفا كرونباخ  - ب
  

یـــة بحـــساب معامـــل ألفـــا كرونبـــاخ لفقـــرات تقـــدیر ثبـــات مقیـــاس التمـــرد فـــي صـــورته النهائتـــم 
تـدلل علـى ًقیمـة مقبولـة علمیـا، و، وهـي )0.897 (، وقـد بلغـت قیمـة ألفـا)27= عدد الفقـرات (المقیاس

  .مستوى جید من الثبات، وتفي بمتطلبات تطبیق المقیاس على أفراد العینة
  

بمتطلبـات التطبیــق یتــسم بدرجـة جیــدة مـن الــصدق والثبـات تفــي مقیــاس التمـرد وبـذلك یتـضح أن 
  .)7ملحق رقم  (على أفراد العینة الكلیة

  

  :اإلجرائیةخطوات ال. 7. 4
  

اإلطـالع علـى األدب التربـوي والنفــسي لجمـع اإلطـار النظــري والدراسـات الـسابقة، واالســتفادة  .1
 .منها في إعداد أداتي الدراسة

 .إعداد أداتي الدراسة وتحدید األبعاد وفقرات كل بعد .2
ً بصورتهما األولیة على المحكمین، واجراء الحذف والتعدیل وفقا آلرائهمعرض األداتین .3 ٕ. 
 .تطبیق الصورة النهائیة لألداتین على عینة استطالعیة للتحقق من صدقهما وثباتهما .4
 . تطبیق األداتین على العینة الفعلیة للدراسة .5
 .لنتائج وتحلیلها الستخراج ا)SPSS (استخدام برنامج الرزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة .6
 .مناقشة النتائج وتفسیرها في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة .7
 .صیاغة التوصیات والمقترحات في ضوء النتائج .8

  

  :المعالجات اإلحصائیة. 8. 4
  

لتحقق مـــن صـــدق وثبـــات المقیاســـین بـــا) SPSS (قـــام الباحـــث باســـتخدام البرنـــامج اإلحـــصائي
معـاملي ، وللكـشف عـن صـدق االتـساق الـداخلي للمقیاسـین رسـونبی طاالرتبـامعامـل حیث استخدم 

معامــل كرونبـاخ ألفـا للتحقــق ، وبـراون وجثمــان لحـساب الثبـات بطریقــة التجزئـة النـصفیة -سـبیرمان
 .من ثبات المقیاسین

المتوســـط الحـــسابي الباحـــث اســـتخدم تحقـــق مـــن فرضـــیات الدراســـة واإلجابـــة علـــى تـــساؤالتها، للو
تحلیـل التبــاین و "ت"اختبـار و Pearsonمعامـل ارتبـاط بیرســون و  والـوزن النــسبيواالنحـراف المعیـاري

 .والثنائي األحادي
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  :صعوبات واجهت الباحث. 9. 4
 .للمراجعالمحلیة افتقار المكتبات  .1
 .البیروقراطیة اإلداریة وصعوبة اإلجراءات .2
 .االنقطاع المستمر للكهرباء .3
 . ق أداتي الدراسةعدم جدیة وتجاوب بعض الطلبة أثناء تطبی .4
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  ســل اخلامــالفص
  

  اتــج والتوصيــالنتائ
  
 دـــــتمهی. 1. 5
 نتائج تساؤالت الدراسة وتفسیرها. 2. 5
 نتائج فرضیات الدراسة وتفسیرها. 3. 5
 التوصیات. 4. 5
 بحوث مقترحة. 5. 5
  قائمة المراجع. 6. 5
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  الفصل الخامس
  النتائج والتوصیات

  

  دــــتمهی. 1. 5
  

فیما یلي عرض للنتائج التي تم الحصول علیها باسـتخدام أدوات الدراسـة، وبعـد إجـراء المعالجـات 
اإلحــصائیة وفقــا لفرضــیات الدراســة ومتغیراتهــا، حیــث ســیتم عــرض نتــائج التحلیــل الوصــفي الخــاص 

لتوصــــیات ، ثــــم ا الدراســــة وتفــــسیرهاضــــیاتبمتغیــــرات الدراســــة، ثــــم عــــرض التحلــــیالت الخاصــــة بفر
  .بحوث المقترحةوال

  

  :وتفسیرها تساؤالت الدراسةنتائج . 2. 5
  

  :والذي ینص على التساؤل األولنتائج . 1. 2. 5
  

  ما مستوى التمرد لدى طلبة جامعة األزهر بغزة؟
  

 قـــام الباحـــث بحـــساب المتوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعیـــاري لإلجابـــة عـــن هـــذا التـــساؤل
 بأبعـاده مقیـاس التمـردعلـى ) 617=ن (فـراد العینـة مـن طلبـة الجامعـةالستجابات أوالوزن النسبي 
  : التالي)1. 5 (، ویتضح ذلك من خالل جدولودرجته الكلیة

  

  )1. 5 (جدول
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري

  والوزن النسبي الستجابات أفراد العینة على مقیاس التمرد
  
 البعد

عدد 
 الفقرات

الدرجة 
 العظمى

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 %النسبي

ترتیب 
 بعاداأل

 3 42.8 6.141 19.25 45 9 التمرد على األسرة
 2 44.3 7.423 22.16 50 10 التمرد على أنظمة الجامعة

 1 52.8 5.586 21.10 40 8 التمرد على المجتمع
  46.3 16.601 62.52 135 27  للتمردالدرجة الكلیة

  100بعد وضرب الناتج في لل العظمىالنسبي بقسمة الوسط الحسابي لكل بعد على الدرجة تم حساب الوزن 
  

جـاء  بـین أفـراد العینـة حیـث ًهو األكثر شـیوعا المجتمعالتمرد على  أن السابق یتضح من الجدول
، ثــم %)44.3 ( بــوزن نــسبيجــاءأنظمــة الجامعــة حیــث التمــرد علــى ، یلیــه %)52.8 (بــوزن نــسبي
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الدرجــة الكلیــة للتمــرد أن كمــا ویبــین الجــدول ، %)42.8 (بــوزن نــسبيجــاء ألســرة حیــث ا التمــرد علــى
  .ً نسبیاضعیفةوهي نسبة ، %)46.3 (زن نسبيجاءت بو

  

ـــة ممارســـة التربیـــة قلیلـــةویعـــزو الباحـــث ســـبب ظهـــور التمـــرد بنـــسبة   بـــین طلبـــة الجامعـــة إلـــى قل
فــي  البنیــة النفــسیة للمراهــق التــي تبــدأ  طبیعــةإلــى باإلضــافةفــي المنــزل، علــیهم الــضاغطة والمتزمتــة 
ـــــة  ـــــاالقتراب مـــــن مرحلـــــة الرشـــــد، المرحلـــــة الجامعی ـــــد أظهـــــرت نتـــــائج دراســـــة ب  هیلمـــــان ومـــــاكملینفق

Hellman and Mcmillin (1997) أن أهـم األحـداث التـي تتـسبب فـي ظهـور سـلوك التمـرد لـدى 
مـستقل سـواء كـان هـذا التهدیـد المراهقین هي إحـساس المراهـق بوجـود خطـر مـا یهـدد حریتـه وكیانـه ال

  .من داخل األسرة من قبل الوالدین، أو من داخل المدرسة من قبل اإلدارة المدرسیة والمدرسین
  

التـي أظهـرت أن الطالبـات ) 1996 (دراسـة جیهـان عـاطف فـتح اهللانتیجـة وتتفق هذه النتیجة مع 
  .ة، ویلیها السلطة الوالدیةًكن أعلى تمردا تجاه السلطة بصفة عامة، ویلیها السلطة المدرسی

  

لـــدى أفـــراد العینـــة فـــان الباحـــث %) 52.8 (أمـــا ظهـــور التمـــرد علـــى المجتمـــع بـــأعلى وزن نـــسبي
 وجـــود انـــسجام بـــین الطالـــب الجـــامعي، وبـــین مـــا یفرضـــه المجتمـــع مـــن عـــادات وتقالیـــد میفـــسره بعـــد

 المتوالیـة علـى المجتمـع وهذه النتیجة قد تكون طبیعیة في ظل الظـروف غیـر الطبیعیـةوقوانین وقیم، 
  .الفلسطیني

  

  :والذي ینص على الثانيالتساؤل نتائج . 2. 2. 5
  

ًشـیوعا لـدى طلبـة جامعـة األزهـر  - كمـا یـدركها األبنـاء-ما أكثر أسالیب المعاملـة الوالدیـة
  زة؟ـــــبغ

  

ن  قـام الباحـث بحـساب المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعیـاري والـوزلإلجابة عن هذا التساؤل
ـــة علـــى ) 617=ن (الســـتجابات أفـــراد العینـــة مـــن طلبـــة الجامعـــةالنـــسبي  مقیـــاس أســـالیب المعامل
 )2. 5 (، ویتـــضح ذلـــك مـــن خـــالل جـــدولبأبعـــاده ودرجتـــه الكلیـــة) صـــورتي األب واألم (الوالدیـــة
  :التالي
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  )2. 5 (جدول
  والوزن النسبي المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري

  )األب واألم (أسالیب المعاملة الوالدیةد العینة على مقیاس الستجابات أفرا

 
  
 البعد

عدد 
 الفقرات

الدرجة 
  الكلیة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 %النسبي

ترتیب 
 بعاد األ

 2 40.0 11.309 40.02 100 20 النبذ واإلهمالأسلوب 
ألب 3 38.3 10.726  38.30  100 20 ٕالقسوة واثارة األلم النفسيأسلوب 

ا
 

 1 78.2 12.595 78.22  100 20 اإلرشاد والتوجیهأسلوب 
 3 35.9 12.629 35.88 100 20 النبذ واإلهمالأسلوب 

ألم 2 38.2 12.351 38.24  100 20 ٕالقسوة واثارة األلم النفسيأسلوب 
ا

 

 1 83.2 11.704 83.16  100 20 اإلرشاد والتوجیهأسلوب 
  

كمـا یـدركها أفـراد عینـة ) صـورة األب (بق أن أسـالیب المعاملـة الوالدیـةیتضح من الجدول السا
 الدراســـة مــــن طلبــــة الجامعــــة تتــــدرج فــــي ســــلم أعــــاله أســــلوب اإلرشــــاد والتوجیــــه عنــــد وزن نــــسبي

ممـــا یـــشیر إلـــى %) 38.3 (ٕ، وأدنـــاه أســـلوب القـــسوة واثـــارة األلـــم النفـــسي بـــوزن نـــسبي%)78.2(
ات أفـراد العینـة علـى أسـالیب المعاملـة الوالدیـة التـي یتبعهـا وجود تبـاین كبیـر وملحـوظ فـي اسـتجاب

  .اآلباء كما یدركها األبناء، وكان هذا التباین لصالح أسلوب اإلرشاد والتوجیه
  

كمـــا یـــدركها أفـــراد عینـــة ) صـــورة األم (كمـــا یتـــضح مـــن الجـــدول أن أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة
 أســــلوب اإلرشــــاد والتوجیــــه عنــــد وزن نــــسبيالدراســـة مــــن طلبــــة الجامعــــة تتــــدرج فــــي ســــلم أعــــاله 

ممـــا یـــشیر إلـــى وجـــود تبـــاین %) 35.9 (، وأدنـــاه أســـلوب النبـــذ واإلهمـــال بـــوزن نـــسبي%)83.2(
كبیر وملحوظ في استجابات أفراد العینة على أسالیب المعاملـة الوالدیـة التـي تتبعهـا األمهـات كمـا 

  .د والتوجیهیدركها األبناء، وكان هذا التباین لصالح أسلوب اإلرشا
  

 األخــرى األســالیب أكثــر مــن لــدى أفــراد العینــة والتوجیــه اإلرشــاد أســلوب شــیوععــزو الباحــث وی
  :العوامل التالیة إلى
 التربـوي الـصحیح القـائم علـى لألسلوب معظم اآلباء واألمهات في المجتمع الفلسطیني إدراك .1

عتمـــد علـــى القـــسوة والتـــسلط وتـــركهم لألســـالیب الالســـویة التـــي تالحـــوار والمناقـــشة والتوجیـــه، 
 .واإلهمال
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رغبة اآلباء واألمهات في توفیر فرص حیاتیة أفضل من تلك التي عاشـوها فـي ظـل النكبـات  .2
دفعهم إلـى تعـویض الـنقص الـذي ی مما ،المتتالیة والتشرد، وفقدان الهویة، وغموض المستقبل

 .بنائهمألتعایشوا معه من خالل حرصهم على توفیر أفضل فرص العیش الممكنة 
ــــوعي وتحــــسین  .3 ــــة ال ــــة بنوعیهــــا المباشــــر وغیــــر المباشــــر فــــي تنمی إســــهام المؤســــسات التربوی

 .المستوى الثقافي وتطویر نوعیة التعلیم للعائلة الفلسطینیة
 صــورة إعطــاء العینــة فــي أفــرادرغبــة قــد تفــسر النــسبة العالیــة فــي أســلوب اإلرشــاد والتوجیــه  .4

 .لت لشرح غایات الدراسة وما یترتب علیها رغم الجهود التي بذأسرهمایجابیة عن 
  

 األلـم ٕواثـارة مـن أسـلوب القـسوة أكثـر واإلهمـال بأسـلوب النبـذ اآلبـاءمن قبل األبناء  معاملة أما
ن بعــضهم ِّمكــُ ممــا ال ی، للــرزقً وطلبــاً الــدائم بحثــااآلبــاءانــشغال یعــزو الباحــث ذلــك إلــى ف ،النفــسي

 واألیـام األبنـاء یربـون بعـضهم الـبعض، أن  یـروناآلبـاء بعـض كمـا أن األبنـاء، أحـوالمن متابعة 
 شــئون إدارة مــا تكــرس معظــم وقتهــا فــي ً التــي غالبــالــألمیتــرك تلــك المهمــة بعــضهم و، ًأیــضاتربــي 
 األســالیب أصــعب هــو واإلهمــال أســلوب النبــذ أنوهنــا ینــوه الباحــث إلــى األبنــاء،  ومتابعــة ،المنـزل
أمــا أســلوب اإلهمــال  ، مــع النــاسًیكــون الفــرد فیهــا متفــاعال األخــرى فاألســالیب الــنفس، علــى ًوقعــا

ٕوهـذا یفـسر ممارسـة األمهـات ألسـلوب القـسوة واثـارة  فانه ینفي وجود الفرد من أصله وكأنـه العـدم،
األلم النفسي أكثر من أسلوب النبذ واإلهمال أثناء تربیة األبناء لما تتمتع به األمهـات مـن عاطفـة 

  . على رعایة أبنائهن وعدم إهمالهمًأكثر حرصاتجعلهن وأمومة 
  

أن أكثــر  التـي أظهــرت نتائجهــا )2002 (وتتفـق هــذه النتیجــة مـع نتیجــة دراســة بـشرى أبــو لیلــة
/ تـسامح (، یلیـه أسـلوب)تـسلط/ اعتـدال (ًأسالیب المعاملة الوالدیة شیوعا لدى أفراد العینة هـو أسـلوب

  .)إهمال/ حمایة (وبً، وأخیرا أسل)عدم اتساق/ اتساق (، ثم أسلوب)تشدد
  

  :وتفسیرها فرضیات الدراسة نتائج. 3. 5
  

  :والتي تنص على ى األولیةالفرض نتائج .1. 3. 5
  

 - كمـا یـدركها األبنـاء- ًال توجد عالقة ارتباط دالة إحصائیا بین أسـالیب المعاملـة الوالدیـة
  .زةــوالتمرد لدى طلبة جامعة األزهر بغ

  

تــم حــساب معامــل ارتبــاط بیرســون بــین درجــة كــل بعــد مــن وللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة 
أبعاد المعاملة الوالدیة لألب ولألم من جهة، وبـین درجـة كـل بعـد والدرجـة الكلیـة للتمـرد مـن جهـة 

  :التالي) 3. 5 (أخرى، ویتضح ذلك في جدول
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  )3. 5 (جدول
 والتمرد معامالت االرتباط بین أسالیب المعاملة الوالدیةیبین 

  أبعاد التمرد            
 أبعاد أسالیب المعاملة

التمرد على 
 األسرة

التمرد على 
  أنظمة الجامعة

التمرد على 
 المجتمع

الدرجة الكلیة 
 للتمرد

 **0.463 **0.347  **0.387  **0.467 النبذ واإلهمال
ألب **0.406 **0.259  **0.346 **0.443 ٕالقسوة واثارة األلم النفسي

ا
 

 **0.321 - **0.251- **0.222- **0.371- اإلرشاد والتوجیه
 **0.566 **0.423 **0.499 **0.540 النبذ واإلهمال

ألم **0.444 **0.267 **0.374 **0.506 ٕالقسوة واثارة األلم النفسي
ا

 

 **0.364- **0.242-  **0.307- **0.392- اإلرشاد والتوجیه
  )α ≥ 0.01 (داللةدالة عند مستوى **، )α ≥ 0.05 (عند مستوى داللةدالة *

  α ≥ 0.01(=0.115 (مستوى داللة، وعند 0.088=)α ≥ 0.05 (مستوى داللةعند ) 615= ح.د (الجدولیة) ر (قیمة
  

  :یتبین من الجدول السابق
  عنـــد مـــستوى داللـــةًموجبـــة دالـــة إحـــصائیا ارتبـــاط وجـــود عالقـــة) α ≥ 0.01( بـــین أســـالیب 

 والتمــرد بأبعــاده ودرجتــه ،)صــورتي األب واألم (سيٕ والقــسوة واثــارة األلــم النفــ،النبــذ واإلهمــال
كلمــا ظهــر أســلوب النبــذ واإلهمــال كــنمط شــائع فــي معاملــة ، أي أنــه أفــراد العینــةالكلیــة لــدى 

ٕاألب أو األم لألبناء تزداد ظاهرة التمرد لـدیهم، وأیـضا كلمـا ظهـر أسـلوب القـسوة واثـارة األلـم  ً
 وهــذا یعنــي ، لألبنــاء تـزداد ظــاهرة التمــرد لـدیهمالنفـسي كــنمط شــائع فـي معاملــة األب أو األم

 من قبـل الوالـدین كـانوا أسالیب معاملة سیئةأن األبناء الذین عاشوا في أجواء أسریة یسودها 
أســـالیب یـــسودها یتمیـــزون بـــسلوك متمـــرد أكثـــر مـــن األبنـــاء الـــذین عاشـــوا فـــي أجـــواء أســـریة 

 . ومهتمة بمشاكلهم المختلفة،متقبلة لألبناءمعاملة 
  ـــةًســـالبة دالـــة إحـــصائیا عنـــد مـــستوى ارتبـــاط وجـــود عالقـــة  بـــین أســـلوب )α ≥ 0.01 (دالل

، أي التمرد بأبعـاده ودرجتـه الكلیـة لـدى أفـراد العینـةو ،)صورتي األب واألم (اإلرشاد والتوجیه
 تقــلأنــه كلمــا ظهــر أســلوب اإلرشــاد والتوجیــه كــنمط شــائع فــي معاملــة األب أو األم لألبنــاء 

 .د لدیهمظاهرة التمر
  

ــــائج وتتفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع  دراســــة ابتــــسام الالمــــي، و)2004 (دراســــة فاطمــــة الحمیــــدي نت
ــــان)1995 (مجــــدي حبیــــب  ودراســــة،)2001( ــــائج ، )1993 (، ودراســــة إبــــراهیم علی وكــــذلك مــــع نت

 ،الــسلبیةالــسلوكیات التــي هــدفت إلــى دراســة العالقــة بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــة وبعــض الدراســات 
ــــك تــــي أظهــــرت نتائجهــــا وال ــــة الــــسویة وتل وجــــود عالقــــة ارتبــــاط ســــالبة بــــین أســــالیب المعاملــــة الوالدی

ــــة بــــین  ،الــــسلوكیات ــــة أســــالیبوعالقــــة ارتبــــاط موجب مثــــل دراســــة حجــــاب  ،وبینهــــاالالســــویة  المعامل
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، ودراسـة أحمـد )2008 (، ودراسـة إسـعاد البنـا)2009 (، ودراسـة عبـد اهللا الحربـي)2009 (الحازمي
 ودراسـة كزنـز ،)2006 ( ودراسـة النـسفورد وآخـرون،)2007 (شـیماء نـصر ودراسـة ،)2007 (علـي

)2004 (Cousinsودراسة بشرى أبو لیلـة ،) ودراسـة آسـیا )2002 (، ودراسـة حنـان خـوج)2002 ،
  ).2000 (، ودراسة خالد الزهراني)2000 (بركات

  

  :والتي تنص علىالثانیة  یةالفرض نتائج. 2. 3. 5
التمـرد تعـزى وق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة على مقیاس ال توجد فر

  .كما یدركها األبناء ) مرتفع-منخفض (ألسالیب المعاملة الوالدیة
  

قــام الباحــث بحــساب الــدرجات الكلیــة ألفــراد عینــة الدراســة وللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة 
 قـــام، ثـــم  بـــصورتیه األب واألملمـــستخدمأســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة افرعـــي مـــن مقیـــاس كـــل علـــى 

 الـــذین أســـلوب المعاملـــة الوالدیـــةًترتیـــب الـــدرجات تنازلیـــا واختیـــار مجمـــوعتي المقارنـــة منخفـــضي ب
أســـلوب ، ومرتفعـــي )167 =ن (مـــن الطـــرف الـــسفلي لـــدرجات أفـــراد العینـــة% 27یـــشكلون نـــسبة 

 =ن (جات أفــــراد العینــــةمــــن الطــــرف العلــــوي لــــدر% 27 الــــذین یــــشكلون نــــسبة المعاملــــة الوالدیــــة
 باســتخدام التمــرد، ثـم تمــت المقارنــة بــین المجمـوعتین المــذكورتین فــي أدائهمــا علـى مقیــاس )167

اإلحـــصائي البـــارامتري بـــسبب اعتدالیـــة توزیـــع األســـلوب اســـتخدم الباحـــث هـــذا قـــد و ،)ت (اختبـــار
ً عـن ثالثـین فـردا، الدرجات في كل من مجموعتي التطبیق، إضافة إلـى أن عـدد أفـراد العینـة یزیـد

ــــین ) ت (األمــــر الــــذي یحقــــق شــــروط اســــتخدام اختبــــار  متوســــطي مجمــــوعتین مــــستقلتینللفــــرق ب
  .)210: 2005صالح الدین عالم، (

  

  : الفرضیات الفرعیة التالیةالسابقةًوبناء على ما سبق تفرع من الفرضیة 
لبـة علـى مقیـاس ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجـات الط. 1. 2. 3. 5

  .كما یدركه األبناء)  مرتفع-منخفض (التمرد تعزى ألسلوب النبذ واإلهمال
  

 واالنحرافـات ،وللتحقق من صـحة الفرضـیة الـسابقة قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابیة
التـــالي ) 4. 5 (لمتوســـطات درجـــات الطلبـــة علـــى مقیـــاس التمـــرد، والجـــدول" ت" وقیمـــة،المعیاریـــة

  :یوضح ذلك
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  )4. 5 (جدول

  للفرق بین متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي ) ت (اختبار
  في درجاتهم على مقیاس التمرد )صورتي األب واألم (واإلهمال أسلوب النبذ

المتوسط   أسلوب النبذ واإلهمال  المقیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

التمرد على  4.770 16.39  )باأل (منخفضي األسلوب
 6.582 23.38  )األب (مرتفعي األسلوب األسرة

دالة عند  11.12
0.01 

التمرد على  6.016 19.04  )األب (منخفضي األسلوب
 8.245 26.25  )األب (مرتفعي األسلوب أنظمة الجامعة

9.14 
دالة عند 

0.01 
التمرد على  4.919 18.67  )األب (منخفضي األسلوب

 5.551 23.91  )األب (مرتفعي األسلوب  المجتمع
9.13 

د دالة عن
0.01 

الدرجة الكلیة  13.523 54.10  )األب (منخفضي األسلوب
 17.293 73.54  )األب (مرتفعي األسلوب  للتمرد

11.45 
دالة عند 

0.01 
التمرد على  4.768 16.30  )األم (منخفضي األسلوب

 6.586 23.70  )األم (مرتفعي األسلوب األسرة
دالة عند  11.76

0.01 
التمرد على  6.232 18.85  )األم (منخفضي األسلوب

 7.896 27.07  )األم (مرتفعي األسلوب أنظمة الجامعة
10.55 

دالة عند 
0.01 

التمرد على  4.994 18.65  )األم (منخفضي األسلوب
 5.398 24.24  )األم (مرتفعي األسلوب  المجتمع

9.82 
دالة عند 

0.01 
لیة الدرجة الك 13.436 53.80  )األم (منخفضي األسلوب

 16.837 75.01  )األم (مرتفعي األسلوب  للتمرد
12.72 

دالة عند 
0.01 

  α ≥ 0.05( =1.96 (مستوى داللةعند ) 332= ح.د (الجدولیة) ت (قیمة
  α ≥ 0.01( =2.58 (مستوى داللةعند و

  

 ≤ α ( إحــصائیة عنــد مــستوىتوجــد فــروق ذات داللــة  الــسابق أنــه)4. 5 (یتبــین مــن الجــدول
 علـــى )صـــورة األب (أســـلوب النبـــذ واإلهمـــال متوســـطي درجـــات منخفـــضي ومرتفعـــي بـــین )0.01

مــن طلبــة ) صــورة األب (أســلوب النبــذ واإلهمــال، وكانــت الفــروق لــصالح مرتفعــي مقیــاس التمــرد
  .ةـــالجامع
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بـــین متوســـطي  )α ≥ 0.01 (توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى یتبـــین أنـــهكمــا 
، وكانـــت مقیـــاس التمـــرد علـــى )صـــورة األم (أســـلوب النبـــذ واإلهمـــالدرجـــات منخفـــضي ومرتفعـــي 

  .من طلبة الجامعة) صورة األم (أسلوب النبذ واإلهمالالفروق لصالح مرتفعي 
ویعزو الباحث هـذه النتیجـة إلـى أن إهمـال الوالـدین لألبنـاء وعـدم سـؤالهم عـن حـالهم وأحـوالهم 

عور بـالرفض والرغبـة فـي االحتجـاج ورفـض المعـاییر، فـاالبن یـدرك أن مـن واجبـات یولد لدیهم شـ
 نالوالــدین االهتمــام بــه، ومتابعــة أحوالــه، وحــل المــشاكل التــي تواجهــه، وأنهــم بإهمــالهم لــه یكونــو

ًمقصرین تجاه واجباتهم، وبالتالي مـن األولـى والطبیعـي أن یكـون مقـصرا هـو فـي حقـوقهم وحقـوق 
  . والتمرد علیهم أو على أي مظهر من مظاهر السلطة،اعتهم وعصیان أوامرهمغیرهم، وعدم ط

  

 مــــن مظــــاهر أســــالیب التربیــــة ًا یمثــــل مظهــــرلالبــــنحــــد الوالــــدین أو كلیهمــــا أكمــــا أن إهمــــال 
یـــزداد  بأنــه منبــوذ أو غیـــر مرغــوب فیــه، فــإن االضــطراب النفــسي االبــنالخاطئــة، فعنــدما یحــس 

قامیة موجهة للوالدین، فیقوم بألوان السلوك التي تـنم عـن حقـده علـى لدیه، وقد یلجأ إلى وسائل انت
محمــــد الـــــشیخ  (مجتمعــــه، ممــــا قـــــد یــــؤدي بـــــه فــــي النهایـــــة إلــــى هاویــــة التمـــــرد والحقــــد والجنـــــوح

  ).31: 2010حمود،
  

 ، ودراســــة منــــذر الــــضامن)2003 (دراســــة بافلیــــدز ومــــاكاليوتتفـــق هــــذه النتیجــــة مــــع نتــــائج 
أن ســوء أســالیب المعاملــة الوالدیــة فــي  نتــائج الدراســات التــي تناولــت ًوتتفــق أیــضا مــع، )1984(

ًالمعاملــة الوالدیــة المتمثـــل فــي اإلهمــال یـــؤثر ســلبا علـــى ســمات الشخــصیة، وأنمـــاط التفاعــل فـــي 
ودراســـة ، )2008 (نجـــاح الـــدویك، ودراســـة )2008 (إســـعاد البنـــا مثـــل دراســـة العالقـــات األســـریة

  .)2002 (ى أبو لیلةبشرودراسة ، )2007 (شیماء نصر
  

ـــى  .2. 2. 3 .5 ـــة عل ـــین متوســـطات درجـــات الطلب ـــة إحـــصائیة ب ـــروق ذات دالل ال توجـــد ف
كمـا یدركـه )  مرتفـع-مـنخفض  (ٕمقیاس التمرد تعزى ألسلوب القـسوة واثـارة األلـم النفـسي

  .األبناء
  

  واالنحرافـات،وللتحقق من صـحة الفرضـیة الـسابقة قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابیة
التـــالي ) 5. 5 (لمتوســـطات درجـــات الطلبـــة علـــى مقیـــاس التمـــرد، والجـــدول" ت" وقیمـــة،المعیاریـــة

  :یوضح ذلك
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  )5. 5 (جدول
  للفرق بین متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي ) ت (اختبار

  في درجاتهم على مقیاس التمرد) صورتي األب واألم (ٕأسلوب القسوة واثارة األلم النفسي

ٕوة واثارة األلم أسلوب القس  المقیاس
  النفسي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

التمرد على  5.202 16.74  )األب (منخفضي األسلوب
 6.842 23.04  )األب (مرتفعي األسلوب األسرة

دالة عند   9.46
0.01 

التمرد على  6.647 19.96  )األب (منخفضي األسلوب
 8.189 25.66  )األب (مرتفعي األسلوب أنظمة الجامعة

6.98 
الة عند د

0.01 
التمرد على  5.265 19.81  )األب (منخفضي األسلوب

 5.797 23.04  )األب (مرتفعي األسلوب  المجتمع
5.33 

دالة عند 
0.01 

الدرجة الكلیة  15.041 56.51  )األب (منخفضي األسلوب
 18.054 71.74  )األب (مرتفعي األسلوب  للتمرد

8.37 
دالة عند 

0.01 
التمرد على  4.430 16.60  )األم (منخفضي األسلوب

 7.073 23.47  )األم (مرتفعي األسلوب األسرة
دالة عند  10.63

0.01 
التمرد على  6.523 19.86  )األم (منخفضي األسلوب

 7.720 26.22  )األم (مرتفعي األسلوب أنظمة الجامعة
8.12 

دالة عند 
0.01 

 على التمرد 5.329 19.72  )األم (منخفضي األسلوب
 5.780 23.26  )األم (مرتفعي األسلوب  المجتمع

5.82 
دالة عند 

0.01 
الدرجة الكلیة  13.920 56.19  )األم (منخفضي األسلوب

 17.721 72.95  )األم (مرتفعي األسلوب  للتمرد
9.61 

دالة عند 
0.01 

  α ≥ 0.01(=2.58 (عند مستوى داللةو، 1.96=)α ≥ 0.05 (وى داللةعند مست) 332= ح.د (الجدولیة) ت (قیمة
  

ـــةتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة  یتبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق أنـــه  ≤ α (عنـــد مـــستوى دالل
صـــورة  (ٕأســـلوب القـــسوة واثـــارة األلـــم النفـــسيبـــین متوســـطي درجـــات منخفـــضي ومرتفعـــي  )0.01
 ٕأســـلوب القـــسوة واثـــارة األلـــم النفـــسيمرتفعـــي ، وكانـــت الفـــروق لـــصالح مقیـــاس التمـــرد علـــى )األب

  .من طلبة الجامعة) صورة األب(
  

ــــین أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة  ــــةكمــــا یتب ــــد مــــستوى دالل بــــین  )α ≥ 0.01 (عن
علــــى ) صــــورة األم (ٕ درجــــات منخفــــضي ومرتفعــــي أســــلوب القـــسوة واثــــارة األلــــم النفــــسيمتوســـطي
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مـن ) صـورة األم (ٕفعي أسلوب القسوة واثارة األلـم النفـسيمقیاس التمرد، وكانت الفروق لصالح مرت
  .طلبة الجامعة

ـــیهم أســـلوب أن إلـــىویعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة   القـــسوة مـــن قبـــل األبنـــاء الـــذین یمـــارس عل
  .یتولد لدیهم حب االنتقام من كل ما هو مصدر للسلطةالوالدین 

  

 مثــل األبنــاءلــة الجــسدیة علــى بحــث تــأثیر ســوء المعام هــدفتوتتفــق هــذه النتیجــة مــع دراســات 
 هـاأشـارت نتائج التـي )2003 (بافلیـدز ومـاكاليدراسـة وكـذلك ، )2006(النسفورد وآخروندراسة 

ا مـ وعـدم اهتمامه، والحمایـة الزائـدة مـن الوالـدین، وزیادة الـضوابط الوالدیـة،إلى أن الرفض الوالدي
 االكتئـاب واالعتمادیـة أعـراضیـد مـن  ومـشكالته الـسلوكیة، كمـا قـد یزهبالمراهق قد یزیـد مـن تمـرد

  .لدى بعض المراهقین
  

، ویدفعــه لالبــن اســتخدام أســلوب العقــاب البــدني أو التهدیــد بــه یــضر بالــصحة النفــسیة نأكمــا 
  أو االنحـــراف؛ أي اتخـــاذ أســـالیب ســـلوكیة غیـــر ســـویة، أو التمـــرد، أو الهـــروب،إلـــى االستـــسالم

  .)33: 2001 شفاء جالل،(
  

 ودرجتــه، أمــا ،نــوع العقــاب: قــاب كأســلوب مــن أســالیب التربیــة مــن نــاحیتینوتــأتي خطــورة الع
 یتجهـون فـي أسـالیب عقـاب االبـن إلـى العقـاب البـدني القاسـي، كوسـیلة اآلبـاءًنوعه فإن كثیرا مـن 

 إلى العقـاب النفـسي الـذي  یقـوم علـى اآلخرقمعیة تحول دون تكرار خطأ ما، بینما یمیل بعضهم 
 مــن حیـــث أمـــاتــه الملحـــة، وتكبیــل حریتـــه بــرادع الخــوف والقهـــر النفــسي، حرمــان االبــن مـــن رغبا

ًممــا یعــد عــامال مهمــا فــي انحــراف ً قــد یفــرط فیــه إلــى درجــة قاســیة جــدا، اآلبــاء فــان بعــض تــهدرج ً
لــى خلــق كیــان عــدواني ٕا، وقــسوتهاألبنــاء ودفعهــم باتجــاه المماطلــة والكــذب كوســیلة للهــروب مــن 

  ).30: 2010محمد الشیخ حمود،  (متمرد
  

علـى تكیـف األبنـاء وسـلوكهم فـي المـستقبل، یـؤثر أسلوب الوالدین في التعامـل مـع أبنـائهم كما أن 
حیــث تــشیر ســمیحة توفیــق أن األســر التــي تمیــل إلــى ممارســة القــوة والعنــف فــي التعامــل مــع أبنائهــا 

، تــدفع أبناءهــا للهــرب ٍدون مراعــاة  للمرحلــة العمریــة التــي یمــرون بهــا، ومطالبهــا النفــسیة واالنفعالیــة
إلـــى محـــیط آخـــر یجـــدون فیـــه الحـــب واأللفـــة، وفـــي الغالـــب یكـــون هـــذا المحـــیط هـــو األقـــران الـــذین 

 فـــي تفكیـــر هـــؤالء األبنـــاء، وبالتـــالي فـــي ســـلوكهم، فیمیلـــون إلـــى العنـــف والتمـــرد ًا مـــؤثرًایمارســـون دور
یتمثـل هـذا الحـال فـي سـلوكهم ًوالتخریب واإلساءة لكل من یمثل مصدرا للـسلطة أو إعطـاء األوامـر، و

مع الزمالء والمعلمین في المدرسة، فهم یحاولون تصید أخطاء المعلم للتقلیل مـن شـأنه ومكانتـه أمـام 
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 هخولـ (ٕالطلبة، كما أن وجود األب له أهمیة كبیـرة فـي حیـاة المراهـق ألنـه مـصدر قـوة وتوجیـه وارشـاد
  .)15 ،14: 2000 المطارنة،

  

وق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجـات الطلبـة علـى مقیـاس ال توجد فر .3. 2. 3. 5
  .كما یدركه األبناء)  مرتفع-منخفض  (اإلرشاد والتوجیهالتمرد تعزى ألسلوب 

  

 واالنحرافـات ،وللتحقق من صـحة الفرضـیة الـسابقة قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابیة
التـــالي ) 6. 5 (یـــاس التمـــرد، والجـــدوللمتوســـطات درجـــات الطلبـــة علـــى مق" ت" وقیمـــة،المعیاریـــة

  :یوضح ذلك
  

  )6. 5 (جدول
  للفرق بین متوسطي درجات منخفضي ومرتفعي ) ت (اختبار

  في درجاتهم على مقیاس التمرد) صورتي األب واألم (أسلوب اإلرشاد والتوجیه

المتوسط   أسلوب اإلرشاد والتوجیه  المقیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة
  )ت(

 مستوى
  الداللة

22.28  )األب (منخفضي األسلوب
74 

التمرد على   6.550
16.25  )األب (مرتفعي األسلوب األسرة

15 
4.928 

دالة عند  9.52
0.01 

24.35  )األب (منخفضي األسلوب
33 

التمرد على  7.819
19.68  )األب (مرتفعي األسلوب أنظمة الجامعة

86 
6.242 

6.02 
دالة عند 

0.01 
22.63  )األب (منخفضي األسلوب

47 
التمرد على  5.600

18.77  )األب (مرتفعي األسلوب  المجتمع
25 

5.004 
6.65 

دالة عند 
0.01 

69.27  )األب (منخفضي األسلوب
54 

الدرجة الكلیة   16.647
54.71  )األب (مرتفعي األسلوب  للتمرد

26 
13.833  

8.69 
دالة عند 

0.01 
التمرد على  6.482 22.49  )األم( منخفضي األسلوب

 5.401 17.02  )األم (مرتفعي األسلوب األسرة
دالة عند  8.36

0.01 
التمرد على  7.527 25.52  )األم (منخفضي األسلوب

 7.142 19.88  )األم (مرتفعي األسلوب أنظمة الجامعة
7.02 

دالة عند 
0.01 

التمرد على  5.401 23.02  )األم (منخفضي األسلوب
 5.779 19.88  )األم (مرتفعي األسلوب  المجتمع

5.13 
 عند دالة

0.01 
الدرجة الكلیة  16.086 71.02  )األم (منخفضي األسلوب

 16.143 56.78  )األم (مرتفعي األسلوب  للتمرد
8.07 

دالة عند 
0.01 

  α ≥ 0.01(=2.58 (عند مستوى داللةو، 1.96)=α ≥ 0.05 (عند مستوى داللة) 332= ح.د (الجدولیة) ت (قیمة
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ـــةیتبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة   ≤ α (عنـــد مـــستوى دالل
علــى ) صــورة األب ( بـین متوســطي درجــات منخفــضي ومرتفعــي أســلوب اإلرشــاد والتوجیــه)0.01

  أسـلوب اإلرشـاد والتوجیــهمنخفــضي، وكانــت الفـروق لـصالح  بأبعــاده ودرجتـه الكلیـةمقیـاس التمـرد
  . طلبة الجامعةمن) صورة األب(

  

ــــین أنــــه توجــــد فــــروق ذات داللــــة إحــــصائیة  ــــةكمــــا یتب ــــد مــــستوى دالل  بــــین )α ≥ 0.01 (عن
 علـى مقیـاس التمــرد) صـورة األم (متوسـطي درجـات منخفـضي ومرتفعـي أسـلوب اإلرشــاد والتوجیـه

) صــورة األم ( أســلوب اإلرشــاد والتوجیــهمنخفــضي، وكانــت الفــروق لــصالح بأبعــاده ودرجتــه الكلیــة
  .طلبة الجامعةمن 

  

ویعـــزو الباحـــث هـــذه النتیجـــة إلـــى أن أســـلوب المعاملـــة الوالدیـــة القـــائم علـــى النـــصح واإلرشـــاد 
 بـین  حتى وان كـان ضـد رغباتـه، فـالحوار هـو سـید الموقـف، لما ینبغي االلتزام بهًیجعل االبن متفهما

  .األب واألم من جهة، وبین األبناء من جهة أخرى
  

الدراســات التــي مــع نتــائج  ، و)2004 (دراســة فاطمــة الحمیــديتــائج وتتفــق هــذه النتیجــة مــع ن
  الـسلبیة مثـل دراسـة محمـد الـشیخ حمـودالـسلوكیاتبعض تناولت أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتهـا بـ

 ، ودراســة بـــشرى أبــو لیلـــة)2007 (ودراســـة أحمــد علـــي، )2008 (ودراســة نجـــاح الــدویك، )2010(
  ).2000 (ودراسة خالد الزهراني، )2002(

  

  :والتي تنص علىالثالثة  یةالفرضنتائج . 3. 3. 5
التمرد تعـزى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة على مقیاس 

  .) إناث–ذكور (الجنسلمتغیر 
  

  قــام الباحـث بالمقارنــة بــین متوسـط درجــات الطــالب الــذكوریة الفرضــهللتحقـق مــن صــحة هـذو
فـــي درجـــاتهم علـــى مقیـــاس التمـــرد ) 338= ن ( درجـــات الطالبـــات اإلنـــاث ومتوســـط،)279= ن(

للفــــروق بــــین متوســــطات درجــــات عینتــــین مــــستقلتین، ) ت (موضــــوع الدراســــة باســــتخدام اختبــــار
  : التالي یبین ذلك)7. 5 (والجدول
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  )7. 5 (جدول
  على مقیاس التمردللفروق بین متوسطي درجات الطالب والطالبات ) ت (اختبار

المتوسط   المتغیر  المقیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

التمرد على  6.407 20.44  الذكور
 5.741 18.28  اإلناث األسرة

دالة عند  4.37
0.01 

التمرد على  7.991 24.25  الذكور
أنظمة 
 الجامعة

 6.442 20.44  اإلناث
6.41 

دالة عند 
0.01 

التمرد على  5.764 22.14  الذكور
 5.293 20.25  اإلناث  جتمعالم

4.20 
دالة عند 

0.01 
الدرجة الكلیة  17.787 66.83  الذكور

 14.656 58.97  اإلناث  للتمرد
5.90 

دالة عند 
0.01 

  α ≥ 0.05(=1.96 (عند مستوى داللة) 615= ح.د (الجدولیة) ت (قیمة
  α ≥ 0.01(=2.58 (عند مستوى داللةو

  

 )α ≥ 0.01 (عنـد مـستوى داللـةالجدول الـسابق وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة یتبین من 
بأبعـاده علـى مقیـاس التمـرد بـین متوسـطي درجـات مجمـوعتي الطـالب والطالبـات مـن أفـراد العینـة 

  .ودرجته الكلیة، وكانت الفروق لصالح الذكور من طلبة الجامعة
  

فلسطیني الذي یعطـي للـذكر مـساحة للتعبیـر ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى طبیعة المجتمع ال
 ینبغـــي فـــاألنثى، اإلنـــاث والتعلیمـــات والـــنظم أكثـــر مـــن لألوامـــرعـــن رأیـــه، أو االحتجـــاج والـــرفض 
وأن تكــون خاضــعة ها، وأن تلتــزم بكــل مــا ینبغــي االلتــزام بــه، اعلیهــا أن تنفــذ مــا یملیــه علیهــا والــد

ًالـذكور أكثـر اتـصاال بمتغیـرات المجتمـع المحـیط ، كمـا أن  عنهـاالرضـاللعادات والتقالید حتـى یـتم 
ًبهم، وهم األكثر تعرضا لضغوط الحیاة، ویبقى الرجـل مطالـب بتحمـل المـسئولیات وحـل المـشاكل 

  .أكثر من المرأة بالرغم من مكانة المرأة المتمیزة في المجتمع
  

لواحــدة تأخــذ وفـي هــذا الــسیاق ذكــر عــزت حجــازي أن مــشكلة التمییــز بــین األخــوة فــي األســرة ا
أولهمــا وأخطرهمــا تفــضیل الــذكور علــى اإلنــاث، واآلخــر مــنح الكبــار امتیــازات تفــوق مــا : شــكلین

یعطـى للــصغار، ویرتكــب بعــض اآلبــاء حماقــات مثـل حرمــان الفتیــات مــن بعــض االمتیــازات التــي 
  ).114: 1985عزت حجازي،  (تعطى للذكور، أو تحقیر البنات وتسفیه تصرفاتهن وأفكارهن
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  بافلیــــدز ومـــــاكالي، ودراســــة)2007 (علــــي عبــــد المطلــــبفــــق هــــذه النتیجــــة مــــع دراســــة وتت
 Sung ودراســـة، )1998 ( میـــسون ســـلمانودراســـة، )2001 ( ابتـــسام الالمـــيودراســة، )2003(
 كمــال أبــو ، ودراســة)1993 ( عــصام أحمــد، ودراســة)1993 ( إبــراهیم علیــان، ودراســة)1994(

 یاســرة أبــو هــدروسختلــف مــع نتــائج دراســة ت، و)1988(  مدیحــه جنــادي، ودراســة)1993 (الــرب
 عــدم وجــود أثــر ذي داللــة إحــصائیة ا أظهرتــنیاللتــ) 2000 (خولــه المطارنــة، ودراســة )2010(

التــي طبقــت االخــتالف فــي الفئــة العمریــة إلــى ً، وقــد یكــون ذلــك عائــدا للجــنس فــي مــستوى التمــرد
  ).ةالمرحلة اإلعدادیة والثانوی (كال الدراستینعلیها 

  

  :والتي تنص علىالرابعة  یةالفرضنتائج . 4. 3. 5
تعـزى التمرد ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة على مقیاس 

  ). رابع–أول  (لمستوى الدراسيلمتغیر ا
  

طلبــة المــستوى  قــام الباحــث بالمقارنــة بــین متوســط درجــات یة الفرضــهللتحقــق مــن صــحة هــذو
ــــة المــــستوى الدراســــي الرابــــعومتوســــط درجــــات ) 427= ن (لالدراســــي األو فــــي ) 190= ن (طلب

للفـــروق بـــین متوســـطات ) ت (درجـــاتهم علـــى مقیـــاس التمـــرد موضـــوع الدراســـة باســـتخدام اختبـــار
  : التالي یبین ذلك)8. 5 (درجات عینتین مستقلتین، والجدول

  

  )8. 5 (جدول
  التمرد تعزى للمستوى الدراسيمقیاس على للفروق بین متوسطي درجات الطلبة ) ت (اختبار

المتوسط   المتغیر  المقیاس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

 قیمة
  )ت(

مستوى 
  الداللة

التمرد على   6.415 19.32  أول
 5.491 19.11  رابع األسرة

غیر دالة  0.42
 ًإحصائیا

التمرد على  7.703 21.67  أول
 6.643 23.27  رابع أنظمة الجامعة

2.48 
دالة عند 

0.05 
التمرد على   5.869 21.26  أول

 4.889 20.77  رابع  المجتمع
1.01 

غیر دالة 
 ًإحصائیا

الدرجة الكلیة   17.476 62.25  أول
 14.467 63.14  رابع  للتمرد

0.42 
غیر دالة 
 ًإحصائیا

  α ≥ 0.05(=1.96 (مستوى داللةعند ) 615= ح.د (الجدولیة) ت (قیمة
  α ≥ 0.01(=2.58 (مستوى داللةعند و

  



 124

 )α ≥ 0.05 (عنـد مـستوى داللـةیتبین من الجدول الـسابق وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة 
بین متوسطي درجات مجموعتي طلبة المستوى األول وطلبة المستوى الرابـع فـي بعـد التمـرد علـى 

أكثــر ع طلبـة المـستوى الرابـ، أي أن أنظمـة الجامعـة، وكانـت الفـروق لـصالح طلبــة المـستوى الرابـع
  .طلبة المستوى األولمن على أنظمة الجامعة  ًتمردا
  

ًفـي حــین لــم تجــد النتــائج فروقــا بــین متوســطات درجــات طلبــة المــستوى األول وطلبــة المــستوى 
  . التمرد ودرجته الكلیةمقیاسالرابع في بقیة أبعاد 

  

 األوللمـستوى  مـن تمـرد اأكثـر الجامعـة أنظمـةتمرد طلبة المستوى الرابع علـى ویعزو الباحث 
 یكونــون فــي بدایــة حیــاتهم الجامعیــة، وغیــر ملمــین بــالقوانین والــنظم األول طلبــة المــستوى أنإلــى 

 لهــذه القـــوانین ً وتطبیقــاً الــرفض، وبالتــالي یكونــون أكثــر خــضوعاأو الــذي یتــیح لهــم النقــد اإللمــام
ـــنظم،  ة خـــالل ســـنوات  إلـــى مـــا اكتـــسبه طلبـــة المـــستوى الرابـــع مـــن وعـــي وثقافـــباإلضـــافةوتلـــك ال

  .متمردةبال توصف تسلوكیاالدراسة في الجامعة ما یجعلهم یتمتعون بقدر كاف من ممارسة 
  

 بین طلبـة المـستوى األول وطلبـة المـستوى ًكذلك یعزو الباحث عدم وجود فروق دالة إحصائیا
د إلـى عـدم الرابع في بعدي التمرد على األسرة والتمرد على المجتمع والدرجـة الكلیـة لمقیـاس التمـر

فالـضوابط االجتماعیـة والقیـود المفروضـة وجود اخـتالف فـي التنـشئة االجتماعیـة بـین المـستویین، 
علــى ســلوك طلبــة كــال المــستویین هــي نفــسها، وبالتــالي یمــارس طلبــة كــال المــستویین نفــس التمــرد 

  .إن وجد
  

 واد الـشیخ خلیـلجـدراسـة ومـع نتـائج ، )1993 (وتتفق هذه النتیجة مـع نتـائج دراسـة عـصام أحمـد
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة فـــي التمـــرد بـــین طلبـــة الـــسنة األولـــى فـــي التـــي أظهـــرت  )2002(

الجامعة وطلبة الثانویة العامة في محافظة غزة لصالح طلبة الجامعة، وقد یدلل ذلـك علـى أن التمـرد 
  .یزداد بزیادة المستوى التعلیمي عند الطلبة

  

، حیث أظهـرت نتائجهـا أن أكثـر الـسلوكیات المتمـردة قـد )Sung )1994دراسةنتائج وتختلف مع 
 في حین قلت هـذه الـسلوكیات عنـد ،سنة) 19-17 (ظهرت لدى الشباب الذین تراوحت أعمارهم بین

ســنة، وقــد یعــود ســبب هــذا االخــتالف إلــى ) 24-20 (أفــراد العینــة الــذین تراوحــت أعمــارهم مــا بــین
 سـةا بین المجتمـع الفلـسطیني والمجتمـع االسـترالي حیـث طبقـت درالبیئة والتنشئة االجتماعیةاختالف 

)Sung(.  
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  :والتي تنص علىالخامسة  یة الفرضنتائج. 5. 3. 5
 التمرد تعـزىال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة على مقیاس 

  .لمتغیر عدد أفراد األسرة
  

  التبـاین األحــادي لفحــص أثـر عــدد أفــراد األســرة تــم إجــراء تحلیــلیةللتحقـق مــن صــحة الفرضـو
التمــــرد لــــدى أفــــراد العینــــة، مقیــــاس علــــى )  أفــــراد10 أفــــراد، أكثــــر مــــن 10 – 5 أفــــراد فأقــــل، 4(

  ):ف ( التالي یبین قیمة اختبار)9. 5 (والجدول
  

  )9. 5 (جدول
  للفرق بین متوسطات تحلیل التباین األحادي 

  لعدد أفراد األسرةًرد تبعا  على مقیاس التمطلبة الجامعةدرجات 

  مجموع  مصدر التباین  المتغیر
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 قیمة
  )ف(

 مستوى
  الداللة

 29.865  2 59.731  بین المجموعات
  37.741  614  23172.827  داخل المجموعات

التمرد على 
 األسرة

    616  23232.558  المجموع

غیر دالة  0.791
 ًإحصائیا

 64.375 2 128.750  بین المجموعات
  55.084  614  33821.717  داخل المجموعات

لتمرد على ا
أنظمة 
    616  33950.467  المجموع  الجامعة

غیر دالة  1.169
 ًإحصائیا

 22.430 2 44.860  بین المجموعات
  31.233  614  19176.864  داخل المجموعات

التمرد على 
  المجتمع

    616  19221.724  المجموع

غیر دالة  0.718
 ًإحصائیا

 305.073 2 610.146  بین المجموعات
  275.508  614  169161.715  داخل المجموعات

الدرجة 
  الكلیة للتمرد

    616  169771.861  المجموع

غیر دالة  1.107
 ًإحصائیا

  α ≥ 0.05( = 3.00 (مستوى داللةعند  )614، 2= ح.د (الجدولیة عند) ف (قیمة
  α ≥ 0.01(=4.61( ستوى داللةمعند و

  

توجـــد فــروق ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســطات درجـــات  ال یتبــین مــن الجـــدول الــسابق أنــه
عــدد أفــراد ًتبعــا لمتغیـر بأبعـاده ودرجتــه الكلیـة التمــرد مقیـاس أفـراد العینــة مـن طلبــة الجامعـة علــى 

  .، أي أن التمرد ال یتأثر بحجم األسرة األسرة
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 فـــي المجتمـــع واألمهـــات فاآلبـــاء النتیجـــة إلـــى أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة، ویعـــزو الباحـــث هـــذه
  . معاملة واحدة بغض النظر عن عددهمأبناءهمالفلسطیني یعاملون 

  

عــدم وجــود  التــي أظهــرت )2010 (دراســة یاســرة أبــو هــدروس نتــائج وتتفــق هــذه النتیجــة مــع
  .دد أفراد األسرةعلبین استجابات أفراد العینة تعزى ً إحصائیا ًفروق دالة

  

 ، ودراســــة مدیحــــه جنــــادي)1995 (وتختلــــف هــــذه النتیجــــة مــــع نتیجــــة دراســــة مجــــدي حبیــــب
ًن أشــــارت نتائجهمــــا إلــــى أن أبنــــاء األســــر صــــغیرة الحجــــم كــــانوا أقــــل مــــیال إلــــى یاللتــــ )1988(

العینـة المتمـردة مـن أبنـاء األسـر كبیـرة الحجـم، وقـد یكـون سـبب هـذا االخـتالف طبیعـة السلوكیات 
  فــارق الــزمن إلــىباإلضــافة، منهمــا حیــث كانتــا مــن طلبــة المــدارسكــل لتــي طبقــت علیهــا دراســة ا
بـین مجتمـع الدراسـة الحالیـة وبـین المجتمـع المـصري الـذي اختالف الوضع االقتـصادي والثقـافي و

  .ن آنذاكاطبقت علیه الدراست
  

  :والتي تنص على السادسة یة الفرضنتائج. 6. 3. 5
داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة على مقیاس التمـرد تعـزى ال توجد فروق ذات 

 .لمتغیر الترتیب المیالدي
  

  تـم إجـراء تحلیــل التبـاین األحـادي لفحــص أثـر الترتیـب المــیالديیةللتحقـق مـن صـحة الفرضــو
 التــالي )10. 5 ( التمــرد لــدى أفــراد العینــة، والجــدولمقیــاسعلــى ) ، األول، أوســط، األخیــروحیــد(

  ):ف (ن قیمة اختباریبی
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  )10. 5 (جدول
  للفرق بین متوسطات تحلیل التباین األحادي 

  ً على مقیاس التمرد تبعا للترتیب المیالديطلبة الجامعةدرجات 

درجات   المربعات مجموع  مصدر التباین  المتغیر
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 قیمة
  )ف(

 مستوى
  الداللة

 3.058 3 9.173  بین المجموعات
  37.885  613  23223.385  داخل المجموعات

التمرد على 
 األسرة

    616  23232.558  المجموع

غیر دالة  0.081
 ًإحصائیا

 20.079 3 60.236  بین المجموعات
  55.286  613  33890.231  داخل المجموعات

التمرد على 
أنظمة 
    616  33950.467  المجموع  الجامعة

غیر دالة  0.363
 ًإحصائیا

 3.156 3 9.469  بین المجموعات
  31.341  613  19212.256  داخل المجموعات

د على التمر
  المجتمع

    616  19221.724  المجموع

غیر دالة  0.101
 ًإحصائیا

 19.675 3 59.026  بین المجموعات
  276.856  613  169712.835  داخل المجموعات

الدرجة 
  الكلیة للتمرد

    616  169771.861  جموعالم

غیر دالة  0.071
 ًإحصائیا

  α ≥ 0.05(=2.60 (مستوى داللةعند )613، 3= ح.د (الجدولیة عند) ف (قیمة
  α ≥ 0.01(=3.78 (مستوى داللةعند و

  

توجــد فــروق ذات داللـــة إحــصائیة بـــین متوســطات درجـــات  ال یتبــین مــن الجـــدول الــسابق أنـــه
ًتبعــا لمتغیــر الترتیــب درجتــه الكلیــة بأبعــاده والتمــرد مقیــاس أفــراد العینــة مــن طلبــة الجامعــة علــى 

  .المیالدي
  

 فـي األبنـاءویعزو الباحث هذه النتیجة إلى أن الوالدین في المجتمع الفلسطیني ال یفرقـون بـین 
وحتـى االبـن الوحیـد لـم األوسـط، االبـن  أو ،األكبـراالبـن معاملـة  له نفس األصغرالتربیة، فاالبن 

 عــــن أن األبنــــاء یعیــــشون نفــــس الظــــروف األســــریة، ً، فــــضالتظهــــر النتــــائج أیــــة فــــروق لــــصالحه
  .ویخضعون ألسالیب المعاملة الوالدیة ذاتها، بغض النظر عن الترتیب المیالدي لكل منهم

  

عــدم وجــود  التــي أظهــرت )2010 (دراســة یاســرة أبــو هــدروسوتتفــق هــذه النتیجــة مــع نتیجــة 
  .تغیر الترتیب المیالديملفروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد العینة تعزى 
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  :والتي تنص على السابعة یة الفرضنتائج. 7. 3. 5
  

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة على مقیاس التمرد تعـزى 
 .لمتغیر تعلیم األب

  

أقــل  ( تــم إجــراء تحلیــل التبــاین األحــادي لفحــص أثــر تعلــیم األبیةوللتحقــق مــن صــحة الفرضــ
 ،)ف ( باسـتخدام قیمـة التمـرد لـدى أفـراد العینـةمقیـاسعلـى )  أكثـر مـن ثـانوي- ثـانوي–من ثـانوي
  : التالي یبین ذلك)11. 5 (والجدول

  

  )11. 5 (جدول
  للفرق بین متوسطات تحلیل التباین األحادي 

  لتعلیم األبً على مقیاس التمرد تبعا طلبة الجامعةدرجات 

مجموع   مصدر التباین  المتغیر
  المربعات

رجات د
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 قیمة
  )ف(

 مستوى
  الداللة

 61.740 2 123.480  بین المجموعات
  37.637  614  23109.077  داخل المجموعات

التمرد على 
 األسرة

    616  23232.558  المجموع

غیر دالة  1.640
 ًإحصائیا

 82.140 2 164.280  بین المجموعات
  55.026  614  33786.186  داخل المجموعات

التمرد على 
أنظمة 
    616  33950.467  المجموع  الجامعة

ر دالة غی 1.493
 ًإحصائیا

 54.510 2 109.019  بین المجموعات
  31.128  614  19112.705  داخل المجموعات

التمرد على 
  المجتمع

    616  19221.724  المجموع

غیر دالة  1.751
 ًإحصائیا

 387.784 2 775.568  وعاتبین المجم
  275.238  614  168996.292  داخل المجموعات

الدرجة 
الكلیة 
    616  169771.861  المجموع  للتمرد

غیر دالة  1.409
 ًإحصائیا

  α ≥ 0.05( =3.00 (مستوى داللةعند  )614، 2= ح.د (الجدولیة عند) ف (قیمة
  α ≥ 0.01(=4.61 (مستوى داللةعند و

  

فــروق ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســطات درجـــات توجـــد  ال یتبــین مــن الجـــدول الــسابق أنــه
  .تعلیم األبًتبعا لمتغیر بأبعاده ودرجته الكلیة التمرد مقیاس أفراد العینة من طلبة الجامعة على 
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  :والتي تنص على الثامنة یة الفرضنتائج. 8. 3. 5
ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات الطلبة على مقیاس التمرد تعـز

 .لمتغیر تعلیم األم
  

أقـل مـن  (للتحقق من صحة الفرض تـم إجـراء تحلیـل التبـاین األحـادي لفحـص أثـر تعلـیم األمو
، )ف ( التمـــرد لـــدى أفـــراد العینـــة باســـتخدام قیمـــةمقیـــاسعلـــى )  أكثـــر مـــن ثـــانوي- ثـــانوي–ثـــانوي

  : التالي یبین ذلك)12. 5 (والجدول
  

  )12. 5 (جدول
  رق بین متوسطات للفتحلیل التباین األحادي 

  لتعلیم األمً على مقیاس التمرد تبعا طلبة الجامعةدرجات 

  مجموع   مصدر التباین  المتغیر
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 قیمة
  )ف(

  مستوى
  الداللة

 17.998 2 35.996  بین المجموعات
  37.779  614  23196.561  داخل المجموعات

التمرد على 
 األسرة

    616  23232.558  المجموع

غیر دالة  0.476
 ًإحصائیا

 153.138 2 306.275  بین المجموعات
  54.795  614  33644.191  داخل المجموعات

التمرد على 
أنظمة 
    616  33950.467  المجموع  الجامعة

غیر دالة  2.795
 ًإحصائیا

 101.983 2 203.967  بین المجموعات
  30.974  614  19017.758  داخل المجموعات

التمرد على 
  المجتمع

    616  19221.724  المجموع

د دالة عن 3.293
0.05 

 565.542 2 1131.083  بین المجموعات
  274.659  614  168640.777  داخل المجموعات

الدرجة 
  الكلیة للتمرد

    616  169771.861  المجموع

غیر دالة  2.059
 ًإحصائیا

  α ≥ 0.05(=3.00 (مستوى داللةعند ) 614، 2= ح.د (الجدولیة عند) ف (قیمة
  α ≥ 0.01(=4.61 (مستوى داللةعند و

  

توجـــد فــروق ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســطات درجـــات  ال یتبــین مــن الجـــدول الــسابق أنــه
ـــمعظــم أبعة علــى ـــــأفــراد العینــة مــن طلبــة الجامع ًتبعــا لمتغیــر ة ـــــه الكلیــــــودرجت التمــرد مقیــاساد ــ

  .تعلیم األم
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ــ بــین  )α ≥ 0.05 (مــستوى داللــةعنــد توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة ي حــین یتبــین أنــه ف
ًتبعــا لمتغیــر علــى المجتمــع التمــرد بعــد متوســطات درجــات أفــراد العینــة مــن طلبــة الجامعــة علــى 

  .تعلیم األم
  

 واالنحرافــات المعیاریــة لــدرجات الطلبــة ، التــالي یبــین المتوســطات الحــسابیة)13. 5 (والجــدول
  :لتعلیم األمًتبعا التمرد على المجتمع لى بعد ع

  

  )13. 5 (جدول
  المعیاریة  یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات

  لتعلیم األمً تبعا التمرد على المجتمعلدرجات أفراد العینة على بعد 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعات  المتغیر

  5.594  20.33  119 ثانويأقل من 
  5.497  20.89  294 ثانوي

التمرد على 
  المجتمع

 5.645  21.87  204 أكثر من ثانوي
  

متوسـطات  التالي یبین نتائج اختبـار شـیفیه للكـشف عـن اتجـاه الفـروق بـین )14. 5 (والجدول
  :لتعلیم األمًتبعا التمرد على المجتمع بعد درجات الطلبة في 

  

  )14. 5 (جدول
  ف عن اتجاهنتائج اختبار شیفیه للكش

  لتعلیم األمًتبعا التمرد على المجتمع الفروق في 
 ثانوي أقل من ثانوي  تعلیم األم  المتغیر

التمرد على   0.555 ثانوي
 0.981 1.536 أكثر من ثانوي  المجتمع

  

 یتبـــین مـــن الجـــدول الـــسابق أن اختبـــار شـــیفیه لـــم یحـــدد اتجـــاه الفـــرق بـــین متوســـطات درجـــات
  .ً على المجتمع تبعا لتعلیم األمالطلبة في بعد التمرد

  

ـــدین ال یـــسهم فـــي ظهـــور التمـــرد لـــدى األبنـــاء، متغیـــر ممـــا یـــشیر إلـــى أن  ـــیم الوال مـــستوى تعل
 بغــض النظــر عــن مــستوى التعلــیم تنــشئة صــحیحة تهمتنــشئوفــالجمیع یحــرص علــى تربیــة األبنــاء 

ى توعیـة األسـر وتنــشئة ، وقـد سـاعد انتـشار بعـض القنـوات وأســالیب التكنولوجیـا الحدیثـة علـلـدیهم
ِاألبنــاء تنــشئة صــحیحة بعیــدة عــن الــسلوكیات غیــر الــسویة، وأیــضا حــ ن علــى تعلــیم یرص الوالــدً

 خلـق لـدى األبنـاء شخـصیة متزنـة بعیـدة عـن ، وعدم التهاون في ذلـك،ٕ والحاقهم بالمدارس،األبناء
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فـــي المراكــز والجمعیــات العدیــد مــن ترعاهــا وقــد ســاهمت البــرامج التربویــة والثقافیــة التـــي ، التمــرد
  . في التقلیل من سلوك التمرد لدى األبناءً أیضات ساعدالتيالتثقیف األسري ظاهرة  انتشار

  

، Miles & Meeus, W., (2001) مـایلز ومیـوس نتـائج دراسـةمـعهـذه النتیجـة وتختلـف 

ــــه كلمــــا ارتفــــع المــــستوى التعلیمــــهمــــاأظهــــرت نتائجالتــــي  )2000 (خولــــه المطارنــــةودراســــة  ي  أن
، وهــذه نتیجــة منطقیــة فمــن المعلــوم أن مــستوى للوالــدین كلمــا قــل الــشعور بــالتمرد لــدى المــراهقین

، وذلـك لمـا األبنـاءتعلیم الوالدین المتقدم یسهم بشكل كبیر في عدم ظهور السلوكیات السلبیة عند 
لیـوم مــن  ولكـن مـا نعیـشه ا تربویـة سـلیمة،أسـس وتوجیـه قـائم علـى إرشـاد مـن األبنـاءیتلقـى هـؤالء 

تقــدم تكنولــوجي وانفجــار معرفــي یــسهم بــشكل كبیــر فــي تــسهیل الحــصول علــى الطــرق والوســائل 
ن علـى التربیـة واألبنـاء علـى حـد سـواء، ممـا واالیجابیة التربویة الصحیحة التي یستفید منها القائم

 لـــیس األكــادیمي، وأصــبح مـــستوى تعلــیم الوالـــدین أتــاح الفرصـــة لتبــادل الثقافـــات بــین المجتمعـــات
  . لتعلم األسالیب التربویة الصحیحةالوحیدبالمصدر الرئیس أو 

  

  :والتي تنص على التاسعة یة الفرضنتائج. 9. 3. 5
ــة علــى مقیــاس  التمــرد ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات درجــات الطلب

  .لدخل الشهري لألسرةلمتغیر اتعزى 
  

 لتبــاین األحــادي لفحــص أثــر الــدخل الــشهري تــم إجــراء تحلیــل ایةوللتحقــق مــن صــحة الفرضــ
علــــــى )  شـــــیكل3000، أكثــــــر مـــــن 3000 -2001، 2000 – 1001 شـــــیكل فأقـــــل، 1000(

  : التالي یبین ذلك)15. 5 (، والجدول)ف ( التمرد لدى أفراد العینة باستخدام قیمةمقیاس
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  )15. 5 (جدول
  تحلیل التباین األحادي للفرق بین متوسطات 

  ًدرجات طلبة الجامعة على مقیاس التمرد تبعا للدخل الشهري

  مجموع   مصدر التباین  المتغیر
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

 قیمة
  )ف(

  مستوى
  الداللة

 50.465 3 151.395  بین المجموعات
  37.653  613  23081.163  داخل المجموعات

التمرد على 
 األسرة

    616  23232.558  المجموع

غیر دالة  1.340
 ًإحصائیا

 74.055 3 222.165  بین المجموعات
  55.022  613  33728.302  داخل المجموعات

التمرد على 
أنظمة 
    616  33950.467  المجموع  الجامعة

غیر دالة  1.346
 ًإحصائیا

 73.622 3 220.865  بین المجموعات
  30.997  613  19000.859  خل المجموعاتدا

التمرد على 
  المجتمع

    616  19221.724  المجموع

غیر دالة  2.375
 ًإحصائیا

 279.121 3 837.364  بین المجموعات
  275.586  613  168934.497  داخل المجموعات

الدرجة 
الكلیة 
    616  169771.861  المجموع  للتمرد

غیر دالة  1.013
 ًإحصائیا

  α ≥ 0.05(=2.60 (ى داللةمستوعند ) 613، 3= ح.د (الجدولیة عند) ف (قیمة
  α ≥ 0.01(=3.78 (مستوى داللةعند و

  

توجـــد فــروق ذات داللــة إحـــصائیة بــین متوســطات درجـــات  ال یتبــین مــن الجـــدول الــسابق أنــه
الـــدخل ًتبعـــا لمتغیـــر بأبعـــاده ودرجتـــه الكلیـــة التمـــرد مقیـــاس أفـــراد العینـــة مـــن طلبـــة الجامعـــة علـــى 

  .الشهري
  

قتــصادیة لــم تــسهم فــي ظهــور التمــرد لــدى طلبــة الجامعــة، وهــذا ممــا یــشیر إلــى أن الفــروق اال
دلیـــــل علـــــى أن المجتمـــــع الفلـــــسطیني یعـــــیش نفـــــس الظـــــروف والقهـــــر النفـــــسي جـــــراء الحــــــصار 

وان تباین الدخل الشهري لألسر، وأن الوضع االقتصادي لألسـرة ال یـؤثر علـى االقتصادي، حتى 
األســـرة قـــدر اإلمكـــان بغـــض النظـــر عـــن تنـــشئة األبنـــاء، فـــالجمیع یحـــرص علـــى تلبیـــة متطلبـــات 

  .الوضع االقتصادي
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الوضــع  التــي أشـارت إلــى أن )1988 (مدیحـه جنــاديختلـف هــذه النتیجــة مـع نتیجــة دراســة وت
ســـهم فـــي ظهـــور ســـلوك التمـــرد لـــدى األبنـــاء بـــشكل أكبـــر مـــن الوضـــع أاالقتـــصادي المتـــدني قـــد 

  .االقتصادي الجید
  

  :لتي تنص علىوا العاشرة یة الفرضنتائج. 10. 3. 5
 وأسالیب المعاملة الوالدیـة)  إناث-ذكور  (ًال یوجد تأثیر دال إحصائیا للتفاعل بین الجنس

  .على التمرد لدى أفراد العینة) مرتفع -منخفض (
  

لفحـص أثـر ) X 2 2 (للتحقق من صحة الفرضیة تـم اسـتخدام أسـلوب تحلیـل التبـاین الثنـائيو
 كمــا یــدركها -ومتغیــر أســالیب المعاملــة الوالدیــة) نــاثإ -ذكــور (متغیــر الجــنس: تفاعــل كــل مــن

  .على التمرد لدى أفراد العینة)  مرتفع–منخفض  ()صورتي األب واألم (األبناء
  

  :ینتن التالیتیفرضیإلى ال یة الفرضهتفرع هذتو
  

وأسـالیب )  إنـاث-ذكـور (ًال یوجد تأثیر دال إحصائیا للتفاعـل بـین الجـنس .1. 10. 3. 5
علـى التمـرد لـدى أفـراد )  مرتفـع-مـنخفض ()صـورة األب (لوالدیةالمعاملة ا

 .العینة
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  )16. 5 (جدول
  لتأثیر كل) 2X2 (یبین نتائج تحلیل التباین الثنائي

  على التمرد لدى أفراد العینة) صورة األب (من الجنس وأسالیب المعاملة الوالدیة

  مجموع مصدر التباین
 المربعات

متوسط  ح.د
 مربعاتال

 مستوى الداللة قیمة ف

 0.01دالة عند  7.965 1839.669 1 1839.669 )أ (الجنس
  أسلوب النبذ 

 )ب (واإلهمال
 0.01دالة عند  117.693 27184.832 1 27184.832

 0.01دالة عند  7.453 1721.413 1 1721.413 ) بXأ  (تفاعل
   230.980 330 76223.564  الخطأ

    334 1471980.00 المجموع
 0.01دالة عند  14.407 3831.535 1 3831.535 )أ (الجنس

ٕأسلوب القسوة واثارة 
 )ب (األلم النفسي

 0.01دالة عند  43.453 11556.405 1 11556.405

 ًغیر دالة إحصائیا  1020. 27.167 1 27.167 ) بXأ  (تفاعل
   265.954 330 87764.877  الخطأ

    334 1484452.00 المجموع
 0.01دالة عند  16.922 3780.601 1 3780.601 )أ (جنسال

أسلوب اإلرشاد 
 )ب (والتوجیه

 0.01دالة عند  69.969 15631.897 1 15631.897

 ًإحصائیاغیر دالة  0.956 213.552 1 213.552 ) بXأ  (تفاعل
   223.413 330 73726.148  الخطأ

    334 1379130.00 المجموع
  α ≥ 0.01(=6.63 (مستوى داللة، وعند 3.84=)α ≥ 0.05 (مستوى داللةعند ) 330، 1=ح.د (دالجدولیة عن) ف (قیمة

  

 ) إنـــاث-ذكـــور (ً تـــأثیر دال إحــصائیا للتفاعـــل بـــین الجــنسأنــه ال یوجـــدیبــین الجـــدول الـــسابق 
علـــى التمـــرد لـــدى أفـــراد مـــن قبــل األب  ) مرتفـــع–مـــنخفض ( ٕالقـــسوة واثـــارة األلـــم النفــسي لوبوأســ

 -ذكـــور (ً تـــأثیر دال إحـــصائیا للتفاعـــل بـــین الجـــنس یوجــد، كمـــا أنـــه الطلبـــة الجامعـــةالعینــة مـــن 
علـى التمـرد لـدى أفـراد العینـة مـن قبـل األب  ) مرتفـع–منخفض (اإلرشاد والتوجیه  لوب وأس)إناث

  .من طلبة الجامعة
  

أللــــم ٕالقــــسوة واثــــارة ا ( المعاملــــة الوالدیــــةلوبيوأســــإن عـــدم وجــــود تــــأثیر للتفاعــــل بــــین الجــــنس 
علــى التمــرد )  مرتفــع–مــنخفض  ()صــورة األب (كمــا یــدركها األبنــاء) النفــسي، واإلرشــاد والتوجیــه
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ٕالقـسوة واثـارة  ( المعاملـة الوالدیـةلوبيأسـیرجع إلى أن تأثیر الجنس على التمرد ال یتـأثر بـاختالف 
ٕلقـــسوة واثـــارة األلـــم ا ( المعاملـــة الوالدیـــةلوبيأســـ، كمـــا أن تـــأثیر )األلـــم النفـــسي، واإلرشـــاد والتوجیـــه

  .على التمرد ال یختلف باختالف الجنس)النفسي، واإلرشاد والتوجیه
  

ً تــأثیر داال إحــصائیا فــي حــین تبــین أنــه یوجــد للتفاعــل بــین  )α ≥ 0.01 (عنــد مــستوى داللــةً
صـــورة  (كمـــا یــدركها األبنـــاء) النبــذ واإلهمـــال ( المعاملـــة الوالدیـــةلوب وأســ) إنـــاث-ذكـــور (الجــنس

  . على التمرد لدى أفراد العینة من طلبة الجامعة) مرتفع–نخفض م ()األب
  

 واالنحرافـــات المعیاریـــة للكـــشف عـــن ، التـــالي یبـــین المتوســـطات الحـــسابیة)17. 5 (والجـــدول
) صــــورة األب (الجــــنس وأســــلوب النبــــذ واإلهمــــالمجموعــــات الناتجــــة عــــن تفاعــــل الالفــــروق بــــین 

  :تمردفي درجاتهم على مقیاس ال ) مرتفع–منخفض (
  

  )17. 5 (جدول
  أفراد العینةدرجات ل یبین المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

  "الجنس وأسلوب النبذ واإلهمال" حسب متغیري التفاعل على مقیاس التمرد
  الجنس  
  إناث  ذكور  

أسلوب النبذ 
  واإلهمال

توسط مال
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

توسط مال
  الحسابي

االنحراف 
  یاريالمع

 12.980  54.04 14.721 54.20  منخفض

 17.123 68.08 16.324 77.68  مرتفع
  

النبـذ أسـلوب  يمرتفعـمجموعـة جـاء لـصالح  على التمرد التفاعلالسابق أثر من الجدول یتبین 
مـــن الــــذكور واإلنــــاث علـــى التــــوالي مقابــــل مجمـــوعتي الــــذكور واإلنــــاث ) صــــورة األب (واإلهمـــال

  .إلهمال من أفراد العینةالنبذ واأسلوب منخفضي 
  

أسـلوب النبـذ  منخفـضيً أكثـر تمـردا مـن الـذكور النبـذ واإلهمـالأي أن الـذكور مرتفعـي أسـلوب 
 منخفـــضي اإلنـــاث مـــن ً أكثـــر تمـــرداأســـلوب النبـــذ واإلهمـــال، كمـــا أن اإلنـــاث مرتفعـــي واإلهمـــال

  .أسلوب النبذ واإلهمال
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وأسـالیب )  إنـاث-ذكـور  (اعل بین الجنسً ال یوجد تأثیر دال إحصائیا للتف.2. 10. 3. 5
على التمـرد لـدى أفـراد )  مرتفع-منخفض  ()صورة األم (المعاملة الوالدیة

  .ةـــالعین
  

  )18. 5 (جدول
  لتأثیر كل ) 2X2 (یبین نتائج تحلیل التباین الثنائي

  على التمرد لدى أفراد العینة) صورة األم (من الجنس وأسالیب المعاملة الوالدیة

 ر التباینمصد
  مجموع 
 المربعات

متوسط  ح.د
 المربعات

 مستوى الداللة قیمة ف

 ًإحصائیاغیر دالة  1.528 353.860 1 353.860 )أ (الجنس
 0.01دالة عند  108.488 25118.048 1 25118.048 )ب (أسلوب النبذ واإلهمال

 ًإحصائیاغیر دالة  0.921 213.198 1 213.198 ) بXأ  (تفاعل
   231.528 330 76404.243  الخطأ

    334 1499969.00 المجموع
 0.01دالة عند  28.404 6670.233 1 6670.233 )أ (الجنس

 ٕأسلوب القسوة واثارة األلم
 )ب (النفسي

 0.01دالة عند  85.722 20130.543 1 20130.543

 ًغیر دالة إحصائیا 0.504 118.377 1 118.377 ) بXأ  (تفاعل
   234.836 330 77496.011  الخطأ

    334 1500115.00 المجموع
 0.01دالة عند  8.675 2201.493 1 2201.493 )أ (الجنس

 0.01دالة عند  39.771 10092.524 1 10092.524 )ب (أسلوب اإلرشاد والتوجیه
 ًإحصائیاغیر دالة  0.385 97.597 1 97.597 ) بXأ  (تفاعل

   253.766 330 83742.680  الخطأ
    334 1467114.00 المجموع

  α ≥ 0.01(=6.63 (مستوى داللة، وعند 3.84=)α ≥ 0.05 (مستوى داللةعند ) 330، 1=ح.د (الجدولیة عند) ف (قیمة
  

 ) إنـاث-ذكـور (ً تأثیر دال إحصائیا للتفاعل بـین الجـنسأنه ال یوجدالجدول السابق من بین تی
) ٕالقـسوة واثـارة األلـم النفـسي، واإلرشـاد والتوجیـهالنبـذ واإلهمـال، و ( المعاملة الوالدیةجمیع أسالیبو

 علـــى التمـــرد لـــدى أفـــراد العینـــة مـــن طلبـــة ) مرتفـــع–مـــنخفض  ()صـــورة األم (كمـــا یـــدركها األبنـــاء
  .الجامعة
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 أن المعاملـة الوالدیـة علـى التمـرد یرجـع إلـى وأسـالیب للتفاعل بـین الجـنس تأثیر عدم وجود إن
 أســـالیب تـــأثیر أن بـــاختالف أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة، كمـــا یتـــأثر الجـــنس علـــى التمـــرد ال تـــأثیر

 الفـــروق فـــي التمـــرد أنالمعاملـــة الوالدیـــة علـــى التمـــرد ال یختلـــف بـــاختالف الجـــنس، فبـــالرغم مـــن 
 منخفــضي أســالیب أو هــذه الفــروق لــم تكــن لــصالح الــذكور مرتفعــي أن ّإالكانــت لــصالح الــذكور 

  .المعاملة الوالدیة
 الدراســة ه تفــتح نتــائج هــذأنیأمــل الباحــث  تحلیــل النتــائج وتفــسیرها عــرض فــصلوفــي نهایــة 

 ، تعـدیلهاأو ، نفیهـاأو ، التحلیـلأظهرهـا النتائج التـي لتأییدالمجال إلى مزید من الدراسات المماثلة 
 مرتبطـة بنـوع العینـة األمـر فـي حقیقـة إنهـا بل ، عامةأو تعد نهائیة أن ال یمكن النتائج هذه أن إذ

ولهــذا یكــون مــن المفیــد توســیع نطــاق البحــث بحیــث یــشمل ها، وحــدودالدراســة  ت علیهــاالتــي طبقــ
 والمقارنــــة بینهـــا حتــــى األخـــرىقطاعـــات مختلفـــة مــــن المجتمـــع الفلـــسطیني والمجتمعــــات العربیـــة 

  .تتحقق الفائدة المرجوة
  

تعـد األبنـاء األسـالیب التـي یتبعهـا اآلبـاء واألمهـات فـي تربیـة وتنـشئة وفي الختام یرى الباحـث أن 
ًمـــن أهـــم الركـــائز التـــي تحـــدد قواعـــد الشخـــصیة لـــدیهم، كمـــا أن لألســـرة دورا مهمـــا فـــي تـــشكیل البنیـــة  ً
النفـــسیة واالجتماعیـــة لـــدیهم، فمـــن خاللهـــا یـــتم إكـــسابهم أســـالیب التفـــاهم والتـــأقلم مـــع اآلخـــرین، وفـــي 

، وبهـــذا التفاعـــل تتكـــون إطارهـــا ینمـــي الفـــرد قدراتـــه ومهاراتـــه التـــي تمكنـــه مـــن التواصـــل مـــع اآلخـــرین
  .وتتطور مالمح الشخصیة

  

  :التوصیات. 4. 5
  

  :تيباآلفي ضوء نتائج الدراسة الحالیة یوصي الباحث 
 .دراسة األسباب والدوافع الكامنة وراء ظاهرة التمرد عند الشباب .1
 .التمردتهیئة المناخ الجامعي الذي یشبع احتیاجات الطالب ویبعدهم عن  .2
 .التمردً حتى ال تكون سببا یؤدي بهم إلى همل مشكالت حفيمساعدة الطالب  .3
ٕتــوفیر المرشــدین التربــویین والنفــسیین واعــداد البــرامج اإلرشــادیة للحــد أو التقلیــل مــن ظــاهرة  .4

 . وتوعیة الطالب بأنظمة وقوانین الجامعة،التمرد
ل  الالزمــــة والتــــي ال تخــــتٕ، واجــــراء التعــــدیالاتإعــــادة النظــــر فــــي أنظمــــة وقــــوانین الجامعــــ .5

 .بالمضمون
 .تطویر الخطط الدراسیة بما یواكب العصر ومستجداته .6



 138

توعیــــة اآلبــــاء واألمهــــات بــــضرورة تــــوفیر الفرصــــة لألبنــــاء للتعبیــــر عــــن آرائهــــم واحترامهــــا،  .7
ومــشاركتهم فــي تبــادل الــرأي فیمــا بیــنهم بأســلوب مــرن، ومــنحهم االســتقالل والحریــة وغــرس 

 . في نفوسهم وروح المودة والتعاونالثقة
وعیة الوالدین والمعلمین بضرورة الكـف عـن العقـاب البـدني واللفظـي للمراهـق، ألنـه أسـلوب ت .8

 . ویضعف ثقته بنفسه ویشعره بالدونیة، وینمي سلوك التمرد لدیه،یحبطه
 

  :بحوث مقترحة. 5. 5
 طلبــة (مماثلــة للدراســة الحالیــة علــى عینــات أخــرى مــن المجتمــعال دراســاتمزیــد مــن الإجــراء  .1

 .) طلبة المدارس المهنیة–لعلیا الدراسات ا
 المماثلـة للدراسـة الحالیـة علـى عینـات مـن المجتمـع الفلـسطیني فـي دراسـاتمزید مـن الإجراء  .2

 . وفي مخیمات الشتات وعمل المقارنات بینها،المناطق األخرى من الوطن
 . وعالقتها بالتمردالحاجات النفسیة ة عنإجراء دراس .3
 .قتها بالتمردقوة األنا وعال ة عنإجراء دراس .4
 .ة عن مفهوم الذات وعالقته بالتمردإجراء دراس .5
 .التنشئة السیاسیةالتمرد على المجتمع وعالقته ب ة عنإجراء دراس .6
 .ة عن التمرد على المجتمع وعالقته باالنتماء الوطنيإجراء دراس .7
 .دور وسائل اإلعالم في تشكیل االتجاه نحو التمرد ة عنإجراء دراس .8
 .عالقة التدین بالتمرد ة عنإجراء دراس .9
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  :قائمة المراجع. 6. 5
أســالیب المعاملـة الوالدیــة وعالقتهــا بـالتمرد النفــسي لــدى ، )2001 (ابتـسام لعیبـي الالمــي .1

 .العراق: ، رسالة ماجستیر، الجامعة المستنصریةالشباب
ـــول، )1993 (إبـــراهیم علیـــان .2 ـــة بـــین القب ـــد / دراســـة العالق ـــرفض الوالـــدي وتوكی الـــذات ال

 .، مجلة علم النفس، العدد الخامس والعشرون، مصروالعدوانیة لدى المراهقین
  .القاهرة: ، المجلد السادس، دار المعارفمعجم لسان العرب، )ت.ب (ابن منظور .3
  .دار المعارف: ، القاهرةأصول علم النفس، )1985 (أحمد عزت راجح .4
الوالدیـــة كمـــا یـــدركها األبنـــاء أســـالیب المعاملـــة ، )2007 (يأحمـــد محمـــد عبـــد المـــنعم علـــ .5

ــدى المــراهقین ــة ل ، )دراســة ســیكومتریة إكلینیكیــة (وعالقتهــا باضــطراب الوســاوس القهری
 .رسالة ماجستیر، جامعة عین شمس

ــة ، )1990 (إســعاد عبــد العظــیم محمــد البنــا .6 ــق لــدى طــالب المرحلــة الثانوی االغتــراب والقل
، 2، العــدد رقــم 13جلــة العلمیــة، المجلــد رقــم ، كلیــة التربیــة، الموعالقتهمــا بــدافعهم لإلنجــاز

 . جامعة المنصورة،289 – 256ص ص 
ـــ .7 ســمات الشخــصیة وأســالیب المعاملــة الوالدیــة المدركــة  ،)2008 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلــة بحــوث التربیــة النوعیــة، العــدد  األقــران فــي المدرســة، لــدى التالمیــذ ضــحایا مــشاغبة
 .جامعة المنصورة ،167الحادي عشر، ص 

، رسـالة ماجـستیر، االغتـراب عنـد المراهقـات الكفیفـات والمبـصرات، )1989 (أسماء إبراهیم .8
 .مصر: جامعة عین شمس

ة واالكتئــاب العالقــة بــین أســالیب المعاملــة الوالدیــ، )2000 (آسـیا بنــت علــي راجــح بركــات .9
رسـالة لدى بعـض المـراهقین والمراهقـات المـراجعین لمستـشفى الـصحة النفـسیة بالطـائف، 

 .مكة: ماجستیر، جامعة أم القرى
  .دار المعارف: ، مصرالسلوك اإلنساني، )1986 (انتصار یونس .10
أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة وعالقتهـــا باتخـــاذ األبنـــاء ، )2009 (إنعـــام أحمـــد عابـــد شـــعیبي .11

 .مكة: ، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرىراتهم في المرحلة الثانویةلقرا

أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء وعالقتهـا باضـطراب ، )2002 (بشرى أبو لیلـة .12
 . غزة:، الجامعة اإلسالمیةالمسلك لدى طالب المرحلة اإلعدادیة بمدارس محافظات غزة

 .هیئة الموسوعة العربیة :، المجلد السادس، دمشقیةالموسوعة العرب، )ب ت (توفیق داود .13
دراســـات نفـــسیة نحـــو الشخـــصیة ، )1978 (، ســـلیمان الخـــضري جـــابردیـــجـــابر عبـــد الحم .14

 .عالم الكتب :القاهرة، العربیة
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أثــر اســتخدام مجموعــة مــن األســالیب اإلرشــادیة علــى تعــدیل بعــض ، )2000 (جمـال فایــد .15
، رسـالة ماجـستیر،  فـي مرحلـة التعلـیم األساسـيجوانب السلوك المشكل لدى األطفال الصم

 .مصر: جامعة المنصورة
بعض أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها األبناء وعالقتها ، )2005 (جمال مختار حمـزة .16

  .، مجلة العلوم التربویة، العدد الثالث، جامعة القاهرةباألمن النفسي لذاتهم
للمـشكالت المدرسـیة لطلبـة وطالبـات المرحلـة مقارنة ، )1998 (جمیلة عباس باشا إبـراهیم .17

، معهــد الدراســات ، رســالة ماجــستیر)بــسبب الــسفر للخــارج (الثــانوي حاضــري وغــائبي األب
 .العلیا للطفولة، جامعة عین شمس

ــدى طلبــة الجامعــات ، )2002 (جــواد الــشیخ خلیــل .18 ــه بالــصحة النفــسیة ل االغتــراب وعالقت
القـاهرة، : جـستیر، معهـد البحـوث والدراسـات العربیـة رسالة ما،الفلسطینیة في محافظات غزة

 .غزة: جامعة األقصى
ـــة ، )1996 (جیهـــان عـــاطف فـــتح اهللا .19 اتجاهـــات الطالبـــات الریفیـــات نحـــو الـــسلطة الوالدی

، معهـد الدراســات العلیـا للطفولــة، جامعـة عــین ، رسـالة ماجــستیر)دراســة مقارنــة (والمدرسـیة
 .شمس

  .عالم الكتب :القاهرة، علم النفس االجتماعي، )1984 (حامد عبد السالم زهران .20
عــالم  :مــصر، 2، طعلــم نفــس نمــو الطفولــة والمراهقــة، )1987( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21

  .الكتب للنشر
ها الطـالب المراهقـون كما یدركالدیة بعض أسالیب المعاملة الو ،)2009 (حجاب الحـازمي .22

 ،ماجـــستیررســـالة  ،صـــبیا بالمملكـــة العربیـــة الـــسعودیة وعالقتهـــا بـــسمة الخجـــل بمحافظـــة
 .السودان: جامعة الخرطوم

ــــة ، )2001 (حــــسام خزعــــل .23 ــــة األســــریة لطــــالب المرحل ــــشئة االجتماعی أثــــر أســــالیب التن
  .شق، رسالة ماجستیر، جامعة دماإلعدادیة في تحصیلهم الدراسي

الخجل وعالقته بكـل مـن الـشعور بالوحـدة النفـسیة ، )2002 (حنان بنت اسعد محمد خـوج .24
ـــة المتوســـطة بمدینـــة مكـــة  ـــدى عینـــة مـــن طالبـــات المرحل ـــة الوالدیـــة ل وأســـالیب المعامل

 .مكة: ، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرىالمكرمة
ر للطباعـــة والنـــشر ، دار الفكـــ3، طالـــصحة النفـــسیة، )2005 (العنـــانيحنـــان عبـــد الحمیـــد  .25

 .والتوزیع
ب المعاملــة الوالدیــة یدراســة العالقــة بــین أســال، )2000 (خالــد بــن علــي معــیض الزهرانــي .26

، رســالة لــدى طــالب وطالبــات المرحلــة الثانویــة بمدینــة مكــة المكرمــة) أ (وســلوك الــنمط
 .مكة: جامعة أم القرى ماجستیر،
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، یـف التمـرد النفـسي لـدى المـراهقینأثر برنامج تربوي فـي تخف، )2005 (خلود عبد األحد .27
 .العراق: رسالة ماجستیر، جامعة الموصل

العالقـة بـین الـضغوط النفــسیة والتمـرد لـدى المـراهقین واثـر كــل ، )2000 (خولـه المطارنـة .28
: ، رسـالة ماجـستیر، جامعـة مؤتـةمن صفهم وجنسهم والمستوى التعلیمي لوالدیهم فـي ذلـك

 .األردن
 عمـر وآخـرون، د، ترجمة سید الطـواب، محمـومدخل علم النفس، )1983 (، لندالدافیدوف .29

 .كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مكتبة التحریر، مراجعة فؤاد أبو حطب
ـــصدمة ، )2001 (راشـــد علـــى الـــسهل، مـــصري عبـــد الحمیـــد حنـــورة .30 مـــستوى اإلحـــساس بال

ــشباب ــه بــالقیم الشخــصیة واالغتــراب واالضــطرابات النفــسیة عنــد ال لعلــوم ، مجلــة اوعالقت
 . جامعة الكویت،)2 (، عدد)29 (االجتماعیة، مجلد

دار : ، القــاهرة1، طآفــاق معاصــرة فــي الــصحة النفــسیة لألبنــاء، )1998 (رشــیدة رمــضان .31
 .الكتب العلمیة

ــــین الوالــــدین وأثــــره فــــي بعــــض جوانــــب النمــــو ، )2001 (روال الحــــافظ .32 تــــوزع الــــسلطة ب
، رســالة ماجــستیر، ال بمدینــة دمــشقاالجتمــاعي للطفــل، دراســة میدانیــة فــي ریــاض األطفــ

  .كلیة التربیة، جامعة دمشق
دار الفكــــر : ، القــــاهرة1، طالمــــشكالت النفــــسیة عنــــد األطفــــال، )1993 (زكریــــا الــــشربیني .33

  .العربي
، برنـامج دراسـات )نـسخة منقحـة للمنظـور األردنـي (حل النزاعات، )2010 (زیاد الصمادي .34

 .مم المتحدةالسالم الدولي، جامعة السالم التابعة لأل
شــبكة االتــصال بــین أفــراد األســرة المــصریة وعالقتهــا ، )1993 (زینــب عبــد الــرازق غریــب .35

 .، كلیة البنات، جامعة عین شمس، رسالة ماجستیربالجو األسري العام
، ترجمـــة محمـــد المـــشاكل االنفعالیـــة للنمـــو، )1994 (ســـبیرجون انجلـــسش، ســـیتوارت فـــنش .36

 . مكتبة النهضة المصریة:قاهرةال، 5وصي، طلقخیري وعبد العزیز ا
ـــــاعي، )1972 (ســـــعد جـــــالل .37 ـــــنفس االجتم ـــــم ال ـــــة اآلداب الجامعـــــة اللیبیـــــة، طعل ، 1، كلی

  .منشورات الجامعة اللیبیة
العالقــة بــین تواصــل األســرة األردنیــة ومرونتهــا وتماســكها مــن ، )2006 (ســكینة الوحیــدي .38

جامعـــة عمـــان العربیـــة ، رســـالة ماجـــستیر، جهـــة، وتمـــرد المـــراهقین فیهـــا مـــن جهـــة أخـــرى
 .األردن: للدراسات العلیا

، مجلـــة الثقافــــة مقـــال بعنــــوان الــــصحة النفـــسیة للطفــــل، )1993 (ســـلمى المـــصري دملــــج .39
  .13النفسیة، العدد 
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تبــــاین أســـــالیب المعاملــــة الوالدیــــة وعالقتهــــا بـــــسمات ، )1993 (ســــمیر ســــعید خطــــاب .40
  .، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة عین شمسالشخصیة

ــار ، )2001 (هیر إبــراهیم إبــراهیمســ .41 ــة بــین شــبكة االتــصال داخــل األســرة وبــین اختی العالق
 .، رسالة ماجستیر، كلیة البنات، جامعة عین شمسالمراهقین لجماعة الرفاق غیر السویة

تنــشئة الطفــل وحاجاتــه بــین النظریــة ، )2001 (ســهیر كامــل أحمــد، شــحاتة ســلیمان محمــد .42
  .المعرفة الجامعیةدار  :اإلسكندریة، والتطبیق

ــــد الخــــالق .43 ــــاء ، )1991 (شــــادیة عب ــــدركها األبن ــــة كمــــا ی ــــین االتجاهــــات الوالدی العالقــــة ب
 .، رسالة دكتوراه، كلیة البنات، جامعة عین شمسواإلحساس باالغتراب لدیهم

أســالیب المعاملــة الوالدیــة وبعــض ســمات الشخــصیة ، )2001 (شــفاء احمــد حــسین جــالل .44
، رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة )دراســـة نفـــسیة مقارنـــة (ة الثانویـــةلـــدى طلبـــة وطالبـــات المرحلـــ

 .اآلداب، جامعة المنیا
، ترجمـــة ولـــي الكربـــولي وعبـــد الـــرحمن القـــیس، نظریـــات الشخـــصیة، )1983 (شـــلتز، دوان .45

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، مطبعة جامعة بغداد
 األبنـــاء وعالقتهــا بـــالقیم أســـالیب المعاملــة الوالدیــة كمـــا یــدركها، )2007 (شــیماء نــصر .46

 .، رسالة ماجستیر، جامعة عین شمساألخالقیة لدى طالب المرحلة الثانویة
، 1، طعلـــم الـــنفس التطـــوري الطفولـــة والمراهقـــة، )2004 (صـــالح محمـــد علـــي أبـــو جـــاد .47

 .دار المسیرة :عمان
 .مكتبة األنجلو المصریة :القاهرة، 3، طالقیاس النفسي، )1997 (صفوت فرج .48
األسالیب اإلحصائیة االستداللیة فـي تحلیـل بیانـات البحـوث ، )2005 (لدین عـالمصالح ا .49

دار الفكـــــر  :القــــاهرة، 1، ط"البارامتریــــة والالبارامتریــــة" النفــــسیة والتربویــــة واالجتماعیــــة
 .يـــالعرب

مقدمــة نظریـــة وخطــوات منهجیـــة فــي البحـــوث ، )2004 (صــالح الــدین محمــد أبـــو ناهیــة .50
 .نجلو المصریةمكتبة األ :القاهرة، 1ط، الجتماعیةالتربویة والنفسیة وا

العالقة بین أسـالیب المعاملـة الوالدیـة ووجهـة الـضبط لـدى عینـة ، )1997 (عابد النفیعـي .51
، ص ص 66، مجلــة التربیــة، جامعــة األزهــر، العــدد مــن طــالب وطالبــات جامعــة أم القــرى

280 - 314. 
دین لألبنــــاء وعالقتهــــا بــــسماتهم أســــالیب معاملــــة الوالــــ، )2003 (عبــــد الحمیــــد الــــشاعر .52

 .غزة:، رسالة ماجستیر، جامعة األزهرالشخصیة وتحصیلهم الدراسي لدى طلبة الجامعة
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أسالیب المعاملة الوالدیة كمـا یـدركها األبنـاء ، )1989 (عبد الكریم قاسم محمود أبو الخیر .53
: م القـــــرى، رســـــالة ماجـــــستیر، كلیـــــة التربیـــــة، جامعـــــة أوعالقتهـــــا باالضـــــطرابات الـــــسلوكیة

 .ةـــــالسعودی
، نـدوة علـم العالقة بین االغتـراب واإلبـداع والتفـاؤل والتـشاؤم، )2000 (عبد اللطیف خلیفة .54

 كلیـة التربیـة، جامعـة الـسلطان ،النفس وتطلعات المـستقبل فـي دول مجلـس التعـاون الخلیجـي
 .مسقط: قابوس

ریة وعالقتهــا بكــل مــن أســالیب التنــشئة األســ، )2009 (عبــد اهللا بــن محمــد هــادي الحربــي .55
، رسـالة  لدى عینة من تالمیذ المرحلة المتوسطة والثانویة بمنطقة جـازانمالتفاؤل والتشاؤ

 .جامعة أم القرى :مكةماجستیر، 
أثــــر أنمــــاط التنــــشئة االجتماعیــــة علــــى طبیعــــة االنحرافــــات ، )1997 ( عویــــداتعبـــد اهللا .56

، 24، المجلــد لــذكور مــن األردنالــسلوكیة عنــد طلبــة الــصفوف الثــامن والتاســع والعاشــر ا
   101-83، ص ص1العدد 

ــة األوالد فــي اإلســالم، )1992 (عبــد اهللا ناصــح علــوان .57 دار الــسالم للطباعــة ، 21ط ، تربی
 .حلب: والنشر والتوزیع

 .دار الفكر العربي: ، القاهرة1، طفي الصحة النفسیة، )1998 (عبد المطلب القریطي .58
لیب التنــشئة الوالدیــة الخاطئــة للطفــل ودور خدمــة أســا، )1993 (عبــد النبــي یوســف عبــده .59

، ة، بحــث منــشور فــي المــؤتمر العملــي الــسابع، كلیــة الخدمــة االجتماعیــاالفــرد فــي مواجهتهــ
 .288 - 187جامعة حلوان، ص ص 

المعاملــة الوالدیــة وعالقتهــا بــالنمو االجتمــاعي لــدى تالمیــذ ، )1999 (عبیــر محمــود زایــد .60
، رسـالة ماجـستیر، سـنة) 14-11 (یة في المرحلـة العمریـة بـینوتلمیذات المرحلة االبتدائ

  .معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس
المجلـس الـوطني  ،سلسلة عالم المعرفـة،  العربي ومشكالتهالشباب، )1985 (عزت حجازي .61

  .الكویت: للثقافة والفنون واآلداب
، عالقتهــا بالتنــشئة الوالدیــةصــورة الــسلطة لــدى طــالب الجامعــة و، )1993 (عـصام أحمــد .62

 .مصر: رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس
أسالیب المعاملة الوالدیة كما یدركها األبنـاء وعالقتهـا ، )2005 (ادي دانیالفعفاف عبد ال .63

، بكــل مـــن المـــستوى االجتمـــاعي االقتـــصادي الثقــافي لألســـرة والترتیـــب اإلنجـــابي لألبنـــاء
 .197 – 149، ص ص 2، العدد 4النفس، المجموعة دراسات عربیة في علم 

  هجر: ، القاهرة1، طالتنشئة الوالدیة واألمراض النفسیة، )1989 (عالء الدین كفافي .64
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ـــدین كفـــافي .65 ـــة، )1997 (عـــالء ال ـــة والمراهق ـــنفس االرتقـــائي، ســـیكولوجیة الطفول ـــم ال ، عل
  .مكتبة الفجر للطباعة والنشر: القاهرة

شعور بـــاالغتراب وعالقتــه بــبعض المتغیـــرات العقلیــة وغیـــر الــ، )1988 (عــالء الــشعراوي .66
 .مصر: رسالة ماجستیر، جامعة المنصورة، العقلیة لدى طالب الجامعة

أسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتها ببعض سـمات المـسایرة ، )1988 (علي أحمد الحفاشي .67
 ماجـستیر، جامعـة ، رسـالةوالمغایرة لدى األحداث الجانحین فـي المملكـة العربیـة الـسعودیة

  .أم القرى
برنامج إرشادي سلوكي لخفض بعض االضـطرابات الـسلوكیة ، )2007 (علي عبد المطلب .68

 .، رسالة ماجستیر، جامعة المنیالدى عینة من طالب التعلیم الثانوي في صعید مصر
بناء مقیاس مقنن لسمات شخـصیة طلبـة المرحلـة اإلعدادیـة  ،)1994 (علي مهدي كاظم .69

 . رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة بغداد،في العراق
العــین، اإلمـارات العربیــة ، 2ط ،علــم الــنفس التربـوي، )2002 (عمـاد عبـد الــرحمن الزغلـول .70

 .دار الكتاب الجامعي :المتحدة
إدراك القبــول والـرفض الوالـدي وعالقتــه بالـصالبة النفــسیة ، )1996 (عمـاد محمـد مخیمـر .71

فـــسیة تـــصدر عـــن رابطــة األخـــصائیین النفـــسیین، المجلـــد ، مجلـــة دراســات نلطـــالب الجامعـــة
  .92، ص 2السادس، العدد

العالقــة بــین أســالیب التنــشئة الوالدیــة والنــشاط النقــابي لــدى طلبــة ، )2003 (عمـر حــرب .72
 .غزة: زهر، جامعة األماجستیر، رسالة الجامعات في محافظات غزة

، رســالة تــه بمخــاوف األبنــاءالــرفض الوالــدي وعالق/ القبــول ، )2005 (عمــرو فكــري ســالم .73
 .دكتوراه، معهد الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس

مظــاهر االكتئــاب لــدى الفتــاة الجامعیــة، دراســة لعالقــة ، )1993 (فــاتن عبــد الفتــاح الــسید .74
، رســالة دكتــوراه، مظــاهر االكتئــاب بــبعض متغیــرات التنــشئة األســریة كمــا تــدركها الفتیــات

 .الزقازیقكلیة اآلداب، جامعة 
دراسة للسلوك العدواني وعالقته بأسـالیب المعاملـة ، )2004 (فاطمة مبارك حمد الحمیدي .75

، مجلـة مركـز البحـوث التربویـة، الوالدیة لدى عینة من طلبة المرحلة اإلعدادیة بدولـة قطـر
 .جامعة قطر، السنة الثالثة عشر، العدد الخامس والعشرون، قطر

، رســـالة ماجـــستیر، كلیـــة لوجیة العنـــف لـــدى الـــشبابســـیكو، )2000 (فاطمـــة محمـــد دیـــب .76
  .اآلداب، جامعة عین شمس
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مــدى فاعلیـة برنــامج إرشـادي فــي التخفیــف ، )2006 (فاطمـة محمـود إبــراهیم علـي مجاهـد .77
مــؤتمر ، )دراســة مقارنــة (مــن حــدة ســلوك التمــرد لــدى بعــض الطلبــة والطالبــات المــراهقین

 .القاهرة: عربیة لتكنولوجیا التربیةالمعلوماتیة ومنظومة التعلیم، الجمعیة ال
ــاء مــن الجنــسین، )1995 (فــایزة یوســف أبــو النجــا .78 ــة الوالــدین لألبن ــة  (معامل دراســة مقارن

، بحـث منـشور فـي كامیلیـا لتالمیذ وتلمیذات المدارس اإلعدادیة والثانویـة بـالریف والحـضر
 .ربيدار الفكر الع :القاهرة، )دراسات وبحوث في علم النفس (عبد الفتاح

التنـشئة االجتماعیـة لألبنـاء وعالقـاتهم بـبعض سـمات ، )1980 (فـایزة یوسـف عبـد المجیـد .79
  .، رسالة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة عین شمسالشخصیة

  .مكتبة األنجلو المصریة: ، القاهرةمقیاس الضغوط الوالدیة، )1988 (فیوال البیالوي .80
 .قافة للطباعة والنشرالثدار  :القاهرة، المراهقون وصحتهم النفسیة، )1986 (كلیر فهیم .81
المشكالت السلوكیة في مرحلة الطفولة المبكـرة مـن وجهـة نظـر ، )1993 (كمال أبو الرب .82

 .األردن: ، رسالة ماجستیر، الجامعة األردنیةمدرسي التربیة الریاضیة
دار النهــضة العربیــة : ، بیــروتالنمــو التربــوي للطفــل والمراهــق، )1979 (كمــال الدســوقي .83

  .للنشر
، ترجمة سـید محمـد غنـیم، عثمـان نجـاتي، مكتبـة الشخصیة، )1981 (الزاروس، ریتشاردس .84

  .أصول علم النفس الحدیث، دار الشروق، كلیة التربیة، جامعة بغداد
  .دار المعرفة الجامعیة: ، اإلسكندریةالتنشئة االجتماعیة، )2002 (مایسه أحمد النیال .85
 الوالدیــة وحجـم األســرة كمحـددات مبكــرة لتطــرف أســلوب المعاملـة، )1995 (حبیـب مجـدي .86

 الهیئــة العامــة للكتــاب، ص :، القـاهرة33 مجلـة علــم الــنفس، العــدد ،األبنــاء فــي اســتجاباتهم
 .123 - 98ص

دراسـة تحلیلــه لالغتـراب وعالقتــه بـبعض المتغیــرات النفــسیة ، )1997 (محمـد إبـراهیم عیــد .87
 .مصر: معة عین شمس، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جالدى الشباب

 :القــاهرة، ل، الجــزء األودراســات فــي الــصحة النفــسیة، )1998 (محمــد الــسید عبــد الــرحمن .88
  .دار قباء

أســـالیب المعاملـــة الوالدیـــة كمـــا یـــدركها األبنـــاء األســـویاء ، )2010 (محمــد الـــشیخ حمـــود .89
ــة فــي محافظــة دمــشق (والجــانحون ــة مقارن ، مجلــة جامعــة دمــشق، المجلــد )دراســة میدانی

  .56 - 17، ص ص 4، العدد 26
، اختبــار أســالیب المعاملــة الوالدیــة، كراســة التعلیمــات، )2004 ( محمــد علــيعلــيمحمــد  .90

 .مكتبة النهضة المصریة :القاهرة، 1ط
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ـــة الوالدیـــة واالعتمادیـــة فـــي ، )1993 (محمـــد توفیـــق علـــي .91 العالقـــة بـــین أســـالیب المعامل
 .العلیا للطفولة، جامعة عین شمس،رسالة ماجستیر، معهد الدراسات الموقف المدرسي

دار : ، جـــدة2، طقـــراءات فـــي مـــشكالت الطفولـــة، )1983 (محمـــد جمیـــل یوســـف منـــصور .92
 .ةــــتهام

  .غزة: ، مكتبة جامعة األقصىاالجتماعيعلم النفس ، )2005 (أنور البناعسلیة، محمد  .93
الــصورة دلیــل مقیــاس االتجاهــات الوالدیــة ، )ت. ب (محمـد عمــاد الــدین إســماعیل وآخــرون .94

 .ةــــالجماعی
  .15، مجلة رسالة الخلیج، عدد علم النفس العام، )2004 (محمد عودة الریماوي .95
الشخصیة إسـتراتیجیاتها ونظریاتهـا وتطبیقاتهـا اإلكلینیكیـة ، )2000 (محمد قاسم عبد اهللا .96

 . دار المكتبي:دمشق، 1، ط) الشخصیة والعالج النفسي (والتربویة
دار قبـــاء  :القـــاهرة، ســـیكولوجیة العالقـــات األســـریة، )2000 (محمـــد محمـــد بیـــومي خلیـــل .97

 .للطباعة والنشر والتوزیع
، النمــو النفــسي للطفــل والمــراهقین ونظریــات الشخــصیة، )1989 (محمــد مــصطفى زیــدان .98

  .دار الشروق: ، جدة3ط
مــشكالت طلبــة الجامعــة ومــستوى االكتئــاب لــدیهم ، )1999 (نــادر الزیــود، محمــود حــسین .99

 . عمان:، جامعة البترا2، عدد 3، مجلة البصائر، مجلد المتغیراتفي ضوء بعض 
 .دار البیان العربي :جدة، 2، طأسس علم النفس االجتماعي، )1982 (مختار حمزة .100
ــسلوكیة وعالقتهــا بتقبــل ، )1988 (مدیحــه جنــادي .101 ــبعض االضــطرابات ال ــة ل دراســة تحلیلی

 .مصر: راه، جامعة أسیوط، رسالة دكتوالذات وبعض متغیرات الشخصیة لدى المراهق
أسالیب الرعایة الوالدیة كما یدركها األبناء واتجاهاتهم نحو آبائهم ، )2009 (مروة النجـار .102

 .غزة: ، رسالة ماجستیر، جامعة األزهرفي الشیخوخة
: ، القــاهرة)دراســات فــي ســیكولوجیة التكیــف (الــصحة النفــسیة، )1979 (مــصطفى فهمــي .103

  .مكتبة الخانجي
 النفـــسي وعالقتـــه بـــبعض المتغیـــرات النفـــسیة لـــدى االغتـــراب ،)2005 (مـــصطفى محمـــد .104

ــا ، رســالة الممارســین وغیــر الممارســین للنــشاط الریاضــي بالمــدن الجامعیــة بجامعــة المنی
 .مصر: ماجستیر، جامعة المنیا

بنـاء برنـامج فـي اإلرشـاد النفـسي لتخفـیض مـستوى ، )1995 (منال محـروس عبـد الحمیـد .105
 .ر، كلیة البنات، جامعة عین شمس، رسالة ماجستیالعصابیة

، رسـالة ماجـستیر، المشكالت السلوكیة لدى المراهقین فـي األردن، )1984 (منذر الضامن .106
 .األردن: الجامعة األردنیة
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 .، بدون ناشرإرشاد الطفل وتوجیهه، )1985 (مواهب عیاد، لیلى الخضري .107
، سلـسلة نـب الشخـصیةأسـالیب المعاملـة الوالدیـة وبعـض جوا، )1989 (میسرة كاید طـاهر .108

  .دار الهدى: بحوث نفسیة وتربویة، الریاض
،  دراســـة تجریبیـــة-أثـــر بعــض المتغیـــرات فــي التمـــرد النفــسي ، )1998 (میــسون ســلمان .109

 .العراق: رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد
مدى فاعلیة برنامج إرشادي في تخفیـف حـدة سـلوك ، )2001 (ناجیة أمین علي مصطفى .110

ـــةالتمـــرد ـــة الثانوی ـــات المرحل ـــدى بعـــض طالب ، رســـالة ماجـــستیر، معهـــد الدراســـات العلیـــا  ل
 .للطفولة، جامعة عین شمس

دار الـــشروق : ، عمــان1، طنمــو الطفــل ورعایتــه، )1989 (نایفــة قطــامي، عالیــة الرفــاعي .111
  .للنشر والتوزیع

الدراســي أســالیب المعاملــة الوالدیــة وعالقتهــا بالــذكاء والتحــصیل ، )2008 (نجــاح الــدویك .112
 .غزة:، رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیةلدى األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة

 .مجموعة هامیالن :بیروت، موسوعة العالم النفسي، )1974 (هانكس بي .113
 .مكتبة األنجلو المصریة: ، القاهرة2، طتنشئته وحاجاته: الطفل، )2005 (هدى قناوي .114
الــضحیة مــن خــالل بعــض / تنبــؤ بــسلوك المــشاغبةال، )ت.ب (هـشام عبــد الــرحمن الخــولي .115

، المــؤتمر الــسنوي الحــادي أســالیب المعاملــة الوالدیــة الــسلبیة لــدى عینــة مــن المــراهقین
  .عشر، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عین شمس

ــه بــبعض ســمات الشخــصیة، )1992 (هنــاء محمــد جبــر آل ثــان .116 ــاخ األســري وعالقت ، المن
 . جامعة عین شمسرسالة ماجستیر، كلیة البنات،

، ترجمـة احمـد فـرج، قـدوري محمـود، لطفـي نظریـات الشخـصیة، )1969 (، لنـدزي.هول، ك .117
 .الهیئة المصریة للنشر :القاهرةمحمد، 

، 1، طمـشكالت األطفــال الــسلوكیة األسـباب وطــرق العــالج، )1999(وفیـق صـفوت مختــار .118
 . دار العلم والثقافة:القاهرة

 مقیــاس التمــرد النفــسي لــدى المــراهقین علــى البیئــة تقنــین، )2010 (یاســرة أبــو هــدروس .119
 .، البحرین3، العدد11مجلة العلوم التربویة والنفسیة، المجلد ،الفلسطینیة

دار الحریــة للــصحافة  :القــاهرة، المراهقــات والطــب النفــسي، )1990 (یــسري عبــد المحــسن .120
 .والطباعة والنشر
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  )1 (الملحق رقم

  

  أسماء األساتذة المحكمین
  الجامعة  التخصص  االسم  م
  جامعة األزهر   علم نفس–تربیة   صالح الدین أبو ناهیة. د.أ  .1
  الجامعة اإلسالمیة   علم نفس–تربیة   سناء أبو دقة. د.أ  .2
  جامعة األقصى   علم نفس–ربیة ت  محمد عسلیة. د  .3
  الجامعة اإلسالمیة   علم نفس–تربیة   جمیل الطهراوي. د  .4
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدریس  جمال الفلیت. د  .5
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  )2 (الملحق رقم
  استبانه رقم                                                           

  البیانات العامة
  

  أنثى       ذكر       :نسالج
 

   الرابع    األول     :المستوى الدراسي
 

  أدبي     علمي   :التخصص األكادیمي
 

    أكثر من ثانوي   ثانوي   أقل من ثانوي    :مستوى تعلیم األب
  

    أكثر من ثانوي   ثانوي   أقل من ثانوي    :مستوى تعلیم األم
 

   أفراد10أكثر من   فراد أ5-10     أقل أفراد ف 4    :عدد أفراد األسرة
 

  األخیر   أوسط    األول  وحید :الترتیب المیالدي بین األخوة
 

    أقلف  شیكل1000   :الدخل الشهري لألسرة
  

         1001 شیكل2000 - شیكل   
  

         2001 شیكل3000 – شیكل   
  

         شیكل3000 أكثر من   
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 )3 (الملحق رقم
 یة مقیاس أسالیب المعاملة الوالد

 ة/المحترم....................................................................ة /سعادة الدكتور
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

ـــة " یقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـة لنیـــل درجـــة الماجـــستیر بعنـــوان التمـــرد وعالقتـــه بأســـالیب المعامل
 ولتحقیـــق أهـــداف الدراســـة ســـیقوم الباحـــث بإعـــداد مقیـــاس ،"الوالدیــة لـــدى طلبـــة جامعـــة األزهـــر بغـــزة 

ألسالیب المعاملة الوالدیة، والذي سیتم تطبیقه على عینة من طلبة جامعـة األزهـر فـي العـام الدراسـي 
  .م2011-2012

مجموعــة الطــرق والــسلوكیات التــي یتبعهــا " ًیعــرف الباحــث أســالیب المعاملــة الوالدیــة إجرائیــا بأنهــا
ربیــة أبنــائهم فــي المواقــف الحیاتیــة والمراحــل العمریــة المختلفــة، وقــد تكــون هــذه الطــرق اآلبــاء أثنــاء ت

وتلــك الــسلوكیات مقــصودة أو غیــر مقــصودة، إیجابیــة أو ســلبیة، بحیــث تــؤدي إلــى تــشكیل شخــصیة 
  "األبناء وتوجیه سلوكهم

خاصـــة وهــي ) أ (ًوبنــاء علــى ذلــك ســیقوم الباحــث بإعــداد مقیــاس یتكــون مــن صــورتین، الــصورة
ـــده، – أو قـــد یمـــر بهـــا مـــستقبال –بمواقـــف حیاتیـــة مختلفـــة مـــر بهـــا المفحـــوص   أثنـــاء تعاملـــه مـــع وال

أثناء تعامله مع والدته، ولكل موقف ثـالث إجابـات تمثـل كـل إجابـة منهـا أسـلوب یتبعـه ) ب (والصورة
مــن كــل ) أ ( الفقــرة وتمثلــهأســلوب النبــذ واإلهمــال: الوالــدین أثنــاء تــربیتهم األبنــاء، وهــذه األســالیب هــي

ـــم النفـــسي موقـــف ـــه الفقـــرةٕ، وأســـلوب القـــسوة واثـــارة األل ، وأســـلوب اإلرشـــاد مـــن كـــل موقـــف) ب (وتمثل
، وســیطلب مــن المفحــوص اإلجابــة عــن كــل أســلوب مــن مــن كــل موقــف) ت ( وتمثلــه الفقــرةوالتوجیــه

  .1= ، أبدا2= ، نادرا3= ، أحیانا4= ، غالبا5= دائما: خالل بدائل اإلجابة
  negligence:وب النبذ واإلهمالأسل .3

ٕویتمثــل هــذا األســلوب فــي نبــذ الوالــدین ألبنــائهم واهمــالهم لهــم، ویتمثــل كــذلك فــي شــعور 
االبن بأن الوالد أو الوالدة ال یهتم بمعرفة أحواله أو أخباره، وینظـر إلیـه علـى أنـه مجـرد شـخص 

  .یسكن معه
  :ٕأسلوب القسوة واثارة األلم النفسي .4

ـــة والدیـــه أنهمـــا عقابیـــان، ویهددانـــه دائمـــا فـــي حالـــة وهـــو إدراك االبـــن  ًمـــن خـــالل معامل
ًالخطأ، ویعاقبانه جسمیا أو نفسیا دون مناقشته في سلوكیاته ً.  

  Induction: أسلوب اإلرشاد والتوجیه  .3
ویشیر إلى األسالیب التي من خاللهـا یـشرح اآلبـاء ألبنـائهم أسـباب مطـالبتهم لهـم بتغییـر 

  .سلوكهم
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 )4 (الملحق رقم
  )الصورة النهائیة (مقیاس أسالیب المعاملة الوالدیة

  

  أختي الطالبة/ أخي الطالب 
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،،

اء فــي تربیــة بــ التــي یتبعهـا اآلقتمثــل األسـالیب المختلفــة أو الطــرالتــي  المواقــففیمـا یلــي عــدد مـن 
كـل  ثـم تحدیـد مـدى انطبـاق موقـف،راءة كـل والمطلـوب منـك قـالمراحـل العمریـة المختلفـة، أبنائهم في 

 ،نحـوك) ولـي أمـرك ( أمـك–علـى مـا قـام بـه أبـوك عبارة من العبارات الثالثة الخاصـة بـذلك الموقـف 
 درجـات مــن خمـسًفـي الخانـة المناســبة، علمـا بـأن كــل عبـارة تحتـوي علــى  )(X وذلـك بوضـع عالمــة

  .ًأبدا –ًنادرا  -ً أحیانا –ًغالبا  –ًدائما : المعاملة هي
ٕ، واذا كانـــت تنطبـــق علیـــك )ًدائمـــا (فـــي خانـــة) (X فـــإذا كانـــت العبـــارة تنطبـــق علیـــك فـــضع عالمـــة

 فــضع عالمــةًأحیانــا ٕ، واذا كانــت تنطبــق علیــك )ًغالبــا (فــي خانــة) (X فــضع عالمــةأغلــب األوقــات 
X)( في خانة) ًواذا كانت نادرا ما تنطبق علیك فـضع عالمـة، )ًأحیانا ٕ X)( فـي خانـة) واذا لـم )ًنـادرا ،ٕ

  ).ًأبدا (في خانة) (X عالمةًتنطبق علیك أبدا فضع 
 فــي االســـتجابة مــن العوامــل المهمــة فـــي إعطــاء الــصورة الحقیقیــة لألســـالیب ك صــدقك وحرصــإن

 التربویـة واالجتماعیـة والنفــسیة األهـداف والتـي تخـدم العدیـد مــن ،التـي یتبعهـا اآلبـاء فـي تربیــة أبنـائهم
 أنه ال توجد استجابة صـحیحة أو خاطئـة، كمـا أن البیانـات التـي سـتقدمها لـن ً، علمافي وطننا الغالي

  .ًتستخدم إال ألغراض البحث العلمي وسیتم المحافظة على سریتها تماما
  :مثال توضیحي

  

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  : الخروج مع أصدقائيأریدعندما   
      X      . وفي أي وقت أریدهمأخرج مع  -  أ
    X        .مح أبي بالخروج مع األصدقاءال یس- ب
        X    . في حدود الوقت المتفق علیه مع أبيهمأخرج مع- ت
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  الخاصة باألب) أ (الصورة
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما اختار صدیق فإن أبي  1
            .یشجعني على اختیار األصدقاء المناسبین  -  أ
            .یختار أصدقائي ویفرضهم علي  - ب
            .ال یبالي باختیاري ألصدقائي  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أدعو أصدقائي إلى المنزل فإن أبي  2
            .ال یهتم بالموضوع  -  أ
            .یرحب بذلك ویحترم رغبتي  - ب
            .یرفض ذلك  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أرید الخروج مع أصدقائي  3
            .أخرج معهم وفي أي وقت أرید  -  أ
            .أخرج معهم في حدود الوقت المتفق علیه مع أبي  - ب
            .ال یسمح أبي بالخروج مع األصدقاء  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما التحقت بالصف الحادي عشر  4
            .لم یهتم أبي بنوع التخصص الذي أدرسه  -  أ
            .تخصص الذي أدرسهفرض أبي اختیار ال  - ب
            .أرشدني أبي وترك لي حریة اختیار التخصص  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما التحقت بالجامعة  5
            .أرشدني أبي وترك لي حریة اختیار التخصص  -  أ
            .فرض أبي اختیار التخصص الذي أدرسه  - ب
            .لم یهتم أبي بنوع التخصص الذي أدرسه  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما ترغب األسرة في الذهاب لنزهة  6
            .كل فرد له حریة التنزه بنفسه دون مشاورة اآلخرین  -  أ
            .یشركني أبي في اختیار مكان النزهة  - ب
            .یختار أبي مكان النزهة دون التشاور معي  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًمادائ  :عندما أكون في جلساتنا العائلیة  7
            .ال یسمح أبي ألفراد األسرة بالمناقشة أو إبداء الرأي  -  أ
            .ال یهتم أبي بمحادثتي أو برأیي  - ب
            .تسود المشاركة في مناقشة أي موضوع  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :ًعند اتخاذ األسرة قرار یخصني شخصیا  8
            .ي في القرار قبل اتخاذهیناقشني أب  -  أ
            .ال یهتم أبي باألمور التي تخصني  - ب
  .یتخذ أبي القرار دون مناقشتي  - ت
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  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أتفوه بعبارات وألفاظ غیر الئقة فإن أبي  9
            .یعاقبني  -  أ
            ًیوجهني مبینا لي خطأي  - ب
            .ال یهتم بذلك  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أقوم بسلوك خاطئ فإن أبي  10
            .یعاقبني بحرماني من األشیاء التي أحبها  -  أ
            .ال یهتم بارتكابي مثل هذه السلوكیات  - ب
            .یشرح لي عواقب السلوك ویردني نحو الصواب  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أقوم بسلوك إیجابي فإن أبي  11
            .ًال یقول لي شیئا  -  أ
            .یمتدح سلوكي ویثني علیه  - ب
            .یسخر مني وكأني لم أفعل شيء یستحق الثناء  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما یشتد الخالف بیني وبین إخوتي  12
            .ال یتدخل أبي في حسم الخالفات بین إخوتي  -  أ
            .ینا ویتناقش معنا لحل المشكلةیستمع إل  - ب
            .یضربني أبي  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أهمل دراستي فإن أبي  13
            .ال یهتم وال یسأل عن دراستي  -  أ
            .یشجعني على الدراسة ویقوي من إرادتي وعزیمتي  - ب
            .یعاقبني بالضرب أو بالتوبیخ  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :بشراء مالبس فإن أبيعندما أرغب   14
            .یفرض علي شراء مالبس معینة  -  أ
            .ال یهتم باختیار مالبسي  - ب
            .یناقشني في اختیار مالبسي  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أرید أن أقرأ كتب أو أستخدم حاسوب فإن أبي  15
            .قرأ أو أشاهدال یهتم بما أ  -  أ
            .یشجعني ویرشدني لقراءة الكتب والمواقع الهادفة  - ب
ًیفرض نوعا معینا من الكتب أو المواقع االلكترونیة  - ت ً.            
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أتعرض إلى مواقف صعبة في الحیاة فإن أبي  16
            .یرشدني ویشجعني  -  أ
            .لسابقة ویلومنيیذكرني بأخطائي ا  - ب
            .ال یساعدني وال یهتم بي  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :بخصوص المصروف  17
            .ًیحدد أبي ما یراه مناسبا  -  أ
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            .یعطیني أیة نقود أطلبها دون سؤالي عن وجه إنفاقها  - ب
            .یشركني أبي في تحدید المصروف  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  .یا السیاسیة واالجتماعیة والدینیةعندما نتناقش في القضا  18
            .ال یسمح أبي بطرح آرائي  -  أ
            .ال یلتفت أبي إلى آرائي  - ب
            .یستمع لي باهتمام  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عند حدوث مظاهرات أو احتجاجات شعبیة فإن أبي  19
            .ق على مشاركتي أو عدم مشاركتيیتناقش معي ونتف  -  أ
            .یمنعني من المشاركة  - ب
            .ال یبالي بمشاركتي أو عدم مشاركتي في مثل تلك المناسبات  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :ُعندما أعمل أشیاء تغضب أبي  20
            .ال یحاسبني  -  أ
            .یوضح لي سبب غضبه ویرشدني لما یحب  - ب
            .خني بشدةیوب  - ت
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  باألمالخاصة ) ب (الصورة
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما التحقت بالصف الحادي عشر  .1
            .لم تهتم أمي بنوع التخصص الذي أدرسه  -  أ
            .أرشدتني أمي وتركت لي حریة اختیار التخصص  - ب
            .فرضت أمي اختیار التخصص الذي أدرسه  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما التحقت بالجامعة  .2
            .أرشدتني أمي وتركت لي حریة اختیار التخصص  -  أ
            .فرضت أمي اختیار التخصص الذي أدرسه  - ب
            .لم تهتم أمي بنوع التخصص الذي أدرسه  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًاأحیان  ًغالبا  ًدائما  :عندما ترغب األسرة في الذهاب لنزهة  .3
            .كل فرد له حریة التنزه بنفسه دون مشاورة اآلخرین  -  أ
            .تشركني أمي في اختیار مكان النزهة  - ب
            .تختار أمي مكان النزهة دون التشاور معي  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما اختار صدیق فإن أمي  .4
            .ال تبالي باختیاري ألصدقائي  -  أ
            .تشجعني على اختیار األصدقاء المناسبین  - ب
            .تختار أصدقائي وتفرضهم علي  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أدعو أصدقائي إلى المنزل فإن أمي  .5
            .ترحب بذلك وتحترم رغبتي  -  أ
            .ترفض ذلك  - ب
            .ال تهتم بالموضوع  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  : أصدقائيعندما أرید الخروج مع  .6
            .أخرج مع أصدقائي وفي أي وقت أرید  -  أ
            .أخرج معهم في حدود الوقت المتفق علیه مع أمي  - ب
            .ال تسمح أمي بالخروج مع األصدقاء  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أكون في جلساتنا العائلیة  .7
            . لي أمي بالمناقشة أو إبداء الرأيال تسمح  -  أ
            .ال تهتم أمي بمحادثتي أو برأیي  - ب
            .تسود المشاركة في مناقشة أي موضوع  - ت
  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :ًعند اتخاذ األسرة قرار یخصني شخصیا  .8
            .تناقشني أمي في القرار قبل اتخاذه  -  أ
            .مناقشتيتتخذ أمي القرار دون   - ب
            .ال تهتم أمي باألمور التي تخصني  - ت
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  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أتفوه بعبارات وألفاظ غیر الئقة فإن أمي  .9
            توجهني وتبین لي خطأي  -  أ
            .تعاقبني  - ب
            .ال تهتم بذلك  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًائماد  :عندما أرید أن أقرأ كتب أو أستخدم حاسوب فإن أمي  10
ًتفرض علي نوعا معینا من الكتب أو المواقع االلكترونیة  -  أ ً َّ.            
            .ال تهتم بما أقرأ أو أشاهد  - ب
            .تشجعني وترشدني لقراءة الكتب والمواقع الهادفة  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أتعرض إلى مواقف صعبة في الحیاة فإن أمي  11
            .ترشدني وتشجعني  -  أ
            .تذكرني بأخطائي السابقة وتلومني  - ب
            .ال تساعدني وال تهتم بي  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أقوم بسلوك خاطئ فإن أمي  12
            .ال تهتم بارتكابي مثل هذه السلوكیات  -  أ
            .صوابتشرح لي عواقب السلوك وتردني نحو ال  - ب
            .تعاقبني بحرماني من األشیاء التي أحبها  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أقوم بسلوك إیجابي فإن أمي  13
            .تسخر مني وكأني لم أفعل شيء یستحق الثناء  -  أ
            .ًال تقول لي شیئا  - ب
            .تمتدح سلوكي وتثني علیه  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :یني وبین إخوتيعندما یشتد الخالف ب  14
            .توبخني أمي  -  أ
            .ال تتدخل أمي في حسم الخالفات بین إخوتي  - ب
            .تستمع إلینا وتتناقش معنا لحل المشكلة  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أهمل دراستي فإن أمي  15
            .ن إرادتي وعزیمتيتشجعني على الدراسة وتقوي م  -  أ
            .تعاقبني بالضرب أو بالتوبیخ  - ب
            .ال تهتم وال تسأل عن دراستي  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أرغب بشراء مالبس فإن أمي  16
            .تناقشني في اختیار مالبسي  -  أ
            .تفرض علي شراء مالبس معینة  - ب
            .ال تهتم باختیار مالبسي  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :بخصوص المصروف  17
            .ًتحدد أمي ما تراه مناسبا  -  أ
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            .تعطیني أمي أیة نقود أطلبها دون سؤالي عن وجه إنفاقها  - ب
            .تشركني أمي في تحدید المصروف  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًالباغ  ًدائما  :عندما نتناقش في القضایا السیاسیة واالجتماعیة والدینیة  18
            .ال تسمح أمي بطرح آرائي  -  أ
            .ال تلتفت أمي إلى آرائي  - ب
            .تستمع لي باهتمام  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عند حدوث مظاهرات أو احتجاجات شعبیة فإن أمي  19
            .تتناقش معي حتى نتفق على مشاركتي أو عدم مشاركتي  -  أ
            .نعني من المشاركةتم  - ب
            .ال تبالي بمشاركتي أو عدم مشاركتي في مثل تلك المناسبات  - ت

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  :عندما أعمل أشیاء تغضب أمي  20
            .ال تحاسبني  -  أ
            .توضح لي سبب غضبها وترشدني لما تحب  - ب
            .توبخني بشدة  - ت
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 أسالیب المعاملة الوالدیةفقرات ب ترتی
  الخاصة باألم) ب (الصورة          الخاصة باألب) أ (       الصورة

  
 الموقف

أسلوب 
اإلرشاد 
 والتوجیه

أسلوب القسوة 
ٕواثارة األلم 

 النفسي

أسلوب 
النبذ 
 واإلهمال

  
 الموقف

أسلوب 
اإلرشاد 
 والتوجیه

أسلوب القسوة 
ٕواثارة األلم 

 النفسي

أسلوب 
النبذ 

 همالواإل
 أ ت ب .1 ت ب أ .1
 ت ب أ .2 أ ت ب .2
 أ ت ب .3 أ ت ب .3
 أ ت ب .4 أ ب ت  .4
 ت ب أ .5 ت  ب أ  .5
 أ ت ب .6 أ ت ب .6
 ب أ ت .7 ب أ ت .7
 ت ب أ .8 ب ت أ .8
 ت ب أ .9 ت أ ب .9
 ب أ ت .10 ب أ ت .10
 ت ب أ .11 أ ت ب .11
 أ ت ب .12 أ ت ب .12
 ب أ ت .13 أ ت ب .13
 ب أ ت .14 ب أ ت .14
 ت ب أ .15 أ ت ب .15
 ت ب أ .16 ت ب أ .16
 ب أ ت .17 ب أ ت .17
 ب أ ت .18 ب أ ت .18
 ت ب أ .19 ت ب أ .19
 أ ت ب .20 أ ت ب .20

 20 20 20 المجموع 20 20 20 المجموع
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 )5 (الملحق رقم
  مقیاس التمرد

  ة/المحترم....................................................................ة /سعادة الدكتور

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته،،،
ـــة " یقـــوم الباحـــث بـــإجراء دراســـة لنیـــل درجـــة الماجـــستیر بعنـــوان التمـــرد وعالقتـــه بأســـالیب المعامل

باحـث بإعـداد مقیـاس سـیقوم الولتحقیـق أهـداف هـذه الدراسـة ، " الوالدیة لدى طلبة جامعة األزهر بغزة
  .م2012-2011عینة من طلبة جامعة األزهر في العام الدراسي تم تطبیقه على سی، والذي للتمرد

ـــ لمــا تتمتعًونظــرا ـــون بــه مــن خبــ ـــ؛ فــان الباحٍةـ علمیــٍ ودرایــةٍرةــ ـــو إبــــث یرجــ ـــداء آرائكــ م ومقترحــاتكم ــ
  :من حیث

 .ینة الدراسةمدى مالءمة المقیاس للبیئة الفلسطینیة ولع .1
 .مدى صالحیة األبعاد لمفهوم التمرد .2
 .مدى انتماء فقرات المقیاس ألبعاده .3
 )قویة، متوسطة، ضعیفة، ال تصلح (مدى قوة الفقرات .4
 .أي مالحظات أو مقترحات تودون إضافتها .5

شــــعور الفــــرد بــــالرفض ومخالفــــة أنظمـــــة "  بأنــــه )Rebellion (یعــــرف الباحــــث التمــــرد
رة، والمؤسـسة التعلیمیـة، والمجتمـع، ویترتـب علـى ذلـك الـشعور سـلوك السلطة المتمثلة باألسـ

  ".یتصف بالعداء والكراهیة لكل ما اصطلح علیه المجتمع من قیم وعادات ونظم
التمــرد علـــى : ًوبنــاء علــى ذلـــك ســیقوم الباحــث بإعـــداد مقیــاس یـــشمل ثالثــة أبعــاد وهـــي

  .تمعاألسرة، والتمرد على أنظمة الجامعة، والتمرد على المج
، 2= ، نـــادرا3= ، أحیانـــا4= ، غالبـــا5= دائمـــا: علمـــا أن بـــدائل اإلجابـــة علـــى المقیـــاس

، وأخـرى سـلبیة تـم +) (، ویتضمن المقیاس فقرات ایجابیة تـم تمییزهـا بوضـع اإلشـارة1= أبدا
  ).- (تمییزها بوضع اإلشارة

  
  ویقدر الباحث وقتكم الثمین الذي اقتطعه منكم في تحكیم هذه األداة

  وافر الشكر والتقدیرمع 
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 )6 (الملحق رقم
  )األولیةالصورة  (مقیاس التمرد

  

ًالعبــارات، أرجـــو منــك قراءتهـــا وفهمهــا جیــدا، فـــإذا رأیــت أنهــا تتفـــق مــع وجهـــة فیمــا یلــي عـــدد مــن 
، )ًدائمــا ( أمـام العبــارة نفـسها داخــل العمـود)(X ًنظـرك تمامـا، ومــع ظروفـك وشخــصیتك فـضع عالمــة

 أمــام )(X ًبــارة غالبــا مــا تتفــق مــع وجهــة نظــرك وظروفــك وشخــصیتك فــضع عالمــةٕواذا رأیــت أن الع
ً، واذا رأیـــت أن العبـــارة تتفـــق أحیانـــا مـــع وجهـــة نظـــرك وظروفـــك )ًغالبـــا (العبـــارة نفـــسها داخـــل العمـــود ٕ

ٕ، واذا رأیــت أن العبــارة قلمــا )ًأحیانــا ( أمــام العبــارة نفــسها داخــل العمــود)(X وشخــصیتك فــضع عالمــة
  أمـــام العبـــارة نفـــسها داخـــل العمـــود)(X جهـــة نظـــرك وظروفـــك وشخـــصیتك فـــضع عالمـــةتتفـــق مـــع و

أمـام ) (X ٕ، واذا رأیـت أن العبـارة ال تتفـق مـع وجهـة نظـرك وظروفـك وشخـصیتك فـضع عالمـة)ًنادرا(
  .)ًأبدا (العبارة نفسها داخل العمود

لكــل عبــارة، معلوماتــك مــن فــضلك ال تتــرك عبــارة دون اإلجابــة علیهــا، ال تتوقــف كثیــرا لالســتجابة 
  .سریة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  :مثال توضیحي
  

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبارة
      X      .تتملكني رغبة في الخروج على الكثیر من القیم وتقالید األسریة
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  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبارة  ت
            .ب التعامل مع أفراد أسرتيأتجن  1
            .تتملكني رغبة في الخروج على الكثیر من أنظمة وقوانین الجامعة  2
            .أكره النظم السائدة في المجتمع  3
            .أرفض النصح واإلرشاد من قبل الوالدین  4
            .أنا راض عن نظام االمتحانات في الجامعة  5
            . من اآلراءأخالف اآلخرین في الكثیر  6
            .تتملكني رغبة قویة في التمرد على أبي وأمي  7
            .أدخل في صراع مع العاملین لحل مشاكلي في الجامعة  8
            .أرفض االلتزام بالضوابط االجتماعیة  9
            .أرفض أن یتعامل معي والدي بلغة األوامر  10
            .ةمن حقي التمرد على أنظمة وقوانین الجامع  11
            .أحس بأن الحوار هو لغة العصر السلیمة  12
            .أكره النظم والضوابط المتبعة في أسرتي  13
            .أشعر برغبة في مخالفة رأي أساتذتي  14
            .یجب التمرد على الظروف السائدة في المجتمع  15
            .أهتم بما أتعلمه من أفراد أسرتي  16
            .مة الجامعة غیر عادلة في معاملتيأنا غاضب ألن أنظ  17
            .أثق بمن هم في موقع السلطة والمسؤولیة  18
            .أغضب من نظرة أفراد أسرتي لي  19
            .أحب عمل ضجة وفوضى في قاعة الدراسة  20
            .أحب الدخول في صراع مع اآلخرین  21
            .قالید األسریةتتملكني رغبة في الخروج على الكثیر من القیم وت  22
            .أتغیب عن محاضرات بعض األساتذة لعدم قناعتي بهم  23
            .یعتبرني زمالئي وأصدقائي من المعارضین ألفكارهم وآرائهم  24
            إذا طلب مني أحد أفراد أسرتي عمل شيء ما، أعمل عكس ما یطلبه  25
            .أرفض النصح واإلرشاد من قبل أساتذتي  26
            .اعترض على القرارات التي یصدرها أصحاب السلطة في المجتمع  27
            .ًأنا عنید جدا في التعامل مع أفراد أسرتي  28
            .أفضل العنف في حل المشكالت التي تتعلق بإدارة الجامعة  29
            .أحترم المجتمع ونظمه السائدة فیه، وأتمسك بقواعده وقیمه  30
            .ُم یسمح لي إبداء الرأي في أمور األسرةأغضب بشدة إذا ل  31
            .أشعر برغبة في تحطیم أثاث ومرافق الجامعة  32
            .أنا غیر راض عن طریقة الحكومة في معالجة الجرائم في المجتمع  33
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            .أرفض القواعد والنظم السائدة في الجامعة  34
            .ظمة الجامعةأعترض على فكرة عقاب الطالب عند مخالفته أن  35
            .أفضل الهجرة من هذا المجتمع  36
            .أحترم األساتذة والعاملین في الجامعة  37

  
  ولكم خالص الشكر والتقدیر

                                                                         
                            الباحث                                                        

                                                                               فایز خضر بشیر
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 )7 (الملحق رقم
  )الصورة النهائیة (مقیاس التمرد

  ًأبدا  ًنادرا  ًأحیانا  ًغالبا  ًدائما  العبارة  ت
            . أفراد أسرتيأتجنب التعامل مع  1
            .تتملكني رغبة في الخروج على الكثیر من أنظمة وقوانین الجامعة  2
            .أكره النظم السائدة في المجتمع  3
            .أرفض النصح واإلرشاد من قبل الوالدین  4
            .أخالف اآلخرین في الكثیر من اآلراء  5
            .يتتملكني رغبة قویة في التمرد على أبي وأم  6
            .أرفض االلتزام بالضوابط االجتماعیة  7
            .من حقي التمرد على أنظمة وقوانین الجامعة  8
            .أكره النظم والضوابط المتبعة في أسرتي  9
            .أشعر برغبة في مخالفة رأي أساتذتي  10
            .یجب التمرد على الظروف السائدة في المجتمع  11
            .لمه من أفراد أسرتيأهتم بما أتع  12
            .أنا غاضب ألن أنظمة الجامعة غیر عادلة في معاملتي  13
            .أغضب من نظرة أفراد أسرتي لي  14
            .أحب الدخول في صراع مع اآلخرین  15
            .تتملكني رغبة في الخروج على الكثیر من القیم وتقالید األسریة  16
            .ألساتذة لعدم قناعتي بهمأتغیب عن محاضرات بعض ا  17
            .یعتبرني زمالئي وأصدقائي من المعارضین ألفكارهم وآرائهم  18
            إذا طلب مني أحد أفراد أسرتي عمل شيء ما، أعمل عكس ما یطلبه  19
            .أرفض النصح واإلرشاد من قبل أساتذتي  20
            .جامعةأفضل العنف في حل المشكالت التي تتعلق بإدارة ال  21
            .ُأغضب بشدة إذا لم یسمح لي إبداء الرأي في أمور األسرة  22
            .أشعر برغبة في تحطیم أثاث ومرافق الجامعة  23
            .أنا غیر راض عن طریقة الحكومة في معالجة الجرائم في المجتمع  24
            .أرفض القواعد والنظم السائدة في الجامعة  25
            .فكرة عقاب الطالب عند مخالفته أنظمة الجامعةأعترض على   26
            .أفضل الهجرة من هذا المجتمع  27
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Abstract 
 

This study aimed to investigate the correlation between Rebellion and 

Parental Treatment Styles among students at Al-Azhar university-Gaza. To 

achieve this aim, the researcher designed a measurement of rebellion and  a 

measurement of parental treatment styles. The study was based on a sample 

of 617 students; (279) males and (338) females who were registered in the 

first term of the academic year (2011-2012) at Al-Azhar University-Gaza. 

Rebellion measurement and Parental Treatment Styles measurement were 

applied after investigating the validity and reliability for the instruments by 

using Referee Validity, Internal Consistency Validity, Split-Half and Alpha 

Cronbach Coefficient. The study results were as the following: After 

applying the statistical analysis methods taking into account measures of 

central tendency (the arithmetic mean- standard deviation- relative standard) 

and measures of dispersion (coefficient of variation- Pearson correlation- T 

test- standard variance analysis). The study results were as the following: 

1. The students average rebellion percentage was (46.3%). While the 

average of rebellion against society was (52.8%) and the average of 

rebellion against university was (44.3%).   

2. There was a big and noticed a difference in the learners reactions to 

the Parental Treatment Styles followed by parents and seen by sons 

as an Induction Style. 

3. There was a positive statically significant correlation between 

Negligence Style and Rebellion in all its forms as well as its total 

score.  
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4. There was a statically significant correlation between Cruelty and 

Exciting Psychological Pains Style and Rebellion in all its forms as 

well as its total score.  

5. There was a negative statically significant correlation between 

Induction Style and Rebellion in all its forms as well as its total 

score.  

6. There were statically significant differences between the means of 

the low and the high Negligence Style on Rebellion measurement. 

The differences were in favor of students of the high style. 

7. There were statically significant differences between the means of 

low and high Cruelty and Exciting Psychological Pains Style on 

Rebellion measurement. The differences were in favor of learners 

of high style. 

8. There were a statically significant between the means of low and  

high Induction Style on Rebellion measurement for the low style of 

the university learners. 

9. There were a statically significant between the means of the groups 

scores of males and females on the Rebellion measurement in the 

domains and the total scores for the males of the university 

learners. 

10. There were a statically significant differences between the means of 

the groups scores of 1st level learners and the 4th Level learners on 

the Rebellion domain on the university systems for the 4th Level 

learners and there was not difference between the 1st level learners 



 170

and the 4th level learners in the other domains of the Rebellion 

measurement and the total scores. 

11. There were not a statically significant between the means of the 

groups scores of the university learners in the Rebellion 

measurements in the domains and the total scores according to 

variables of the number of the family members, the birth 

arrangement between the brothers, the education level of parents 

and the monthly income level. 

12. There was not a statically effect for the interaction between males 

and females and (Induction style, Cruelty and Exciting 

Psychological Pains Style) as the sons recognize it (Father) (high- 

low) on Rebellion measurement for the sample of university 

learners. 

13. There was a statically effect for the interaction between males and 

females and (Negligence Style) as the sons recognize it (Father) 

(high- low) on Rebellion measurement for the sample of university 

learners. 

14. There was not a statically effect for the interaction between males 

and females and (Negligence Style, Cruelty and Exciting 

Psychological Pains Style, and Induction style) as the sons 

recognize it (Mother) (high- low) on Rebellion measurement for 

the sample of university learners. 

In the light of the study results, the researcher recommended the following: 

1. To focus on the potential reasons and motivations which behind the 

phenomenon of Rebellion for youth. 
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2. To prepare directed programs to limit or minimize the phenomenon 

of Rebellion and to aware the learners about the university systems. 

3. To aware parents about the importance of providing an opportunity 

for their sons to express their opinions and respect it, and 

participating their sons in the opinions' exchange in a flexible 

manner, and giving them independence, freedom and instill 

confidence inside them and the meaning of friendship and 

cooperation. 

4. To aware parents and teachers about the importance of moving 

away from the physical and the verbal punishment with teenager 

because using these methods make him to be frustrated, less self-

confidence, and make him feel of inferiority which develop the 

behavior of Rebellion.  
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